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เรื่อง เพลงพวงมาลัย

รายละเอียด

บทนํา

         เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงเกาแกเพลงหน่ึงเป็นที่รูจักของคนทัว่ไป เพราะเคยเป็นเพลงที่นิยมเลนในภาค

กลาง หลายทองถิ่นมักนําไปประกอบการละเลนพื้นบาน หรือใชปรับเป็นเพลงในการเลนกีฬาพื้นบานหลายชนิด

และบางพื้นที่ใชเป็นเพลงรองโตตอบเกีย้วพาราสีกันในกลุมหนุมสาว เพลงพวงมาลัย ไมมีหลักฐานปรากฏอยาง

ชัดเจนวา มีกําเนิดเมื่อใด แตรูกันวาเป็นเพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส ทุกเวลา มักเลนในงานเทศกาล เชน สง

กรานต งานลอยกระทง งานขึ้นบานใหม งานนบพระเลนเพลง เป็นตน บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษา

1) ประวัติความเป็นมาของเพลงพวงมาลัย 2) โอกาสที่ใชในการแสดง 3) อุปกรณประกอบ 4) ขัน้ตอนวิธีการเลน

5) ขอมูลผูแสดง 6) การแตงกาย/เครื่องประดับ 7) ขอมูลเพลง/ดนตรี 
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ประวัติความเป็นมาของเพลงพวงมาลัย

         เพลงพวงมาลยัเริม่เลนมาตัง้แตเมื่อใดไมปรากฏหลกัฐานแนชดั ปรากฏแตหลกัฐานจากคาํบอกเลาตอ ๆ กนั

มาวาไดรับการสืบทอดกันมาตัง้แตครัง้ป ูยาตายาย ดังที่หลายทานที่สืบคนเรื่องเพลงพวงมาลัยไดกลาวไว เชน เอ

นก นาวิกมูล ไดสัมภาษณแมเพลงพอเพลงชาวสุพรรณบุรี ถึงการละเลนในงานวัดป าเลไลยกเมื่อ 50 ปีกอนวา

นอกจากเพลงฉอย เพลงอีแซวที่เลนกันแลว ก็มีเพลงพวงมาลัยและเพลงระบําบานไร ซึ่งเพลงทัง้สองชนิดน้ีดูจะ

เกยิ่งกวาเพลงฉอย เพลงอีแซว และเป็นเพลงที่เลนกันแพรหลายมาก ในบริเวณภาคกลางมักรองเลนยามตรุษ

สงกรานตเป็นตน แตไมคอยมีใครนํามารองเป็นอาชีพ (เอนก นาวิกมูล, 2527, หน า 330)  

         ผูเขยีนไดลงพื้นที่สมัภาษณ ลาํไย เทพสุวรรณ (การสมัภาษณ, 14 ตลุาคม 2564) พบวา เพลงพวงมาลยัมี

ความเหมือนกันตรงที่ไมทราบถึงแหลงที่มาอยางชัดเจน และตางกันตรงที่กําแพงเพชรไมใชตนกําเนิดของเพลง

พวงมาลัย แตมีประวัติอยูในกําแพงเพชรมานานมากกวา 10 ปีแลว ซึ่งเป็นการนํามาจากครูพักลักจํา และสืบทอด

มาจากพอเพลงแมเพลงในพื้นที่ภาคกลาง

         นอกจากน้ีเพลงพวงมาลยั คาํนวณตามอายุ ของพอเพลง แมเพลง ตามหลกัแบบเพลงพื้นบานโบราณจากการ

ศึกษาของ เอนก นาวิกมูล เรื่อง เพลงนอกศตวรรษ ไดคํานวณตามอายุของ แมเพลง พอเพลงผูใหขอมูล ได

อนุมานอายุของเพลงชนิดน้ีวานาจะเป็นเพลงเกาที่มีอายุนับรอยปีซึ่งก็ตรงกับที่บันทึกไวในหนังสือ "วัฒนธรรม

ไทย" ที่กลาวถึงประวัติของเพลงพวงมาลัยวา "เป็นการละเลนพื้นเมืองอยางหน่ึงที่มีมาแตโบราณตามทางสืบคน

