วิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
A COMPARTIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF
THE EAST AND THE WEST RONG-NGENG
ชญาดา รัตนพันธ์1 ชนัย วรรณะลี2 และ อุษา สบฤกษ์3
บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ งวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการแสดงรองเง็ งฝั่ งตะวั น ออกกั บ ฝั่ ง ตะวั น ตก
มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็ง
ชาวเล และรองเง็งตันหยง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงรองเง็ง โดยมีขอบเขต
การศึกษารองเง็งฝั่งตะวันออก ได้แก่ รองเง็งราชสํานักปัตตานี โดยอาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป รองเง็ง
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ รองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้ จังหวัดกระบี่ และรองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง จังหวัด
สตูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการศึกษาพบว่า การแสดงรองเง็งเป็นที่นิยมทั่วไปในบริเวณแหลมมลายู ได้รับอิทธิพล
และพัฒนามาจากการเต้น บรันโย (Brunyo) ของชาวโปรตุเกส รองเง็งราชสํานักปัตตานี ฟื้นฟูในสมัย
ขุนจารุวิเศษศึกษากรได้นําเอาลีลาการร่ายรําแบบไทยเข้ามาผสม เริ่มจากนักแสดงทักทายด้วยการสลาม
เต้นเพลงลาฆู ดูวอเป็ น เพลงแรก ผู้ แ สดงชาย-หญิ ง 3 คู่ ขึ้น ไป เน้ น การเคลื่ อนไหวด้วยจังหวะเท้ า
มากกว่าท่าทางของมือ รองเง็งชาวเลเริ่มครั้งแรกที่เกาะลันตา โดยชาวเลรับอิทธิพลการเต้นมาจาก
เกาะปีนัง ใช้แสดงในประเพณีลอยเรือ ทักทายคู่เต้นด้วยการไหว้ เริ่มเต้นเพื่อไหว้ครู 3 เพลง และลา
ด้วยเพลงตาเบ๊ะอิเจ๊ะ บทร้องเป็นภาษามลายู ผู้แสดงหญิงล้วนท่าเต้นเน้นการเคลื่อนไหวมือและเท้า
เท่าๆ กัน ใช้ผ้าเช็ดหน้าเป็นอุปกรณ์ประกอบการเต้น รองเง็งตันหยง ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะปีนัง
และรองเง็งชาวเลเกาะลันตา นิยมเล่นในกลุ่มชาวไทยมุสลิม ทักทายคู่เต้นด้วยการโค้ง เริ่มเต้นเพื่อไหว้
ครู 2 เพลง และลาด้วยเพลงลาฮูดูวอ บทร้องเป็นภาษาถิ่นใต้ร้องโต้ตอบในบทปฏิพากย์ ท่าเต้นเน้น
จังหวะการทิ้งสะโพก
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงรองเง็ง ทั้ง 3 ประเภทพบว่า มีพื้นฐานด้านเครื่องดนตรี
ทํานองเพลง และการเต้นด้วยจังหวะเท้ามาจากกลุ่มชนชาติตะวันตกเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมพื้นเมือง
ได้ แ ก่ บทประพั น ธ์ เป็ น บทกลอนปั น ตุ น บทร้อ งภาษามลายู และเครื่ อ งแต่ งกายแบบชาวมลายู
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเกิดจากวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมอิทธิพลภายนอกและการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม ส่งผลให้รองเง็งราชสํานักปัตตานี มีท่าเต้นที่อ่อนช้อยงดงาม ส่วนรองเง็งชาวเลและรองเง็ง
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาหลัก
3 ที่ปรึกษาร่วม
1
2
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ตันหยง มีรูปแบบการแสดงที่เรียบง่ายตามแบบชาวบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนภาคใต้
ในอดีต
คําสําคัญ: วิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็ง, รองเง็งฝั่งตะวันออก, รองเง็งฝั่งตะวันตก
Abstract
The objectives of this study were to study the history and components of
Pattani Royal Court Rong-Ngeng, Sea Folk Rong-Ngeng, and Tanyong Rong-Ngeng.
Additionally, the study also covered the comparative analysis of the patterns of
Rong-Ngeng performance. The area of research emphasized restrictively on the East
and West coasts of the Southern parts of Thailand. The East part comprised of
Pattani Royal Court Rong-Ngeng by Arjarn Nopphamart Promnuchathip whereas the
West part comprised of Sea Folk Rong-Ngeng by Sung Ga Au Group in Krabi province
and Tanyong Rong-Ngeng by Park Bang Group in Satun province.
