
 
ไมยราพ เป็นพญายักษ์เจ้าแห่งเมืองบาดาล กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจระเข้ 
อาวุธได้แก่กล้องยาสะกดและกระบอง เป็นบุตรของ มหายมยักษ์ ซึ่งเป็นญาติกับ ทศกัณฐ์ ไมยราพเป็น
ศิษย์ของ ฤาษีสุเมธ มีมนต์สะกดทัพโดยการเป่ากล้อง มีความคงทนอาวุธ และถอดดวงใจใส่ไว้ในตัว
แมลงภู่ มีฤทธ์ิมากจนได้ครองเมืองบาดาล ไมยราพ มีน้องชื่อ นางพิรากวน 

 

สิรูปไมยราพเจ้า  กรุงบา ดาลแฮ 
สีม่วงอ่อนอสุรา  ฤทธิ์แกล้ว 

เป็นโอรสมหา  ยมยักษ์ นั้นนอ 
ทรงมงกุฎนกแพร้ว  เผ่าพ้องพรหมินทร์ 

 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 



 

 
ไมยราพ ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๑๓  

 

โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
ไมยราพ (๑) 

 

ไมยราพกายมีสีม่วงอ่อน 
มีสองกรหนึ่งพักตร์ศักดิ์ท่านนั้น 
บุตรมหายมยักษ์ญาติทศกัณฐ์ 
เป็นเจ้าเมืองบาดาลสะท้านไกล 

 

ทรงมงกุฎกนกปกเกศา 
เป่ากล้องยาต่อสู้ศัตรหูลับใหล 
ทรงเก่งกาจใช้กระบองได้ว่องไว 

ถอดดวงใจก็ท ายามจ าเป็น 
 

ชอบศึกษาวิชาเวทย์อาคม 
ชอบสะสมวิทยายุทธ์มีจุดเน้น 
เป่าสะกดกองทัพได้จับเป็น 
อาวุธเด่นมีติดตัวไม่กลัวใคร 

 
ไมยราพ (๒) 

 

ด้วยความที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ 
สะกดจนศัตรูทัพต้องหลับใหล 
ทศกัณฐ์หรือจะรอรีบขอให้ 
ไมยราพไปใช้วิชาฆ่าพระราม 

 



 

 

ยอมแปลงกายเป็นลิงวิ่งปะปน 
กับเหล่าพลเดินไปไม่เกรงขาม 

จนรู้ข่าวคราวเคราะห์ของพระราม 
จะหมดยามในวันรุ่งเช้าพรุ่งนี้ 

 

จึงรีบหนีออกจากกลุ่มตะคุ่มลับ 
กลายร่างกลับเป็นยักษ์ดังปักษี 
เหาะเหินไปท่ีเขาโสลาสคีรี 

กวัดแกว่งวีกล้องยาสะกดมนต์ 
 

เหล่าทหารในกองทัพพาหลับใหล 
มีพลับพลาป้องกันภัยไม่เป็นผล 
อุ้มพระรามไม่ชักช้าขึ้นบ่าตน 
ในบัดดลพาพระองค์ลงบาดาล 

 

ทรงถูกขังอย่างมั่นคงในกรงเหล็ก 
ทหารเอกจะต้องมาตามหาพล่าน 
จึงสั่งให้ต้มน้ าไว้ใช้เตรียมการ 
หนุมานมาจะได้ชมต้มพระราม 

  

ไมยราพในคืนนัน้ฝันประหลาด 
ที่มิอาจปล่อยไปจึงได้ถาม 

โหรท านายว่าไวยวิกคิดไม่งาม 
จะเหยียบย่ าหาญอาจครองราชย์แทน 

 

จึงบังเกิดความโกรธโหดสุดขีด 
จับไวยวิกใส่คุกขังหวังฆ่าแค้น 
นางพริากวนเศร้าใจใยดูแคลน 

จึงปรับแผนให้ไมยราพจักต้องตาย 



 
เมื่อหนุมานรู้เบาะแสและหนทาง 
จึงอ าพรางลงบาดาลผ่านมาได้ 
อุ้มพระรามลัดเลาะรีบเหาะไป 
ที่เขาสุรกานต์ฝากไท้ไว้กับเทวา 

 
ไมยราพ (๓)  

 

