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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ เรื่องวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก         
มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็ง
ชาวเล และรองเง็งตันหยง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงรองเง็ง โดยมีขอบเขต
การศึกษารองเง็งฝั่งตะวันออก ได้แก่ รองเง็งราชสํานักปัตตานี โดยอาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป รองเง็ง
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ รองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้ จังหวัดกระบ่ี และรองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง จังหวัด
สตูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากการศึกษาพบว่า  การแสดงรองเง็งเป็นที่นิยมทั่วไปในบริเวณแหลมมลายู ได้รับอิทธิพล
และพัฒนามาจากการเต้น บรันโย (Brunyo) ของชาวโปรตุเกส รองเง็งราชสํานักปัตตานี ฟ้ืนฟูในสมัย
ขุนจารุวิเศษศึกษากรได้นําเอาลีลาการร่ายรําแบบไทยเข้ามาผสม เริ่มจากนักแสดงทักทายด้วยการสลาม 
เต้นเพลงลาฆูดูวอเป็นเพลงแรก ผู้แสดงชาย-หญิง 3 คู่ขึ้นไป เน้นการเคลื่อนไหวด้วยจังหวะเท้า
มากกว่าท่าทางของมือ รองเง็งชาวเลเร่ิมครั้งแรกที่เกาะลันตา โดยชาวเลรับอิทธิพลการเต้นมาจาก
เกาะปีนัง ใช้แสดงในประเพณีลอยเรือ ทักทายคู่เต้นด้วยการไหว้ เริ่มเต้นเพ่ือไหว้ครู 3 เพลง และลา
ด้วยเพลงตาเบ๊ะอิเจ๊ะ บทร้องเป็นภาษามลายู ผู้แสดงหญิงล้วนท่าเต้นเน้นการเคลื่อนไหวมือและเท้า
เท่าๆ กัน ใช้ผ้าเช็ดหน้าเป็นอุปกรณ์ประกอบการเต้น รองเง็งตันหยง ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะปีนัง
และรองเง็งชาวเลเกาะลันตา นิยมเล่นในกลุ่มชาวไทยมุสลิม ทักทายคู่เต้นด้วยการโค้ง เริ่มเต้นเพ่ือไหว้
ครู 2 เพลง และลาด้วยเพลงลาฮูดูวอ บทร้องเป็นภาษาถิ่นใต้ร้องโต้ตอบในบทปฏิพากย์ ท่าเต้นเน้น
จังหวะการทิ้งสะโพก  

การศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการแสดงรองเง็ง ทั้ง 3 ประเภทพบว่า มีพ้ืนฐานด้านเครื่องดนตรี 
ทํานองเพลง และการเต้นด้วยจังหวะเท้ามาจากกลุ่มชนชาติตะวันตกเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 
ได้แก่ บทประพันธ์เป็นบทกลอนปันตุน บทร้องภาษามลายู และเครื่องแต่งกายแบบชาวมลายู 
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันเกิดจากวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมอิทธิพลภายนอกและการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม ส่งผลให้รองเง็งราชสํานักปัตตานี มีท่าเต้นที่อ่อนช้อยงดงาม ส่วนรองเง็งชาวเลและรองเง็ง
                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
2 ที่ปรึกษาหลัก 
3 ที่ปรึกษาร่วม 
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ตันหยง มีรูปแบบการแสดงที่เรียบง่ายตามแบบชาวบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนภาคใต้ 
ในอดีต 
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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 Rong-
Ngeng 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 