The findings discovered that Rong-Ngeng performance was influenced and
developed from Brunyo dancing of Portuguese and was popular in Melayu cape.
Pattani Royal Court Rong-Ngeng was revived in Jaruwisetsuksakorn nobleman era. The
performance was mixed with classical Thai dancing. Lakudoovor dance as the first
song. The performance required couples of both male and female performers. The
dancing emphasized on the movements of feet rather than hands. Sea Folk RongNgeng was first performed at Lanta Island. It was used to perform in Floating Boat
Fishermen Tradition. The performance started with the dance to worship Khru
(teachers) for three songs, ended with the singing of Tabeijae song in Malay language,
and was performed only by female. The focus was on the parallel movements of
hands and feet, and handkerchief was used as a dancing prop. It was popularly
performed in Thai-Muslim group. The dance to worship Khru for two songs, and
finished with Lahoodoovor song using Southern dialect to retort the dialogues. The
dancing pattern highlighted on the hip drop movements.
The comparative analysis of the patterns of the three types of Rong-Ngeng
revealed that basis of musical instruments, melody, and footstep dancing derived
from the Western group of people blending with local cultures such as the musical
composition of Puntoon poetry, Malayu lyrics, and specific types of Malayu costumes
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invented from different ways of life, outer environmental influence, and social
adjustment, influenced Pattani Royal Court Rong-Ngeng to be beautiful movements.
On the contrary, the patterns of Sea Folk Rong-Ngeng and Tanyong Rong-Ngeng were
found to be simple in a villager style reflecting the ways of life of Southern people in
the past
Keywords : the comparative analysis of the patterns of Rong-Ngeng performance,
East CoastRong-Ngeng, West CoastRong-Ngeng
บทนํา
ดินแดนภาคใต้ตั้งอยู่ในตําแหน่งเส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญ พ่อค้าส่วนใหญ่จะแวะตาม
เมื อ งท่ า ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ข องประเทศไทย อี ก ทั้ งบริ เวณภาคใต้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ ว ย
เครื่องเทศ ที่พ่อค้าชาวตะวันตกต้องการ ส่งผลให้ภาคใต้ของไทยมีกลุ่มชนหลายกลุ่มเข้ามาอาศัยอยู่
ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเชื่อมต่อและการดูด
ซึ มทางวัฒ นธรรมซึ่ งกั นและกั น ทํ าให้ เกิ ดลั กษณะร่ วมทางวัฒ นธรรมทั้ งในแง่แบบแผนพฤติ กรรม
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อต่างๆ (สถาพร ศรีสัจจัง. 2533 : 23) ในที่นี้ รองเง็ง ถือได้ว่า
เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะการประสมประสานวัฒนธรรมตะวันตกที่นิยมเล่นกัน
ในแถบแหลมมลายูกล่ าวคือ มีลั กษณะเป็ น การเต้ น รําเกี้ ยวพาราสีข องคู่ ชาย–หญิ ง โดยเน้ น การ
เคลื่อนไหวเท้าเป็นหลัก อันเป็นลักษณะแบบฝรั่งผสมผสานท่ารําด้วยมือแบบเอเชีย ทํานองเพลงมี
รากฐานมาจากเพลงพื้นเมืองยุโรปผสมกับเพลงพื้นเมืองมลายูรองเง็งมีด้วยกันสองชนิดแตกต่างกัน