ไดความวามีการเลนกันมากกวา 100 ปี" และสุกัญญา สุจฉายา ไดกลาวไวในประวัติของเพลงอีแซววา “เพลงอี

แซวมีกําเนิดในสมัยเดียวกับเพลงเหยยของกาญจนบุรีคือราวๆ 60 ปี โดยมีเพลงพวงมาลัยเป็นตนแบบของเพลง

ทัง้สอง เพลงพวงมาลัยจึงนาจะมีอายุรวมรอยปีหรือมากกวานัน้ และจากการที่ผูวิจัยไดสืบสาวถึงประวัติความ

เป็นมาของเพลงพวงมาลัย ในพื้นที่ที่เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามพบวา สวนใหญตนตระกูล  รุนป ูยาตายายของ

พอเพลงแมเพลงจะเลนเพลงเป็น และไดรับการสืบทอดตอๆ กันมาถึงรุนพอเพลงแมเพลงซึ่งมีอายุตัง้แต 50-80

ปีบางทานจดจํามาจาก พอเพลง แมเพลง ในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียง มาฝึกรองเลนจนมีความชํานาญการ

สืบทอดตอๆ กันมาน้ีจึงเป็นการยืนยัน "ความเกา" ของเพลงพวงมาลัยไดเป็นอยางดี ซึ่งประวัติของเพลงพวง

มาลัยน้ีไดถูกบันทึกไวในเน้ือรองของเพลงพวงมาลัยหลายสํานวนดังน้ี

 

เออระเหยลอยมา ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคูรับ 1 ครัง้)
มันกรุดมันกรานตมันเป็นงานของหลวง ก็เลนกัน แตพวงมาลัยมา
แตป ูยาตายาย มีกันมาหลายปีเอย (ลูกคูรับ 2 ครัง้)

(เพลงพวงมาลัยสํานวนที่ 5/1 ทวี พรหมชนะ อางถึงใน วิบูลย ศรีคําจันทร, 2537)
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เรื่องราวทัง้หลายแมสมัยโบราณ มันก็มีมานานแลวพี่น องไทย

ยามกรุดสงกรานต แตเป็นงานปี แตพอสิน้เดือนสี่เรียกวามีใหม

ยามกรุดสงกรานตมันเป็นงานหลวง เขาก็เลนกัน แตพวงมาลัย ..

  

(เพลงพวงมาลัยสํานวนที่ 3/78 ขวัญเมือง สังขทอง อางถึงใน วิบูลย ศรีคําจันทร, 2537)

         จากเน้ือรองของเพลงพวงมาลยัที่ยกมาเป็นตวัอยางนัน้ จะเหน็ไดวาการเลนเพลงชนิดน้ีไดรบัการสบืทอดมา

แตโบราณ และเป็นเพลงที่นิยมเลนกันในชวงเทศกาลตรุษสงกรานต ซึ่งถือวาเป็นวันขึ้นปีใหมของไทยแตโบราณ

มีเทศกาลเฉลิมฉลองดังปรากฏอยูในพระราชกําหนดกฎมณเฑียรบาลครัง้กรุงศรีอยุธยา เป็นโบราณมงคลราชพิธี

ซึ่งพระมหากษตัริยไดทรงกระทําเป็นพิธีการประจําพระนคร ทําเพื่อจะใหเป็นสิริมงคลแกพระนคร และพระเจา

แผนดินพระบรมวงศานุวงศขาราชการตลอดจนประชาราษฎรทัง้ปวงและไดรับการสืบทอดมาจนถึงกรุง

รัตนโกสินทรเพิ่งมาเปลี่ยนใชวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหมเมื่อสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมน

ตรี สวนประเพณีสงกรานตยังคงไวตามเดิม และไดรับการสืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน โดยประชาชนสวนใหญยัง

ถือวาตรุษสงกรานตเป็นวันขึ้นปีใหมของไทยอยู ชาวบานยังถือวาเป็น “งานหลวง” ซึ่ง “เขาก็เลนกัน แตพวงมา