บัดนั้น... 
ไมยราพท าศึกกับทัพหนุมาน 
ใช้ต้นตาลเป็นอาวุธยุทธ์เข่นฆ่า 
มีอุบายผลัดกันตีหนีไปมา 

เกิดกังขาสู้กันใยไม่มีใครตาย 
 

นางพิรากวนจึงอีกครั้งยังท าชั่ว 
ด้วยเพราะกลัวตัวและลูกถูกท าร้าย 
ไวยวิกยังไม่ถึงเวลาต้องมาตาย 
นางจึงได้บอกความลับกับวานร 

 

ว่าไมยราพยักษ์ตนนี้มอีุบาย 
ถอดดวงใจซ่อนไว้ที่ตรีกูฏสิงขร 
เป็นผึ้งในกล่องแก้วมณีอลงกรณ์ 
ฆ่าภมรไมยราพยักษ์จักวายปราณ 

 

หนุมานจึงแผลงฤทธ์ิใช้อุบายบ้าง 
กลับเป็นร่างยักษ์ใหญ่ใจเหี้ยมหาญ 

จับผึ้งมาบดขยี้บี้แหลกลาญ 
ก็ไม่นานไมยราพดิ้นสิ้นใจตาย 

 

 

 

 

 



 
ไมยราพ (๔) 

 

จบเรื่องราวไมยราพอนาถแท้ 
ต้องพ่ายแพ้เพราะพี่ยามาคิดร้าย 
บอกความลับให้ศัตรูรู้ท าลาย 

ฤทธิ์มากมายก็ไม่วายพ่ายหนุมาน 
 

รักพี่น้องรักวงศาคณาญาติ 
ศีรษะขาดเพราะพี่สาวเจ้าหักหาญ 
ช่วยทศกัณฐ์จนสุดท้ายตายทรมาน 
น่าสงสารไมยราพอนาถครัน 

 

ไมยราพวายไวยวิกได้ใช้สมบัติ 
ขึ้นครองราชย์เมืองบาดาลหนุมานปั้น 

มีมัจฉานุเป็นอุปราชว่าราชการ 
ไมยราพฝันโหรท านายได้แม่นจริง 

 

ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 



 
ไมยราพ 

 

เจ้าแห่งเมือง บาดาล อันลับลี้ 
กายามี สีม่วงอ่อน สองกรนั้น 
ตาจระเข้ หนึ่งพักตร์ ปากขบกัน 
เป็นยักษี ที่ดุดัน เกินบรรยาย 

 

บุตรชายของ...มหา...ยมยักษ์ 
เป็นเครือญาติ ทศพักตร์ นักเลงใหญ่ 
มีมนตรา สะกดทัพ จนหลับไป 

เก่งเกินใคร ชื่อไมยราพ ปราบอมิตร 
 

เก่งเกรียงไกร ได้อาวุธ สุดวิเศษ 
ฤาษีสุเมธ...มอบสู่...ผู้เป็นศิษย์ 
คือกล้องยา สะกด ให้หมดฤทธิ์ 
หลับสนิท...นิทรา...และกระบอง 

 

ถอดดวงใจ ไกลตน หนทางลับ 
ฝากไว้กับ...แมลงภู่...อยู่ในกล่อง 

มณีอลงกรณ์  มีฤทธิไกร จนได้ครอง 
เมืองบาดาล เรืองรอง ต้องกมล 

 

มีพี่สาว...เจ้านามว่า...พิรากวน 
เกิดปั่นป่วน ด้วยลูกนาง สร้างทุกข์ล้น 
ไมยราพฝัน ประหลาด อึดอัดกมล 
คิดอกุศล...จับหลานชาย...ไปขังคุก 

 

 

 

 

 

 



 

 

โหรท านาย...ไว้ว่า...เกดิอาเพศ 
ส าแดงเหตุ...เรื่องร้าย...ไม่สนุก 

ไวยวิก บุตรพี่สาว เฝ้าสร้างทุกข์ 
คิดรานรุก หมายปอง ครองบัลลังก์ 

 

ทศกัณฑ์ ได้ร้องขอ ตอ่ไมยราพ 
ให้ช่วยปราบ จับพระราม น ามาขัง 
ไว้ที่เมือง...บาดาล...บั่นก าลัง 
ด้วยแค้นคั่ง...ฝังใจ...รวบไววิก 

 

