
 
 

นางส ามนักขา : กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกะบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
                  เป็นน้องร่วมมารดากับ ทศกัณฐ์ และเป็นชายาของ ชิวหา  
                  มีบุตรช่ือ กุมภกาศ 

 

ส ามนักขาชื่ออ้าง  อสุรพันธุ์ 
นางกนิษฐ์ทศกัณฐ์  แก่นไท้ 

ฉวีกายสกลวรรณ  เขียวสด สะอาดนอ 
เป็นเอกชาเยศได้  อยู่ด้วยชิวหา 

 

รูปร่างเดิมของนางส ามนักขาน่าเกลียดอัปลักษ์ สยายผมนมยานถึงชายพก แต่นางสามารถเนรมิตกายให้
งดงามได้ 
 
นางส ามนักขาเป็นธิดาองค์เดียวของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา เป็นน้องสาวของทศกัณฐ์ กุมภกรรณ 
พิเภก ขร ทูษณ์และตรีเศียร แต่มีพี่ต่างมารดาอีก 4 ตน คือ กุเปรัน, ทัพนาสูร, อัศธาดา และ มารัน 
 

 

 



 
 

นางส ามะนักขามีสามีชื่อ ชิวหา ซึ่งชิวหาผู้นี้ท าหน้าดูแลกรุงลงกาเมื่อทศกัณฐ์ได้ไปเที่ยวป่ากับนางมณโฑ
ตลอดเวลา 7 วัน 7 คืน ท าให้เกิดง่วงนอน จึงได้แลบลิ้นยาวออกมาปกคลุมกรุงลงกาและนอนหลับ
พักผ่อน เมื่อทศกัณฐ์กลับมาพบว่ากรุงลงกาถูกปกคลุมก็คิดว่าเป็นเวทมนตร์ของศัตรู จึงขว้างจักรไป
ตัดลิ้นชิวหาจนขาด ท าให้ชิวหาถึงแก่ความตายยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่นางส ามะนักขายิ่งนัก 
 
หลังจากชิวหาสิ้นไป วันหนึ่งนางส ามะนักขาไปเที่ยวป่าและได้พบพระรามบังเกิดความหลงรักพระราม 
จึงเนรมิตกายให้สวยงามแล้วเข้าไปเก้ียวพาราสีพระราม แต่ถูกพระรามไล่ออกมาอย่างไม่สนใจ นาง
ส ามะนักขาจึงตามพระรามไปท่ีอาศรมเห็นนางสีดา จึงคิดว่า ถ้าหากตนก าจัดนางสีดาได้ พระรามคงจะ
หันมาสนใจตน ดังนั้น นางส ามะนักขาจึงเข้าไปท าร้ายนางสีดาแต่ถูกพระรามจับได้ จึงถูกพระลักษมณ์ 
ลงโทษด้วยการตัดหูและจมูก และปล่อยนางคืนไป เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ 
 นางส ามนักขาแค้นใจ จึงปั้นเรื่องโกหกให้ ทูษฐ์ ขร และ ตรีเศียร พี่ชายทั้งสามของตนให้ไปแก้นแค้น 

 

พบสองมนุษย์เป็นชีไพร  กับนางหนึ่งอยู่ในพนาสี 
เห็นว่าตัวข้าเป็นสตรี  สองชีเดินติดตามมา 

สัพยอกหยอกเย้าลามลวน  ท าสนิทชิดชวนเสน่หา 
ข้าไม่จงจิตเจตนา  โกรธาท าโพยโบยรัน 

ช่วยกันตัดกรรอนบาท  ปากจมูกหูขาดปิ่มอาสัญ 
  

แต่ทั้งสามกลับเป็นฝ่ายถูกพระรามฆ่าตาย นางส ามนักขาจึงหันไปยุยงทศกัณฐ์พี่ชายใหญ่ ให้ลุ่มหลงรูป
โฉมนางสีดา เพราะนางรู้ว่าทศกัณฐ์เป็นผู้มักมากในกามคุณ จนในที่สุดทศกัณฐ์เกิดหลงรัก      นางสีดา 
และสั่งให้ มารีศ แปลงเป็นกวางทองไปล่อ พระรามและพระลักษมณ์ ออกจากอาศรม แล้วทศกัณฐ์ก็
เข้าไปลักพาตัวนางสีดามาไว้ยังกรุงลงกาเป็นสาเหตุให้เกิดการรบพุ่งระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์ใน
กาลต่อมา 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 
 