ลัย” ดังที่กลาวไวในเพลงซึ่งถานับจากประเพณีตรุษสงกรานตที่ไดรับการสืบทอดมาตัง้แตครัง้กรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานี และเพลงพวงมาลัยเกิดขึ้นในชวงใดชวงหน่ึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือ กรุงรัตนโกสินทร เพลงชนิดน้ีก็

เป็นเพลงที่เกาแกเพลงหน่ึง แตแปลกที่ไมมีการกลาวถึงหรือมีการบันทึกถึงเพลงชนิดน้ีเลยในวรรณคดีลาย

ลักษณอักษร ทัง้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และ กรุงรัตนโกสินทรตอนตน หรือ ในหนังสือเพลงพื้นเมือง (วิบูลย ศรี

คําจันทร, 2537, หน า 19)

         จากขอมลูขางตนผูเขยีนสรปุไดวา เพลงพวงมาลยัมีการเลนกนัมากกวา 100 ปี ซึ่งมกัสบืทอดกนัมาจากตน

ตระกูลที่เคยมีป ูยาตายายเป็นพอเพลง แมเพลงมากอน จนมาถึงรุนพอเพลงแมเพลงที่มีอายุตัง้แต 50-80 ปี บาง

คนจํามาจาก พอเพลง แมเพลง ในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียง และนํามาฝึกรองเลนจนมีความชํานาญการ

สืบทอดตอ ๆ กันมา โดยคาดวาถูกบันทึกไวในเน้ือรองของเพลงพวงมาลัย 

โอกาสที่ใชในการแสดง

         จากการสาํรวจขอมลูการสมัภาษณ เพลงพวงมาลยัเป็นเพลงที่รองเลนไดทกุโอกาส ทกุเวลา มกัเลนในงาน

เทศกาล หรืองานประเพณีตางๆ ไดแก สงกรานต งานขึ้นบานใหม งานลอยกระทง งานนบพระเลนเพลง งาน

แตง งานทอดผาป า ทําบุญรอยวัน ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว และแกบน

         สถานที่ริเริม่ จากการรวบรวมขอมลูพบวาเพลงพวงมาลยัที่ใช รองโตตอบ มีแพรกระจายอยูลมุแมน้ําเจาพระ
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ยา ฝ่ังตะวันตกในเขตภาคกลางดานตะวันตก และตอนลาง พบในจังหวัดอางทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นคร

ปฐม ราชบุรี และ เพชรบุรี จากถิ่นที่ปรากฏของเพลงพวงมาลัยน้ีเมื่อสํารวจดูพบวาเป็นชุมชนไทยดัง้เดิม ที่มีมา

กอนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยูในระหวาง พ.ศ.1600-2000 ซึ่งโบราณคดีและผูเชี่ยวชาญทางศิลปะไทย

สันนิษฐานจากหลักฐานทางศิลปะดานตางๆ ที่พบในบริเวณ น้ีที่เรียกวา "ศิลปะอูทอง" ยืนยันไดวาชุมชนแถบลุม

แมน้ําเจาพระยาและบริเวณตัง้แตสุโขทัยลงมาจนถึงเพชรบุรีมีศิลปะ สกุลชางอูทองปรากฏอยูทัว่ไป สกุลชาง

อูทองน้ีมีอายุเกาแกกวาศิลปะอยุธยา เกิดขึ้นกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันเป็นหลักฐานที่แสดง

ใหเห็นวามีชุมชนบริเวณน้ีเป็นชุมชนไทยดัง้เดิม

อุปกรณ ประกอบ

         จากการสมัภาษณ พบวา อปุกรณในการเลนเพลงพวงมาลยัไมมี ยกเวนมีการมีการไหวครูจะมีอยู 2 องคประ

กอบ คือ

         1. การไหวครูตองใชพาน ประกอบดวยธปู 3 ดอก เทยีน 1 เลม ดอกไม 3 สี บุหรี่ 1 ซอง เหลาขาว 1 ขวด

