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บทคัดยํอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการละเลนนางดงนางควาย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อถอดทํานองรอง และบันทึกในรูปแบบโนตเพลงไทย ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม
โครงการวิจัยเรื่องเพลงรองเลนในประเพณีปใกธงชัย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  
ขอมูลเกี่ยวกับ       นางดงนางควายทั้งหมดไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามในงานประเพณีปใกธงชัย  เดือน 
พฤศจิกายน 2559 ประกอบกับการสัมภาษณแแบบมีสวนรวมของนักแสดงเพลงพื้นบานนครไทยเลนสืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ  โดยมีเปูาหมายการขอฝน อีกสวนหน่ึงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหชาวบานมีกําลังใจในการทํางาน  และ
สรางความบันเทิง  ทํานองเพลงมีความเรียบงายแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณแของเพลงพื้นบานโดยกลุมเสียงมี 3 เสียง  
คือ  โด  เร  มี  ขึ้นดวยเสียง เร ในตนเนื้อรองและจบดวยเสียง โด  นางดงนางควายเป็นเพลงที่รองงาย ซึ่งเป็น
เอกลักษณแของเพลงพื้นบานโดยแท  
ค าส าคัญ :  นางดง / นางควาย / การละเลนพ้ืนบาน 
 

Abstract 
This article aims to study The flok plat “Nang Dong” “Nang Kway” Nakhon Thai district of 

Phitsanulok province for recorded to Lyric the melody  and Thai Music Notation As part of the 
storage field research project on traditional music, singing, playing “Pak Thong Chai”  Nakhon Thai 
District , Phitsanulok. The qualitative research about  “Nang Dong” “Nang Kway” derived from the 
fieldwork of  “Pak Thong Chai” Tradition on  November 2016 to be compounded form interview 
with the participation of Nakhonthai Folk Music Performers  for target to Rainmaking , will power 
for work  and entertain after clock off. Melodies are simple to demonstrate the uniqueness of 
folk songs.  The Group of Sound feature 3 Syn. C D E Tonic note is D on The Fist Lyric and The 
end Note is C “Nang Dong” “Nang Kway” be able to easy for practice absolutely is identity of 
Thai Folk Music.   
Keywords : Nangdong / Nangkway / Traditional play 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษยแถือปฏิบัติสืบตอกันมาไมวาจะดวยวิธีใด การถายทอดกับแบบ   
มุขปาถะ หรืออาจจะมีการจดบันทึกไวเป็นหลักฐาน  แมกระทั้งการจดจําพฤติกรรมสืบกันมา  จนเกิดเป็นประเพณีหรือ
วัฒนธรรมนั้น ถือเป็นความสําคัญ เป็นมรดกของกลุมชน หรืออาจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติก็เป็นได 
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน ถือเป็นสวนหนึ่งของสังคม และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  สรางความรักความสัมพันธแของมนุษยแ
ในกลุมคน  ปใจจุบันการรักษาไวศึกษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานเป็นกลุมคนชรา หรือกลุมผูนําชุมชน  ซึ่งวันรุนสวนนอย
จะหันมาสนใจ  เนื่องจากมีวัฒนธรรมตางชาติและสื่อตางๆที่เขาถึงไดงาย  ทําใหเยาวชนคนรุนหลัง มองไมเห็นคาประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง และสิ่งที่บรรพบุรุษสรางสรรคแสืบทอดกันมาก็พรอมที่จะเลือนหายไปจากสังคม  

