
เร่ืองพญาผานอง 

จากบทละครพันทางเร่ืองพญาผานอง ตอนจากรัก กรมศิลปากรสร้างบทใหม่ จัดแสดง ณ โรงละครศิลปากร 
เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและเนือ้หาของเร่ือง จึงขอน าค าน าซ่ึงนายธนิต  อยู่โพธ์ิ อธิบดีกรมศิลปากรสมัยนัน้ 
ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ สูจิบัตร การแสดงพันทางเร่ืองพญาผานอง ไว้ดังนี ้

 

...เม่ือระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมกับต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ข้าพเจ้าได้เดินทางโดยรถยนต์ไปส ารวจ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในจังหวัดทางภาคเหนือหลายจังหวัด ก่อนไปก็ได้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองราวและ
ต านานของจังหวัดและโบราณสถานแห่งนัน้ๆ จากหนังสือต านานและพงศาวดารไว้บ้าง และเม่ือไปถึงจังหวดั
นัน้ๆ ก็ได้หาโอกาสไปดูโบราณสถาน วตัถุสถาน และติดต่อสอบถามเรียนรู้เร่ืองราวเพิ่มเติม จากท่านผู้ รู้ใน
ท้องถิ่นนัน้ๆ อีก ครัน้กลับถึงที่พักก็หาเวลาตรวจดูแผนที่และอ่านหนังสือเร่ืองราวและต านาน หรือพงศาวดาร
ที่รวบรวมติดกระเป๋าไปด้วย เม่ือเกิดเป็นปัญหาก็ยกขึน้เป็นข้อถกเถียงกับท่านที่ร่วมคณะไปด้วยกัน ซ่ึงได้
ปฏิบัติเป็นธุรกิจประจ าวันตลอดเวลาที่เดินทางไปส ารวจโบราณ วัตถสุถาน ในต่างจังหวัด และเม่ือกลับมาแล้ว
ถ้าโอกาสอ านวยก็ยงัศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปอีก ขณะพักอยู่ที่จังหวัดน่าน เม่ือวันที่ ๑ และที่ ๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ รวมเวลา ๒ วัน ก็ได้ไปชมโบราณวัตถุสถานพร้อมกับติดต่อสอบถามเรียนรู้เร่ืองราวและศึกษา
ต านาน ทัง้ของโบราณวัตถุสถานและของจังหวัดด้วย เม่ือได้เหน็ทัง้สถานที่และได้อ่านเร่ืองราชวงศ์ปกรณ์ 
พงศาวดารเมืองน่าน จากประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐ หลายครัง้เข้า ก็เกิดข้อคิดเห็นว่า เร่ืองราวเบือ้งต้นของ
พงศาวดารเมืองน่าน ตอนกล่าวด้วยราชวงศ์ภูคา ก่อนลงมาสร้างเมืองน่านลงในท้องที่อ าเภอเมืองน่านปัจจุบัน 
มีโครงเร่ืองพอที่จะน ามาสร้างขึน้เป็นเร่ืองละครร า ให้บรรจุไว้ด้วยเพลงดนตรีและบทขับร้องอันไพเราะ 
ประกอบด้วยท่าร าอันงดงามได้ 

 

เม่ือกลับลงมาถึงพระนคร ข้าพเจ้าจึงน าเอาโครงเร่ืองและข้อคิดเห็นนีไ้ปร่วมปรึกษากับหม่อมแผ้ว สนิทวงศ์
เสนี ผู้ เช่ียวชาญทางนาฏศิลป  ของกรมศิลปากร และนายมนตรี ตราโมท ศิลปินเอก ในกรมศิลปากร ซ่ึงท่าน
ทัง้สองนัน้ก็ตกลงเห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าจึงมอบให้นายมนตรี  ตราโมท ช่วยดัดแปลงแบ่งโครงเร่ืองออกเป็น
องก์ให้เหมาะแก่ที่จะสร้างขึน้เป็นเร่ืองละคอนร า แล้วได้มอบหมายให้ผู้ ซ่ึงมีนามปรากฏอยู่ในหน้า ๘ รับไปแต่ง
บทขึน้แต่ละองค์โดยให้อยู่ในความควบคุมของนายมนตรี ตราโมท  บทละครพันทาง เร่ือง พญาผานอง อันเป็น
ละครร าเร่ืองประวัติศาสตร์ ของกรมศิลปากร จึงเกิดขึน้ด้วยเหตุนี  ้