 

 ส ามนักขา  ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๒๒ 
โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

  นางส ามนักขา   
 

ตัวละครนางหนึ่งเป็นยักษี   ความส าคัญนั้นมีมากเหลือหลาย 
เป็นต้นเหตุให้สู้รบกันวุ่นวาย  จนล้มตายฝ่ายยักษ์และวานร 

 

นางนั้นคือนางส ามนักขา     เป็นธิดานารีศรีสมร 
ท้าวลัสเตียนเมืองลงกามหานคร    พระมารดรคือนางรัชฎา 

 

มีพี่ชายร่วมอุทรอยู่หกตน    นางหน้ามลคนสุดท้องเสน่หา 
ทศกัณฐ์พี่ใหญ่ครองนครา    อีกพี่ยาพิเภกและกุมภกรรณ 

 

ทั้งพญาทูษณ์พญาขรและตรีเศียร  คอยพากเพียรเป็นห่วงนางดวงขวัญ 
มีเรื่องราวช่วยไว้สารพัน   คอยคุ้มครองป้องกันนางน้องยา 

 

อันนางส ามนักขาโฉมศรี    กายนั้นมีสีเขียวสดไวเ้กษา 
สวามีคือชิวหาอสุรา    มีรากษสบุตรธิดาอยู่สามตน 

 

ยักษ์ชิวหานั้นมีลิ้นยาวใหญ่   มีฤทธิ์เดชท าศึกได้ไม่ขัดสน 
ท าหน้าที่เฝ้าลงกาอย่างอดทน   คุมไพร่พลคุ้มครองทศกัณฐ์ 

 

มาวันหนึ่งทศพักตร์พรักพร้อมมเหสี  นางมณโฑเทวีแม่จอมขวัญ 
ประพาสป่าเพลิดเพลินอยู่นานวนั  มอบหมายมั่นให้ชิวหารักษานคร 

 



 

 
เป็นเวลาเจ็ดวันและเจ็ดคืน   แม้เหน็ดเหนื่อยจ าฝืนดั่งสิงขร 
ร่างกายเกิดอ่อนก าลังทั้งง่วงนอน  ห่วงนครจึงแลบลิ้นคลุมลงกา 

 

ทศกัณฐ์กลับมาไม่เห็นเมือง   เข้าใจผิดว่ามีเรื่องให้หนักหนา 
จึงขว้างจักรออกไปด้วยเจตนา    ตัดลิ้นของชิวหาขาดใจตาย 

 

นางส ามนักขาต้องเสียสวามี   แทบมอดม้วยชีวีใจสลาย 
ทั้งโศกเศร้าถึงชิวหาสุดบรรยาย    เศร้าใจกายโหยหาผู้สามี 

 

หลังจากนั้นนางส ามนักขา    เหงาอุราเป็นม่ายแม่โฉมศรี 
จึงออกท่องเที่ยวไปในพงพี   บาปบุญมีพานพบสบพระราม 

 

ได้เห็นพักตร์ลุ่มหลงพระทรงฤทธิ์  นางครวญคิดเกี้ยวพาน่าเหยียดหยาม 
พระรามไม่สนใจให้เป็นความ   นางแอบเฝ้าติดตามองค์รามไป 

 

ถึงอาศรมพบเห็นนางสีดา    แสนโสภานวลอนงคอ์งค์ผ่องใส 
เกิดอาฆาตหึงหวงในดวงใจ    ให้คลั่งไคร้เข้าท าร้ายกัลยา 

 

