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เรื่อง ระบํา ก. ไก

รายละเอียด

ภูมิหลัง

        ชุมชนบานวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เป็นชุมชนโบราณมีความเป็นมา

ตัง้แตกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณหลายดาน เชน นิทานเรื่องทาวแสนปม การละเลน

พื้นบานตางๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวิถีชีวิตแบบดัง้เดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงระบํา ก. ไก ซึ่งมี

ลักษณะการใชภาษาที่โดดเดนเลนคําอักษร ก ถึง ฮ เน้ือหาของบทรองเป็นไปในเชิงเกีย้วพาราสี โดยสะทอนถึง

ชีวิตของคนไทยสมัยหน่ึง จึงเป็นกิจกรรมที่พึงกระทํา และเป็นแนวทางในการอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดสืบสาน

ตอมา 

ความเป็นมา

        ชาวบานวังพระธาตุมีการละเลนเพลงระบํา ก. ไก มานานนับรอยปีแลว แตเดิมเน้ือหาของบทรอง เป็นการ

โตตอบเชิงเกีย้วพาราสีกันธรรมดา ไมมีการเลนคําและอักษรดังเชนทุกวันน้ี จนเมื่อมีการเรียนการสอนนใน

โรงเรียนจึงนําอักษร ก-ฮ มาเลนคําและสัมผัสอยางมีชัน้เชิงมากขึ้น เมื่อราว 80 ปีที่ผานมา 

วิธีการเลน

1. ผูเลนประกอบดวย ฝายชายและฝายหญิง จํานวนเทาๆ กัน แบงเป็นพอเพลงแมเพลงและลูกคู
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2. การแตงกายชุดไทยพื้นบาน คือ นุงโจงกระเบนทัง้ชายและหญิง ฝายชายใสเสื้อคอกลม มีผาขาวมาคาดเอว

ฝ ายหญิงใสเสื้อแขนกระบอก หรือเสื้อผาลูกไมไมมีผาคาดเอว

3. วิธีการเลน เริ่มตนดวยบทไหวัครูรองสลับกันระหวางชายหญิง ลูกคูรับดวยคําสรอยที่วา “เออระเหยลอยมา

หงสเอยลอยมาลอยไป” จนถึง ฮ.นกฮูก จึงจบดวยบทสงทาย ระหวางการรองนัน้ใชจังหวะปรบมือกํากับเชน

เดียวกับเพลงฉอย และขณะรองพอเพลงกับแมเพลง จะใชทารําสอดสรอยมาลา ประกอบการรองโดยตลอด

4. โอกาสในการเลน จะเลนในงานรื่นเริงตางๆ ของทองถิ่น ไดแก วันตรุษ และสงกรานต 

บทรองของเพลงระบํา ก. ไก

       บทไหวครู

        (สรอย)      เออระเหยลอยมา หงสเอยลอยมาลอยไป

        กอนเลนระบํา ก. ไก นัน้จะตองไหวครูกอน เพราะจะตองมีครูฝึกสอนจึงจะมาเลนได

        (สรอย) ขอไวขอพระครูสงูสดุ คอื องคพระพทุธ พระธรรม อกีทัง้สองชี้นํา ทางสดใส ทัง้ครูราํ ที่ทานดงัมากอ

น ลูกขอกราบไหววาน ซึ่งพระคุณทัง้หลาย ลูกจะรองจะรํา ขออยาใหขัดของ ขอใหพระคุณทัง้ผองจงชวยอวยชัย

บทเกริ่น

        เรื่องระบาํ ก. ไก นัน้เป็นของเกามาชวยกนัขดัเกลา ใหมนัเกดิกลบักลาย (สรอย) เดีย๋วน้ีระบาํ ก. ไก มนัไมมี

เหมือนแตกอน เพราะจะเป็นเพียงบทกลอน เป็นเพลงฉอยกลายๆ เพราะมันเป็นของเกา ๆ เราจึงเอามาเกริ่นให

รุงเรืองจําเริญ ชวยอนุรักษกันเขาไว

        บทรอง

        (สรอย)      เออระเหยลอยมา หงสเอยลอยมาลอยไป

        (ชาย)        แม ก. ไกงามเกิน พี่รองเกริ่นทําไมไมกลับ แมการะเกดซอนอาบชางสงกลิ่นหอมไกล (สรอย)

        (หญิง)       พอ ก. ไกงามเกิน เห็นจะไมไดเกลีย้กลอม อยาทําหน าเกออกกรอบ ไปเลยพอหนุมบานไกล

        (ชาย)        แม ข. ไขงามขํา น องอยงทําขัดของ จงหาคูไวประคอง เสียเมื่อยามเจ็บไข

        (หญิง)       พอ ข. ไขงามขํา เห็นจะไมไดคลึงเคลา พอเห็นกกขาขาวๆ ประเดี๋ยวจะนอนเป็นไข