แบบแรกเป็นการแสดงพื้นเมืองเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นจากบ้านขุน
นางในอดีต แบบที่สองเป็นมหรสพของชาวบ้านภาคใต้แถบฝั่งตะวันตก เช่น จังหวัดกระบี่ พังงา
และภูเก็ต มีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไป เช่น หล้อแหง็ง เพลงตันหยง รองเง็งตันหยง รองเง็งชาวเล
(นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. 2551: 14) รองเง็งภาคใต้ในแต่ละท้องที่ แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ก็มี
พื้นฐานการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกในแบบเดียวกัน การศึกษารูปแบบการแสดง
รองเง็งจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ความนึกคิดต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่นที่
แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่มิใช่มีแต่เฉพาะความงามเพียงอย่างเดียวของชาวภาคใต้ที่ยังหลงเหลือให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ปัจจุบันรองเง็งไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนในอดีต ลักษณะหรือกรอบในการแสดง
รองเง็งจึงได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการทางสังคม เพื่อความอยู่รอดของศิลปินที่ยึดอาชีพใน
การแสดงพื้ นบ้าน ประกอบกับศิลปินพื้นบ้านที่มีความชํานาญเป็นผู้สูงอายุทําให้ขาดการสืบทอด
เป็นเหตุให้รูปแบบศิลปะการแสดงพื้นบ้านรองเง็งนั้นอาจสูญ หายไปดังนั้นก่อนที่องค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงรองเง็งจะสูญหายไป ส่งผลให้ขาดการสืบทอด จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจ
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ที่จะศึกษาเปรียบเทียบรองเง็งประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคใต้อัน ได้แก่ รองเง็งราชสํานักปัตตานี
ของขุนจารุวิเศษศึกษากรโดยอาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป รองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้ จังหวัดกระบี่
และรองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง จังหวัดสตูล ผลของการศึกษาจะทํ าให้เกิดองค์ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการแสดงรองเง็ง เพื่อการถ่ายทอด เผยแพร่ และอ้างอิงในการศึกษา
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเลและ
รองเง็งตันหยง
2. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงรองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล และรองเง็ง
ตันหยง
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงรองเง็งประกอบด้วย
- รองเง็งฝั่งตะวันออก ได้แก่ รองเง็งราชสํานักปัตตานี โดยอาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป ครูภูมิ
ปัญญาด้านการแสดงรองเง็งราชสํานักปัตตานี
- รองเง็งฝั่งตะวันตก ได้แก่ รองเง็งชาวเลคณะสังกาอู้ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ
รองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรองเง็งจัดทําเครื่องมือวิจัยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ ครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปินนักดนตรี
และนักเต้นรองเง็ง นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอในบทที่ 1-3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการสอบจัดดําเนินการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยกลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มศิลปินนักดนตรีและนักเต้นรองเง็ง แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลนําเสนอเป็น
รายงานการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
พบว่า อิทธิพลที่ทําให้การแสดงรองเง็งในแต่ละประเภทมีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้
ลําดับและวิธีการแสดง การแสดงรองเง็งนั้นจะให้ความสําคัญ กับเพลงลาฆูดูวอคือ
จะต้องเต้นเป็นเพลงแรกสําหรับการแสดงของรองเง็งราชสํานักปัตตานีและรองเง็งชาวเล ถือเป็นเพลง

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

75.

ที่ใช้สําหรับไหว้ครูของรองเง็งชาวเลและรองเง็งตันหยง และขาดไม่ได้ในการแสดงทุกครั้ง จากการที่
ชาวเลนับถือผีบรรพบุรุษ ให้ความสําคัญกับพิธีลอยเรือเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย ใช้การเต้นรองเง็งเพื่อสร้าง
ความสนุกสนานและเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าให้มาคุ้มครอง ดังนั้นรองเง็งชาวเลจะให้ความสําคัญในการ
ไหว้ครูเป็นพิเศษ มีเพลงที่ใช้สําหรับไหว้ครู ถึง 3 เพลงด้วยกัน คือเพลงลาฆูดัว (ลาฆูดูวา) เมาะอินัง
และบุหรงปูเต๊ะ ส่วนรองเง็งตันหยงมีพัฒนาการมาจากรองเง็งชาวเลจึงได้รับอิทธิพลในการเต้นเพื่อ
ไหว้ครูมาด้วยส่วนหนึ่ง แต่จะใช้เพลงลาฮูยาโง้งและเพลงลาฮูดูวอ เต้นเพื่อไหว้ครู การเต้นร่วมกันกับ
คู่เต้นจะมีการแสดงความเคารพหรือทักทายคู่เต้นก่อนเริ่มเพลง และเมื่อจบในแต่ละเพลง รองเง็งใน
แต่ละประเภทมีการทักทายหรือแสดงความเคารพที่ต่างกันคือ รองเง็งราชสํานักปัตตานีใช้การสลาม
รองเง็งชาวเลใช้การไหว้ และรองเง็งตันหยงจะใช้การคํานับ หลังจากไหว้ครูแล้วการเต้นเพลงรองเง็ง
จะเลือกใช้เพลงใดเพื่อเต้นในลําดับถัดจากเพลงไหว้ครูก็ได้ ขึ้นอยู่กับนักดนตรีหรือเจ้าภาพหรือคู่เต้น
ชายเป็นผู้ขอ เมื่อจบการแสดงจะมีเพียงรองเง็งชาวเลเท่านั้นที่มีการเต้นเพลงตาเบ๊ะอิเจ๊ะ เพื่อลาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และผู้ชม
ตารางที่ 1 สรุปผลวิเคราะห์ลําดับการแสดงรองเง็ง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
- ใช้การสลามเพื่อทักทายและทํา -ใช้การไหว้เพื่อทักทายและทํา - ใช้ การโค้ งเพื่ อทั กทายและ
ความเคารพ
ความเคารพกัน
ทําความเคารพกัน
- ไม่ มี ก ารไหว้ ค รู เริ่ ม เต้ น ด้ ว ย - มีเพลงสําหรับไหว้ครู 3 เพลง - มี เ พลงสํ า หรั บ ไหว้ ค รู 2
เพลงลาฆูดูวอ
คื อ ลาฆู ดั ว (ลาฆู ดู ว า) มะอิ นั ง เพลง คือ ลาฮูยาโง้ง ลาฮูดูวอ
บุหรงปูเต๊ะ
- นิยมปิดท้ายด้วยเพลงเมาะอินัง - ใช้ เพลงตาเบ๊ ะ อิ เจ๊ ะ เต้ น เมื่ อ - ใช้ เพลงลาฮู ดู ว อเป็ น เพลง
ลามา ซึ่ งเป็ น เพลงที่ แ สดงถึ งท่ า จบการแสดงและเพื่ อ เป็ น การ จบไม่มีท่าเต้นเป็นเพียงเพลง
เต้นที่สนุกสนาน เกี้ยวกันระหว่าง ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ชม
บรรเลงเท่านั้น
ชาย-หญิง
บทเพลงและทํานองเพลง รองเง็งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเดิม ใช้ภาษามลายู
ประกอบทํานองเพลงรองเง็ง เนื่องจากภาษามลายูเป็นภาษาสําคัญตั้งแต่โบราณเพื่อใช้สื่อสารกันใน
ด้านการค้าขายในดินแดนแหลมมลายูมาแต่อดีตและใช้เป็นภาษามลายูเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
ลักษณะบทประพันธ์เป็นบทกลอนปันตุน ต่อมาได้พัฒนาเป็นรองเง็งประยุกต์ นักวิชาการใช้ชื่อว่า
รองเง็งตันหยง เป็นการปรับเนื้อร้องภาษามลายูที่เข้าใจยากให้เป็นภาษาถิ่นใต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