เป็นโชคดีสีดาพาบุญเกื้อ     ไม่เอื้อเฟื้อแก่นางส ามนักขา 
เข้าตบตีเอกองค์นงพงา    ถูกพระรามจับมาเพื่อลงทัณฑ์ 

 

ให้พระลักษมณ์ลงโทษไม่ไว้หน้า  น้องเจ้ากรุงลงกาพาโศกศัลย์ 
ตัดใบหูและจมูกสิ่งส าคัญ    แทบจะสิ้นชีวันด้วยอับอาย 

 

นางส ามนักขานั้นแค้นแสนสาห้ส   ความก าหนัดเป็นเหตุอาเพศหลาย 
กลับลงกาเจ็บปวดทุรนทุราย   ฟ้องพี่ชายบ่งความทั้งสามตน 

 

   



 
ทูษณ์ขรตรีเศียรยามโกรธา    โลดแล่นมาแก้แค้นไม่เห็นหน 
ถูกฆ่าตายหมดก าลังทั้งสามคน  ด้วยเป็นผลจากฝีมือคือพระราม 

 

นางแต่งเรื่องเพ็ดทูลทศพักตร์  ด้วยประจักษ์พระเชษฐาน่าเกรงขาม 
พลางเล่าเรื่องใส่ไคล้ให้เกิดความ  พยายามยุแยงแปลงเรื่องราว 

 

เดินในป่าพบกับพระรามลักษมณ์  ต้องตรงพักตร์นางสีดาสวยเสลา 
ริมแม่น้ าโคทาวารีเพื่อบันเทา   ให้คลายเหงาหายคิดถึงภัสดา 

 

ได้พบเห็นนางสีดาอนงค์นาฏ   งามพิลาสเหนือใครในเวหา 
สวยล้ าเลิศกว่าเทพอัปสรา   อยากให้เป็นชายาแด่พี่ชาย 

 

จึงลอบอุ้มนวลนางจากไพรสณฑ์  หวังจะพานฤมลมาถวาย 
พระลักษมณ์ตามมาทันต้องหนีตาย  ถูกลงทัณฑ์แทบมลายวายชีวา 

 

พระเชษฐาตรีฑูตพญาขร    ด้วยอาทรแก้แค้นแทนกนิษฐา 
ออกสู้รบต้องม้วยมรณา    นางยักษาโป้ปดกับทศกัณฐ์ 

 

ว่าพบนางนารีที่สวยสุด   กว่ามนุษย์เทพธิดาในสวรรค์ 
นางมณโฑแม้งามล้ าลาวัลย์  ไม่เทียมทันนางสีดานวลอนงค์ 

 

พญายักษ์แม้โกรธพิโรธหนัก   เกิดศึกรักจับใจให้ลุ่มหลง 
อยากได้นางสีดาดังจ านง    ใจมั่นคงจะลักพามาแนบกาย 

 

ไม่หยุดยั้งตั้งจิตคิดการใหญ่   ด้วยมีใจพิศวาสให้มาดหมาย 
เฝ้าคิดถึงนางสีดาพาเจียนตาย   ให้วุ่นวายด้วยตัณหาพาอกตรม 

 

 

 



 

 
 

ต้นเหตุศึกสงครามมนุษย์กับยักษ์  เห็นประจักษ์ด้วยกิเลสผสานผสม 
ต้องฆ่าฟันล้มตายทุกข์ระทม   ด้วยอารมณ์วิปริตในจิตใจ 

 

เป็นสงครามบ่งชี้ความดีชั่ว   ใจหมองมัวราคะจริตผิดวิสัย 
เฉกเช่นท้าวทศกัณฐ์หลงผิดไป   ต้องชดใช้ด้วยชีวิตลิขิตความ 

          
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  นางส ามนักขา 

  

     นางส ามนักขา กายา อัปลักษณ์   เกิดเป็นยักษ์ กายเขียว เขี้ยวโง้งขาว 
มีสองกร หนึ่งพักตรา นัยตาพราว เป็นน้องสาว คนสุดทอ้ง ของทศกัณฐ์ 

