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กมุภกรรณ ตัวละครในรามเกียรต์ิ ล าดบั ๙ ...  โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
กมุภกรรณ  

 

เป็นเรื่องราวยักษ์ตนหนึ่งซึ่งเก่งกาจ  ความสามารถฤทธามหาศาล 
ท าสงครามสู้รบช่วยวงค์วาร  ด้วยเจือจานพี่น้องผองเผ่าตน 

 

คือกุมภกรรณโอรสท้าวลัสเตียน  ผู้พากเพียรร่วมรบไม่ขัดสน 
มารดานางรัชฎานฤมล  มีกายตนสีเขียวทั้งหน้าตา 

 

พระเชษฐาคือท้าวทศกัณฐ์   นับเป็นคนตั้งมั่นธรรมรักษา 
อีกทั้งมีพิเภกเป็นอนุชา  อุปราชกรุงลงกาผู้ยิ่งยง 

 

มีอาวุธคือหอกโมกขศักดิ์  สู้ศึกกับรามลักษมณ์สมประสงค์ 
ศึกท าสงครามต่อสู้รณรงค์  ฝีมือคงฤทธิเดชสร้างเพทภัย 

 

พระชายาคือนางจันทวดี  เป็นยักษ์ดีสัตย์ซื่อคือนิสัย 
ร่วมรบช่วยทศกัณฐ์ด้วยน้ าใจ  กายสูงใหญ่จึงได้ชื่อกุมภกรรณ 

 

ทศกัณฐ์ท าสงครามกับรามลักษมณ์  แย่งนงลักษณ์นางสีดาเจ้าจอมขวัญ 
จึงทัดทานชี้แจงแจ้งจ านรรค์  หากโรมรันแพ้พ่ายวายชีวา 

 

จอมยักษาบริภาษประกาศโทษ  ด้วยความโกรธไม่ฟังค ากล่าวหา 
ทั้งขับไล่ให้ออกนอกพารา  จึงอาสาราวีเพื่อพี่ชาย 

 

น าเอาหอกโมกขศักดิ์จากสวรรค์  เกิดอาถรรพ์ผันพลาดไม่คาดหมาย 
อันคมหอกขึ้นสนิมเรือ่งกลับกลาย  ด้วยอาเพศสัจจะมลายให้เปลี่ยนแปลง 

 

ท าพิธีลับหอกโมกขศักดิ์  พญายักษ์โดนก่อกวนสุดหน่ายแหนง 
หนุมานล้มพิธีที่แจกแจง  กุมภกรรณนั้นระแวงแจ้งแก่ใจ 

 

 



 

 
 

พระรามส่งพระลักษมณ์มาต่อสู้  ยามพันตูโดนหอกสลบไสล 
แสงอาทิตย์สาดส่องต้องเป็นภัย  พิตักษัยแน่แท้แก้ไม่ทัน 

 

สรรพยาแก้ฤทธ์ินิมิตหา  ต้นสังกรณีตรีชวาแก้อาสัญ 
น้ าปัญจมหานทีใช้ร่วมกัน  ชุบชีวันให้ฟื้นคืนชีวี 

 

กุมภกรรณโรมรันในการศึก  แม้ส านึกชีพวายไม่หน่ายหนี 
เพียงขอร้องทศกัณฐ์เลิกราวี  หากตนนี้ต้องตายในสงคราม 

 

ทั้งที่รู้สู้ไม่ได้ไม่หนีหน้า  เข้ากรีฑาสู้รบในสนาม 
ต้องอาสัญด้วยศรของพระราม  จบสิ้นนามยักษ์สุขุมกุมภกรรณ 

 
ผูป้ระพันธ ์: อัญชล ีณ เชียงใหม ่

 

 

 

 
 

 



 

 

 

กมุภกรรณ (๑) 

 

กุมภกรรณเป็นยักษ์มีสีกายเขียว  มีพักตร์เดียวไม่บวมสวมกะบังหน้า 
มีสองมือถือหอกโมกขศักดิ์ ศร คทา  มีดวงตาโพลงสว่างอย่างเปลวไฟ 

 

มีปากท่ีแสยะแบะออกข้าง  เป็นบุตรนางรัชฎาโสภาใส 
ท้าวลัสเตียนเป็นพ่อก็ใช่ใคร  คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในลงกา 

 

มีพี่น้องหลายรวมร่วมท้องแม่  ทั้งพี่แก่ทศกัณฐ์ที่มีสิบหน้า 
ทูษฐ์,ตรีเศียร,ขร,พิเภกผู้รู้โหรา  สามนักขานางน้องของกุมภกรรณ 