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



116 
 

  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นสวนใหญ  กลุมประชากรสวนใหญมีอาชีพ
ทําการเกษตร และยังคงตองพึ่งพาดินฟูาอากาศ  ชาวนครไทยยังคงมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาน  เชน  ประเพณีปใกธงชัย 
ซึ่งเช่ือกันวาไดปฏิบัติสืบทอนกันมาหลายรอยปี  นอกจากนี้ ยังมีการละเลนพื้นบานที่ยังคงเหลืออยู และนําออกมาเลนใน
เทศกาลตางๆ  คือ เพลงพื้นบานของอําเภอนครไทย  รวมไปถึงการละเลนเชิงพิธีกรรมที่มีช่ือวา  นางดงนางควาย  ซึ่งจะ
นํามาเลนกันกอนฤดูการทําการเกษตร เนื่องจากเป็นพิธีกรรมการขอนํ้า  ขอฝน  เพื่อใหการทําการเกษตรมีความอุดม
สมบูรณแ  ประกอบกับการละเลนนางดงนางควายนี้   มีความสนุกสนาน เป็นสวนรวมของสมาชิกในชุมชนไดเป็นอยางดี 
ดังนั้นการละเลนนางดงนางควายสามารถสะทอนถึงวัฒนธรรมอันดีงานของชาวนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ดวยทวม
ทํานองที่เรียบงายที่สืบทอดกันจากรุนสูรุน  แบบมุขปาถะ  สามารถจดจําและติดหูงายสามารถรวมรองรวมเลนไดสะดวก  
ประกอบการละเลนกับเครื่องดนตรีพื้นบานที่สามารถนํามาประกอบการละเลนไดอยางลงตัว  เรียกไดวาเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีผานทวมทํานองเพลงการละเลนพ้ืนบาน  กับพิธีกรรมทางความเชื่อ  สูความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมใหได
ศึกษาวิจัย อนุรักษแ  และสืบทอดตอไป 
 จากความสําคัญของทวงทํานอง บทรอง พิธีกรรม และวิธีการ ของการละเลนนางดงนางควาย อําเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก  ถูกหลอมรวมขึ้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ควรศึกษาวิจัย เพื่อใหเกิดการอนุรักษแใหคงอยูในรูปแบบ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวเป็นภูมิปใญญาที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคแไว  ประกอบกับปใญหาบางประการณแที่
ผูสืบทอดในปใจจุบันกําลังจะหมดไป ซึ่งหมายความวาวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปใญญาของบรรพบุรุษจะเลือนหายไป
เชนกันการละเลนนางดงนางควายกอนเคยเป็นการละเลนกึ่งพิธีกรรม จากขอมูลสนาม เบื้องตนในการสัมภาษณแแบบมีสวน
รวม การละเลนนางดงนางควาย  เป็นการละเลนที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่มีความเกาแกที่สุด  ซึ่งปฏิบัติสืบทอด
กันมาจนเรียกไดวา เป็นประเพณีวัฒนธรรมท่ีสะทอนวิถีชีวิตทางการเกษตรของชาวนครไทย ซึ่งปใจจุบันเพียงแคเป็น
การละเลนในงานสําคัญของชุมชนเพียงเทานั้น จากความสําคัญและปใญหาการวิจัยดังกลาวยังขาดการบันทึกขอมูลเชิง
วิชาการวิธีการเลนเนื้อรองจนไปถึงการถอดทํานองเพลงสําหรับการรอง  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาวิเคราะหแขอมูลการละเลน
นางดงนางควายรวมไปถึงการถอดทํานองและบันทึกในรูปแบบโนตเพลงไทยเพื่อสะทอนวิถีชีวิตของชาวบานผานมรดกทาง
วัฒนธรรมพื้นบานผานผลงานทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงค๑ 
1. เพื่อศึกษาการละเลนนางดงนางควาย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
2. เพื่อถอดทํานองรอง และบันทึกในรูปแบบโนตเพลงไทย  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 บทความเรื่องนางดงนางควาย เป็นสวนหนึ่งของการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามโครงการวิจัยเรื่อง “เพลงรอง
เลนในประเพณีปใกธงชัย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”  ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  ขอมูลเกี่ยวกับนางดงนางควาย
ทั้งหมดไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามในงานประเพณีปใกธงชัย  เดือน พฤศจิกายน 2559 ประกอบกับการสัมภาษณแแบบ
มีสวนรวมของนักแสดงเพลงพื้นบานนครไทย โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูลดังนี้  

1. ศึกษาหาขอมูลขั้นปฐมภูมิเกี่ยวกับขอมูลที่จะลงพื้นที่ พรอมทั้งประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อลงพื้นที่เก็บ 
ขอมูลในวัน เวลา ที่จะแสดงจริง  

2. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสนามจริง ตามวันและเวลาที่ประสานงานไว โดยใชเครื่องมือบันทึกขอมูลดังนี้  กลอง
ถาย 

ภาพนิ่ง กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือบันทึกเสียง สมุดบันทึก  
 3. การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้  
  1) การเขารวมเป็นสวนหน่ึงของประเพณีปใกธงชัย   

2) การสังเกตบริบททางขอมลู และสังเกตขั้นตอนประเพณี อยางมสีวนรวม 
  3) การบันทึกดวยเครื่องมือ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว จดบันทึก 
  4) การสัมภาษณแอยางมสีวนรวม  
 4. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล โดยมีผูใหขอมูลจัดกลุม ดังน้ี 
  1) อาจารยแในโรงเรยีนนครไทย  
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  2) ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนาวัดหัวรอง วัดกลางและวดัหนาพระธาต ุ
  3) พอเพลงแมเพลง และนักดนตร ี จํานวน 10 ทาน โดยประมาณ  
 5. ข้ันจัดกระทําขอมูล เพื่อหาผล หลักจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลแลวผูวิจัยไดจัดเรียงลําดับ 
ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ ตามขอมูลที่ปรากฏในสนาม  ดังนี้  