      
เป็นธิดา ของนาง รัชฎา   ท้าวลัสเตียน พระบิดา ผู้กล้าหาญ 
มีพี่ชาย หลายหลาก ยักษ์แกร่งกร้าน  กุมภกรรณ พิเภก เอกโหรา 

      
อีกตรีเศียร ขรทูษณ์ กุเปรัน   ทัพนาสูร มารัน อัศธาดา 
มีภัสดา พญายักษ์ นามชิวหา  โอรสา กุมภกาศ ทายาทคนเดียว 

      
ส ามนักขา แม้ว่า หน้าอัปลักษณ์  ด้วยมีปาก แบะใหญ่ คล้ายบิดเบี้ยว 
นางสามารถ แปลงกาย ไฉไลเชียว  คือสิ่งเดียว ที่นางใช้ มัดใจชาย 

      
ทศกัณฐ์ นั้นโปรดปราน การชมป่า  กับมณโฑ พระชายา โอภาปราศรัย 

มอบชิวหา เฝ้าลงกา ให้ปลอดภัย  ห้ามหลับไหล ในงาน เจ็ดวันเจ็ดราตรี 
      

ฝ่ายชิวหา หนังตาหนัก อยากเอนกาย   ออกอุบาย ให้ลงกา มืดมิดหมี 
เนรมิตลิ้น ชิ้นใหญ่โค้ง ล้อมวงธานี   ด้วยเหตุนี้ ชิวหาตัวด ีจึงมีภัย 

      
เมื่อทศกัณฐ์ กลับมา ลงกาถูกคลุม   นึกว่ากลุ่ม สศัตรู กุคุณไสย 
จึงขว้างจักร พิทักษ์ลงกา ฟ้าไฉไล  ชิวหาตาย เพราะลิ้นขาด จักรทศกัณฐ์ 

      
ส ามนักขา โศกา อาลัยรัก    ตกพุ่มหนัก แม่ม่าย ใจโศกศัลย์ 

ใช้ชีวิต เดียวดาย ไปวันวัน   หวังสักวัน สวรรค์ฉาย ได้คูค่รอง 
      

 

 

 



 

 

 

 

มาวันหนึ่ง นางยักษา ทัศนาไพร   พบยอดชาย พระราม ช่างงามผ่อง 
เกิดหลงรัก อยากเฟ้น เป็นคู่ครอง   จึงจ าลอง ผองกาย ให้โสภี 

      
โยกเยื้องย้าย ผายเรือนร่าง รั้งรัญจวน    กระบิดกระบวน ชวนชายเดียว เก้ียวพาราสี 
แต่ถูกราม ขับไล่ ไม่ใยด ี      นางยักษี ตามจู้จี้ ที่ศาลา 

      
เห็นสีดา โสภาลักษณ์ ประจักษ์ฤดี   พระรามนี้ มเหษี โสภีกว่า 
คิดก าจัด สีดา ให้พ้นหน้า    พระรามา คงผินหน้า มามองตน 

      
ลุแก่อ านาจ บาตรใหญ่ ท าร้ายสีดา   หวังถึงขั้น มรณา ชีวาหล่น 
ยังโชคดี ที่พระลักษมณ์ ปกปักพ้น  ตัดหูจมูก ทุกข์ล้น ดิ้นรนคืนเมือง 

      
คือต้นเหตุ เภทภัย ไล่ตามมา   ศึกลงกา มหากาพย์ สดับกระเดื่อง 
เกิดสงคราม กระหน่ าหนัก วงศ์ยักษ์เกิดเรื่อง ความขุ่นเคือง เรื่องรัก ปักกลางใจ 

      
เรื่องประเดิม เริ่มโดย ส ามนักขา   กุเรื่องว่า รามลักษมณ์ โมหะร้าย 
ตนไปเดิน เพลินป่า พนาลัย  พบสองชีไพร กับหนึ่งนาง กลางวนา 

