
 
 

นางไกยเกษี  

ลักษณะของนางไกยเกษี กายสีนวลจันทร์ สวมมงกุฎนาง 

พระนางไกยเกษี เป็นพระธิดาของท้าวไกยเกษ กับ พระมหาเทวีเจ้าประไภวดี หรือ เกศินี  

ท้าวไกยเกษได้ยกไกยเกษี ให้แก่ ท้าวทศรถ กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา  

นางไกยเกษี เป็นพระอัครมเหสีองค์หนึ่งของท้าวทศรถ  

นางไกยเกษี มีพระเชษฐา คือ เจ้าฟ้ายุทธชิตอุปราชย์เมืองไกยเกษ  

 

นางไกยเกษีได้กินข้าวทิพย์ที่ ฤาษีกไลโกฏ ท าพิธีหุงขึ้นเพื่อขอบุตรให้กับท้าวทศรถ นางจึงตั้งครรภ์ 
และให้ก าเนิดโอรสนามว่า พระพรต 

 

ครั้งหนึ่งนางได้ตามทา้วทศรถไปออกรบกับ ปฑูตทันตยักษ์ ที่มารุกรานสวรรค์ รถรบของท้าวทศรถ
ถูกศรข้าศึกจนเพลาล้อหัก นางจึงแสดงความภักดีโดยการใช้แขนของนางสอดเป็นเพลาล้อรถ ท าให้  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ท้าวทศรถสามารถเอาชนะศึกได้ ท้าวทศรถจึงประทานพรว่าไม่ว่านางจะขอสิ่งใดจะยกให้ทั้งสิ้น แต่
นางก็ยังไม่ได้ขอในสิ่งใด 

 

เมื่อนั้น  จึ่งโฉมนางไกยเกษี 
เห็นเพลารถแก้วมณี  ต้องศรอสุรีหักไป 

จึงตั้งสัตย์เดชะข้าซื่อตรง  ต่อองค์อภัสดาหาหมิน่ไม่ 
จะเอากรแทนเพลารถชัย  อย่าให้อันตรายชีว ี

 

จนเมื่อพระราม โอรสพระองค์โตของท้าวทศรถ ได้อภิเษกกับ นางสีดา พระธิดาบุญธรรมของ ท้าว
ชนก และก าลังจะได้รบัมอบราชสมบัติต่อจากท้าวทศรถ นางกุจจีค่อม ซึ่งเป็นนางรับใช้ของนางไกษ
เกษีได้มายุให้นางทวงขอพรจากท้าวทศรถให้ยกราชสมบัติให้แก่พระพรต แล้วให้พระรามออกบวช
เป็นฤาอยู่ในป่าเป็นเวลา 14 ปี จึงค่อยกลับมาสืบราชสมบัติต่อไป 

 

ท้าวทศรถพิโรธมาก จนเกือบสังหารนางไกยเกษี แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธค ามั่นที่ให้ไว้ได้ จึงต้องยอมท า
ตาม หลังจากนั้นท้าวทศรถก็เสียพระทัยจนล้มป่วยลง และสิ้นพระชนม์ในวันที่พระรามเดินทางเข้า
ป่าไปนั่นเอง ก่อนสิ้นใจท้าวทศรถได้สั่งห้ามนางไกยเกษีและพระพรตมาร่วมเผาพระศพของพระองค์ 

 

เมื่อพระพรตทราบเรื่องราวที่นางไกยเกษีไปทวงสัญญาดังกล่าวกับท้าวทศรถ จนเป็นเหตุให้พระองค์
สิ้นพระชนม์ ก็โกรธจนเกือบประหารนางไกยเกษี พระพรตรีบเข้าป่าไปตามพระรามกลับมา
ครองราชย์ แต่พระรามก็ไม่ยอมกลับ ยังยืนยันที่จะอยู่ป่า 14 ปี ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

นางไกยเกษี  ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๒๘ 
 

โดย นักกลอน KU ๒๗ 

---------------------- 
 
    

 

 
 

 
จะกล่าวถึงเมืองใหญ่ที่ในโลก 

ถูกโฉลกงดงามอร่ามเหลือ 
อโยธยาเรืองวิไลให้จุนเจือ 
เป็นว่านเครือเหล่าเทพอวตาร 

 