และเงินคายกครู 12 บาท

         2. ในงานประเพณีทัว่ไปจะรองยกครูดวยปากเปลา ในลักษณะบอกเลาหรือระลึกถึงพระคุณ สิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่

นับถือใหมาชวยคุมครอง ดังภาพที่ 2

ขัน้ตอน/วิธี/กระบวนการ

         วธิีเลนการเลนเพลงพวงมาลยันัน้ นิยมตัง้เป็นวงแบงเป็น ฝายชาย และฝายหญงิ อยูกนัฝายละครึ่งวงกลม

แตละฝ ายจะมีพอเพลงแมเพลง ขางละ 1 คนและมีลูกคูเทาไรก็ไดแลวแตวงเล็กหรือวงใหญ แตตองไมตํ่ากวา 3

คนเป็นอยางน อย การเลนมีวิธีเลนดังน้ีเริ่มเลนถามีการไหวครูทัง้ฝ ายชายและฝายหญิง จะนัง่ลงเป็นรูปครึ่ง

วงกลมแลวฝ ายชายจะรองไหวครูกอน เมื่อฝ ายชายรองไหวครูจบฝ ายหญิงจะรองไหวครูจนจบการรองไหวครูจะ

รองเชนเดียวเหมือนกับบททัว่ไป มีลูกคูคอยปรบมือใหจังหวะ และรองรับเมื่อไหวครูเสร็จ     ผูเลนทัง้สองฝายจะ

ลุกขึ้นยืน ตัง้วงเป็นรูปวงกลมตามเดิมแลวรองเพลงพวงมาลัย ไปตามลําดับขัน้ที่เลน 

         ถาเป็นการไหวครูปากเปลาโดยไมมีอปุกรณผูเลนทัง้สองฝายจะยนืในที่ของตนแลวฝายชายจะขึ้นเพลงไหว

ครูกอนแลวฝ ายหญิงจึงรองไหวครู เมื่อทัง้สองฝ ายรองไหวครูเสร็จก็จะรองเลนเพลงเลยหรือในกรณีที่ฝ ายหน่ึง

ฝายใดมีครูแตอีกฝ ายหน่ึงไมมีครูก็จะใหฝ ายที่มีครูรองไหวครูกอนจึงเริ่มเลนเรื่อง แตปกติการเลนเพลงพวง

มาลัยมักเริ่มที่บทเกริ่นกอนเพราะผูเลนไมนิยมไหวครู การเกริ่นฝ ายชายจะรองเกริ่นเรียกหรือเชิญใหฝ ายหญิง

ออกมาเลนการรองเกริ่นจะรองจนกวาฝ ายหญิงจะออกมาเลนหรือออกมารองแก ฝ ายใดรองก็ตองออกมารออยู

กลางวง เมื่อฝ ายชายรองจบลงก็จะกลับมายืนที่ฝ ายตนและลูกคูรองรับจนลงเพลงเรียบรอยแลวฝ ายหญิงจึงรอง

แก การรองจะผลัดกันรองฝ ายละครัง้ทัง้ฝ ายหญิงและฝายชายจะรองแกกันไปมาตามลําดับขัน้จนเลิกเลนสวน
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ลูกคูจะเป็นผูคอยปรบมือใหจังหวะขณะที่ทัง้สองฝ ายรองเลนกันอยูนัน้ลูกคูหรือผูฟังสามารถเขาไปรายรําในวงได

ปกติจะมีผูเลน”ครัง้ละ 1 คูสลับกันไปตลอดจนเลิกเสน แตปัจจุบันลูกคูจะออกไปรํากลางวงครัง้ละหลายคูคลาย

รวงผูรองหรือพอเพลงแมเพลงเดิมจะมีหลายคนและคอยผลัดเปลี่ยนรองแกกันและรองรับบาทขึ้นกับบาทลง

         พอเพลงแมเพลงคนใดมีความสามารถก็รองแกกันไปหากรองแกไมไดก็จะถอยออกมาใหผูอื่นที่มีความ

สามารถกวาเขาไปรองแทนซึ่งเน้ือเรื่องจะยังคงตอเน่ืองกัน แตปัจจุบันผูเลนสวนใหญมักรองคนเดียวยืนพื้นหาก