1) ขอมูลบริบทของขอมูล   
2) ขั้นตอนการละเลนนางดงนางควาย  
3) บทบาทหนาท่ีของการละเลนนางดงนางควาย 
3) ถอดทํานองรองเพื่อทําการบันทึกโนตเพลงไทย 

  4) จัดเรียงขอมูล บรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะหแ 
  5) สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 6. ขั้นการคัดเลือกขอมลูเพื่อเขียนงานวิชาการ 

1) จัดกลุมเพลงจากขอมูลภาคสนาม  ท้ังหมด 9 เพลง จําแนกกลุมเพลงตามวัตถุประสงคแได 4 
กลุมดังนี้  

   กลุมเพลงที่ 1 เพลงรองเลนระหวางชายหญิง  
    เพลงที่ 1 เพลงพวงมาลัย  
    เพลงที่ 2 เพลงกุนซอนกุน 
    เพลงที่ 3 เพลงพินเลเล 
    เพลงที่ 4 เพลงเกี้ยวสาว 
   กลุมเพลงที่ 2 เพลงรองเลนกึ่งพิธีกรรมทางการเกษตร  
    เพลงที่ 1 เพลงนางดง  
    เพลงที่ 2 เพลงนางควาย 
   กลุมเพลงที่ 3 เพลงรองเลนในการศาสนา 
    เพลงที่ 1 เพลงแหนาค 
   กลุมเพลงที่ 4 เพลงที่แตงข้ึนใหมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม (เพลงรําโทน) 
    เพลงที่ 1 เพลงเขาทะมึน  
    เพลงที่ 2 เพลงชักชวนชายงาม 
  2) ขั้นพิจารณาคัดเลือกเพลงหรือกลุมเพลงเพื่อเขียนงานวิชาการ  

ผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกจากกลุมเพลงรองเลนในงานประเพณีปใกธงชัย อําเภอนครไทย   
จังหวัดพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากจํานวน 9 เพลง นํามาจัดกลุมตามวัตถุประสงคแการรองเลนไดจํานวน 4 กลุม จากนั้น
จึงคัดเลือกเพียงกลุมเดี่ยวคือกลุมที่ 4 เพลงรองเลนกึ่งพิธีกรรมทางการเกษตร จากขอมูลสนาม เบื้องตนในการ
สัมภาษณแแบบมีสวนรวม  จนไดขอสรุปที่วา นางดงนางควาย เป็นการละเลนที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่มีความ
เกาแกท่ีสุด ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเรียกไดวา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สะทอน    วิถีชีวิตทางการเกษตรของกลุมชน
มาจนถึงยุคปใจจุบัน  ผูวิจัยจึงเลือกเขียนงานวิชาการเรื่องนางดงนางควาย  
   
ผลการวิจัย 
 บทความวิชาการเรื่อง “นางดงนางควาย” เป็นสวนหน่ึงของการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามโครงการวิจัย
เรื่อง “เพลงรองเลนในประเพณีปใกธงชัย อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก”  ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลไดจาก
การการเก็บขอมลูภาคสนาม ผานกระบวนการวิจยั เพื่อนตอบวัตถุประสงคแ  ดังนี้  