กษัตราครองเมืองผู้เรืองยศ 
นามปรากฏร่่าลือทั่วสถาน 
ท้าวทศรถโอรสท้าวอัชบาล 

นางเทพอัปสรนงคราญพระมารดา 
 

มเหสีร่วมองค์พระทรงศักดิ์ 
แจ่มประจักษ์สามสอางค์สร้างวงศา 

อัครมเหสีคือนางเกาสุริยา 
มีบุตราศักดิ์ด่ารงองค์พระราม 

 

 

 

 

 

นางไกยเกษ ี

ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 



 
มเหสีคนรองปองประจักษ์ 

นางไกยเกษียอดรักไม่เกรงขาม 
ได้โอรสนามพระพรตชื่นชูนาม 
ช่วยสู้ศึกสงครามป้องกันภัย 

 

สมุทรเทวีมเหสีคนที่สาม 
นางโฉมงามมีบุตรสุดขานไข 

คือพระลักษมณ์พระศัตรุตสองคู่ใจ 
เป็นฝาแฝดร่วมหทัยองค์รามา 

 

จะกล่าวถึงนางไกยเกษี 
นางเทวีคนงามเสน่หา 

อยู่ที่เมืองไกยเกษนครา 
พระธิดาของกษัตริย์ขัตติยวงศ์ 

 

พระมารดาคือนางเกศินี 
เป็นสุขศรีคนงามตามประสงค์ 

พระเชษฐาร่วมอุทรอีกหนึ่งองค์ 
ร่วมด่ารงคงสุขมาเนิ่นนาน 

 

เป็นมเหษีของท้าวทศรถ 
มีลูกชายคือพระพรตผู้กล้าหาญ 

มุ่งหวังให้พระโอรสของนงคราญ 
ปกครองเมืองสืบสานอโยธยา 

 

 

 

 



 

 
ด้วยเคราะห์กรรมน่าพาเวียนมาถึง 

เกิดสงครามครั้งหนึ่งกับยักษา 
ปฑูตทันน่าทัพเข้ากรีฑา 
บนสวรรค์ชั้นฟ้าขั้นราวี 

 

พระอินทร์จึงเชิญท้าวทศรถ 
มาป้องปลดต่อสู้ตามวิถี 
ไกยเกษีขอติดตามสวามี 

นางเทวีออกรบไม่กลัวภัย 
 

ปฑูตทันใช้อาวุธสุดวิเศษ                                                                                               
แผลงศรสร้างอาเภทต้านไม่ไหว 

โดนเพลารถเห็นประจักษ์หักทันใด 
จึงเกิดภัยให้เห็นเป็นเรื่องตน 

 

นางไกยเกษีสบเหตุรีบเข้าช่วย 
ไม่มอดม้วยมรณังบังเกิดผล 

สอดแขนมาเทียมรถด้วยอดทน 
เจ็บปวดจนเจียนตายแทบวายวาง 

 

ได้สังหารปฑูตทันสมศักดิ์ศรี 
สร้างความดีถูกใจไม่หมองหมาง 
ท้าวทศรถตอบแทนแก่นวลนาง 

จึงมอบพรแด่โฉมสอางค์ได้ดังใจ 

 

 

 

 



 

 
แม้อยากได้สิ่งไรไม่ข้องขัด 
ไม่ตระบัดคืนค่าที่ขานไข 
ไกยเกษีปรีดิ์เปรมในฤทัย 

ด้วยหวังไว้วันหนึ่งจึงใช้พร 
 

ครั้นต่อมาองค์ราชาทศรถ 
ทรงก่าหนดมอบบัลลังก์บรรจถรณ์ 

ให้พระรามโอรสบทจร 
องค์อมรอวตารเป็นราชา 

 

นางไกยเกษีตรองตรึกนึกการใหญ่ 
ต้องการให้โอรสเสนห่า 

เป็นกษัตริย์ครองเมืองอโยธยา 
จึงขอพรล้่าค่าที่เคยมี 

 

นางขอให้พระพรตขึ้นครองราชย์ 
นั่งพระอาสน์แทนองค์รามพระทรงศรี 

ให้พระรามไปถือบวชสิบสี่ปี 
จรลีเดินป่าพนาพง 

 

เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค่า 
ท้าวทศรถยอมท่าตามประสงค์ 

มอบพระพรตครองเมืองดังใจจง 
ให้พระรามเดินดงสิบสี่ปี 

 

 

 



 