 

บางทีท่านผู้ อ่านคงจะใคร่ทราบเร่ืองราวเบือ้งต้นของราชวงศ์ภคูา ในเร่ืองราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน
บ้าง เพื่อมิให้เสียเวลาไปค้นหาอ่านจากประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐ จึงขอน าเร่ืองย่อเฉพาะตอนที่น ามาสร้าง
ขึน้เป็นบทละคอนพันทาง มากล่าวไว้เสียในที่นี ้ซ่ึงเร่ืองมีอยู่ว่า 

 



พญาภูคา เสวยราชย์อยู่ในเมืองย่าง และบางทีก็เรียกว่าเมืองภคูา ปัจจุบันยังมีหมู่ บ้านย่าง ตัง้อยู่ใกล้น า้ตก 
บริเวณติดต่อดอยภูคา ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว สายน า้ย่างไหลมาลงแม่น า้น่านตรง สบย่าง  ในท้องที่อ าเภอ
ปัว 

 

พญาภูคาได้เด็กมาเลีย้งไว้เป็นลูก ๒ คน ภายหลงั คนพ่ีช่ือขุนนุ่น ว่าไปครองเมืองจันทบุรี เข้าใจว่าผู้แต่ง
ต านานจะให้หมายถึงเวียงจันทน์  ส่วนคนน้องมีช่ือ (ต่อมา) ว่า ขุนฟอง ให้ครองเมืองวรนคร คือเมืองปัว ซ่ึง
ปัจจุบันนีย้ังมีอ าเภอปัวขึน้อยู่ในจังหวัดน่าน  ขุนฟอง มีลูกชายคนหนึ่งช่ือว่า เก้าเกื่อน  ได้ครองราชย์สืบแทน
พ่ออยู่ในวรนคร ต่อมาพญาภูคา ผู้ เป็นปู่ให้มาเชิญพญาเก้าเกื่อนไปครองเมืองย่างหรือเมืองภูคา  พญาเก้าเกื่อ
นจึงมอบให้นางค าบ่ิน หรือค าป๋ิวผู้ เป็นพระชายา ซ่ึงตัง้ครรภ์อยู่แล้ว อยู่ครองเมืองวรนคร พญาเก้าเกื่อนเองไป
ครองเมืองภูคาตามค าเชิญของปู่ 

ขณะที่นางพญาค าบ่ินครองวรนครอยู่ทางนี ้พญาง าเมืองแห่งเมืองพะเยายกกองทัพมาตีได้วรนคร นางพญาค า
บ่ินกับเด็กหญิงผู้หนึ่งหนีเล็ดลอดออกจาเมืองไปหลบซ่อนอยู่ในไร่แห่งหนึ่ง และประสูติโอรส ณ ที่ห้างไร่นัน้ 
บังเอิญฝนซ่ึงแล้งมาหลายวันแล้ว ก็ตกลงมาห่าใหญ่ พัดพาเอาก้อนหินก้อนผามากองเต็มไปหมด  วันต่อมา
เจ้าของไร่ซ่ึงเคยเป็นพ่อครัวของพญาเก้าเกื่อนอยู่แต่ก่อนมาพบเข้า ก็เชิญไปอยู่ด้วย ครัน้พระกุมารผู้ เป็นโอรส
นางพญาค าบ่ินกับพญาเก้าเกื่อนเจริญวัย ก็ถูกพาตัวไปอยู่กับพญาง าเมือง ๆ ก็โปรดปรานทรงรับเลีย้งไว้เป็น
ลูกและตัง้ช่ือว่า เจ้าขุนไส่ หรือเจ้าขุนไส แล้วต่อมาโปรดให้ขุนไสไปกินเมืองปราด พระราชทานนามว่า เจ้าขุน
ไส่ยศ หรือ เจ้าขุนไสยศ ซ่ึงอาจเป็น เจ้าขุนไชยยศ ก็ได้   