1. การละเลนนางดงนางควาย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
  จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดหัวรองหรือวัดนครไทยวราราม  
หมู 9 ตําบล นครไทย อําเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120  วิทยากรใหสัมภาษณแดังนี้  
  1) นางยุพิน  คันธาวัตรแ    รองผูอํานวยการโรงเรียนนครไทย 
  2) นางอําไพ  แกวมงคล (ยายอุน)  แมเพลงวัย 90 ปี  
  3) นายสมร  ศรีทอง   พอเพลงวัย 80 ปี 
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  4) นายแจว  ทรัพยแอยู   นักดนตรี 
  5) ลูกคูและผูมีสวนรวมในการละเลนนางดงนางควาย  
  การลงพื้นที่เก็บขอมูลผูวิจัยใชหลักการสังเกตและการสัมภาษณแแบบมีสวนรวม ซึ่งไดขอมูลเกี่ยว
การการละเลนนางดงนางควาย ดังนี้  
 1.1. ท่ีมาและโอกาสในการเลน    
  การละเลนนางดงนางควายนี้ ยายอุนใหขอมูลวา เลนสืบทอดกันมาสมัยเป็นเด็กก็เห็นปูุยาตายายเลน
กันแลวหากปีไหนน้ําทํานาทําไรอุดมสมบูรณแดีก็จะไมไดเลน ปีไหนน้ํานอยทําการเกษตรไมดี  หัวหนาชุมชนก็จะไปตามพอ
เพลงแมเพลงมารองเลนกันที่วัดหัวรองบาง วัดหนาพระธาตุบาง วัดกลางบาง ก็แลวแตจะนัดหมายกัน  บางครั้งบางทีนาย
สมร  ศรีทอง กลาววา บางปีมีน้ําก็คิดถึงไมไดเลนนางดงนางควาย ถึงคราววางจากงานนา ก็มารองเลนกันก็มี  
วัตถุประสงคแที่เลนนางดงนางควายก็เพื่อเชิญเทวดา ผีบรรพบุรุษ  มาตามหาน้ําใหเพื่อทํานาทําไร  สวนอีกขอก็เพื่อเป็น
ขวัญกําลังใจใหชาวบานมีกําลังใจทํานารวมกัน อีกประการณแก็คือสรางความบันเทิงใหกับชาวบานที่มารวมงาน  

จากการขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดใชกระบวนการสัมภาษณแแบบกลุมและการสัมภาษณแแบบมีสวนรวม พบวา
การละเลนนางดงนางควาย ไดรับการถายทอดยาวนานและเกาแกที่สุดระหวางเพลงพื้นบานนครไทยเพลงอื่นๆ  ดวยเหตุ
ที่วาเป็นการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทางการเกษตร เนื่องจากสมัยกอนการทําเกษตรกรรมตองอาศัยน้ําเป็นตัวแปร
หลัก เมื่อฝนไมตกตองตามฤดูการหรือพื้นที่ทางการเกษตรขาดน้ํา ก็จะสรางความเสียใหตอการดํารงชีวิต การละเลนนางดง
นางควายถือเป็นการละเลนกึ่งพิธีกรรมที่สามารถสรางความเช่ือมั่นเป็นขวัญและกําลังใจ  ดวยทํานองเพลงที่เรียบงายและ
สนุกสนานก็สามารถพอผอนคลายไดบาง ผลจากการวิเคราะหแขอมูลจะเห็นวาการละเลนนางดงนางควาย เป็นสวนหนึ่งที่
สามารถเยี่ยวยาสังคมของกลุมชาวบานในเขตอําเภอนครไทย จากการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สะทอน
วิถีชีวิตของชาวบานสังคมเกษตรกรรม ที่แงมุมของการสภาวะทางจิตใจ ผานเสียงเพลงพื้นบานประกอบการละเลนที่เรียกวา 
นางดงนางควาย 

1.2. ข้ันตอนการละเลนนางดงนางควาย  
 ขั้นตอนท่ี 1 เมื่อนัดหมายกันพรอมแลว ผูอาวุโสที่สุดประกอบพิธีบอกกลาวเจาที่เจาทางบริเวณ

ตนไมใหญในสถานที่นั้น โดยนําพานใสหมากพลู ยาสูบ ดอกไม เทียนขี้ผึ้งแทจํานวน 2 เลม ธูป 5 ดอก  ไปเป็น
เครื่องสักการะ เมื่อบอกกลาวเสร็จแลวผูประกอบพิธีก็จะนําดินบริเวณนั้นมาใสศีรษะของผูที่จะเลนนางดงนางควาย
เพื่อเป็นสิริมงคล  

 ขั้นตอนท่ี 2  นําเทียนในพานสักการะเจาที่มาติดที่กระดงเมื่อจะเลนนางดง ติดที่เขาควายเมื่อจะ
เลนนางควาย แลวจึงรองเลนตามเนื้อและทํานองเพลง ประกอบการเคาะกะลามะพราวใหจังหวะอยางสนุกสนาน  
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเชิญเทวดา หรือผีบรรพบุรุษ  หรือผีดี  มาสิงสถิตในกระดงหรือเขาควาย ดวยบทรองที่
พรรณนาเรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิใหมาชวยเหลือมนุษยแที่เดือดรองเรื่องการทํามาหากิน   

 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อการรองประกอบพิธีกรรมดังกลาวพอสมควร ผูที่ถือกระดงหรือเขาควายก็จะไดไป
ตามหาแหลงน้ําโดยกระโดดไปเสมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตในวัตถุกระดงหรือเขาควายนั้น  จนไดผลวาพบแลวเป็นที่
เรียบรอย จึงไดกลับมาบอกกลาวกับผูรวมพิธี สรางขวัญและกําลังใจใหมีแรงทําการเกษตรในฤดูกาลดังกลาว  