 

 

 

กาลต่อมาองค์ท้าวทศรถ 
ต้องรัญทดตรอมใจให้หมองศรี 

คิดถึงราชโอรสสุดชีวี 
หมดบารมีสิ้นชีพพิราลัย 

 

ห้ามจุดเพลิงงานพระบรมศพ 
ไกยเกษีไม่สงบทนไม่ไหว 

ไปขอลุแก่โทษที่ท่าไป 
แก่พระรามในพงไพรให้คืนเมือง 

 

แต่นั้นมาอโยธยาได้ผาสุข 
ไม่มีทุกข์ชาวประชาฟ้าเรื่องเหลือง 

ดังสีทองเรืองรุ้งรุ่งเมลือง 
งามประเทืองสันติสุขทุกวันวาร 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไกยเกษี สีผิวกาย คล้ายนวลจันทร์ 
บุตรีท่าน ทรงธรรม์ ท้าวไกยเกษ 

พระมารดา เกศินี ศรีสมเด็จ 
อยู่ยั้งเขต ไกยเกษ ราชธานี 

      

ท้าวไกยเกษ ตัดสินใจ ให้ธิดา 
แด่ราชา ท้าวทศรถ บทศรี 

หวังใจให้ กษัตรา ทรงปราณี 
ตั้งบุตรี อัครมเหสี อโยธยา 

      

ไกยเกษี ใคร่มี พระโอรส 
ขอฤาษี กไลโกฏ จรดคาถา 

ท่าพิธี หุงข้าวทิพย์ คีบมนตรา 
เสริมฤทธา ชายา ได้ตั้งครรภ์ 

      

นางสมใจ ได้โอรส นามพระพรต 
ไกยเกษี สุดโปรด โอรสสนาน 

สู้ถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงชีวัน 
หวังสักวัน เป็นราชัน อโยธยา 

 

 

 

นางไกยเกษ ี

ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 



 

 

 

 

     กาลต่อมา ปฑูต ทันตยักษ์ 
บุกหาญหัก แดนสวรรค์ ลั่นเวหา 
ท้าวทศรถ ทรงสดับ ยกทัพหน้า 

ไปรบไล่ ยักษา กล้าโรมรัน 
 

     ศึกครั้งนี้ ไกยเกษี ฤดีกล้า 
ออกร่วมทัพ ภัสดา ข้าแข็งขัน 

เพลาล้อศึก ถูกศรยักษ์ หักกลางคัน 
รถศึกพลัน โคลงเคลง เกรงภินท์พัง 

 

     ณทันใด ไกยเกษี ภักดีภัสดา 
เจตนา แกล้วกล้า คว้าเพลายั้ง 

ยอมสอดแขน ของนาง แทนเพลาพัง 
แรงแกร่งกร้าน เพื่อรั้ง ชีวังราชา 

 

     ด้วยใจรัก ภักดี ศรีนครินทร์ 
องค์บดินทร์ ก่าชัย ไล่ยักษา 

คุณความดี ที่นางให้ ใจตรึงตรา 
จอมราชา ตรัสว่า ข้ายินดี 

 

      ประทานพร แก่นาง อย่างจริงใจ 
แทนความดี ที่ยิ่งใหญ่ ให้โฉมศรี 
นางประสงค์ จ่านงใด ให้ทันที 

ไกยเกษี ดีใจจัง ยังไม่ทูล  

 

 

 

 



 

 

     ต่อมาจน ล้นเกล้า ท้าวทศรถ 
ธ ทรงโปรด โอรสใหญ่ แห่งไอศูรย์ 
คือพระราม ราชโอรส โปรดการุณย์ 
จักเกื้อหนุน จุนเจือ เพื่อบัลลังก์ 

 

     กุจจีค่อม นอ้มรบัใช้ ไกยเกษี 
รู้ความนัย ของบดี ฤดบี่าง 
แอบเพ็ดทูล มเหสี รี่ยับยั้ง 

รีบทูลขอ บัลลังก์ ข้างพระพรต 
 

    ไกยเกษี เห็นดีด้วย ฉวยโอกาส 
ทูลขอราช บัลลังก์ ให้พระพรต 

กรณีย์นี้ ขยี้ใจ ท้าวทศรถ 
จ่าใจโปรด พระพรต ครองบัลบัลก์ 

 