      
สองชีไพร กรายมา เกี้ยวพาราสี    เห็นว่าเป็น สตรี สองชีคว้า 
ตนไม่ยอม น้อมกาย ชายโกรธา   ตัดหูข้า คร่าจมูก ทุกข์เหลือใจ 

     
 สามพี่ชาย ทูษฐ์ขร และตรีเศียร    สุดหันเหียน ฤด ีที่น้องไข 
ความผิดของ สองมนุษย์ หลุดอภัย  จึงชวนกัน ฟันไพร ไล่ลักษณ์ราม 

      
ยักษ์ทั้งสาม ถูกรามลักษณ์ กระชากชีวี   นางยักษี ส ามนักขา หาทางห้ า 
หันหน้าหา ทศกัณฐ์ หมั่นในกาม    ว่าคนงาม สีดา โสภาเหนือใคร 

 

 



 

 

 

 

หากพี่ชาย ได้นาง มาเคียงคู่    จะโก้หรู ดูดี ราศีฉาย 
ทศกัณฐ์ พลันรัก สลักใจ   ต้องการได้ สีดา มาครองเรือน 

      

ทศกัณฐ์ บัญชา ให้มารีศ   เนรมิต เป็นกวาง ช่างแม้นเหมือน 
กรีดกรายใกล้ อาศรม ชมดาวเดือน ท าแชเชือน เคลื่อนกายา สีดาต้องใจ 

      
ทูลพระราม กวางทอง มองดูดี    ขอท่านพี่ เมตตา ล่ามาให้ 
แม้เล็งรู้ ยักษา มาแปลงกาย   ก็ตัดใจ บุกไพร ไขว่กวางทอง 

      
เห็นกวางทอง ตรองแจ้ง ยักษ์แปลงมา  จึงแผลงศร ชอนกายา มารีศร้อง 

แกล้งกรีดเสียง เยี่ยงราม พร่ าเพรียกก้อง  ท่วงท านอง โหยหวน ป่วนฤดี 
     

 เสียงครวญคราง ดังมา สีดาตกใจ  ขอร้องให้ น้องลักษมณ์ องครักษ์ท่านพี่ 
ออกศาลา ไปหา เชษฐาบดี    โอกาศนี้ ยักษ์ได้ที ฉุดนางไป 

      
จับสีดา คาสวนขวัญ กรุงลงกา   หวังให้เป็น พระชายา แห่งยักษ์ใหญ่ 
เกิดสงคราม พระราม อวตารนารายณ์  กับยักษ์ร้าย ทศกัณฐ์ อันยาวนาน. 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  นางส ามนักขา 

  

นางในวรรณคดีตนนี้กายสีเขียว  มีพักตร์เดียวม่ายรักส ามนักขา 
ลืมตาโพลงปากแสยะแบะออกมา  กะบังหน้าสวมใส่ให้ดูงาม 

 

มีสองกรรูปร่างช่างอัปลักษ์  เป็นนางยักษ์ผมสยายร้ายลึกล้ า 
นมยานถึงชายพกอกระก า    เนรมิตกายงดงามได้ใช้ฤทธี 

 

เป็นธิดาครอบครัวใหญ่มีใครบ้าง   เป็นบุตรนางรัชฎามารศรี 
ท้าวลัสเตียนคือพ่อพอรู้ด ี   คือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในลงกา 

 

มีพี่ชายหลายรวมร่วมท้องแม่   ทั้งพี่แก่ทศกัณฐ์ที่มีสิบหน้า 
ทูษฐ์ ตรีเศียร ขร พิเภกผู้รู้โหรา   และกุมภกรรณพี่ยาชีวาดุร 

 

อีกมารันพี่อีกข้างต่างมารดา   กุเปรัน อัศธาดา ทัพนาสูร 
ทั้งหมดมีห้ามารดาน่าชุลมุน   สิบเอ็ดอสูรนี้ก็พ่อเดียวกัน 

 

