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เรื่อง การเขาทรงนางดงของลาวคัง่

รายละเอียด

                ที่บานหนองเหมือด อําเภอขาณุวรลักษณบุรี กําแพงเพชร มีการสืบทอดวัฒนธรร การเขาทรงนางดง

โดยมีเพลงรองที่วานางดงเอยเขาผาระหง กระดงแมมาย เขาถากเปลือกแดง เขาแทงแมงเมา ขอเชิญพระเจามา

เขานางดง (รองซํ้าไปเรื่อย ๆ) บางแหงรองวา นางดงเอย ละป าระหง กระดงใหมๆ ของฝัดเครื่องแกง ขาวแดง

แมงเมา กระดงฝัดขาว ออกมาพึกๆ ออกมาผายๆ  ขอคืนกาย มาเขานางดง ขอเชิญพระเจา มาเขานางดง รอง

ซํ้าไป

                ภมูปัิญญาทองถิน่ เป็นสิง่ที่สัง่สม มาชานาน ถงึการนําอดุมการณแหงความรกั ความสามคัคี ความอบ

อุน ความเขาใจ และการอยูรวมกัน ในกลุมชนอยางผาสุก มาใชไดอยางเหมาะสม แนบเนียน ในชีวิตประจําวัน

ทําใหสังคมไทยอยูอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว ในชีวิตความเป็นอยูที่สมถะ เรียบงาย และไมเนนกฎเกณฑที่ตาย

ตัว ยืดหยุน รักสงบ มีความสุข ในการทํากิจกรรมรวมกัน การเขาทรงนางดง หรือผีนางดง เป็นภูมิปัญญาดัง้เดิม

ที่สําคัญของคนไทย มิใชเรื่องไรสาระกิจกรรมทุกกิจกรรม ลวนแฝงไวดวยความลึกซึ้งของสังคมและวัฒนธรรม

ในเกือบทุกภาค ที่มีอาชีพทําไรทํานา แตไมมีหมูบานใดดํารงความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทยไวได การละเลน

ใชสถานที่ที่เป็นลานกลางแจง ไมมีสิ่งกีดขวาง มักจะเลนในวันตรุษสงกรานต ตอนกลางคืน ในการละเลนน้ีผูเลน

จะประกอบดวย ผูเชิญผีนางดงเป็นผูหญิง 2 คน ผูรองเป็นผูที่ดูการละเลน นอกจากน้ียังมีผูซักถามสิ่งที่อยากรู

อีก 1 คน สวนอุปกรณที่ใชนัน้ประกอบดวย สากยาว (สากมือ) ไวใชตําขาวในสมัยโบราณ 2 อัน กระดงขนาดพอ
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เหมาะ 1 ใบ ผาขาวไวคลุมกระดงเวลาเชิญผีนางดง แลวยังมีดอกไมธูปเทียนอีก 2 ชุด กับไมคานอีก 1 อันการ

เขาทรงนางดง จึงเป็นภูมิปัญญาไทยในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ที่ประกอบอาชีพ ในการทําไร ทํานา

ทําเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานแหงวิถีชีวิตอยางลึกซึ้งของคนไทยที่นิยมเลนกันในวันสงกรานต ตองยกยองประ

ชานที่สามารถฟ้ืนฟูวิถีชีวิตไทยสามารถนําภูมิปัญญาไทยมาสรางสีสันไดอยางเหมาะสม.มิใชเป็นเรื่องความเชื่อแต

เพียงอยางเดียว แตมีภูมิปัญญาที่ทรงไวอยางมัน่คง อยางสงบ เรียบงาย สมถะ ในเศรษฐกิจพอเพียง ของสังคม

ไทยน่ีแหละวิถีชีวิตแทๆของไทย ที่นับวันจะสูญหายไปอยางไรคนเขาใจและมักดูถูกรากเหงาของตนเองวาครํ่าครึ

ไมทันสมัยรับวัฒนธรรมตะวันตกมาอยางลืมหูลืมตาไมขึ้น ขอบคุณอีกครัง้สําหรับผูฟ้ืนฟูความเป็นไทยทุกคน     

   

                ภมูปัิญญาทองถิน่ เป็นสิง่ที่สัง่สม มาชานาน ถงึการนําอดุมการณแหงความรกั ความสามคัคี ความอบ

อุน ความเขาใจ และการอยูรวมกัน ในกลุมชนอยางผาสุก มาใชไดอยางเหมาะสม แนบเนียน ในชีวิตประจําวัน

ทําใหสังคมไทยอยูอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว ในชีวิตความเป็นอยูที่สมถะ เรียบงาย และไมเนนกฎเกณฑที่ตาย

ตัว ยืดหยุน รักสงบ มีความสุข ในการทํากิจกรรมรวมกัน การเขาทรงนางดง หรือผีนางดง เป็นภูมิปัญญาดัง้เดิม

ที่สําคัญของคนไทย มิใชเรื่องไรสาระกิจกรรมทุกกิจกรรม ลวนแฝงไวดวยความลึกซึ้งของสังคมและวัฒนธรรม

ในเกือบทุกภาค ที่มีอาชีพทําไรทํานา แตไมมีหมูบานใดดํารงความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทยไวได ที่หมูบาน

ทุงตาพุก ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประชาชนในหมูบานไรรื้อฟ้ืนประเพณี การละเลนพื้น