        (ชาย)        แม ฃ. ขวดขวยเขิฯ ขอใหพี่กกขา ถาไดเป็นเขยอยูคา แลวพี่ไมคิดซื้อขาย

        (หญิง)       พอ ฃ. ขวดขวยเขิน ถารักน องใหมาขอ จะเฝ ากอดเคลียคลอ แมแกมขาวกลัวจะขาย

        (ชาย)        แม ค. ควายนาขี่ใหเอาตัวพี่ไปเป็นเจาของ มันไมไดกอดประคอง ละพอหน าขนเป็นควาย

        (หญิง)       พอ ค. ควายนาขี่ไมเอาตัวพี่เป็นเจาของ จะขี่ควายลงคลอง คอยๆ คลึง คอยๆ ไหล

        (ชาย)        แม ฆ. ระฆังดังเครง หรือจะไมไดประคอง แมนมคัดเหมือนป ุมฆอง หรือรักคาอยูกับใคร

        (หญิง)       พอ ฆ. ระฆังดังเครง เห็นจะไมไดประคอง พี่อยามาพูดคลองๆ คงจะไมไดคลึงไคล
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        (ชาย)        แม ง. งูรูปงาม เสียแรงพี่ตามมางอ อยาทําแสนงอนหน างอ แลวแมเงาเดือนหงาย

        (หญิง)       พอ ง. งูปรูปงาม พี่อยาตามมางอ น องไมหลงงมหน างอ ยอมรับผูชายงายๆ

        (ชาย)        แม จ. จานคํ้าจุน บุญมาประจวบกันจัง ถาไดประจําเรือจาง ดวยกันแจวนัน้พี่เขาใจ

        (หญิง)       พอ จ. จานงามจริง อยามารักน อง เลยจะจา อยามาพูดจอเจรจา เพราะน องมันจนเอยใจ

        (ชาย)        แม ฉ. ฉ่ิงงามโฉม มัจทําใหชอบตาฉัน พี่อยากจะชิดกระชัน้ กับแมชอจันทรฉาย

        (หญิง)       พอ ฉ. ฉ่ิงของฉัน พอเป็นน้ําเชื่อมกระฉอน พอไดชิมเพียงหน่ึงชอน ก็ลืมแมชอจันทรฉาย

        (ชาย)        แม ช. ชางเชยชม พี่ขอเชิญชวนเผาชี้ มาคัว่ชองเอี่ยวชี หวังชิ่งเชิงเอาชัย

        (หญิง)       พอ ช. ชางเชยชวน อยามาแอบชมรอยชัง่ อยามาผูกมารักผูกชัง ใหเป็นเชนเลยหนอชาย

        (ชาย)        แม ซ. โซเดินเซอ อยางถาไดเธอเขามาซอน จะปักซุมเอาไปซอน อยูในซุมเชิงไทร

        (หญิง)       พอ ซ. โซเดินเซอ อยาทํากระเซอเสียดสี อยามาทําเซาซี้ เดี๋ยวจะโดนสันตีนซาย

        (ชาย)        แม ฌ. กระเฌอเชยชม ขอใหพี่ชิมสักชาม พี่ไมกระโซกใหซํ้า ดอกนะแมชื่นใจชาย

        (หญิง)       พอ ฌ. กระเฌอตนไม มันไมไดเชยชม แลวจะไมไดลองชิมหรอกนะพี่หนุมลอยชาย

        (ชาย)        แม ญ. หญิงเดินยางใหคูไวเขยา เสียเมื่อตัวยังเยาว ประเดี๋ยวจะแกคราวยาย

        (หญิง)       พอ ญ. หญิงเดินยางอยางขึ้นตอขยม จะให ญ.หญิงเขานิยมเชียวหรือพอลําใย

        (ชาย)        แม ฎ. ชฎาเดินดง ถาไดน องเอามาดู จะพาเดินดงดูไมทิง้น องใหเดียวดาย

        (หญิง)       พอ ฎ. ชฎาเดินดง พี่ไดดมดอกมาดาม มาเห็นดอกดินดําดําแลวพี่จะทิง้ดูดาย

        (ชาย)        แม ฏ. ปฏักตัวตัน ที่หลงตนนัน่ตอง พี่อยากจะแตะตองกับแมนมแตงเป็นไต

        (หญิง)       พอ ฏ. ปฏักตัวตัน ใหหันหลังไปตรอง มันไมไดแตะไดตองจะพาตัวมลาย

        (ชาย)        แม ฐ. ฐานถี่ถวน อีแมสวนกระถิน นานไปจะมีมลทินสมควรถายก็ถาย

        (หญิง)       พอ ฐ. ฐานถี่ถวน อยามาถามถึงดอกกระถิน น องกลัวจะมีมลทิน ไมตองมาคิดถามไถ