มีพอเพลงแมเพลงคนอื่นเขามาชวยรองเน้ือหาก็จะไมตอเน่ืองกันหรือเปลี่ยนเรื่องไปเลยเชนเพลงพวงมาลัย

สํานวนที่ 4 ในการรองแกกันนัน้ผูเลนจะตองรองตามเพลงของอีกฝ ายหน่ึงกอนแลวจึงรองแกเน้ือหาของเพลงที่

ตามนัน้เมื่อรองแกเน้ือหาที่อีกฝ ายหน่ึงรองเอาไวแลวก็จะรองเน้ือหาใหมตอเพื่อใหอีกฝ ายหน่ึงใชรองแกการตาม

เราลงนัน้ก็คือการเน้ือหาสําคัญที่ฝ ายหน่ึงรองไวและตนจะตองรองแกเพื่อใหเน้ือหาตอเน่ืองกัน

ขอมูลผูแสดง

         จากการศกึษาของ วบิลูย ศรีคาํจนัทร (2537, หน า 36) เรื่องเพลงพวงมาลยั พบวา ขอมลูผูแสดงเพลงพวง

มาลัยประกอบไปดวย เพศผูแสดง จํานวนนักแสดง และลักษณะผูแสดง

         1. เพศผูแสดง เป็นการแสดงในโอกาสสาํคญัตาง ๆ มีผูแสดงทัง้ชาย และหญงิ ออกมารองราํทาํเพลงกนัเป็น

คู

         2. จํานวนนักแสดง ประกอบดวยผูเลน 2 ฝาย คือ ฝายชาย และฝายหญิง แตละฝ ายจะมีผูรองนําเรียกวา

พอเพลง แมเพลง (พอพวง แมพวง) ฝายละ 1 คนและมีลูกคูคอยชวยรองรับ รองกระทุงพรอมทัง้ปรบมือให

จังหวะฝายละเทาไรก็ไดไม จํากัดจํานวน แตอยางน อยตองไมตํ่ากวาฝ ายละ 5 คน

         3. ลกัษณะผูแสดง ผูเลนจะตองมีความสามารถในการจาํเน้ือรอง และเป็นผูเลนทีม่าดวยความสมคัรใจของ

แตละฝ าย สวนผูเลนที่เป็นลูกคูนัน้จะตองปรบมือใหจังหวะเพื่อใหผูรอง รองไดถูกตองตามจังหวะและทํานอง ถา

หากปรบมือไมเป็น หรือไมถูกจังหวะผูรองนําก็ไมสามารถรองตอได การเลนเพลงพวงมาลัยก็จะลม

การแตงกายผูแสดง/เครื่องประดับ

         เน่ืองจากเพลงพวงมาลยัไมใชเพลงอาชพี การเลนเป็นไปดวยความสมคัรใจของผูเลนแตละฝาย ซึ่งมกัจะไม

ไดมีการเตรียมตัวลวงหน า ดังนัน้การแตงกายจึงเป็นไปตามสมัยนิยม และเป็นไปตามสถานการณหรือโอกาสที่

เลนนัน้ๆ เชน ถาเลนในทุงนาในการเก็บเกี่ยวขาว ก็จะใชชุดทํางานอยูนัน้เลน แตถาเลนยามเทศกาลหรือ

ประเพณีตางๆ ผูเลนจะแตงกายตามความนิยมของแตละถิ่นแตละสมัย 

         เดมิทีนัน้การแตงกายนัน้จะมีการเปลีย่นแปลงไปในรปูแบบที่ไมตางจากเดมิมากนัก แตยงัคงมีเอกลกัษณ

เฉพาะตัวอยู คือจะแตงกายตามความนิยมของ แตละถิ่น แตละสมัย หรือตามฐานะของผูแสดง โดยสวนใหญการ

แตงกายจะอยูตามโอกาสที่ไปแสดง เชน ถารองตอนเกี่ยวขาวก็จะใสชุดที่ทํางานมารองเลย ถาตอนงานรื่นเริง