ดินแดนภาคใต้ต้ังอยู่ในตําแหน่งเส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญ  พ่อค้าส่วนใหญ่จะแวะตาม
เมืองท่าชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย  อีกทั้งบริเวณภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
เครื่องเทศ  ที่พ่อค้าชาวตะวันตกต้องการ  ส่งผลให้ภาคใต้ของไทยมีกลุ่มชนหลายกลุ่มเข้ามาอาศัยอยู่  
ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม  การปฏิสัมพันธ์น้ันก่อให้เกิดการเชื่อมต่อและการดูด
ซึมทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมทั้งในแง่แบบแผนพฤติกรรม  
ความคิด  ทัศนคติ  ค่านิยมและความเช่ือต่างๆ (สถาพร ศรีสัจจัง. 2533 : 23) ในที่น้ี รองเง็ง ถือได้ว่า
เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของไทยที่มีลักษณะการประสมประสานวัฒนธรรมตะวันตกที่นิยมเล่นกัน
ในแถบแหลมมลายูกล่าวคือมีลักษณะเป็นการเต้นรําเก้ียวพาราสีของคู่ชาย–หญิง  โดยเน้นการ
เคลื่อนไหวเท้าเป็นหลัก อันเป็นลักษณะแบบฝรั่งผสมผสานท่ารําด้วยมือแบบเอเชีย  ทํานองเพลงมี
รากฐานมาจากเพลงพื้นเมืองยุโรปผสมกับเพลงพื้นเมืองมลายูรองเง็งมีด้วยกันสองชนิดแตกต่างกัน   
แบบแรกเป็นการแสดงพื้นเมืองเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นจากบ้านขุน
นางในอดีต  แบบที่สองเป็นมหรสพของชาวบ้านภาคใต้แถบฝั่งตะวันตก เช่น จังหวัดกระบ่ี พังงา  
และภูเก็ต  มีช่ือเรียกที่แตกต่างออกไป เช่น หล้อแหง็ง เพลงตันหยง รองเง็งตันหยง รองเง็งชาวเล
(นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. 2551: 14) รองเง็งภาคใต้ในแต่ละท้องที่ แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ก็มี
พ้ืนฐานการแสดงท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกในแบบเดียวกัน การศึกษารูปแบบการแสดง
รองเง็งจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ความนึกคิดต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่นที่
แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่มิใช่มีแต่เฉพาะความงามเพียงอย่างเดียวของชาวภาคใต้ที่ยังหลงเหลือให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ปัจจุบันรองเง็งไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนในอดีต ลักษณะหรือกรอบในการแสดง
รองเง็งจึงได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการทางสังคม เพ่ือความอยู่รอดของศิลปินที่ยึดอาชีพใน
การแสดงพ้ืนบ้าน ประกอบกับศิลปินพ้ืนบ้านที่มีความชํานาญเป็นผู้สูงอายุทําให้ขาดการสืบทอด    
เป็นเหตุให้รูปแบบศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านรองเง็งน้ันอาจสูญหายไปดังน้ันก่อนที่องค์ความรู้ต่างๆ  
เก่ียวกับรูปแบบการแสดงรองเง็งจะสูญหายไป ส่งผลให้ขาดการสืบทอด จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจ
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ที่จะศึกษาเปรียบเทียบรองเง็งประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคใต้อัน ได้แก่ รองเง็งราชสํานักปัตตานี
ของขุนจารุวิเศษศึกษากรโดยอาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป รองเง็งชาวเล คณะสังกาอู้ จังหวัดกระบ่ี 
และรองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง จังหวัดสตูล ผลของการศึกษาจะทําให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการแสดงรองเง็ง เพ่ือการถ่ายทอด 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 จังหวัดกระบ่ี และ
รองเง็งตันหยง คณะศรีปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแสดงรองเง็งจัดทําเคร่ืองมือวิจัยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ ครูภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ศิลปินนักดนตรี
และนักเต้นรองเง็ง นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอในบทที่ 1-3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการสอบจัดดําเนินการสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยกลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มศิลปินนักดนตรีและนักเต้นรองเง็ง แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลนําเสนอเป็น
รายงานการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก 
พบว่า อิทธิพลที่ทําให้การแสดงรองเง็งในแต่ละประเภทมีความเหมือนและแตกต่างกันดังน้ี 