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และเกิดความสนุกสนานในการเต้นมากขึ้น แต่ยังคงมีเนื้อความในเชิงเปรียบเทียบ สุภาษิต คําพังเพย
ในลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิงในทํานองเพลงปฏิพากย์
ตารางที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์บทเพลงและทํานองเพลง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
เดิ ม บ ท ร้ อ งเป็ น ภ าษ าม ล ายู บทร้ อ งเป็ น ภาษามลายู มี 2 บทร้ อ งเป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น
เข้าใจง่าย เป็นการร้องโต้ตอบ
เนื้ อหาของเพลงเป็ นบทเกี้ยวพา ลักษณะคือ
ราสี บ รรย าย ค วาม งาม ขอ ง - บทร้ อ งที่ จํ า สื บ มาเป็ น ภาษา ระหว่างนักแสดงหญิงกับชาย
ธรรมชาติแต่ในปัจจุบันไม่มีผู้สืบ มลายู เนื้อร้องสามารถนําไปใช้ ที่เป็นคู่เต้นในทํานองเกี้ยวพา
ทอดบท
ร้ อ งได้ ทุ ก ทํ า นองเพลงรองเง็ ง ราสีระหว่างชาย-หญิง ร้องแก้
ความแตกต่ า งจะอยู่ ก ารเว้ น กั น ในทํ านองเพลงปฏิ พ ากย์
บทร้ อ งมี ทั้ ง จํ า สื บ ต่ อ กั น มา
จังหวะของคํา
- บ ท ร้ อ งที่ เป็ น ส ร้ อ ยรั บ มี และคิ ด บทร้ อ งสด ๆ ขึ้ น มา
กําหนดไว้ในทํานองเพลงรองเง็ง ร้อ งโต้ ต อบกั น จะขึ้ น ต้ น บท
จ ะ มี คํ าใน ชื่ อ ทํ าน อ งเพ ล ง ร้ อ งด้ ว ยคํ า ว่ า บุ หงาห รื อ
รองเง็งปะปนอยู่เช่น สร้อยของ ตันหยง
เพลง
ทํ านองเพลงที่ ใช้ สํ าหรั บ เต้ น
ทํานองเพลงที่นิยมนํามาเต้น
ทํ านองเพลงที่ นิ ย มนํ ามา
รองเง็งราชสํานักปัตตานี ปัจจุบัน ในแต่ละคืน รวม 9 เพลง ได้แก่ เต้ น ใน แต่ ล ะคื น รวม 10
มีอยู่ 8 เพลง ลาฆูดูวอ ลานัง ปู ลาฆูดัวมะอินังบุหรงปูเต๊ะ
เพลง คือลาฮูยาโง้ง
โจ๊ะปีซังเมาะอินังชวา จินตาซายัง สปาอีตูปราวูอาเจ๊ะกาโย๊ะซาปัน ลาฮูดูวอลาฮูมะอินัง
เม า ะ อิ นั ง ล า ม า อ า ยั ม ดิ ดิ๊ อายัมดิดี๊กินตาซายังตาเบ๊ะอิเจ๊ะ ลาฮู ปารีหาดยาวลาฮูซิ นาโดง
บุหงารําไป
ลาฮูปารีเจ๊ะมาหมาด
ลาฮูปารีภูเก็ต ลาฮูบุหรงปูเต๊ะ
ลาฮูอายัมดิดิ๊ลาฮูกีตาซายัง
ดนตรีจากการที่ในดินแดนแหลมมลายูเป็นดินแดนที่มีความสําคัญในเรื่องการค้าทาง
ทะเล ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์กลุ่มชนหลายเชื้อชาติ ที่เข้ามาค้าขาย ตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ จีน อินเดีย ชวา
มลายู อาหรับ สปน โปรตุเกส ฮอลัน ดา เป็ นเหตุ ให้ เครื่องดนตรีรองเง็งมีการนํ าเอาเครื่องดนตรี
ตะวันตกเข้ามาได้แก่ ไวโอลิน เข้ามาผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ รํามะนาเล็ก รํามะนา
ใหญ่ และฆ้อง เป็นการประสมวงดนตรีรองเง็งฝั่งตะวันตก ส่วนรองเง็งราชสํานักปัตตานีในยุคขุนจารุ
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วิ เศษศึ กษากรเป็ น ผู้ ฟื้ น ฟู ได้ เพิ่ ม เครื่ องดนตรี แบบสากลเข้ ามา โดยคณะของนายขาเดร์ แวเด็ ง
ประกอบด้วยแมนโดลิน แอคคอเดียน และมาลากัส ส่วนทํานองเพลงรองเง็งนั้นเข้าใจว่าได้รับอิทธิพล
จากประเทศทางตะวันตก
ตารางที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องดนตรีรองเง็ง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
มีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่อง
เครื่อ งดนตรีพื้ น บ้ านได้ แ ก่
เค รื่ อ งด น ต รี พื้ น บ้ าน
ดนตรีพื้นบ้าน รํามะนาเล็ก ฆ้อง รํามะนาใหญ่ รํามะนาเล็ก และ ได้แก่ รํามะนาใหญ่ รํามะนา
และเครื่องดนตรีจากชาติตะวันตก ฆ้ อ งส่ ว นเครื่อ งดนตรีจ ากชาติ เล็ก และฆ้อง
ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอ ตะวั น ตกมี เ พี ย งชิ้ น เดี ย วคื อ ส่ ว นเครื่ อ งดนตรี จ ากชาติ
เดียนและมาราคัส
ตะวั น ตกมี เพี ย งชิ้ น เดี ย วคื อ
ไวโอลิน
ไวโอลิน
ผู้แสดง รองเง็งแต่ละคณะจะมีจํานวน 10-20 คนผู้แสดงรองเง็งราชสํานักปั ตตานีที่
ได้รับการฟื้นฟูโดยขุนจารุวิเศษศึกษากร ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ
ข้าราชการครู นอกจากนั้นยังมีบุคลากรในหน่วยงานราชการ และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสผู้แสดงรองเง็งชาวเลเป็นกลุ่มชนชาวเลที่มีอาชีพประมงใน
หมู่บ้านสังกาอู้ อําเภอเกาะลันตา ส่วนผู้แสดงรองเง็งตันหยงจะเป็นชาวมุสลิมหรือคนในท้ องถิ่น
ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ชาวสวน และตั้งถิ่นฐานชายฝั่งทะเลบริเวณอําเภอละงู จังหวัดสตูล
ตารางที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผู้แสดงรองเง็ง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
- ผู้ แ สดงมี ทั้ ง ชาวไทยพุ ท ธและ - ผู้แสดงเป็นชาวเล
- ผู้แสดงเป็นชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยมุสลิม
- ผู้เต้นในคณะมีเฉพาะหญิง
- ผู้เต้นในคณะมีเฉพาะผู้หญิง
- ผู้เต้นมีทั้งชายและหญิง
- นักแสดงและนักดนตรีร่วมกัน - นักแสดงผู้ขับร้องหลัก บาง
- ไม่มีนักร้อง
ขับร้องเพลงรองเง็ง
โอกาสผู้ ช มร่ ว มขั บ ร้ อ งกั บ
นักแสดงด้วย
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ท่าเต้นรองเง็ง แยกศึกษาประเด็นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ท่าเต้นรองเง็งในทํานองเพลงเดียวกัน ได้แก่ เพลงลาฆูดูวอ เพลงจินตาซายัง
และทํานองเพลงในกลุ่มเพลงเมาะอินัง อายัมดิดิ๊ บุหรงปูเต๊ะ
2) ท่าเต้นหลักรองเง็งในทํานองเพลงที่ต่างกัน
- รองเง็งราชสํานักปัตตานี ได้แก่ลานัง ปูโจ๊ะปีซัง และบุหงารําไป
- รองเง็งชาวเล ได้แก่สปาอีตู ปราวูอาเจ๊ะ กาโย๊ะซาปัน และตาเบ๊ะอิเจ๊ะ
- รองเง็งตันหยง ได้แก่ ลาฮูปารีหาดยาว ลาฮูซินาโดง ลาฮูปารีเจ๊ะมาหมาด
และลาฮูปารีภูเก็ต
3) ท่าเต้นหลักรองเง็งที่นิยมใช้เต้นรองเง็งราชสํานักปัตตานี เน้นการเคลื่อนไหวเท้า
มากกว่าท่าทางของมือ รองเง็งชาวเลและรองเง็งตันหยงเน้นการใช้มือร่ายรําและการเคลื่อนไหวของ
เท้าเท่า ๆ กัน แสดงสีหน้าท่าทางสนุกสนาน สิ่งสําคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของการเต้นรองเง็งทั้ง 3
แบบ คือจังหวะเท้าที่ใช้ประกอบการเต้น เช่น ย่ําเท้าสลับกับการจรดเท้า ย่ําเท้าเคลื่อนที่ ก้าวเท้า
สลับเขย่งเท้า และเตะเท้า
4) ลักษณะการเต้นรองเง็งแบบเคลื่อนที่รองเง็งราชสํานักปัตตานี เป็นการเต้นรําคู่
ชาย-หญิงที่มีการเคลื่อนไหวแบบผลัดกันรุกในลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิง ฝ่ายชายจะ
แสดงลวดลายเจ้าชู้ ต้อนคู่เต้น ฝ่ายหญิงเต้นหลบหลีกการเกี้ยวของฝ่ายชาย ส่วนรองเง็งชาวเลและ
รองเง็งตันหยง เป็นการเต้นแบบทีมมีการแปรแถวที่เรียบง่ายเคลื่อนที่น้อย ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็นคู่ๆ
ตารางที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบท่าเต้นรองเง็ง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
1. ท่าเต้นรองเง็งในทํานองเพลงเดียวกัน
- เพลงลาฆูดูวอ เพลงจินตาซายัง ทํานองเพลงในกลุ่มเพลงเมาะอินัง อายัมดิดิ๊ และบุหรงปูเต๊ะ
2. ท่าเต้นหลักรองเง็งในทํานองเพลงที่ต่างกัน