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 : 2022-08-07 09:40:43 หน า 6

ทัว่ไปก็จะตามชุดที่ไปเขารวมงาน เป็นตน

         ผูแสดงฝายชาย จะนงุโจงกระเบนดวยผาไหม หรอืผามวง แลวแตฐานะของผูเลน สวมเสื้อมสิกรีคอกลม สี

ขาว มีผาขาวมาคาดพุง และใสเครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ แหวน สรอยขอมือ ตุมหูระยา 1 ขาง และถาผูเลน

มีฐานะดีจะใสสังวาลไขวแบบลิเก ซึ่งปัจจุบันถามีการหาไปเลนในงานที่เป็นพิธีรีตองผูรองนําฝายชาย ก็จะนุงโจง

กระเบนชนิดชายธงและสวมเสื้อ "มิสกรี" คอกลมสีขาว และทับดวยผาขาวมา เครื่องประดับแลวแตฐานะของผู

เลน แตถาเลนในงานประเพณีทัว่ไปจะแตงกายตามสมัยนิยม คือนุงกางเกงขากวยและสวมเสื้อคอกลม

         ผูแสดงฝายหญงิ ทัง้ในอดตี และปัจจบุนัจะแตงกายคลายคลงึกนัไมมาก คอื สวมเสื้อแขนสามสวน หรอืเสื้อ

แขนทรงกระบอก นุงโจงกระเบนผาไหม ทับเสื้อแลวคาดดวยเข็มขัดมีผาสไบเฉียง เครื่องประดับมี ตางหูระยา

แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ และกําไลขอเทา ถาเลนในงานที่เป็นพิธี ผูเลนจะแตงกายเหมือนกันทุกคน

ขอมูลเพลง/ดนตรี

         เพลงพวงมาลัย มีรูปแบบที่เฉพาะตัว คือจะขึ้นดวย “เออกระเลยลอยไป ลอยมา” และลงทายดวย “เอย”

โดยในการแสดงสวนใหญจะใชการปรบมือจากผูแสดงคนอื่น ๆ เพี่อใหดูมีความครึกครื้นมากยิ่งขึ้น แตในบางครัง้

จะมีการใชเครื่องดนตรีบางชนิดมาชวยใหจังหวะ เชน กลองยาว เป็นตน

         ผูแตงเพลง/เน้ือรอง/ทํานอง

         จากการสัมภาษณ ลําไย เทพสุวรรณ (การสัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2564) พบวา เพลงพวงมาลัยที่จังหวัด

กําแพงเพชร ไมมีผูแตงที่แนชัด โดยสวนใหญจะจํามาจากการครูพักลักจําหรือสืบทอดกันมาจากป ูยา ตายาย ที่

เป็นพอเพลงแมเพลงภายในหมูบาน

         เครื่องดนตรีประกอบ

         จากการสมัภาษณ ลาํไย เทพสุวรรณ (การสมัภาษณ, 14 ตลุาคม 2564) พบวา ในการแสดงเพลงพวงมาลยั

ในแตละครัง้ มักใชการปรบมือเพื่อใหจังหวะ แตในบางพื้นจะมีกลองยาวเป็นเครื่องดนตรีเขามารวมดวย

         เพลงที่ใชในการแสดง

         ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก (2561)

ทอนที่ 1

         คูที่ 1 ชายรอง    

         (สรอย) ชาย เจาพวงมาลัยเอย เออกระเลยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหรจะไดเห็นหน า เจาพวงมาลัยใจพี่จะ

ขาดแลวเอย         
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         ชาย เจาฉยุฉายเอย เจาเยื้องยางกรายกระเดยีดกระทาย กระทดัรดั มอืหน่ึงก็เดด็ใบบอน มอืหน่ึงก็ชอนปลา

กัด แมอุนเรือนเพื่อนรัก รักเสมอในเอย........

