
บทละครพนัทางเรื.องพระลอ 
ฟ้อนรัก - พระลอเข้าหอ้ง 

 
-ปี. พาทยท์าํเพลงเร็ว , ลา- 
-นางรื.น  นางโรย  ออก- 
-ร้องเพลงล่องน่านใหญ่- 

 

  บดันั&น พระพี+เลี &ยงโรยรื+นหยดุยืนหา 

 มองไมเ่หน็มีใครไปมา เรยีกยายตาขา้กระไดมาไซรซ้กั 

 เหน็ใครแขกแปลกหนา้มาหรอืเปลา่ ยายตาเฝา้ละลกัละลํ+าทาํอกึอกั 

 เหน็สองศษิยก์บัพราหมณโ์ฉมงามนกั เขา้มาพกัสกัครูก็่จูไ่ป 

-ร้องเพลงสวยรวย-  
  สองพี+เลี &ยงแมเ่อย๋หลากจิต   สงสยัคดิประหลาดใจ    ฤาพระลอหนอ่ไท ้

 ทา่นแกลง้เป็นพราหมณป์ลอมเอย 

  ศษิยท์ั&งคูเ่ที+ยงพี+เลี &ยงพระลอแลว้    เหน็หาแคลว้ปู่ ทาย     สมหมายแลว้เอย 

 สาวมองเมินหาหนุม่อะครา้ว    เหน็ใครนา้วเพิงพุม่  สองพี+เลี &ยงสองเมียงตะคุม่ 

 สมุทมุพฤกษาโพน้เอย 

  โนน่นายขวญันั+นนายแกว้  แนแ่ลว้บส่งกา  เดีTยวหวนหลบ หวนหลบเลี+ยงหนา้

 ซอ่นหาอยูไ่วไวเอย 

  สองนวลแมเ่อย๋รื+นโรย     สองชายโชยตามจบั    สองพี+เลี &ยงสองเลี+ยงขยบั 

 ผลบัหายบมิ่ใหเ้หน็เอย 

  ลอ่สาวสองเผลอไลเ่ผลอ  แตห่มายมุง่ตามไป  เหน็หลงไกล  หลงไกลไดช้อ่ง 

 ปลอ่ยใหส้องเจอะเอย 

-ร้องเพลงลาวดาํเนินทราย- 
 สองนางงามก็เลา้โลมถาม  พี+เลี &ยงเฉลย  ชะคนเคยบา่ยเบี+ยง  เลี+ยงหลอกหลอน   

เผือจากเมืองบรุรีมัยะนคร    มโนหร    นอ้     มโนหร   เที+ยวคา้มากบัพราหมณ ์     โอว้า่ปาก

เอย๋ปาก   ปากเอย๋คอ่ยอยากจะหยิก   ทาํกลบักลอกหลอกแพลงพลกิ 

หวัใจรกิรกิเคืองเอย 

  ชา่งใสส่ทีาํคดีอาํพราง     สองนายเอย     เขารูซ้ึ &ง ถงึใจพี+เลี &ยง      เอ๊ะ    ถงึพี+จะ

เลี+ยง    สดุที+จะเถียงแลว้เอย 

  สองพี+เลี &ยงร ํ+าเสยีงเสนห่า        เวา้สาวสมร     จะตดัรอนรา้งไกลเหน็ใชที่+ 

 สองรกัสองพิศมยัอยูใ่นที    สองระรกิระรี &นอ้ สองระรกิซกิซี & ซกิซี &ปรดีาเขา้

หากนั 
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 โอน้ายแกว้เอย๋แกว้    โอน้ายขวญัเอย๋ขวญั     แกว้ขวญัจะทาํฉนัใด    ขอกอดโรยรื+น

ใหชื้+นใจ   พี+ปลอ่ยบไ่ดแ้ลว้เอย 

 สองแอบแนบซุม้   สมุทมุพุม่ครึ &ม   ดวงตาเอย   แสนสดุรกั   รกันกับห่นา่ย             

เอ๊ะ  รกัไปจนตาย    ความรกับห่ายเหือดเอย 

-ปี. พาทยท์าํเพลงลาวแพน- 
-พระลอออก- 

-ร้องเพลงล่องน่านเลก็- 
  บดันั&น นางโรยนางรื+นตื+นนกัหนา 

เหน็พระลอดลิกโลกา โสภาเพียงเทพจาํลอง 

แข็งขงึตะลงึชมเป็นครู ่ จงึรูส้กึตวัทั&งสอง 

ตรงเขา้กราบบาทพระทอง ทลูสนองเชิญสูร่าชสาํนกั 

-พระลอ  นายแกว้นายขวญั  นางรื+นนางโรย  เขา้โรง- 

 

 

 

 

-ปี. พาทยท์าํเพลงยวนเคล้า- 
-พระเพื.อนพระแพงออกนั.งเตยีง- 

-ร้องเพลงยวนเคล้า- 
  เมื &อนั&น สองพระราชธิดาฟา้เมืองสรอง 

เนาวบ์รรยงคร์ตันาสนป์ราสาททอง หมน่หมองกมลชะมอ้ยคอยพี+เลี &ยง 

สรุยินสนธยาราตรแีลว้ ไยจงึแคลว้นดัหมายเงียบหายเสยีง 

พี+โรยรื+นก็ไมคื่นมาวงัเวียง ยิ+งหวาดก็ยิ+งเพียงพินาศแด 

หรอืเกิดเหตบุติเุรศทรงทราบเรื+อง พระขุน่เคืองขา่วลบักลบักริ &วแหว 

หรอืพี+เลี &ยงเลี+ยงเลี &ยวเที+ยวเชือนแช ยิ+งนกึยิ+งไมแ่นยิ่+งโศกา 

-ปี. พาทยท์าํเพลงโอด- 
-พระลอ นายแก้ว นายขวัญ นางรื.น นางโรย ออก- 

-ร้องเพลงเขมรพระประทมุ- 
 เหลอืบเหน็นางโรยนางรื+นยืนเมียง มาเคียงสามหนุม่คลมุเกศา 