 

เป็นยักษ์ที่สันดานดีมีศีลธรรม  แต่ด้วยความรักพวกพ้องของเขานั้น 
ความจงรักภักดีต่อพี่ทศกัณฐ์  กุมภกรรณจึงอาสาออกรบพบพระราม 

 

มีหลายครั้งท าไปไม่เห็นด้วย  กลัวจะม้วยแต่ไม่กล้าจะหักห้าม 
จะร้องขออย่างไรไม่เห็นงาม  จ าท าตามทศกัณฐ์ที่บัญชา 

 

กุมภกรรณเคยเตือนทักด้วยรักพี่  เมื่อครั้งที่ลักสีดามาจากป่า 
ให้คืนนางกลับให้รามราชา  แต่เจ้ากรุงลงกาหายอมยิน 

 

อีกครั้งหนึ่งเคยขอต่อทศกัณฐ์  ให้เปลี่ยนผันความคิดที่ผิดผิน 
หยุดสู้รบกับรามามหาบดินทร์  ถูกติฉินโกรธยับขับไล่ไป 

 

แต่กุมภกรรณเป็นยักษ์รักพี่น้อง  ความถูกต้องนั้นหนาหาสนไม่ 
ยกเครือญาติพวกพ้องต้องก่อนใคร  แม้จะตายก็สงบยอมรบแทน   

 

จึงพิโรธโกรธพิเภกที่เฉกหนี  ในคราที่ทศกัณฐ์นั้นสุดแค้น 
ไล่ให้ไปอยู่อโยธยาธานีแดน  เพราะดูแคลนพวกพ้องปกป้องศัตรู 

 
 
 

 



 

 

 

กมุภกรรณ (๒) 
 

ด้านการรบกุมภกรรณนั้นเก่งกาจ  ฝีมือดีกล้าฉลาดสามารถสู้ 
งดใช้ก าลังน าศีลธรรมมาค้ าชู  วางแผนสู้ชนะสวยด้วยยุทธวิธี 

 

เคยวางแผนต่อสู้ศัตรูทัพ  หลอกสุครีพติดกับถอยทัพหนี 
ให้ถอนต้นรังจนพลังลดหมดฤทธี  ถูกจับตัวได้โดยดีหนีไม่ทัน 

 

มีอีกครั้งเนรมิตกายอุบายยุทธ  ร่างใหญ่อุดนอนขวางทางน้ ากั้น 
เพื่อพลพรรคพระรามขาดน้ ากัน  แต่หนุมานช่วยทันพ้นอันตราย 

 

กุมภกรรณนั้นอีกด้านส าอางยิ่ง  อันที่จริงรักสะอาดแม้นมาดร้าย 
ขยะแขยงกลิ่นเน่าเหม็นจะเป็นจะตาย  พิเภกใช้เป็นอุบายท าลายพิธี 

 

ให้องคตและหนุมานลอยผ่านมา  เป็นอีกาหมาเน่าหนองสยองยักษี 
ทนไม่ได้อาเจียนเลี่ยนสิ้นด ี  จนพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ต้องพักไป 

 

เมื่อออกรบกุมภกรรณนั้นเก่งนัก  พุ่งโมขศักดิ์โดนพระลักษมณ์สลบได้ 
เมื่อพลพรรคถูกศรพระรามปักล้มตาย  นักรบชายสู้ต่อไปอย่างไม่กลัว 

 
กมุภกรรณ (๓) 

 

ศึกสุดท้ายกุมภกรรณพลั้งถูกศร  ก่อนม้วยมรณ์ใจจะสิ้นรินสลัว 
เห็นพระรามทันใดตกใจกลัว  ใจสั่นรัวยืนตรงหน้าคอืพระนารายณ์ 

 

จึงยกมือขึ้นไปให้เหนือเกล้า  ร้องทูลกล่าวได้โปรดขอโทษไท้ 
ขอรับผิดกับพระรามที่ท าไป  แล้วก้มกราบขออภัยได้ล่วงเกิน 

 
 
 

 

 



 
 

อีกทั้งยังฝากฝังสั่งสอนน้อง  พิเภกต้องท าความดีมีสรรเสริญ 
ต้องทดแทนคุณบดินทร์ปิ่นเจริญ  พิษศรเดินสุดท้ายตายสิ้นใจ 

 

เมื่อท าดีผลจะดีต่อชีวิต  เมื่อท าผิดส านึกผิดจิตแจ่มใส 
เพราะกรรมดีที่กุมภกรรณนั้นท าไว้  จึงส่งให้เกิดบนสวรรค์ชั้นเทวา 