ลําดับและวิธีการแสดง  การแสดงรองเง็งน้ันจะให้ความสําคัญกับเพลงลาฆูดูวอคือ
จะต้องเต้นเป็นเพลงแรกสําหรับการแสดงของรองเง็งราชสํานักปัตตานีและรองเง็งชาวเล ถือเป็นเพลง
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ที่ใช้สําหรับไหว้ครูของรองเง็งชาวเลและรองเง็งตันหยง และขาดไม่ได้ในการแสดงทุกครั้ง จากการท่ี
ชาวเลนับถือผีบรรพบุรุษ ให้ความสําคัญกับพิธีลอยเรือเพ่ือขับไล่สิ่งช่ัวร้าย ใช้การเต้นรองเง็งเพ่ือสร้าง
ความสนุกสนานและเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าให้มาคุ้มครอง ดังน้ันรองเง็งชาวเลจะให้ความสําคัญในการ
ไหว้ครูเป็นพิเศษ มีเพลงที่ใช้สําหรับไหว้ครู ถึง 3 เพลงด้วยกัน  คือเพลงลาฆูดัว (ลาฆูดูวา) เมาะอินัง  
และบุหรงปูเต๊ะ ส่วนรองเง็งตันหยงมีพัฒนาการมาจากรองเง็งชาวเลจึงได้รับอิทธิพลในการเต้นเพ่ือ
ไหว้ครูมาด้วยส่วนหน่ึง แต่จะใช้เพลงลาฮูยาโง้งและเพลงลาฮูดูวอ เต้นเพ่ือไหว้ครู การเต้นร่วมกันกับ
คู่เต้นจะมีการแสดงความเคารพหรือทักทายคู่เต้นก่อนเริ่มเพลง และเมื่อจบในแต่ละเพลง รองเง็งใน
แต่ละประเภทมีการทักทายหรือแสดงความเคารพที่ต่างกันคือ รองเง็งราชสํานักปัตตานีใช้การสลาม  
รองเง็งชาวเลใช้การไหว้ และรองเง็งตันหยงจะใช้การคํานับ หลังจากไหว้ครูแล้วการเต้นเพลงรองเง็ง
จะเลือกใช้เพลงใดเพื่อเต้นในลําดับถัดจากเพลงไหว้ครูก็ได้ ขึ้นอยู่กับนักดนตรีหรือเจ้าภาพหรือคู่เต้น
ชายเป็นผู้ขอ เมื่อจบการแสดงจะมีเพียงรองเง็งชาวเลเท่าน้ันที่มีการเต้นเพลงตาเบ๊ะอิเจ๊ะ เพ่ือลาสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิและผู้ชม 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลวิเคราะห์ลําดับการแสดงรองเง็ง 

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

- ใช้การสลามเพ่ือทักทายและทํา
ความเคารพ 

-ใช้การไหว้เพ่ือทักทายและทํา
ความเคารพกัน 

- ใช้การโค้งเพ่ือทักทายและ
ทําความเคารพกัน 

 - ไม่มีการไหว้ครู เริ่มเต้นด้วย
เพลงลาฆูดูวอ 

 - มีเพลงสําหรับไหว้ครู 3 เพลง 
คือ ลาฆูดัว(ลาฆูดูวา) มะอินัง
บุหรงปูเต๊ะ  

 - มี เพลงสําหรับไห ว้ครู 2 
เพลง คือ ลาฮูยาโง้ง ลาฮูดูวอ 

- นิยมปิดท้ายด้วยเพลงเมาะอินัง
ลามา ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงท่า
เต้นที่สนุกสนาน เก้ียวกันระหว่าง
ชาย-หญิง 

- ใช้เพลงตาเบ๊ะอิเจ๊ะเต้นเมื่อ
จบการแสดงและเพ่ือเป็นการ
ลาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและผู้ชม 

- ใช้เพลงลาฮูดูวอเป็นเพลง
จบไม่มีท่าเต้นเป็นเพียงเพลง
บรรเลงเท่าน้ัน 

 
บทเพลงและทํานองเพลง  รองเง็งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเดิมใช้ภาษามลายู