        (ชาย)        แม ฑ. มณโฑนัง่แทน พี่อยากจะทับแทนที่ ถาไมไดทับสักทีจะสูกระทิกกระทาย

        (หญิง)       พอ ฑ. มณโฑนัง่แนน มันไมไดแทนทับที่ แตพอไดทับเขาไปสักที เดี๋ยวพี่ก็ทอพระทัย

        (ชาย)        แม ฒ. ผูเฒาเดินเกรอ พี่รักเธอเต็มที่ จนทนกระทิกใหถี่ๆ น องอยาเพิ่งทอพระทัย

        (หญิง)       ฒ. เอย พอ ฒ.ผูเฒา แมกายของเรายังเป็นทุกข ความรักยังทายไมถูก น องกลัวไมสมฤทัย

        (ชาย)        แม ณ. เณรหน านวล พี่อยากไดน องมานอนน าว แมนมเหมอืนหนวยมะนาว พี่อยากสนิทเน้ือใน

        (หญิง)       พอ ณ. เณรตัวน อย มันไมใชวาสนา มันไมไดรจนา เสียแลวพอแกวเจียระไน

        (ชาย)        แม ด. เด็ก สวยเด็ด สงสารไดโดไถเดี่ยว ที่ไดดัน้ดนมาเที่ยงคนเดียวเอยดมดาย

        (หญิง)       พอ ด. เด็ก คนดี น องมันมีปมดอย พอเด็ดดมเขาสักหนอย แลวพี่ก็ทิง้ใหเดียวเอยดาย

        (ชาย)        แม ต. เอย ต.เตา แลดูสองเตาน องเตง เหมือนทองขึ้นตาเต็งพี่หลงลืมตาย

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 15:07:25 หน า 4

        (หญิง)       พอ ต. เตาตีนตํ่า พี่อยามาทําอวดโต ประเดี๋ยวจะโดนมีดโตถาไมรักตัวกลวตาย

        (ชาย)        แม ถ. เอย ถ.ถุง เปรียบเหมือนนาทุงสองแคว ไอทุงนาทัง้สองแถวนัน้น องจะไมใหใครไถ

        (หญิง)       พอ ถ. เอย ถ.ถุง น องมีนาทุงสองแถว แตทุงนาทัง้สองแถวนัน้น องจะไมใหใครไถ

        (ชาย)        แม ธ. ธงสีทอง พี่เที่ยวทองมาหลายเที่ยว เมื่อมีหนทางพี่ก็ตองเทียวมาหาแมแสงอุทัย

        (หญิง)       พอ ธ. ธงชาติไทย น องกลัวรักไมซื่อตรง ใหพี่ไปยกเสาธงเอาไวสําหรับเสี่ยงทาย

        (ชาย)        แม น. หนูเน้ือน่ิม พี่อยากเจอหน านวลน อง แมดอกโสนในหนองพี่อยากแนบเน้ือนางใน

        (หญิง)       พอ น. หนูหน านวล มันไมไดน องไปนอนน าว จะตองไปนอนหนาว ก็เพราะไมไดนางใน

        (ชาย)        แม บ. ใบไมใบบาง อยาทําเป็นใบบาบน ใหหาคูเทินบนเสียเถิดแมบัวบังใบ

        (หญงิ)       พอ บ. ใบบวับาง อยาทาํเป็นใบบาบน อยาทาํเหมอืนคนเป็นบา อยามาหลงรกับษุบาเลยนะพอบอ

ทองใบ

        (ชาย)        แม ป. ปลานมป้ัน โดนใครป้ันมาบางหรือไม แม ป.ปืนยิ่งเป าจงวาความเป็นไป

        (หญิง)       พอ ป.ปลางามป อ มันไมไดแมปอสุกปลัง่ ใหกลับไปทํานาปรัง ไปเถอะไปพี่ไป

        (ชาย)        แม ผ.ผึ้งโผผิน พี่มาประสบพบผาน จะพาตัวน องผายผัน เขาไปในพุมป าไม

        (หญิง)       พอ ผ.ผึ้งบินผาน น องไมเอาทําผัว อยามาหลงพันพัว มันไมไดตอดอกไผ

        (ชาย)        แม ฝ.ฝาหน าฝน ถึงอยูคนละฟาก พี่จะเอารักมาฝากกับแมแกมเป็นไฝ

       (หญิง)       พอ ฝ.ฝาหน าฝน อยามาพนเป็นฝอย น องน้ีไมใชใฝ ฝัน ถึงแมจะฆาจะฟัน ก็ไมไดแกมเป็นไฝ

        (ชาย)        แม พ.พานงามพรอม เสียงชางเพราะเหมือนพิณ พี่อุตสาหโผผินมาหาแมผองอําไพ

        ฯลฯ

คําสําคัญ : เพลงพื้นบาน

ที่มา : สภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2544). การแสดงพื้นบานของชุมชนโบราณเมืองกําแพงเพ

ชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13
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