 

เป็นมนุษย์จงท าดีพี่น้องเอย  เห็นได้เลยจะได้ดีชีวีเจิดจ้า 
จงท าดีมีคุณธรรมค้ าอุรา  สังคมจะยืนยงมั่นคงแข็งแรง 

 
ผูป้ระพันธ ์: จตุพร สวุรรณปากแพรก 

 

 

 
 

 



 
กมุภกรรณ (หหูมอ้) 

 

กุมภกรรณ น้องรัก ผู้ภักดี ต่อผู้พี่ ทศกัณฐ์ ชาญหาญกล้า 
โอรสท้าว ลัสเตียน นางรัชฏา  มีน้องยา คือภิเภก เอกมนตรี 

 

อีกขรทูษฐ์ ตรีเศียร ส ามนักขา  เป็นยักษา กายาใหญ่ กายเขียวจี๋ 
รูหูใหญ่ ใส่หม้อ ได้พอดี  ยักษ์ไม่มี มงกุฏ ยามยุทธ์ิสุดห้าว 

 
"รูปราพย์นี้ชื่อ       ปรากฏ นามเฮย 
กุมภกรรณนุชาทศ          พักตร์ท้าว 

เป็นอุปราชเรืองยศ         ผิวพิศ เขียวแฮ 
ทรงหอกโมกขศักดิ์ห้าว  มหิทธ์ิเหี้ยมหาญณรงค์" 

 

จากบทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
 

โดยสันดาน เป็นยักษี มีคุณธรรม  แต่มีความ ภักดี พี่สูงส่ง 
ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ มั่นยืนยง  จึงต้องหลง สงคราม กับรามลักษมณ์ 

 

มีหลายครา เห็นว่า พีช่ายผิด  แต่ไม่คิด ขัดใจ ให้หนว่งหนัก 
การกระท า ของพ่ีชาย โหดร้ายนัก  ไม่กล้าทัก หักหาย เกรงใจพี่ยา 

 

คราวทศกัณฐ์ อาจหาญ ทะยานเมฆี  จับสีดา มารศรี ที่กลางป่า 
น ามาขัง กลางอุทยาน กรุงลงกา  เคยเตือนว่า น่าส่งคืน อย่าขืนใจ 

 

แต่พี่ชาย ไม่ยอม ไมพ่ร้อมรับ  จ าน้อมรับ ผลกรรม ท าไงได้ 
เกิดสงคราม รามลักษมณ์ หนักเหลือใจ  สู้ขาดใจ รณรงค์ จนตัวตาย 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

"ข้าทัดทานนี้ด้วยสุจริต     จะเกรงปัจจามิตรนั้นหาไม่ 
คิดว่าจะระงับด้วยดับไฟ  มิให้รณรงค์ราวี 

เมื่อว่าพระองค์ไม่เห็นด้วย จะสู้ม้วยมิให้เคืองบทศรี "        
 

จากบทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
 

ด้วยใจรัก พี่จริง ยิ่งชีวี  จึงต้องมี อันเป็นไป ตายในสงคราม 
 

กุมภกรรณ และพิเภก เฉกยักษ์ดี  ต่างกันที่ วิธีคิด จิตตรงข้าม 
พิเภกเห็น ความถูกต้อง ครรลองธรรม  ไม่ยอมข้าม ความด ีเพื่อพี่น้อง 

 

แต่หูหม้อ ขอเอื้อ เพื่อเครือญาติ  จึงมักขาด คดี ที่ถูกต้อง 
ถึงด่าทอ  พิเภก ว่ามัวหมอง  ทั้งที่เป็น พี่น้อง ท้องเดียวกัน 

 

 “จึงร้องว่า เหวยอ้าย ทรลักษณ์   ชั่วช้าอัปลักษณ์โมหันต์ 
ธรรมดาพี่น้องผิดกัน  ไม่ช้าพลันก็กลับคืนดี 

 

ถึงมาตรถ้าองค์พระเชษฐา  โกรธาขับไล่มึงหนี 
ญาติวงศ์พงศา ก็ยังมี  เหตุใดอสุรีจึงไม่ไป 

 

กลับมาเข้าด้วยลักษมณ์ราม  บอกความตื้นลึกทั้งปวงให้ 
จะแกล้งฆ่าพงศ์พันธุ์ให้บรรลัย  มาหากูใยอ้ายอัปรีย์ "                

 

จากบทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
 

กุมภกรรณ ชาญเชี่ยว เก่ียวการศึก  แต่ชอบตรึก ตรองอุบาย ให้เต็มที่ 
ไม่ชอบใช้ ก าลัง คลั่งฤทธี  การศึกดี มีฝีมือ เลื่องลือชา 

 
 

 

 



 

 

เช่นเมื่อคราว เข้าประจัน โรมรันสุครีพ  แม้เตะถีบ สุครีพกระดอน ใช่อ่อนล้า 
เพราะสุครีพ แข็งแกร่ง แรงฤทธา  อุบายว่า ตน้รังใหญ่ ไม้ขวางเวที 

 

หลอกสุครีพ รีบถอน ต้นรังเสีย  จนอ่อนเปลี้ย เพลียแรง แกร่งถอยหนี 
จึงสามารถ มัดสุครีพ ได้เสียที  ชั้นเชิงดี มีชัย ให้ทศกัณฐ์ 

 

หรือเมื่อครั้ง วางอุบาย ฝายทดน้ า  เนรมิตกาย ใหญ่ล้ า ห้ามน้ าผ่าน 
หวังไพร่พล ทุรนทุราย ไร้น้ าทาน  แก้ไขทัน โดยหนุมาน ชาญครรลอง 

 

อุปนิสัย ในตวั กุมภกรรณ  คือโปรดปราน ความสะอาด ผาดผุดผ่อง 
หากยลยิน กลิ่นไม่ดี ฤดีหมอง  จะขุน่ข้อง หมองหทัย ไม่นิยม 

 

พิเภกนั้น รู้ดี ว่าพี่ชาย  ไม่ชอบใจ กลิ่นเหม็น ไม่เห็นสม 
ยามหูหม้อ ก่อพิธี พลีอาคม  เพื่อลับคม หอกโมกขศักดิ์ ต าหนักไพร 

 

พิเภกให้ หนุมาน และองคต  ไปปรากฏ เป็นหมาเน่า ลอยเข้าใกล้ 
กุมภกรรณ ผิดส าแดง แสยงใจ  เป็นผลให้ ท าลายพิธี ฤทธีโรยรา 

 

ยามหูหม้อ ต่อตี มีฝีมือ  สามารถยื้อ ยุทธการ ที่หาญกล้า 
สู้พระลักษณ์ หอกโมกขศักดิ์ พุ่งปักอุรา  ลักษมณ์เสียท่า ถึงสลบ สยบฤทธี 

 

ยังดีพิเภก หนุมาน พยาบาลไว้  แก้ไขให้ ฟื้นได้ ไม่ถึงท่ี 
แม้ยามรบ กับพระราม ห้ าหั่นไพรี  ต้องศรศรี ของพระราม ไฟลามล้มตาย 

 
" สิ้นรถสิ้นยศโยธา  อสุราประหวั่น พรั่นใจ 

ให้ย่อท้อมิใคร่จะต่อฤทธ์ิ  แล้วคิดมานะขึ้นมาได้ 
ตัวกูชาติชายอาชาไนย  ฤทธิไกรเลิศจบธาตรี 
มาตรแม้นตัวตายจะไว้ยศ  ให้ปรากฏฟากฟ้าราศี"           

 

จากบทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
 



 
 

ขั้นสุดท้าย แจ้งใจ กุมภกรรณ  หลงโรมรัน พระนารายณ์ ตกใจเหลือที่ 
แสนเสียใจ ไม่เช่ือฟัง ดื้อรั้นสิน้ดี  ไม่ฟังวจี พิเภก เอกโหรา 

 

ก่อนตัวตาย ทั้งเสียใจ และช้ าใจ  เราเหตุใด ไร้เหตุผล จนเสียท่า 
เพราะหลงรัก ภักดี ต่อพี่ยา  เสียคุณค่า ราคายักษ์ ตระหนักฤดี 

 
"ติดแล้วยกกรเหนือศิโรฒม์  ร้องทูลขอโทษยักษี 

ซึ่งข้าผิดพลั้ง ครั้งนี้  เพราะเหตุด้วยพี่ผู้อาธรรม "    
 

จากบทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
 

หลังจากส านึกผิด จิตแจ่มใส  ขออภัย ที่ล่วงเกิน เพลินล่วงล้ า 
ทูลฝากฝัง พิเภก ไว้กับพระราม  แล้วพูดพร่ า สอนพิเภก ทดแทนคุณ 

 

หลังสิ้นใจ ในพิษศร ของพระราม  ด้วยคุณงาม ความดี ที่เกื้อหนุน 
ดวงวิญญาณ กุมภกรรณ สวรรค์การุณย์  เนื้อนาบุญ หนุนเชิด เกิดเป็นเทวา. 