ประกอบทํานองเพลงรองเง็ง  เน่ืองจากภาษามลายูเป็นภาษาสําคัญต้ังแต่โบราณเพื่อใช้สื่อสารกันใน
ด้านการค้าขายในดินแดนแหลมมลายูมาแต่อดีตและใช้เป็นภาษามลายูเพ่ือเผยแพร่ศาสนาอิสลาม  
ลักษณะบทประพันธ์เป็นบทกลอนปันตุน ต่อมาได้พัฒนาเป็นรองเง็งประยุกต์ นักวิชาการใช้ช่ือว่า
รองเง็งตันหยง เป็นการปรับเน้ือร้องภาษามลายูที่เข้าใจยากให้เป็นภาษาถิ่นใต้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
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และเกิดความสนุกสนานในการเต้นมากขึ้น แต่ยังคงมีเน้ือความในเชิงเปรียบเทียบ สุภาษิต คําพังเพย
ในลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิงในทํานองเพลงปฏิพากย์ 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์บทเพลงและทํานองเพลง 

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

เดิ ม บท ร้ อ ง เป็ นภ าษ ามล า ยู 
เน้ือหาของเพลงเป็นบทเก้ียวพา
ราสี  บรรยายความ งามขอ ง
ธรรมชาติแต่ในปัจจุบันไม่มีผู้สืบ
ทอดบท 

บทร้องเป็นภาษามลายู  มี 2 
ลักษณะคือ  
- บทร้องที่จําสืบมาเป็นภาษา
มลายู เน้ือร้องสามารถนําไปใช้
ร้องได้ทุกทํานองเพลงรองเง็ง
ความแตกต่างจะอยู่การเว้น
จังหวะของคํา 
- บทร้อ งที่ เป็ น ส ร้ อ ย รับ  มี
กําหนดไว้ในทํานองเพลงรองเง็ง  
จะมี คํ า ใน ช่ื อ ทํ าน อ ง เพ ล ง
รองเง็งปะปนอยู่เช่น สร้อยของ
เพลง 

บทร้องเป็นภาษาท้ องถิ่ น
เข้าใจง่าย เป็นการร้องโต้ตอบ
ระหว่างนักแสดงหญิงกับชาย
ที่เป็นคู่เต้นในทํานองเกี้ยวพา
ราสีระหว่างชาย-หญิง ร้องแก้
กันในทํานองเพลงปฏิพากย์ 
บทร้องมีทั้ งจําสืบต่อกันมา 
และคิดบทร้องสด ๆ ขึ้นมา
ร้องโต้ตอบกัน จะขึ้นต้นบท
ร้อ งด้ วยคํ า ว่า  บุ ห งาหรือ
ตันหยง     
 

    ทํานองเพลงที่ใช้สําหรับเต้น
รองเง็งราชสํานักปัตตานี ปัจจุบัน
มีอยู่ 8 เพลง  ลาฆูดูวอ  ลานัง ปู
โจ๊ะปีซังเมาะอินังชวา จินตาซายัง
เม า ะ อิ นั ง ล า ม า  อ า ยั ม ดิ ด๊ิ 
บุหงารําไป 
 

    ทํานองเพลงที่นิยมนํามาเต้น
ในแต่ละคืน รวม 9 เพลง ได้แก่ 
ลาฆูดัวมะอินังบุหรงปูเต๊ะ 
สปาอีตูปราวูอาเจ๊ะกาโย๊ะซาปัน
อายัมดิด๊ีกินตาซายังตาเบ๊ะอิเจ๊ะ 

    ทํานองเพลงที่นิยมนํามา
เต้ น ในแ ต่ละคื น  รวม  10 
เพลง คือลาฮูยาโง้ง 
ลาฮูดูวอลาฮูมะอินัง 
ลาฮูปารีหาดยาวลาฮูซินาโดง
ลาฮูปารีเจ๊ะมาหมาด 
ลาฮูปารีภูเก็ต ลาฮูบุหรงปูเต๊ะ 
ลาฮูอายัมดิด๊ิลาฮูกีตาซายัง 