     ไกยเกษี ยังย้่า ท่าหยาบหยาม 
ให้พระราม เดินดง พงไพรกว้าง 
บวชเป็นฤาษี ชีไพร ไกลเวียงวัง 
จวบกระทั่ง สิบสี่พรรษา มาธานี 

 

     ฟังค่ากล่าว ท่าวทศรถ พิโรธล้่า 
ท่าใจจ่า ท่าตาม ค่ากล่าวนี้ 
ค่ากษัตริย์ ตรัสไว้ ใหค้งที่ 
มั่นวจี ที่ให้พร คราก่อนมา 

 

 

 

 

 



 
     ความช้่าใจ ครานี ้ฤดีสลาย 
ให้องค์ชาย พระราม จ่าเดินป่า 

เป็นฤาษี ชีไพร ในวนา 
พระราชา ไข้ใจ ใกล้รานรอน 

 

     ตอนชีพยั้ง สั่งบัญชา มเหสี 
นางตัวดี และพระพรต งดผันผ่อน 

ห้ามเข้าใน พิธี บดีมรณ์ 
พลันชีพจร ท้าวทศรถ หมดลมไป 

 

     ครั้นพระพรต รู้ความ ช้่าใจนัก 
แทบหาญหัก ประหาร มารดาได ้
รีบออกตาม พระราม ในทันใด 
โปรดทรงได้ คืนกลับ อโยธยา 

 

     ฝ่ายพระราม ย้่าค่า พระบิดา 
ต้องเข้าป่า สิบสี่ปี ยินดีหนา 
เราท่าตาม ค่าสั่ง พระราชา 
ขออ่าลา บัดดล พ้นธานี 

 

     ปฐมเหตุ เผด็จนาม รามเกียรติ์ 
พระรามเพียร เดินดง ทรงฤาษี 
ทั้งสีดา พระลักษณ์ พรากธานี 
เกิดคดี ศึกใหญ่ อีกหลายปี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) 

คือพระนางไกยเกษีมีเรื่องเล่า 
เป็นบุตรท้าวไกยเกษมีเชษฐา 

ชื่อเจ้าฟ้ายุทธชิตอุปราชา 
พระมารดาชื่อเจ้าประไภวดี 

 

อันพระนางไกยเกษีที่สวยใส 
ทรงสวมใส่มงกุฎนางสร้างราศี 
ท้าวทศรถกษัตราเป็นพระสวามี 

ผิวออกสีชมพูขาวราวนวลจันทร์ 
 

เป็นพระอัครมเหสีที่ร้ายนัก 
ที่จงรักท้าวทศรถหมดใจนั้น 

ให้พระฤาษีท่าพิธีที่มีกัน 
เพื่อขอบุตรให้ราชันนางมั่นใจ 

 

กินข้าวทิพย์ที่ฤาษีกไลโกฏ 
ร่ายเวทย์มนต์กวนกดจรดให้ 
ไกยเกษีนางน้องท้องสมใจ 

ตั้งครรภ์ให้โอรส"พระพรต"นาม 

 

 

 

 

นางไกยเกษ ี

ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 



 

 

 

 

 
ได้บุตรสมดังคิดจิตประสงค์ 

เจตน์จ่านงหวังต่อไปไม่เกรงขาม 
พระพรตต้องเป็นใหญ่ในเขตคาม 

เมื่อถึงยามรอเวลาจะจัดการ 
 

 (๒) 

มาวันหนึ่งเมื่อพระอินทร์สิ้นอดทน 
ยักษีตนปฑูตทันตบุกสวรรค์ 

หมู่ทวยเทพถูกไล่ตีหนีพัลวัน 
พาเสียขวัญต้องปราบให้หลาบจ่า 

 

ท้าวทศรถถูกขอให้ไปรบรับ 
ไปสู้กับอันธพาลกร้านระห่่า 
ไกยเกษีวอนง้อขอติดตาม 

ขอออกศึกสงครามยามมีภัย 
 

โชคไม่ดีเพลาล้อพอโดนศร 
หักเป็นท่อนไกยเกษีนี่ใจหาย 
ด้วยเกรงว่าภัสดาจะอันตราย 

นางจึงใช้แขนสอดทอดแทนเพลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การกระท่าเช่นนั้นส่าคัญไฉน 
ท่าให้รถแล่นต่อไปได้ช่วยท้าว 
จากท่ีทรงเพรี่ยงพร้่ากลับท่าเอา 
ยักษีเศร้าโดนรุกกลับดับชีวัน 