คนงามฟอ้ชะรอยพระลอราชา คนเดนิหนา้นั+นนายแกว้ไมแ่คลว้ทาย 

คนเดนิหลงัระวงัวุน่นั+นขนุขวญั ฝงูกาํนลัถกูขบัเงียบลบัหาย 

สมคดิสมจิตสมอบุาย พระโฉมฉายหรรษารบีมาพลนั 

-ปี. พาทยท์าํเพลงฉิ.ง - ลา - 
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-ร้องเพลงแพนน้อย- 
  พระเอยพระลอเจา้ ยลสองเยาวมิตรยวนธสรวลสนัต ์

 กรดระกองกอดนอ้งรว่มชีวนั เฝา้รบัขวญัแฉลม้รื+นชื+นพระทยั 

-ร้องเพลงสร้อยลาว- 
  สองเอยสองธิดา วนัทายิ &มยอ่งสนองไข 

 เชิญเสดจ็พระลอหนอ่ไม ้ เขา้ในแทน่ที+มณีพราว 

-ปี. พาทยท์าํเพลงเสมอลาว- 
-ร้องเพลงเสี.ยงทยีน- 

  เถลงิบลัลงักส์วุรรณรตันช์ชัวาล ภายใตเ้พดานรม่ขาว 

 หอ้ยพวงคาํจาํปาดาราพราว สองพระสาวหมอบเมียงเคียงองค ์

-ร้องเพลงล่องน่านเลก็- 
  บดันั&น พี+เลี &ยงรื+นรมยส์มประสงค ์

 พะวงหวงับงัคมพระโฉมยง จะเลี+ยงลงไปหอ้งสองพี+เลี &ยง 

-เจรจา- 
พระลอ - เอ พี+แกว้พี+ขวญั คํ+าวนันี & หาวนอนแตห่วัคํ+าเชียวนะ 

นายแกว้- พระเจา้คะ่ ก็จรงิ เกรงวา่จะหาวบรรทม 

นายขวญั- ยงัไง ๆ ก็ได ้แลว้แตจ่ะโปรดเกลา้ฯ 

พระลอ- พดูละโยกโคลง เจา้สาํนวนนกั 

พระเพื+อน- พี+รื+นก็จะรบีไปไหนดว้ยละ่ 

นางรื+น- ก็เสรจ็ราชการงานเมืองแลว้นี &เพคะ เหนื+อยมาวนัยงัคํ+ากะตาแลว้นี+ ก็ตอ้งพกับา้งซ ิ

พระแพง- พี+โรย เหน็จะรว่มใจกบัพี+รื+นดว้ยซนิะ 

นางโรย- เพคะ ก็รว่มใจกนัทั&งนั&นเพคะ 

พระลอ- ตามใจพี+ จะไปไหนก็ไปเถอะ 

นางโรย- นั+นไหมละ่ 

พระเพื+อน- ปากจดันกั 

นางโรย- ก็จดับา้งซเิพคะ ทลูกระหมอ่มแกว้ 

-สี.พี.เลีLยงคลานถอยเข้าโรง- 
-ร้องเพลงลาวดาํเนินทราย- 

  สามกษัตรยิ ์ โสมนสัแยม้สรวลยวนเสนห่า  สามปรดีารา่เรงิบนัเทิงสมร     แสนสดุรกั 

รกันอ้งสองบงัอร   สองฉะออ้น   นอ้   สองฉะออ้นออ่นคลอ   จอ้จาํนรรจ ์   โอพ้ระทองของ

สองยพุราช     พระแสนสดุสวาทสองสาวสวรรค ์    ไดชื้+นไดช้มภิรมยข์วญั     บญุเพรงหาก

สรรสมเอย  พระเชยโฉม      พระโลมวรนชุ     สองนางเอย     แสนรกัสาว      สองสาวสวยสดุ     

เอ๊ะ    สวยยอดมนษุย ์     หยดุลมบห่ยดุรกัเอย 

 พระเพี+อนไทว้อนไหวถ้วายสลา   พระลอสรวล     พระแพงชวน   ชื+นชู ้   หยิบพลปูอ้น 
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 พระเชยปรางนางแนบแอบกาํ  จมุพิตสมร   นอ้  จมุพิตสมรเมาสวาท  ไมค่ลาดคลอ      

โออ้กใครในพิภพ    อกเอย๋ไมล่บพระลอแลว้   เสยีวสรา้นรา่นจิต   เชยชิดพระนอ้งแกว้ 

 เป็นตายไมแ่คลว้องคเ์อย     โฉมสอ่งฟา้   ชื+นหลา้ฤาจาง    สองสาวเอย    ถงึสญูดนิ สญูดนิ 

 สิ &นฟา้     เอ๊ะ    ความรกัสองรา     ไฉนรูซ้าสรา่งเอย 

-ปี. พาทยท์าํเพลงตระนอน- 
 