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจพี่จะขาด

แลวเอย

         คูที่ 2 หญิงรอง   

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

         หญงิ พอพวงมาลยั พี่อยาโศกีวาน องไมรกั ถาแขนพี่ตก นองจะยกใสตกั พออนุเรอืนเพื่อนรกั รกัเสมอในเอย

(ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

ทอนที่ 2

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

         หญงิ เจาพวงมะโหดเอย พี่อยาถอืโกรธวาน องไมรกั ไมใชลกูออนจะมานอนหนนุตกั (ซํ้า) พออนุเรอืนเพื่อน

รัก รักเสมอใจเอย

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

         (สรอย) ชาย เจาพวงมาลัยเอย เออกระเลยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหรจะไดเห็นหน า เจาพวงมาลัยใจพี่จะ

ขาดแลวเอย

         ชาย เจาแขนออนเอย เอาแขนไปซอนเอย ไวทีน่อนของใครเอย เวลากลางคนื เจาสะอื้อรองไห ราํพงึราํพลอย

รําเสียหนอยเดียวเอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจพี่จะขาด
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แลวเอย

ทอนที่ 3

         (สรอย) ชาย เจาพวงมาลัยเอย เออกระเลยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหรจะไดเห็นหน า เจาพวงมาลัยใจพี่จะ

ขาดแลวเอย

         ชาย เจาดอกมณฑาเอย แมหน ามน รบัรกัพี่สกัคน จะเป็นไร เอยน องจะใหพี่ฉดุ หรอืใหมาขอเอย ใหรบับอก

พี่มาไว ๆ เอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจพี่จะขาด

แลวเอย

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

         หญงิ เจาดอกมะลิลาเอย คาํวารกัน องขอพกัไวกอนเอย จะวาแสนงอนเอยนัน่ไมได ถาพี่จะฉดุก็มาฉดุ ระวงั

สะดุดตอเอย (ซํ้า)

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

ทอนที่ 4

         (สรอย) ชาย เจาพวงมาลัยเอย เออกระเลยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหรจะไดเห็นหน า เจาพวงมาลัยใจพี่จะ

ขาดแลวเอย

         ชาย เจาดอกรักเอย เออระเหยลอยมา พี่รักจริงเอย พี่จึงไดมา ไมวาแดดกลาเอย ทางไกลเอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจพี่จะขาด

แลวเอย

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

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 : 2022-08-07 09:40:43 หน า 9

         หญงิ เจาดอกปีบเอย อยามารกัน องเลยเอย นะพอเตยตนเตีย้ ถาพี่มีเมยีเอย แลวน องจะทาํอยางไรเอย หรอื

พี่มีแกลบ มีรํา พี่จะเอาน องไปเลีย้งเอย ขอรับไวเพียงน องชายเอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

ทอน 5

         (สรอย) ชาย เจาพวงมาลัยเอย เออกระเลยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหรจะไดเห็นหน า เจาพวงมาลัยใจพี่จะ

ขาดแลวเอย

         ชาย เจาดอกรกัเรเอย เอยลยุหลมมาหา จระเขวางคลอง เสอืนอนขวางหน า พี่ยงัอตุสาหมาหาจนไดเอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจพี่จะขาด

แลวเอย

         (สรอย) หญงิ เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

         หญงิ เจาการะเกดเอย พี่ขี่มาเทศ จะไปทายวดั ชกักรชิแดงๆ  จะออกมาแทงฝรัง่ เมยีหามก็ไมฟัง สดุกาํลงั

ของเมียเอย (ซํ้า)

         (สรอย) ลกูคู เจาพวงมาลยัเอย เออระเหยลอยไป ลอยมา สกัเมื่อไหรจะไดเหน็หน า เจาพวงมาลยัใจน องจะ

ขาดแลวเอย

          จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงเกาแกเพลงหน่ึงและเป็นที่รูจักของคนทัว่ไป

เน่ืองจากเป็นเพลงที่นิยมเลนในภาคกลาง ใชเป็นเพลงรองโตตอบเกีย้วพาราสีกันในกลุมหนุมสาว เพลงพวงมา

ลัย ไมมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจน  ซึ่งเพลงพวงมาลัยเป็นเพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส ทุกเวลามักเลนในงาน