 

ส่วนเมืองปราดนัน้ เวลานีย้ังไม่ทราบว่าอยู่แถวไหน  และค าอักษรกล า้ ป.ร. ในส าเนียงเหนือนัน้ ก็เป็นที่สงสัย
กันอยู่ว่าควรจะเป็นเมืองปาด ถ้าเช่นนัน้ คงจะตัง้อยู่ในท้องที่อ าเภอและในจังหวดัน่านนั่นเอง เพราะในท้องที่
ตอนเหนือของอ าเภอและ มีศาลาสบปาดและน า้ปาด จึงเข้าใจว่า บางทีจะตัง้อยู่แถวนัน้ก็ได้ แต่ในพงศาวดาร
เขียนไว้ว่าเมืองปราด ในบทละคอนนีจึ้งคงไว้ตามพงศาวดาร เพราะอาจเป็นแห่งอ่ืนก็ได้ 

 

ส่วนทางเมืองวรนคร พญาง าเมืองมอบให้ชายาองค์หนึ่งช่ือว่าอัว้สิม ซ่ึงมีโอรสช่ือเจ้าอามป้อมกับพระองค์แล้ว 
ให้อยู่ครอบครอง ภายหลังนางอัว้สิมกับพญาง าเมืองเกิดเร่ืองขัดใจกัน นางอัว้สิมจึงให้ไปเชิญเจ้าขุนไสยศ
มาวรนคร พญาง าเมืองทรงทราบก็ยกกองทัพมาจากเมืองพะเยา มาพบเจ้าอามป้อมผู้เป็นโอรสของพระองค์ตัง้
รับเป็นทัพหน้าของวรนครอยู่ ก็ทรงสงสาร จึงยกทัพกลับ เจ้าขุนไสยศ ก็ได้อุสาภิเษกขึน้ครองเมืองวรนคร มี
พระนามว่า พญาผานอง เร่ืองที่น ามาดดัแปลงสร้างขึน้เป็นบทละครก็มีเพียงนี ้

 

แต่อาจมีท่านที่สนใจใคร่ศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติอยู่บ้าง จึงขอเล่าเร่ืองต่อไปว่า พญาผานองมี
โอรส ๖ องค์ แต่จะมีกับนางอัว้สิมหรือกับชายาอ่ืนหากล่าวไว้ในต านานไม่ ต่อมาโอรสองค์ใหญ่ ช่ือ พญา
การเมือง ได้ครองเมืองวรนครสืบมา และได้ร่วมคิดกับพระมหาเถรธรรมบาล พากันลงมาสร้างพระธาตแุช่แห้ง
ขึน้ไว้ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง ซ่ึงนับว่าเป็นบูชนียสถานส าคัญของจังหวัดน่านอยู่ในทุกวันนี ้ แล้วพญาการเมือง
ก็ได้ลงมาสร้างตัวเมืองน่านขึน้ ณ บริเวณนัน้ด้วย 



 

พญาการเมืองมีโอรสครองราชย์สืบมา คือ พญาผากอง ซ่ึงเป็นไมตรีกับกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย
ตอนปลาย  ดงัมีกล่าวถึงเจ้าพญาผากอง และท้าวผากอง ในศลิาจารึกสุโขทัยและในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ส่วนพญาง าเมือง แห่งเมืองพะเยา ผู้ มีบทบาทส าคัญอยู่ในละคอนเร่ืองพญาผานองนี ้ปรากฏใน
พงศาวดารโยนกและต านานบางฉบับว่า เกดิปีจอ พ.ศ. ๑๗๘๑ (จ.ศ. ๖๐๐) ขึน้ครองเมืองพะเยาสืบต่อพญา
เมืองม่ิง ผู้ เป็นพระบิดา เม่ือ พ.ศ. ๑๘๐๑ เวลานัน้มีพระชนมายุ ๒๐ ปี เป็นพระปิยสหายกับพ่อขุนรามค าแหง 
แห่งกรุงสุโขทัย และ พญาเม็งราย แห่งแคว้นลานนา บางต านานว่าเกิดปีเดียวกับพญาเม็งราย 

 