ลานัง ปูโจ๊ะปีซัง และบุหงารําไป สปาอีตู ปราวูอาเจ๊ะ กาโย๊ะซา ลาฮู ป ารี ห าดยาว ลาฮู ซิ น า
ปัน และตาเบ๊ะอิเจ๊ะ
โดง ลาฮูปารีเจ๊ะมาหมาด
และลาฮูปารีภูเก็ต
3. ท่าเต้นหลักรองเง็งในทํานองเพลงที่ต่างกัน
- เน้นการเคลื่อนไหวเท้ามากกว่า - เน้นการใช้มือร่ายรําและการ - เน้ น การใช้ มื อ ร่ า ยรํ า และ
ท่าทางของมือ
เคลื่ อ นไหวของเท้ า เท่ า ๆ กั น การเคลื่อนไหวของเท้าเท่า ๆ
แสดงสีหน้าท่าทางสนุกสนาน กั น แ ส ด งสี ห น้ า ท่ า ท า ง
สนุกสนาน
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รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง
- ย่ํ าเท้ าสลับ กับ การจรดเท้ า ย่ํ า -ย่ําเท้าสลับกับการจรดเท้า ย่ํา - ย่ําเท้ าสลับ กับการจรดเท้ า
เท้ าเคลื่ อนที่ ก้ าวเท้ าสลั บ เขย่ง เท้าเคลื่อนที่ ก้าวเท้าสลับเขย่ง ย่ําเท้าเคลื่อนที่ ก้าวเท้าสลับ
เขย่งเท้า และเตะเท้า
เท้า และเตะเท้า
เท้า และเตะเท้า
4. การเต้นรองเง็งแบบเคลื่อนที่
เป็นการเต้นแบบทีม มีการแปร
เป็นการเต้นรําคู่ชาย-หญิง
ที่มีการเคลื่อนไหวแบบผลัดกันรุก แถวที่เรียบง่าย เคลื่อนที่น้อย
ในลั ก ษณะเกี้ ย วพาราสี ร ะหว่า ง ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็นคู่ ๆ
ชาย-ห ญิ ง ฝ่ า ยชายจะแสดง
ลวดลายเจ้ า ชู้ ต้ อ นคู่ เต้ น ฝ่ า ย
หญิ งเต้ นหลบหลีกการเกี้ยวของ
ฝ่ายชาย
5. อิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อท่าเต้นรองเง็ง
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลท่ า เต้ น จากราช ได้รับ อิท ธิพ ลท่ าเต้ น มาจากวิถี
สํานักปัตตานี โดยกําหนดท่าเต้น ชีวิตประจําวันของคนในท้องถิ่น
ให้ เ ข้ า กั บ ทํ า นองเพลงรองเง็ ง ท่าเต้นมีความเรียบง่ายบ่งบอก
คล้ายกับการกําหนดท่ารําในรําวง ถึงวิถีชีวิตของชาวเล เช่น ท่า
มาตรฐาน ที่มีแบบแผน
แสดงถึ ง คลื่ น ลมในทะเล ท่ า
แจวเรื อ ท่ า ที่ แ สดงถึ ง ความ
เคารพ

เป็ น การเต้ น แบบที ม มี ก าร
แปรแถวที่เรียบง่าย เคลื่อนที่
น้อย ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็น
คู่ ๆ

ได้รับอิทธิพลท่าเต้นส่วนหนึ่ง
มาจากวิถีชีวิตประจําวันของ
คนในท้ อ งถิ่ น และท่ า เต้ น
บางท่ามีส่วนคล้ายคลึงกับท่า
เต้นรองเง็งราชสํานักปัตตานี
เป็ น ไป ได้ ว่ าน่ า จ ะ ได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ล ท่ า เต้ น ม า จ า ก
ประเทศมาเลเซี ย ในท่ า กํ า
มือหลวมประกอบการย่ําเท้าจรดเท้า

สรุปได้ว่าท่าเต้นรองเง็งสามารถแบ่งการเต้นออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
1) แบบชนชั้นสูง เน้นท่าเต้นที่สุภาพ อ่อนช้อย สํารวมกิริยาในการเต้น พิถีพิถันในเรื่อง
ของ ท่าเต้น เป็นลักษณะการเต้นของรองเง็งราชสํานักปัตตานี
2) แบบชนชั้นกลาง เป็นการเต้นที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน ลีลาท่าเต้นของฝ่าย
ชายแสดงถึงการเกี้ยวพาราสีฝ่ายหญิง ในกิริยาจะโอบหญิงหรือเคลื่อนไหวเข้าประชิดหญิง ใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการเกี้ยว ฝ่ายหญิงใช้สีหน้าท่าทางปัดป้องฝ่ายชายมิให้เข้าใกล้ แต่ยังคงรักษาศิลปะ
การเต้นรองเง็ง ซึ่งปรากฏอยู่ในการเต้นรองเง็งราชสํานักปัตตานี
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3) แบบชนชั้นชาวบ้าน เป็นการเต้นที่ไม่มีระเบียบแบบแผน เน้นการเคลื่อนไหวทุกส่วน
ของร่างกาย มีการใช้สีหน้าและแสดงอารมณ์สนุกสนานระหว่างคู่เต้น อีกทั้งฝ่ายชายที่มาร่วมเต้น
สามารถออกไปเต้นในแบบของตนตามจังหวะได้ จะปรากฏอยู่ในการเต้นรองเง็งชาวเล และรองเง็ง