จากขั้นตอนการรองเลนนางดงนางควายในขั้นตอนที่ 1 ดวยวิธีการสังเกตเชิงควายหมายโดยนัยพบวา สิ่งของ
ตางๆ เป็นเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีในชีวิตประจําวัน เชนหมากพลู ยาสูบ ดอกไม  สวนเทียนขี้ผึ่งเป็นเครื่องนําพาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิตยังวัตถุกระดงหรือเขาควายในขั้นตอนที่ 2 ธูป 5 ดอกบุชาพระรัตนตรัย 3 ดอก อีก 2 ดอกบูชาบิดา
มารดาและครูอาจารยแ ในสวนพิธีกรรมที่สําคัญคือนําดินบริเวณตนไมใหญที่ประกอบพิธีมาใสศีรษะผูเลนนางดงนางควาย
ทุกคน เมื่อสอบถามก็ไดคําตอบคลายกันที่วาทําตามกันมาปูุยาตายายบอกวาเป็นสิริมงคล แตเมื่อพิจารณาวิเคราะหแแลว
การรองเลนกึ่งพิธีกรรมนี้ พบวาการการละเลนที่มีเปูาหมายขอหนึ่งคือเพื่อนการเกษตรนอกจากน้ําแลวสิ่งสําคัญที่สุดคือ
ดิน ดังนั้นเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่บอกไววา ดินถึงจะต่ําสุดถูกเหยียบย่ําแตสอนคนรุนหลังใหรูวาดินสูงที่สุด จึง
นํามาใสไวบนศีรษะ และไดรองเลนนางดงนางควายซึ่งก็เป็นการละเลนกึ่งพิธีกรรมในการของใหฝนตกหรือมีแหลงน้ํามา
ทําการเกษตร  ดังนั้น การรองเลนนี้ทําใหเห็นวาดินและน้ํามีความสําคัญกับมวลชีวิตบนโลกใบนี้ ผานการละเลนพื้นบานที่
สะทอนวิถีชีวิตมนุษยแจนเป็นประเพณีวัฒนธรรม 

1.3. อุปกรณแสําหรับการละเลน  
 1) กระดงจํานวน  2  ใบ  และสากตําขาว 2 อัน  เมื่อจะเลนนางดง  
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 2) เขาควายจํานวน 2 หัว  เมื่อจะเลนนางควาย  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 1 อุปกรณแการเลนนางดงนางควาย 
ที่มา : ฐิติรัตนแ  นันตาบตุร  

 
  3) เครื่องดนตรีประกอบการแสดง กลองสองหนา  ฉิ่ง  กะลามะพราว  

1.4. การแตงกาย   
 ผูแสดงนุงโจงกระเบนท้ังหญิงและชาย  หญิงใสเสื้อแขนกระบอกหมสไบผาพื้นเมืองนครไทยเป็น

เอกลักษณแ  ชายใสเสื้อคอกลมคาดแอวดวยผาพื้นเมืองนครไทยหรือผาขาวมา 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การแตงกายประกอบการเลนนางดงนางควาย 
ที่มา : ฐิติรัตนแ  นันตาบตุร 

 
 

  1.5. เนื้อรอง 
       1) เนื้อรองการละเลนนางดน  

 นางดงเอ฿ย  ลงมาเขาปุาระหง  
ลงมาเขาดงไมหมาก  ลงมาเขาสากไมแดง 
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ลงมาชมแสงแมงเมา  กระดงผัดขาวฝึดๆฝายๆ  
มาขงดินฟาย   มาใหนางดง 

 (สรอย)  นางดงเอ฿ย  ลงมาเร็วลา  
(รับ)ลงมากินปลา   เจาอยาฟในดํา  
ลงมาเลนน้ํา    เจาปูุดงเอ฿ย  เจาพระยาดงเอย  
 เชิญเอ฿ย เชิญลง   เชิญพระองคแเทวดา  
(รับ)องคแไหนศักดิ์สิทธ์ิ   ใหเนรมิตลงมา  
เขาตัวนองขา    เจาพระยาดงเอย (ซ้ําบรรทัดนี้)  

(สรอย)  ลงมาแลวเวย  ลงมาแลววา  
(รับ)ลงมาไมได   ใหไตไมลงมา 
ลงมาไมรอด   ใหกอดไมลงมา 
หนามพุทธา   เตอะหนาสายทอง 
ไอหมากก็กอง   ไอพลูก็กอง  
ผาเข็มทอง   มารองเช็ดหนา  
 