น าไปขัง กับพระราม ท าปั่นป่วน 
พิรากวน กริ้วโกรธา จนหน้าหงิก 
โถพี่ตัว...ชั่วมากมาย...ไห้กระซิก 
ตัวสั่นระริก...พลิกใจ...ให้หนุมาน 

 

ช่วยศัตรู...สู่นครา...บาดาลได ้
ต่างมิพ่าย มุ่งเข่นฆ่า อย่างกล้าหาญ 
ไมยราพ ถูกต้อน ห่อนวายปราณ  
วานรตีด้วย...ต้นตาล...ยังทานทน 

 

พิรากวน...เผยถึง...ซึ่งความลับ  
ทั้งหมดกับ หนุมาน ให้ดั้นด้น 

หากล่องมณี อลงกรณ์ มิผ่อนปรน 
ที่ซ่อนกมล ค้นให้พบ จบชีวัน 

 

เท้าข้างหนึ่ง..ตรึงอุระ..มิให้ขยับ 
ส่วนมือจับ...ตัวภุมรา...มาห้ าหั่น 
บี้ดวงใจ เหลวแหลก แยกจากกัน 

ไมยราพ...ดับชีวัน...โดยทันท ี

 



 

 
เพราะโง่เขลา เบาปัญญา พาอับจน 
ไร้ความคิด จิตอกุศล หนทางที่ 

สู่จุดจบ พบเคราะห์กรรม ตามราวี 
ตัวอย่างมี...ที่พึงคิด...พิจารณา 

           

ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 

 

 



 
ไมยราพ 

 

นครหนึ่งเรื่องราวที่กล่าวขาน 
เมืองบาดาลใต้สมุทรสุดเขตขันธ์ 
ปกครองโดยตระกูลยักษ์ท่ีส าคัญ 
มหายมยักษ์ปักหลั่นกษัตรา 

 

ปกครองเมืองบาดาลมานานนัก 
มียศศักดิ์เป็นญาติกับยักษา 

คือทศกัณฐ์ผู้ครองเมืองลงกา 
มีลูกยาพี่น้องอยู่สองคน 

 

มีธิดาคือนางพิรากวน 
ทรามสงวนมีลูกเป็นหน่อผล 
คือไวยวิกอาศัยใต้สายชล 
ในวังวนเมืองใหญ่สายธารา 

 

บุตรชายหรือคือไมยราพยักษ์ 
ให้ประจักษ์เก่งกาจวาสนา 

กายสีม่วงอ่อนสองกรหนึ่งพักตรา 
มีกล้องยาเป็นอาวุธและกระบอง 

 

ไมยราพสืบครองนครา 
ต่อจากพระบิดาเฉลิมฉลอง 
นางจันทรวดีมเหสีเป็นคู่ครอง 
ตามครรลองของกษัตริย์ขัตติยา 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

บุตรบุญธรรมมัจฉานุลูกวานร 
กับบังอรนางสุพรรณมัจฉา 
ไมยราพเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรา 
เติบโตในนคราเมืองบาดาล 

 

เรียนวิชาอาคมมนต์วิเศษ 
ได้เป็นศิษย์ฤาษีสุเมธจึงกล้าหาญ 
สะกดทัพหลับไหลใต้มนต์มาร 
สุดประมาณมีอาวุธสุดส าคัญ 

 

เป็นกล้องยาเป่ากองทัพให้หลับไหล 
ถอดดวงใจเป็นภุมราไม่อาสัญ 

เก็บที่เขาตรีกูฏในไพรวัน 
เข้าโรมรันไม่ตายวายชวีี 

 

ทศกัณฐ์เมื่อยามท าสงคราม 
กับพระรามอวตารพระทรงศรี 
ได้ชักชวนไมยราพร่วมราวี 
ท าสงครามยุทธวิธีด้วยมีวิชา 

 

เมื่อครั้งก่อนท้าวมหายมยักษ์ 
เตือนลูกรักห่างไกลเหล่าพงศา 
แม้เป็นญาติชาติเชื้อพระปิตุลา 
จะเป็นภัยต่อนคราเมืองบาดาล 

 

ไมยราพดื้อรั้นเข้าร่วมรับ 
สะกดทัพจับพระรามด้วยอาจหาญ 

ใส่กรงเหล็กขังไว้ที่ดงตาล 
หวังประหารพร้อมหลานตัวไม่กลัวใคร 

 