พญาง าเมืองครองราชย์อยู่ ๖๐ ปี ถ้าเป็นไปตามนี ้พญาง าเมืองก็ต้องสิน้พระชนม์ เม่ือ พ.ศ. ๑๘๖๑ ต่างเวลากับ
ที่กล่าวไว้ในพงศาวดารเมืองน่าน ว่าพญาผานองขึน้ครองราชย์ เม่ือ พ.ศ. ๑๘๖๕ (จ.ศ. ๖๘๔) จึงอาจเป็นว่า 
พญาผานองได้ขึน้ครองราชย์ หลังจากที่พญาง าเมืองสิน้พระชนม์ไปแล้ว ราว ๔-๕ ปีก็ได้  ซ า้ในบางต านานบ่ง
ว่า พญาง าเมืองสิน้พระชนม์ก่อนอายุ ๘๐ ปี จึงควรพิจารณากนัในทางประวัติศาสตร์ต่อไป แต่ในการน าเอา
เร่ืองราวมาสร้างขึน้เป็นละคอนเร่ืองพญาผานองนี ้ได้รวบรัดเหตุการณ์ให้กระชับเข้า เพื่อสะดวกแก่การด าเนิน
เร่ืองทางนาฏกรรม จึงย่อมจะแตกต่างไปจากพงศาวดารอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนพลความและตัวประกอบ ส่วน
เหตุการณ์ที่เป็นหลักของเร่ืองและตัวละคอนส าคัญ ได้พยายามที่จะด าเนินไปตามพงศาวดารโดยตลอด 

 

ข้อยุ่งยากในการสร้างบทละครเร่ืองนีมี้อยู่อีกอย่างหนึ่ง ซ่ึงขอเรียนให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้ทราบ คือ บทเจรจาของ
ตัวละคอน ถ้าจะสร้างค าเจรจาขึน้ตามส านานและส าเนียงพดูของชาวเหนือ ก็จะล าบากแก่ผู้ แต่งบทและยุ่งยาก
แก่การฝึกหัดพูดออกส าเนียงของผู้แสดง ทัง้ท่านผู้ดูเองก็จะฟังรู้เร่ืองยาก แต่จะไม่ใช้ค าพูดและส าเนียงแบบ
ไทยชาวเหนือเสียเลย ก็จะขาดรสไพเราะและบรรยากาศที่ควรมีในการด าเนินเร่ืองไป ซ่ึงเท่ากับขาดสิ่งส่งเสริม
รสศิลปทางนาฏกรรมอย่างส าคัญไปด้วย เม่ือได้ปรึกษาหารือกนัดูแล้ว จึงตกลงแต่เพียงแทรกถ้อยค าและ
เจรจาเลียนส าเนียงพูดของไทยเหนือไว้บ้าง เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและรสไพเราะตามท้องเร่ือง ถ้ามีตอนใด
ขัดเขินหรือผิดพลาด ก็หวังว่าจะได้รับอภัยจากท่านผู้ รู้ ด้วยความเห็นใจ 

 

ธนิต  อยู่โพธ์ิ   

กรมศิลปากร 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ 

 

 

บทร้องเพลงตับเร่ือง พญาผานอง 

 

        ๑. เพลงยวนเคล้า 



     เม่ือนัน้                          นางพญาค าปินมารศรี 

ครองวรนครธานี                     ชาวบุรีถ้วนหน้าสามิภักดิ์ 

หวนคะนึงคิดถึงพระภรรดา         ท่านพญาเก้าเกื่อนผู้ทรงศักดิ์ 

ห่วงลูกน้อยในครรภ์อันสุดรัก       เกรงว่าจักมิใช่เป็นชายชาญ 

 