บานที่หายสาบสูญไปนับ ครึ่งศตวรรษ กับคืนมาดวยความรัก และความสามัคคีของคนในหมูบานไดอยางนาชื่น

ชม  เครื่องมือประกอบการแสดง การเขาทรง ลวนเป็นเครื่องมือในการเกษตรอยางเชน กระดงสําหรับ ฝัดขาว

สากสําหรับการตําขาว ผาขาวมา.เพลงที่มีเน้ือรองที่นาสนใจ ในภูมิปัญญาทองถิ่น อยางลึกซึ้งและกลมกลืน นา

ฟัง.นางดงเอย ละป าระหง กระดงใหมๆ ของฝัดเครื่องแกง ขาวแดง แมงเมา กระดงฝัดขาว ออกมาพึกๆ ออกมา

ผายๆ ขอคืนกาย มาเขานางดง ขอเชิญพระเจา มาเขานางดง รองซํ้าไปซํ้า มาอยูหลายรอบ ความเยือกเย็นของ

น้ําเสียงทําใหเกิดความนาเชื่อถือ

                ในการเขาทรงอปุกรณที่สาํคญัของการเขาทรงคอื กระดงของและสากตาํขาว ของแมมาย มีขอพเิศษ

คือตองไปเอาของสองสิ่งมาโดยไมบอกใหเจาของทราบ คือขโมยมานัน่เอง. การเขาทรงหญิงเขาทรงจะนัง่อยูตรง

กลาง มีผูชวยนัง่อยูตรงหน า ในระหวางสากทัง้สอง นํากระดง หุมดวย ผาขาวมา เมื่อไหวครูและเชิญวิญญาณ มา

เขา ทรงทามกลางเสียงเพลง ที่เยือกเย็นแตแฝงไวดวยความเชื่อมัน่ ในความเชื่อเรื่อง ทรงเจา เขาผีของ พวก

เขา เมื่อวิญญาณมาเขาแลว นางดงจะเริ่มสัน่ไปทัง้รางกาย ผีจะเขาทรงที่เรียกกันวาผีนางดง จะเริ่มลุกขึ้นรายรํา

อยางสนุกสนาน และลืมความเหน็ดเหน่ือย ผีนางดง จะนํากระดง ไปกวักใคร หรือไปแตะใคร ผูนัน้จะตองออกมา

รํา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแหงการมีสวนรวม ชาวบานจะรองเพลงตีกลองใหจังหวะอยางสนุกสนาน ในที่สุดก็จะ รํากัน

ทัง้หมูบาน ซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ความสามัคคี ในหมูคณะ ของชาวบาน เมื่อรําไปไดสักพัก
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หน่ึง ชาวบานที่รักสนุกอยากจะหยอก ผูเขาทรงนางดง ก็จะลักสากตําขาวไปซอน นางดงก็จะโมโห และไล

นํากระดงไปฟาด ผูนัน้จนตองนํามาคืน หรือหาสากพบ นําความสนุกสนานครื้นเครงมาสูหมูบานนัน้อยาง

กลมกลืนและแนบเนียน เมื่อสนุกสนานกันไดครูหน่ึง ก็จะมีการทํานายทายทักเรื่องราวตางๆ ในหมูบานหรือเรื่อง

ทัว่ไปเพื่อชวยในการสรางความสามัคคี และความอบอุนใจ โดยมีชาวบานที่รวมกิจกรรมการเขาทรงมาถามเรื่อง

ที่ตนเองสงสัย หรือถามเรื่องที่ทําความครึกครื้น ในหมูบาน อันเกิดความเขาใจและเกิดกําลังใจ ใหชาวบานในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต เมื่อเห็นวา นางดงสนุกสนานชวงระยะเวลาหน่ึงที่ไมนาเบื่อ ก็จะเชิญนางดงออก

ผูเขาทรงจะไมทราบเรื่องรางที่ตนเองเขาทรงเลย จะงงและถามวาเกิดอะไรขึ้น การเขาทรงนางดง จึงเป็น

ภูมิปัญญาไทยในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ที่ประกอบอาชีพ ในการทําไร ทํานา ทําเกษตรกรรมอันเป็นพื้น

ฐานแหงวิถีชีวิตอยางลึกซึ้งของคนไทยที่นิยมเลนกันในวันสงกรานต ตองยกยองประชาชน หมูบานทุงตาพุก ที่

สามารถฟ้ืนฟูวิถีชีวิตไทยสามารถนําภูมิปัญญาไทยมาสรางสีสันไดอยางเหมาะสม.มิใชเป็นเรื่องความเชื่อแตเพียง

อยางเดยีว แตมีภมูปัิญญาที่ทรงไวอยางมัน่คง อยางสงบ เรยีบงาย สมถะ ในเศรษฐกจิพอเพยีง ของสงัคมไทยน่ี

แหละวิถีชีวิตแทๆของไทย ที่นับวันจะสูญหายไปอยางไรคนเขาใจและมักดูถูกรากเหงาของตนเองวาครํ่าครึ

ไมทันสมัยรับวัฒนธรรมตะวันตกมาอยางลืมหูลืมตาไมขึ้น ขอบคุณอีกครัง้ สําหรับผูฟ้ืนฟูความเป็นไทยทุกคน

ภ า พ  โ ด ย 

:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373745149334927&set=a.373744959334946.82948.100

000983356949&type=3&l=a253766659&theater

 

คําสําคัญ : ผีนางดง, การเขาทรง

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06/06F.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-14

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=138&code_db=610004&code_type=06
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