เทศกาล เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง งานขึ้นบานใหม งานนบพระเลนเพลง เป็นตน และไมมีใครนําเพลง

พวงมาลัยมารองเป็นอาชีพ เพลงพวงมาลัยแตละแหงมีความเหมือนกัน คือไมทราบถึงแหลงที่มาอยางชัดเจน

และตางกันตรงที่กําแพงเพชรไมใชตนกําเนิดของเพลงพวงมาลัย แตมีประวัติอยูในจังหวัดกําแพงเพชรมานาน

มากกวา 10 ปี ซึ่งเป็นการครูพักลักจํา และสืบทอดมาจากพอเพลงแมเพลงในพื้นที่ภาคกลาง และนํามาฝึกรอง

เลนจนมีความชํานาญการสืบทอดตอๆ กันมา
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บทสรุป

          จากการศกึษาเรื่อง เพลงพวงมาลยัในจงัหวดักาํแพงเพชร วตัถปุระสงคที่ 1) ประวตัิความเป็นมาของเพลง

พวงมาลัย พบวา เพลงพวงมาลัยไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรไมใชตนกําเนิดเพลงพวงมา

ลัย แตเป็นการครูพักลักจํามาจากพอเพลงและแมเพลงในภาคกลาง วัตถุประสงคที่ 2) โอกาสที่ใชในการแสดง พ

บวามักจะรองเลนในวาระโอกาสที่ตางกันคือ รองเมื่อเขาสูฤดูกาลในการประกอบอาชีพ เชน ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

เป็นตน เทศกาลงานรื่นเริง หรืองานมงคลตางๆ วัตถุประสงคที่ 3) อุปกรณประกอบ พบวา กอนที่จะเลนเพลง

พวงมาลัยจะมีการไหวครูทุกครัง้ เพื่อขอใหตัวเองรองเพลงไดอยางไมมีสะดุด และลื่นไหล โดยจะประกอบดวย

ธูป 3 ดอก เทียน 1 เลม ดอกไม 3 สี บุหรี่ 1 ซอง เหลาขาว 1 ขวด และเงินคายกครู 12 บาท วัตถุประสงคที่ 4)

ขัน้ตอนวิธีการเลนพบวาขัน้ตอนการเลนเพลงพวงมาลัย จะแบงผูแสดงชายหญิงออกเป็น 2 ฝาย แตตองไม

ตํ่ากวา 3 คนเป็นอยางน อย จะเริ่มโดยการนัง่ลงเป็นรูปครึ่งวงกลม แลวฝ ายชายจะรองไหวครูกอน เมื่อไหวครู

เสร็จผูเลนทัง้สองฝ ายจะลุกขึ้นยืน ตัง้วงเป็นรูปวงกลมตามเดิมแลวรองเพลงพวงมาลัย ไปตามลําดับขัน้ที่เลน

วัตถุประสงคที่ 5) ขอมูลผูแสดง พบวา ผูเลนจะตองมีความสามารถในการจําเน้ือรอง และเป็นผูเลนที่มาดวย

ความสมัครใจของแตละฝ าย สวนผูเลนที่เป็นลูกคูนัน้จะตองปรบมือใหจังหวะเพื่อใหผูรอง รองไดถูกตองตาม

จังหวะและทํานอง วัตถุประสงคที่ 6) การแตงกาย/เครื่องประดับ พบวาการแตงกายจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยู

คือจะแตงกายตามความนิยมของ แตละถิ่น แตละสมัย หรือตามฐานะของผูแสดง วัตถุประสงคที่ 7) ขอมูลเพลง

/ดนตรี พบวาเพลงพวงมาลัยมีการปรบมือเพื่อใหจังหวะกันเป็นหลัก แตในการแสดงบางครัง้หรือการแสดงจาก

ถิ่นอื่นจะมีเครื่องดนตรีเขามาดวย

คําสําคัญ : เพลงพื้นบาน, เพลงพวงมาลัย, ความเป็นมาของเพลงพวงมาลัย, เพลงพวงมาลัยจังหวัด

กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=เพลงพวงมาลัยจังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=120&code_db=610004&code_type=01
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