        ๒. เพลงลาวดวงดอกไม้ 

ชมดอกไม้เบ่งบานสลอน          ฝูงภมรวะว่อนใฝ่หา 

ดอกพิกุลยี่สุ่นจ าปา                ลมพัดพาล าเพยขจร 

เกดกระถินสิ่งกลิ่นหอมฟุ้ง         ก าจายจรุงระร่ืนเกสร 

จันทน์กะพ้อช่างล่อภมร           ให้หลงเริงร่อนบินว่อนตอม 

โอ้ดอกไม้ก็ได้ชายกลิ่น            อวดประทินที่แสนสุดหอม 

เร้าฤทัยเราให้ใฝ่ดอม              ช่างน่าถนอมจริงเนอ 

ปวงดอกไม้ก็ไม่งามเท่า           พักตร์แม่เจ้าแม่สาวค าปิน 

ส ารวยเลิศช่างเฉิดโฉมฉิน         บ่มีมลทินทั่วสรรพางค์ 

กลิ่นดอกไม้ก็ไม่ระร่ืน              หอมชุ่มช่ืนเท่าคุณพระนาง  

ข้าเจ้าภักดีบ่มีจืดจาง              จนชีวิตวางวายเนอ   

 

         -ออกชัน้เดียว- 

     บัดนัน้                             สาวล ายวงอกสั่นขวัญหาย 

เห็นดาวหางกลางฟ้าอาภาพราย     ยอบกายกราบทูลทันใด 

 

        ๓. เสภาลาว 

     ฟังว่า                            นางพญาเห็นงามตามข้าหลวง 

แสนวิโยคโศกศัลย์ตืน้ตันทรวง     สุดาดวงจ าพรากจากนคร 

หักอารมณ์ข่มหทัยไคลคลา        สั่งเสนาอยู่หลังระวังก่อน 

เหลียวดูข้าหญิงยิ่งอาวรณ์          บังอรจรพลางทางโสกี     



 

         -- เพลงกระแต –- 

 

        ๔. เพลงลาวพุงด า 

     เม่ือนัน้                          ท่านพญาง าเมืองเรืองศรี 

น าทหารชาญยุทธรุดราวี           ยึดได้ธานีดังใจจง 

ร้องสั่งไพร่พลเร่งค้นหา            นางพญาม่ิงเมืองเรืองระหง 

เหล่าทหารรับค าดังจ านง           มุ่งตรงค้นหาเทวี 

จับได้ค าแมนแสนกล้า              ฉุดคร่ามาแทบพระแท่นที่  

ท่านพญาง าเมืองเรืองฤทธี         จึงเอ่ยวาทีถามไป   

 

        ๕. เพลงลาวดวงเดือน ชัน้เดียว 

     บัดนัน้                           เสนีบังคมก้มเกล้า 

ออกไปสั่งพลไกรไม่ดูเบา           แบ่งเหล่าป่าวร้องทั่วพารา   

 

 

        ๖. เพลงโอ้ลาวครวญ 

     เม่ือนัน้                           ค าปินเยาวยอดเสน่หา 

ต้องพลัดพรากจากญาติจากพารา   อยู่เอกากลางไร่ให้อาวรณ์ 

ครุ่นคิดถึงพระจอมราช               สดุอนาถหม่นไหม้หทัยถอน 

คงจะเป็นเวรกรรมมาตามรอน       ดวงสมรสะอืน้โอ้โสกี   

 

        -- เพลงกระแต –- 

 

        ๗. เพลงลาวเชิญผ ี

นบเอ๋ยนบเกศ                     ไหว้เทเวศทุกทิศา 

ทั่วสวรรค์ชัน้ฟ้า                   ทัง้เจ้าป่าทุกต าบล 



ไหว้พระวรุณราช                  ผู้ประสาทหลั่งสายฝน 

หากโอรสจะยืนชนม์              ด ารงรัฐสวัสดี 

โปรดเอ๋ยโปรดประทาน           ดลบันดาลด้วยฤทธี 

ทรงเมตตาโปรดปรานี            แก่ข้าน้อยและกุมาร 

โปรดดลให้ฝนถั่ง                 ตกไหลหลั่งดังท่อธาร 

โปรยปรายให้ส าราญ             ได้อาบกินสิน้ทุกข์ภัย 

 

        ๘. ลาวพุงขาว 

     เม่ือนัน้                      พระวรุณอุทกราชเป็นใหญ่ 

ประทับเหนือเทพอาสน์อ าไพ  ภูวไนยทอดพระเนตรนางพญา 

ร่ายร าขอน า้จากสวรรค์         ทรงธรรม์โปรดประสาทดังปรารถนา 

บัดดลน า้ทิพย์ธารา             หลั่งลงพสุธาทันดี     

 