(สรอย)  ลงมาแลวเวย  ลงมาแลววา  
(รับ)นางเมขลา    ใหลงมาจัดแจง  
เหตุใดฝนแลง   น้ําแหงหวยคลอง  
ทั้งฟใกทั้งแฟง   ทั้งแตงนํ้าเตา 
ขาวในนา    ปลาในน้ํา 
ปลาปกแกมช้ํา   รองไหหาฝน  
สาวนอยหนามน   ลงปลาหนองจอก  
วิ่งเขาวิ่งออก   ไอฝนก็เทลงมา  

       2) เนื้อรองการละเลนนางควาย  
 นางควายเอ฿ย  นางควายหางดอก  
ขยอกเป็นปใ้น   จับหางยักคิ้ว  
จับคิ้วสายโบก   น้ําทาวโคก ไหลมา  ซะๆ 
กะด฿ะเปลวฟใง   ชะกะหลั่น เคงๆ  
เคงๆ เอ฿ยเขาหัวความเจา  เขาหัวควายเอง  
ควายนักเลง   มาหาเพื่อนเลน 
ควายเยาะควายเยย  เสมอควายเอย  
 เชิญเอ฿ย เชิญลง   เชิญพระองคแเทวดา  
(รับ)องคแไหนศักดิ์สิทธ์ิ   ใหเนรมิตลงมา  
เขาตัวนองขา    เจาพระยาดงเอย (ซ้ําบรรทัดนี้)  

(สรอย)   ลงมาแลวเวย  ลงมาแลววา  
(รับ)ลงมาไมได   ใหไตไมลงมา 
ลงมาไมรอด   ใหกอดไมลงมา 
หนามพุทธา   เตอะหนาสายทอง 
ไอหมากก็กอง   ไอพลูก็กอง  
ผาเข็มทอง   มารองเช็ดหนา  

 (สรอย)  ลงมาแลวเวย  ลงมาแลววา  
(รับ)นางเมขลา    ใหลงมาจัดแจง  
เหตุใดฝนแลง   น้ําแหงหวยคลอง  
ทั้งฟใกทั้งแฟง   ทั้งแตงนํ้าเตา 
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ขาวในนา    ปลาในน้ํา 
ปลาปกแกมช้ํา   รองไหหาฝน  
สาวนอยหนามน   ลงปลาหนองจอก  
วิ่งเขาวิ่งออก   ไอฝนก็เทลงมา  

 จากเนื้อรองผูวิจยัพบวาบทขึน้ตนจะกลาวถึงกระดงหรือเขาควายเป็นตวัแทนที่เทวดาหรือสิ่งศักสิทธิ์จะลงมา 
จากนัน้ก็จะกลาวถึงความเดือนรอนที่ไมมีน้ํามาทํามาหากิน  ในวรรครับสุดทายของนางดงและนางควายเหมือนกัน 
กลาวคือความสําเร็จนางเมขลาเป็นนางฟูาเรื่องฟูาฝนลงมาจัดการใหมนุษยแมีน้ําใช    

2.  ทํานองรอง และบันทึกในรูปแบบโนตเพลงไทย 
 เมื่อพรอมแลว ผูเลนจะรองเพลรําวงมีเนื้อหาเกี่ยวกับหมูบาน หรือเกี้ยวพาราศีระหวางชายหญิง  จากนั้นจึงไดรอง
เพลงนางดงนางควาย  ซึ่งการละเลนทั้งสองแบบนั้นมีทํานองรองที่เหมือนกัน  
 
ทอนเนื้อ 
 
 - - รํ รํ  - ดํ – ม  - รํ มํ ดํ  - รํ – ม ํ  - รํ ดํ รํ  - มํ – ด ํ  - รํ มํ ดํ  - มํ – รํ 

 - รํ ดํ รํ  - มํ – ด ํ  - - ดํ รํ  - - มํ ดํ  - - ดํ ดํ  - - รํ รํ  - - ดํ ล  - - ดํ รํ 

 - รํ ดํ รํ  - มํ – ด ํ       

 
ทอน (สรอย)  
- - รํ รํ  - - ดํ มํ  - - รํ รํ  - - รํ ดํ  - - รํ รํ  - - รํ ดํ  - - รํ ดํ   - - มํ รํ 