 
คิดโกรธแค้นไวยวิกผูน้ัดดา 

ด้วยกล่าวหาเป็นกบฏหมดสงสัย 
ถึงเป็นญาติไม่ละเว้นจะเป็นภัย 
ให้แค้นใจพระพ่ีนางพิรากวน 

 

จะกล่าวถึงหนุมานชาญสมร 
เอื้ออาทรร้อนรุ่มกลุ้มก าสรวล 

รีบติดตามพระรามไปด้วยใคร่ครวญ 
วานรล้วนห่วงใยองค์ภูมินทร์ 

 

หนุมานเร่งรุดเข้าหักหาญ 
ต้องผ่านด่านเข้มแข็งก าแพงหิน 
มียักษาหนึ่งโกฏิเฝ้าแผ่นดิน 
ผ่านด่านสิ้นเร่งรุดพบบุตรชาย 

 

มัจฉานุต่อสู้กับบิดา 
ไม่รู้จักหน้าตามาห่างหาย 
ทั้งรู้แพ้รู้ชนะให้กลับกลาย 
จึงผ่อนคลายสืบดูรู้ความนัย 

 

เป็นลูกนางสุพรรณมัจฉา 
ไมยราพเก็บมาไม่สงสัย 

เลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมน าโชคชัย 
จนเติบใหญ่อยู่ใต้เมืองบาดาล 

 

หนุมานถามถึงซ่ึงทางไป 
มัจฉานุเกรงใจไม่กล่าวขาน 

ด้วยพ่อเลี้ยงมีพระคุณเหลือประมาณ 
จึงส่งสารบอกใบ้ให้จรลี 

 



 
หนุมานแปลงกายเป็นใยบัว 

ไม่เกรงกลัวเกาะสไบนางโฉมศรี 
เข้าบาดาลค้นหาพระภูมี 
ขุนกระบี่ได้พบองค์รามา 

 

แสนยินดีร่ายมนต์สะกดยักษ์ 
ได้ประจักษ์หลับไหลดังปรารถนา 
น าพระรามออกจากเมืองใต้ธารา 
ฝากเทวาเขาสุรกานต์วานคุ้มครอง 

 

แล้วกลับเมืองบาดาลเข้าหาญหัก 
รบกับยักษ์ไมยราพผู้ผยอง 
ต่อสู้กันเนิ่นนานการประลอง 
ฆ่าไม่ตายขุ่นข้องต้องแปลกใจ 

 

จึงสืบถามถ้อยแถลงแจ้งประจักษ์ 
พิรากวนนงลักษณ์ช่วยขานไข 

อยากให้ลูกครองบาดาลสืบต่อไป 
จึงบอกให้ความลับของอนุชา 

 

หนุมานค้นหาไมยราพ 
หวังจะปราบให้สิ้นวงศ์ยักษา 
ได้ความลับดับชีพอสุรา 

ฝากดวงใจในภุมราฆ่าไม่ตาย 
 

หนุมานได้รู้ซึ่งความลับ 
จึงเข้าจับไมยราพไม่หนีหาย 

ใช้เท้าเหยียบอกไว้กลัวกลับกลาย 
เอามือบี้ภมรตายไปด้วยกัน 

 



 
เมื่อสิ้นศึกไมยราพปราบจนสิ้น 
ไวยวิกครองแผ่นดินตามใฝ่ฝัน 
สมฤทัยพระมารดาสืบต่อพลัน 
ให้สบสันต์รุ่งเรืองเมืองบาดาล 

      
 ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 

 



 
ไมยราพ 

 

     จะกล่าวถึง ยักษ์ใหญ่ ฝ่ายทศกัณฐ์ 
ฤทธิ์ลือลั่น ขั้นเหาะเหิน เดินเวหา 

เรียนวิชา อาคม พระสิทธา 
มีกล้องยา สกด หมดกองทัพ 

     

 ด้วยฤทธ์ิหลาย ได้เป็นจ้าว เมืองบาดาล 
ผิวกายนั้น สีม่วงอ่อน สองกรกระชับ 

มีหนึ่งหน้า ตาจระเข้ เล่ห์คณานับ 
ปากกระชับ ขบกัน มั่นใจตน 

      

มีอาวุธ สุดฤทธ์ิ พิชิตใจ 
สกดให้ หลับใหล ไดทุ้กหน 

เป็นศิษย์เอก ฤษีสุเมธ เดชมากล้น 
ถอดจิตตน ใส่ภุมรี ชีวียืนยาว 

     