 
ผูป้ระพันธ ์: สถิตย์พันธ ์ธรรมสถติย์ 

 



 
กมุภกรรณ 

 

รามเกียรติ์... .เรื่องราว... กล่าวไว้นี ้  ถึงยักษี.. ตนหนึ่ง.. ซึ่งความหมาย 
แปลความว่า หูหม้อ ขอบรรยาย  คือกุมภกรรณ นั้นไซร้ ในอีกตอน 

 

เป็นน้องของ ทศพักตร์ เจ้ายักษา  กายและหน้า...สีเขียว...เชี่ยวสมร 
มีฤทธิ์ร้าย...รุนแรง...แหง่นคร  โมกขศักดิ์โตมร ศัสตรา ประจ าตน 

 

เป็นยักษี ที่ยึดมั่น อันยิ่งใหญ่  คือคุณธรรม ประจ าใจ ใฝ่กุศล 
เห็นแก่พี่ รบทัพช่วย ขวยกมล  ท้ายสุดพบ อับจน หนทางตัน 

 

อิทธิฤทธิ์ เกรียงไกร ได้ส าแดง  เห็นจะแจ้ง แจงได้มี สี่ครั้งนั้น 
ต้องต่อกร...กับไพรี...ที่โรมรัน  ช่วยทศกัณฑ์ รบทัพ กับรามา 

 

วางแผนลับ กลับกลอก ออกอุบาย  ถอนต้นรัง หวังกาย ให้เหนื่อยล้า 
ส าเร็จผล ตนถอนทัพ กลับลงกา  สุครีพรับ...ค าท้า...พะว้าพะวัง 

 

ออกแรงสุด ฉุดถอน จนอ่อนล้า  ถอยร่นทัพ กลับมา หาแนวหลัง 
หนุมาน...องคตร่วม...รวมพลัง  ช่วยกันพัง...ไพรีพ่าย...ก าชัยคืน 

 

กุมภกรรณ ท าพิธี ที่พร้อมพรัก  คือลับหอก โมกขศักดิ์ จักเกิดขึ้น 
เพื่อให้ใบ ได้วาววับ คมกลับคืน  ฤทธิ์ร้ายฟื้น...ใช้โรมรัน...บั่นศัตรู 

 

พระรามรู้...เรื่องราว...เฝ้าค านึง  ปมลึกซ้ึง ถึงมหันตภัย ใกล้เข้าสู่ 
มอบองคต หนุมาน หมั่นตรองดู  ร่วมต่อสู้...ท าลายพิธี...ปี้ป่นนั้น 

 

กุมภกรรณ ฝันสลาย ได้ออกรบ  ครั้นพอสบ...โอกาส...ฟาดห้ าหั่น 
ทิ่มแทงหอก พระลักษมณ์ ปักอกพลัน  แทบอาสัญ...หมดสติ...มิรู้ตัว 

 

 
 

 

 



 
 

 

กุมภกรรณ ฮึกเหิม เพิ่มความกล้า  กลับลงกา...หาพี่ชาย...โวไปท่ัว 
เรื่องปะทะ กับอมิตร ไม่คิดกลัว   หากใครยั่ว ให้โกรธ โปรดระวัง 

 

นิมิตกาย ใหญ่โอฬาร ปานภูผา  นอนขวางทาง ธารา อย่าไหลหลั่ง 
ทัพรามา วารีขาด จักพลาดพลั้ง  สรรพก าลัง หายหด หมดน้ ากิน 

 

อดน้ าตาย ในเจ็ดวัน อาสัญแน่  ต้องพ่ายแพ้ แตกยับ ดับสูญสิ้น 
พระรามรู้ กลอุบาย แผนใต้ดิน  ส่งหนุมาน พังภินท์ สมจินตนา 

 

ครั้งสุดท้าย ได้ตอ่สู้ อย่างดุเดือด  หลั่งเลือด ไหลถั่งโถม ชโลมหล้า 
กุมภกรรณ...ต้องตักษัย...วายชีวา  ด้วยถูกศร...องค์รามา...ถาจูบดิน 

 

ถึงแม้มี...คุณธรรม...ล้ าเลิศหรู  ช่วยคนผิด จิตหดหู่ ถกูดูหมิ่น 
พบกับความ ชอกช้ า น้ าตาริน  ชีพพังภินท์ ล่วงลับ ดับดิ้นลง 

 
ผูป้ระพันธ ์: โกวิท ธรีวิโรจน์  

 

 

 