ส ามนักขานางน้องของผองพี่   มีสามีชื่อชิวหาอายุสัน้ 
มีบุตรชื่อกุมภกาศมาดดึงดัน  คือหลานลุงทศกัณฐ์อันเรืองไกร 

 

เมื่อชิวหาสามีสุดที่รัก    ลิ้นถูกจักรทศกัณฐ์บั่นตักษัย 
ส ามนักขาปวดร้าวเศร้าเสียใจ   ไม่มีใครเคียงข้างนางระทม 

 

วันหนึ่งออกเดินเดี่ยวไปเท่ียวป่า   เดินไปมาพบพระรามอร่ามสม 
สง่างามยิ่งนักอยากชิดชม    เกิดอารมย์รักหลงองค์จักริน 

 

 

 

 



 

 

 

 

เนรมิตรแปลงกายได้สวยพริ้ง   กลายเป็นหญิงงามเลิศดูเฉิดฉิน 
เข้าไปเก้ียวพระองค์อย่างจงจินต์  ถูกบดินทร์ไล่บอกให้ออกไป 

 

ส ามนักขาไม่ท้อขอไปต่อ     ไม่รีรอเดินตามพระรามไท้ 
ถึงอาศรมสีดานางอยู่ข้างใน    อสูรร้ายคิดชั่วมั่วราค ี

 

ถ้าไม่มีสีดามาขัดขวาง    รักของนางจะต้องไม่หมองศรี 
พระรามคงมาสนใจเยื่อใยดี   นางจึงปรี่เข้าขย้ าท าร้ายแรง 

 

หวังก าจัดนางสีดาฆ่าให้ตาย   ถูกพระรามจับได้ใช่กลั่นแกล้ง 
ให้พระลักษมณ์ลงโทษโหดรุนแรง  ตัดหูแหว่งจมูกหายไล่กลับเมือง 

 

ส ามนักขาคับแค้นแสนเจ็บใจ   รีบกลับไปบอกพี่ชายร่ายปั้นเรื่อง 
ท าตรีเศียรทูษฐ์ขรร้อนขุ่นเคือง   ไปหาเรื่องแก้แค้นแทนน้องนาง 

 

เป็นต้นเหตุสงครามตามโรมรัน  รามทศกัณฐ์คู่อาฆาตใจบาดหมาง 
ยิ่งสามพี่ถูกฆ่าชีวาวาง    ท าให้นางยิ่งแค้นต้องแทนคุณ 

 

จึงยุยงจนทศกัณฐ์เกิดตัณหา   ไปหลงรักนางสีดาใจว้าวุ่น 
อยากได้เป็นชายาพาชุลมุน  หลงเป็นทุนจึงลักพาจากพระราม 

 

สั่งมารีศแปลงร่างเป็นกวางทอง  ให้เหลืองผ่องเดินไปในสนาม 
ล่อรามลักษมณ์ออกมาจากอาราม  ให้ท าตามที่สั่งอย่างตั้งใจ 

 

เมื่ออาศรมสีดาอยู่เพียงผู้เดียว   ทศกัณฐ์จึงบุกเดี่ยวเชี่ยวไฉน 
ลักสีดาไปลงกาได้ง่ายดาย   เป็นเหตุให้สู้รบกันแต่นั้นมา 

 



 
มหากาพย์รามเกียรติ์ที่เรียนร่ า   เกิดสงครามยืดยาวเล่ากันว่า 
จนยักษ์ตายทั้งโคตรหมดลงกา   เหลือโหราพิเภกวิเวกครัน 

 

เพราะเป็นยักษ์คิดดีมีศีลธรรม   ไปอยู่กับพระรามตามยึดมั่น 
ท าความดีออกรบราท้าประจัญ   จนทศกัณฐ์ถูกศรตายวายชีวา 

 

ส ามนักขามีบุตรสุดที่รัก     เป็นสามราก ษสนางยักษา 
จากสิบนางยักษ์ร้ายในลงกา  คือกุมภกาศ วรณีสูร อดูลปีศาจยักษิณี  

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 

 

 

 

 

 