 เป็นบุตรของ ยักษา มหายมยักษ์ 
เป็นญาติรัก ทศกัณฐ์ หมั่นรบเร้า 
ให้ช่วยรบ กับพระราม จ าตามเขา 
ด้วยโง่เขลา ไม่เข้าใจ ใครชั่วดี 

 

ไมยราพ แปลงกาย คล้ายวานร 
เดินหลบซ่อน ชอนไช ในวิถี 

ฟังเสียงลิง เล่าเรื่องราม ยามไม่ดี 
จะเคราะห์ดี ยามสุรีย์ คลี่กระจาย 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

   

หลังสืบทราบ ไมยราพ กลับเขาโสลาส 
แล้วแกว่งกวัด กล้องยา คาถาไสย 
สกดทัพ ของพระราม หลับใหลไป 

แล้วลงไป ในกองทัพ เพื่อจับพระราม 
     

 เห็นหนุมาน ขยายกาย ใหญ่ปานยักษ์ 
อมพบับพลา ที่พัก รักษ์ล่วงล้ า 
เห็นพิเภก พระลักษมณ์ ปกปักราม 
เป่ามนต์ซ้ า ย้ าไป ไม่สมประดี 

      

แบกพระราม ขึ้นบ่า มาเมืองบาดาล 
เรยีกน้องขวัญ พิรากวน ด่วนเร็วรี่ 

ตั้งกระทะ ต้มน้ า แต่ยามนี้ 
เตรียมพิธี ต้มพระราม ในยามรุ่ง 

      

ค่ าคืนนั้น ฝันประหลาด ให้หวาดหวั่น 
เห็นหลานขวัญ ไวยวกิ พลิกสะดุ้ง 

โหรท านาย ทายทัก จักยากยิ่ง 
ด้วยหลานลุง มุ่งมอง ครองบาดาล 

      

โกรธเคืองจัง สั่งขังคุก ลูกน้องสาว 
พรุ่งนี้เช้า เจ้าต้องตาย กายสะบั้น 

จะบั่นคอ ให้ตาย วายชีวัน 
พร้อมราชัน องค์ราม ยามอรุณี 

      

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ฝ่ายหนุมาน มีลมผ่าน ก็ขวัญคืน 
เบิกตาตื่น มึนงง องค์รามลี้ 

พิเภกแนะ แนวติดตาม พระภูมี 
ผ่านหลายลี้ ถึงพื้นที่ เมืองบาดาล 

      

ระหว่างทาง พบนาง พิรากวน 
นางโอดครวญ ชวนเศร้า จ้าวขังหลาน 
หนุมาน สัญญาว่า คราเสร็จการณ์ 
จะให้หลาน ครองแคว้น แทนลุงร้าย 

      

หนุมาน พลันรู้แห่ง แหล่งขังราม 
เข้าติดตาม ท าลายกรง พังลงได้ 
อุ้มพระราม เหาะลิ่ว ฉิวเฉียดไป 
ฝากท่านไว้ กับเทวา ผาสุรกานต์ 

      

เหาะกลับมา บาดาล ฟาดฟันยักษ์ 
เข้าหาญกัก สักเพียงใด ไม่อาสัญ 
แม้ฟาดกัน ด้วยต้นตาล แหลกสะบั้น 
ผลัดฟาดกัน เท่าใด ไม่รานรอน 

      

ถามพิรากวน ได้ความ ล้ าลึกได้ 
มันถอดใจ ใส่ภุมรี ที่สิงขร 
ซ่อนในกล่อง มณี อลงกรณ์ 
ที่เก็บซ่อน ภมรไพร ในคีรีกูฏ 

      

ท่านต้องคิด ปลิดชีวา เจ้าภมร 
ไมยราพ ฤทธิรอน นอนตรีทูต 
หนุมาน รู้ความจริง วิง่พิสูจน์ 

ขยายกาย ให้ใหญ่สุด ดุจยักษ์มาร 

 



 

 

      
โดดเท้าเหยียบ ร่างกาย ไมยราพ 
เอื้อมมือจับ ภุมรี ขยี้สะบั้น 
ไมยราพ ถึงตาย วายชวีัน 

ตัดศีรษะ พญามาร ปลอบขวัญพระราม 
 

ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พนัธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 
 
 
 