 

ท้าวทศรถซึ้งใจในความภักดิ์ 
เห็นประจักษ์ไกยเกษีมีต่อท่าน 
จึงให้พรมอบเป็นเช่นรางวัล 
หากต้องการสิ่งใดให้ขอมา 

 

นางไกยเกษีดีใจยังไม่ขอ 
เก็บไว้รอโอกาสภายภาคหน้า 

ให้พระพรตองค์น้องของพระรามา 
ได้ขึ้นครองอโยธยาราชธานี 

 
(๓) 

ต่อมาท้าวทศรถโปรดตรัสว่า 
เมื่อพระรามอภิเษกสีดามารศรี 

จะได้รับราชสมบัติพัสวี 
ทั้งกรุงศรีจะยกให้ไปปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กุจจีค่อมอีนางบ่างรับใช้ 
ยุแยงให้ไกยเกษีมิเห็นพ้อง 

ให้ขอท้าวทศรถโปรดไตร่ตรอง 
ยกสมบัติทั้งให้น้องครองอโยธยา 

 

ให้พระรามองค์พี่หนีผนวช 
ออกไปบวชเป็นฤาษีที่กลางป่า 

สิบสี่ปีนานนับค่อยกลบัมา 
ขอเวลาให้น้องก่อนขึ้นครองแทน 

 

ท้าวทศรถฟังแล้วโกรธพิโรธมาก 
แต่ก็ยากปฏิเสธทุเรศแสน 

ค่าสัญญาท่าหดหู่ยากดแูคลน 
ต้องยอมแม้นเสียใจไม่อยากท่า 

 

เป็นเหตุให้โศกเศร้าเสียพระทัย 
ทรงล้มป่วยตรอมใจหทัยช้่า 
จนพระชนม์สิ้นลงตรงวันยาม 

พระลักษณม์รามนางสีดาออกป่าไป 
 

ก่อนพระชนม์สิ้นลงทรงรับสั่ง 
ไม่ให้นางไกยเกษีห้ามมิให้ 

อีกพระพรตบุตรชายอย่าได้ไป 
ห้ามมิให้ร่วมพิธีถวายพระเพลิง 

 

 

 



 

 

 

 
(๔) 

พระพรตนั้นหดหู่เมื่อรู้เรื่อง 
แสนโกรธเคืองไกยเกษีที่คิดเหลิง 
เป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ไม่บันเทิง 

จิตเปิดเปิงเกือบฆ่าพระชนนี 
 

เมื่อตระหนักว่าตนเป็นต้นเหตุ 
ให้พระรามถูกเนรเทศเหตุฉะนี้ 

เสร็จงานถวายพระเพลิงราชพิธี 
ออกตามพระองค์กลับธานีอโยธยา 

 

แต่พระรามปฏิเสธให้เหตุผล 
จะอยู่จนครบสิบสี่ปีที่กลางป่า 

จะรักษาสัจจะต่อวาจา 
ที่ให้กับพระบิดาสัญญากัน 

 
(๕) 

ไกยเกษีรู้แก่ใจไม่ปฏิเสธ 
เป็นต้นเหตุปัญหาพาโศกศัลย์ 
ให้พระรามต้องเดินป่าพนาวัน 

ทศรถท่านหมองหม่นพระชนม์วาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์ ณ วัดพระศรีรตันศาสดาราม 
 

เมื่องานเผาพระศพจบพระราชพิธี 
ไกยเกษีไปหาพระรามตามเทิดไท้ 
ขอลุแก่โทษโปรดรับจะกลับไป 
ปกครองอโยธยาให้ใหญ่รุ่งเรือง                                                                                                                                                                                                                   

 

แต่เมื่อครบสิบสี่ปีที่ก่าหนด 
พระรามโปรดอยู่ต่อเพราะมีเรื่อง 
ต้องท่าศึกสงครามตามหัวเมือง 
นานต่อเนื่องจนชนะทศกัณฐ์ 

 

เสร็จสงครามพระรามอร่ามหล้า 
ยกทัพกลับอโยธยาฮาสนั่น 

พร้อมพระลักษมณ์นางสีดาวิลาวัลย์ 
เถลิงถวัลย์ครองราชอาสน์บัลลังก์ 

 

 