  

       ๙. เพลงลงสรงลาว 

     เม่ือนัน้                       แม่ท้าวค าปินมารศรี 

ครัน้ฝนถั่งยังพืน้ปฐพี            เทวีบังคมเทพไทย 

แล้วโอบอุ้มพระราชกุมาร       สรงสนานวารี เย็นใส 

สาวส ายวงเอมอ่ิมกระหยิ่มใจ   ยิม้น้อยยิม้ใหญ่ไปมา     

 

 

        ๑๐. เพลงขุนบรม 

จะกล่าวถึงเฒ่าแก้วจมูกใหญ่   เจ้าของไร่หนวดโง้งทัง้ซ้ายขวา 

ขอบตาแดงก ่าดังชาดทา        กายาสักด าไปทัง้ตัว 

ข้อยเป็นข้าเก่าของเจ้าเมือง     ออกช่ือลือเลื่องทุกแห่งหน 

นางพญาเก้าเกื่อนจอมคน       ครองชนเมืองวรนคร 

เฒ่าแก้วออกจากราชฐาน        จากภูบาลมาอยู่ใกล้สงิขร 



หักร้างถางพงอยู่ดงดอน         หลับนอนกลางไร่ใจส าราญ   

 

 

        ๑๑. เพลงลาวลอดค่าย 

     บัดนัน้                       สาวค ายวงคว้าดาบกระโจนโผน 

ปัดดาบไพล่ไปมิให้โดน         ปากตะโกนร้องท้าว่าไป 

ถ้าข้าเป็นหญิงบ่นิ่งขลาด        ใครหวาอวดอ านาจบาตรใหญ่ 

รังแกแม่อยู่หัวเอาตามใจ        จะฟันให้หัวขาดจงคอยดู     

 

  

       ๑๒. เพลงลานนา ๑. 

     เม่ือนัน้                       แม่ท้าวค าปินโฉมศรี 

สองกรช้อนทรวงโศกี            แจ้งคดีทกุสิ่งตามจริงไป 

อันองค์เก้าเกื่อนภัสดา           ไปครองเวียงภูคาเป็นใหญ่ 

ให้ข้าครองวรนครเวียงชัย       ข้ามีครรภ์มาได้ช้านาน 

จึงมีศัตรูจู่โจม                    หักโหมนิเวศน์วังสถาน 

คนของเราป้องกันประจัญบาน   ไม่อาจต้านต่อสู้หมู่ไพรี 

ข้าจึงหลบลีห้นีเข้าป่า            ประสูติโอรสาในไพรศรี 

เม่ือมีเหตุนัน้พระสวามี           อยู่ภูคาธานีบ่รู้กัน     

 

 

        ๑๓. เสภาลาว 

นางพญาค าปินป่ินบุรี            แสนยินดีปรีเปรมเกษมสันต์ 

ตรัสตอบขอบใจไปพลัน         คุณท่านนัน้เหลือล้นคณนา 

เรานีห่้อนลืมบุญคุณ             ที่เมตตาการุณแก่ข้า 

จะจดจ าใส่จิตคิดตรึงตรา        ไปกว่าชีวันจะบรรลัย   

 



 

        ๑๔. เพลงลาวต่อนก 

ปราบปลืม้ใจใดปาน             ต่างช่ืนบานสราญรมย์ 

ได้ช่ืนได้ชมแห่ห้อม             ใฝ่เฝ้าล้อมนางพญา 

ผ่านมรรคาอารัญ                 อุดมพันธ์ุบุปผชาติ 

สองฟากดาษดื่นมี               ต่างต่างสสีดสวย 

กลิ่นระรวยหอมระร่ืน             ชุ่มช่ืนจรุงเร้า 

ปลดโศกวิโยคเศร้า              สบถ้วนสุนทร  แลนา     

 

 

        ๑๕.เพลงฝ่ังโขง 

     เม่ือนัน้                      โอรสเก้าเกื่อนอดิศร 

เจริญชนม์เติบใหญ่ในดงดอน  ได้ครูสอนเพลงอาวุธสุดว่องไว   

 

       -เพลงลาวร าดาบ- 