ตันหยง
เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการแสดงรองเง็ง ได้รับอิทธิพลจากการแต่ง
กายของชาวพื้นถิ่นมลายูและชาวจีนผสมมลายู ผู้แสดงหญิงจะใส่ชุดยอนย่าหรือยะหยาชุดบานง และ
ชุดบายา ซึ่งเป็นชุดที่นิยมสวมใส่ในชีวิตประจําวันชุดยะหยาเป็นชุดแบบเดียวกันกับชุดบานงและชุด
บายา แตกต่างที่เนื้อผ้า ชุดยะหยาตัวเสื้อจะตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้ของอังกฤษหรือโปรตุเกสเข้ากับ
ผ้าซิ่นที่เป็นผ้าปาเต๊ะ ส่วนชุดบานงและชุดบายาเป็นชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าซอแกะ ผ้าไหมหรือผ้าที่สอด
ดิ้นทอง ส่วนผู้แสดงชายจะสวมกางเกงขายาวทรงหลวมแบบของจีน ซึ่งรองเง็งราชสํานักปัตตานีจะมี
ความพิถีพิถันในเรื่องของเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวมลายู มากกว่ารองเง็งชาวเลและ
รองเง็งตันหยงซึ่งจะไม่เน้นการแต่งกายที่หรูหรา
ตารางที่ 6 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายรองเง็ง
รองเง็งฝั่งตะวันออก
รองเง็งฝั่งตะวันตก
รองเง็งราชสํานักปัตตานี
รองเง็งชาวเล
รองเง็งตันหยง

ชุดบานง (กือบายอ)

ชุดจือเกาะมุซัง

ชุดยะหยา (ยอนย่า)

ชุดบายา
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
พบว่า อิทธิพลที่ทําให้การแสดงรองเง็งในแต่ละประเภทมีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้
1. รองเง็งมีพื้นฐานด้านเครื่องดนตรี ทํานองเพลงรองเง็งและการเต้นด้วยจังหวะเท้ามาจาก
กลุ่มชนชาติตะวันตกเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมพื้นเมืองได้แก่ บทกลอนปันตุน บทร้องภาษามลายู และ
เครื่องแต่งกายชาวมลายู
2. รองเง็งฝั่งตะวันออกที่รับเข้ามาทางราชสํานักปัตตานี มีท่าเต้นรองเง็งที่อ่อนช้อย งดงาม
ตามแบบราชสํานัก และในสมัยที่รองเง็งถูกฟื้นฟูโดยขุนจารุวิเศษศึกษากรนั้นได้นําเอาลีลาการร่ายรํา
แบบรําไทยเข้ามาผสมผสานด้วย ซึ่งทําให้เกิดความสวยงามแปลกตามีการกําหนดลําดับท่าเต้นให้เข้า
กับทํานองเพลงรองเง็ง ในส่วนของดนตรี เพิ่มเครื่องดนตรีดําเนินทํานองอย่างแมนโดลิน แอคคอเดียน
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างมาราคัส ทําให้รองเง็งราชสํานักมีรูปแบบและองค์ประกอบของการ
แสดงที่มีแบบแผน
3. รองเง็งฝั่งตะวันตกที่เป็นสายชาวบ้านรับเข้ามาโดยนักเดินทางจากเกาะปีนัง ไทรบุรีนําเข้า
มาเผยแพร่ มีรูปแบบที่แสดงถึงความเรียบง่ายตามแบบชาวบ้าน ด้านดนตรีคงรูปแบบดั้งเดิมท่าเต้น
และบทร้องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทางภาคใต้ในอดีต
ศิลปะการแสดงรองเง็งในท้องถิ่นภาคใต้ทั้ง 3 ลักษณะ มีความเป็นอัตลักษณ์ของตน แสดงถึง
ศักยภาพภูมิปัญ ญาท้องถิ่นอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของชาวพื้นถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางยุโรป-เอเชีย อันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของภูมิภาคนี้
และยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการให้ความบันเทิงและประกอบอยู่
ในพิธีกรรมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง ที่ศิลปิน
นักวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสื บ ทอดและรั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมการแสดงรองเง็ง เพื่ อ ให้ ดํ ารงอยู่ ค งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละมรดก
วัฒนธรรมของภาคใต้สืบไป
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