 
  จากทํานองเนื้อรองพบวา กลุมเสียงมี 3 เสียง  คือ  โด  เร  มี  ขึ้นดวยเสียง เร ในตนเนื้อรองและจบดวย
เสียง โด  รูปแบบมีอยู 3 รูปแบบ คือ  - - X X  / - X – X  /- X X X / สวนทอนสรอยก็เชนเดียวกันกลาวคือ อยูใน
กลุมเสียง  โด  เร  มี  ขอสังเกตคือเป็นรูปแบบ  - - X X เพียงรูปแบบดวย 
  ซึ่งเมื่อถอดทํานองรองออกมาเป็นรูปแบบโนตเพลงจะเห็นวาเป็นเพลงที่รองงายไมมีความซับซอน ซึ่งเป็น
เอกลักษณแของเพลงพื้นบานโดยแท และสามารถถายทอดกันมายังรุนสูรุนแบบมุขปาฐะ ดวยบทรองและทํานอง
ประกอบกับพิธีกรรม ทําใหเห็นวาการละเลนนางดงนางควายนี้ เป็นสวนหนึ่งในการสรางสรรคแสังคมตั่งแตอดีตกาล
จนถึงปใจจุบัน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาสะทอนภาพของสังคมกอนเกาอันมีมาใหคนรุนนี้ไดศึกษาวิจัย หรือ
ในรูปแบบอืน่    ดานภูมิปใญญาและความหมายโดยนัยที่สอดแทรกอยูทุกสัดสวนของการละเลนนี้  
 
สรุปผลการวิจัย  
 การละเลนนางดงนางควาย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เลนสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  ซึ่งเป็น
การละเลนกึ่งพิธีกรรมการขอฝน  โดยมีเปูาหมายเพื่อเชิญเทวดา ผีบรรพบุรุษ  มาตามหาน้ําใหเพื่อทํานาทําไร  สวนอีกขอ
ก็เพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหชาวบานมีกําลังใจในการทํางาน  อีกประการณแก็คือสรางความบันเทิงใหกับชาวบานที่    มา
รวมงาน  การละเลนนางดงนางควายมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน เครื่องแตงกายเป็นแบบพื้นบานทองถิ่นนครไทย  สวนการรอง
เลนนั้นจะขึ้นดวยเพลงจังหวะรําวงสนุกสนานแลวแตโอกาส จากนั้นจึงเขาเนื้อเพลงนางดงนางควาย ทอนสรอย ตามลําดับ  
ทํานองรองของการละเลนนางดงนางควายนั้นมีทํานองเหมือนกัน  ซึ่งจากการถอดทํานองและบันทึกเป็นโนตเพลง พบวา 
กลุมเสียงมี 3 เสียง  คือ  โด  เร  มี  ขึ้นดวยเนียง เร ในตนเนื้อรองและจบดวยเสียง โด  รูปแบบมีอยู 3 รูปแบบ คือ  - X 
X /  - X – X  / - X X X / สวนทอนสรอยก็เชนเดียวกันกลาวคือ อยูในกลุมเสียง  โด  เร  มี  ขอสังเกตคือเป็นรูปแบบ  - - 
X X เพียงรูปแบบดวย ทํานองรองเป็นทํานองเรียบงายสะดวกตอการจดจําและสืบทอด ประกอบกับเนื้อรองที่คลองจอง 
จึงสามารถเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาถึงปใจจุบัน 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



122 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การละเลนนางดงนางควาย เลนสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ศิราพร  ฐิตะฐาน  (ศิราพร  ฐิติฐาน  ณ  ถลาง, 

2537) ไดกลาวไววา เพลงพื้นบานคือเพลงที่ชาวบานปฏิบัติสืบทอดกันมาปากตอปากหลายช่ัวอายุคน  โดยอาศัยการบอก
กลาวหรือทองจํา  ไมมีกําหนดที่แนชัด  ไมสามารถระบุผูแตงได  ซึ่งชาวบานในกลุมชนมีการรองเลนกันอยางแพรหลาย  
การละเลนนางดงนางควายเป็นการละเลนเชิงพิธีกรรมเพื่อขอฝน  โดยมีเปูาหมายเพื่อเชิญเทวดา  ผีบรรพบุรุษ  สวนอีกขอ
ก็เพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหชาวบานมีกําลังใจในการทํางาน  อีกประการก็คือสรางความบันเทิงใหกับชาวบานที่มารวมงาน  
จากวัตถุประสงคแในการรองเลนนี้ ทําใหเห็นวาการละเลนนี้เป็นสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ถือเป็น
วัฒนธรรมพื้นบานที่เป็นตัวเชื่อระหวางวิถีชีวิตของคนในสังคมกับการดํารงอยูแบบเรียบงายในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นเครื่องเยียวยากลอมเกลาสภาพจิตใจของมนุษยแ ทั้งนี้  (กาญจนา  อินทรสุนานนทแ, 2534, หนา 67-76) 
กลาวไววาเพลงพื้นบานหรือการละเลนพื้นบานเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน  เป็นสวนหนึ่งของสังคม   

การละเลนนางดงนางควายมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน เครื่องแตงกายเป็นแบบพื้นบานทองถิ่นนครไทย  สวนการรอง
เลนนั้นจะขึ้นดวยเพลงจังหวะรําวงสนุกสนานแลวแตโอกาส จากนั้นจึงเขาเนื้อเพลงนางดงนางควาย ทอนสรอย ตามลําดับ 
เมื่อถอดทํานองรองแลวพบวา มีกลุมเสียงมี 3 เสียง  คือ  โด  เร  มี  ขึ้นดวยเนียง เร ในตนเนื้อรองและจบดวยเสียง โด  
รูปแบบมีอยู 3 รูปแบบ  คือ  - - X X /  - X – X  / - X X X / สวนทอนสรอยก็เชนเดียวกันกลาวคือ อยูในกลุมเสียง  โด  
เร  มี  ขอสังเกตคือเป็นรูปแบบ  - X X เพียงรูปแบบดวย 

ซึ่งเมื่อถอดทํานองรองออกมาเป็นรูปแบบโนตเพลงจะเห็นวาเป็นเพลงรองที่ไมมีความซับซอนซึ่งเป็นเอกลักษณแ
ของเพลงพื้นบาน สะทอนไปยังการใชชีวิตของมนุษยแในสมัยกอนที่มีความเรียบงาย พอเพียง แบบสังคมเกษตรกรรม ผาน
ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานของแตละกลุมชน  ตามที่ (พรรณราย  คําโสภา, 2540) กลาวเรื่องความเรียบของทํานองเพลง
พื้นบานวา ลักษณะของเพลงพื้นบาน อาจเป็นเพลงรอง หรือเป็นเพลงบรรเลงลวน หรือทั้งสองประสมกัน  ทํานองเพลง
และเนื้อรอง ไมมีกฎเกณฑแแบบแผนที่แนนอน  จะใชเสียงไหน  สวนใหญไมมีกําหนดไวลวงหนา เป็นทํานองที่เรียบงาย  
ซ้ําไปมา    
 บทความวิชาการนี้ เขียนขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จาก
วัตถุประสงคแสามารถเป็นขอมูลทั้งบริบททั่วไปและทํานองเพลงที่สามารถเป็นหลักฐานเพื่อนําออกแสดงหรืออภิปรายในวง
วิชาการ เนื่องดวยกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหอาจมองขามเพลงพื้นบาน บทความวิชาการเรื่อง นางดงนาง
ควายจะเป็นประโยชนแทางการศึกษาตอไป อยางไรก็ตามผลของการศึกษาวิจัย  การละเลนเพลงพื้นบานนางดงนางควายจา
การเขียนเชิงวิชาการไดคําตอบวา การละเลนนี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณคา สามารถสะทอนภาพวิถีชีวิตของสังคม ซึ่ง
มีคุณคายิ่งควรแกการศึกษาในเชิงลึกและขยายผลใหเป็นมรดกของคนรุนหลังตอไป   
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การละเลนนางดงนางควายนี้ศึกษาแตเพียงบริบทของการละเลน และทํานองเพลงในการรองเลน ในสวนของ
เรื่องความงามของภาษาบทรองที่เกี่ยวของกับภาษาควรมีการศึกษาเพิ่มเติม  อาจเป็นเรื่องภาษาศาสตรแหรือโครงสรางการ
ประพันธแ  สวนที่ควรศึกษาเพิ่มเติมอีกเรื่อง คือบทบาทของการละเลนพื้นบานนางดงนางควายที่มีในสังคม หมายความวา
ศึกษาบทบาทหนาที่มุมมองที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบกับการละเลนพื้นบานนี้ ในทางกลับกันอาจศึกษาการละเลน
พื้นบานนางดงนางควายที่มีบทบาทหนาที่ของสังคมในปใจจุบัน อีกทั้งยังสามารถศึกษาในเชิงคติชนวิทยาดานความเช่ือของ
มนุษยแ  ทายที่สุดการละเลนดังกลาวจัดเป็นการละเลนที่สามารถบรรเทาหรือบันเทิงจิตใจมนุษยแไดจึงสามารถศึกษาในดาน
จิตวิทยา ทั้งนี้หวังวาผลงานวิชาการนี้ จะเป็นประโยชนแแกผูสนใจ สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติ 
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