 
ดนตรีจากการที่ในดินแดนแหลมมลายูเป็นดินแดนที่มีความสําคัญในเรื่องการค้าทาง

ทะเล ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์กลุ่มชนหลายเช้ือชาติ ที่เข้ามาค้าขาย ต้ังถิ่นฐาน ได้แก่ จีน อินเดีย ชวา 
มลายู อาหรับ สปน โปรตุเกส ฮอลันดา เป็นเหตุให้เครื่องดนตรีรองเง็งมีการนําเอาเครื่องดนตรี
ตะวันตกเข้ามาได้แก่ ไวโอลิน  เข้ามาผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน ได้แก่ รํามะนาเล็ก รํามะนา
ใหญ่ และฆ้อง เป็นการประสมวงดนตรีรองเง็งฝั่งตะวันตก ส่วนรองเง็งราชสํานักปัตตานีในยุคขุนจารุ
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วิเศษศึกษากรเป็นผู้ ฟ้ืนฟู ได้เพ่ิมเครื่องดนตรีแบบสากลเข้ามา  โดยคณะของนายขาเดร์ แวเด็ง 
ประกอบด้วยแมนโดลิน แอคคอเดียน และมาลากัส ส่วนทํานองเพลงรองเง็งน้ันเข้าใจว่าได้รับอิทธิพล
จากประเทศทางตะวันตก 
 
ตารางที่ 3  วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องดนตรีรองเง็ง  

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

     มีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้าน รํามะนาเล็ก ฆ้อง 
และเคร่ืองดนตรีจากชาติตะวันตก 
ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอ
เดียนและมาราคัส 

     เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านได้แก่ 
รํามะนาใหญ่ รํามะนาเล็ก  และ
ฆ้องส่วนเครื่องดนตรีจากชาติ
ตะวันตกมี เพี ยงช้ิน เดียวคือ
ไวโอลิน 

     เค รื่ อ งด น ต รี พ้ื น บ้ าน
ได้แก่ รํามะนาใหญ่ รํามะนา
เล็ก  และฆ้อง 
ส่วน เครื่อ งดนตรีจากชาติ
ตะวันตกมีเพียงช้ินเดียวคือ
ไวโอลิน 

 
ผู้แสดง รองเง็งแต่ละคณะจะมีจํานวน 10-20 คนผู้แสดงรองเง็งราชสํานักปัตตานีที่

ได้รับการฟ้ืนฟูโดยขุนจารุวิเศษศึกษากร  ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการในจังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะ
ข้าราชการครู  นอกจากน้ันยังมีบุคลากรในหน่วยงานราชการ  และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา
ในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาสผู้แสดงรองเง็งชาวเลเป็นกลุ่มชนชาวเลที่มีอาชีพประมงใน
หมู่บ้านสังกาอู้ อําเภอเกาะลันตา  ส่วนผู้แสดงรองเง็งตันหยงจะเป็นชาวมุสลิมหรือคนในท้องถิ่น  
ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง  ชาวสวน  และต้ังถิ่นฐานชายฝั่งทะเลบริเวณอําเภอละงู  จังหวัดสตูล   
 
ตารางที่ 4  วิเคราะห์เปรียบเทียบผู้แสดงรองเง็ง 

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

- ผู้แสดงมีทั้งชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิม 
- ผู้เต้นมีทั้งชายและหญิง 
- ไม่มีนักร้อง 

- ผู้แสดงเป็นชาวเล 
- ผู้เต้นในคณะมีเฉพาะหญิง 
- นักแสดงและนักดนตรีร่วมกัน
ขับร้องเพลงรองเง็ง 

- ผู้แสดงเป็นชาวไทยมุสลิม 
- ผู้เต้นในคณะมีเฉพาะผู้หญิง 
- นักแสดงผู้ขับร้องหลัก บาง
โอกาสผู้ชมร่วมขับร้องกับ
นักแสดงด้วย 
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ท่าเต้นรองเง็ง แยกศึกษาประเด็นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามหัวข้อต่อไปน้ี 
1) ท่าเต้นรองเง็งในทํานองเพลงเดียวกัน ได้แก่  เพลงลาฆูดูวอ  เพลงจินตาซายัง  

และทํานองเพลงในกลุ่มเพลงเมาะอินัง  อายัมดิด๊ิ  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 ยํ่าเท้าสลับกับการจรดเท้า ยํ่าเท้าเคลื่อนที่  ก้าวเท้า
สลับเขย่งเท้า  และเตะเท้า 

4) ลักษณะการเต้นรองเง็งแบบเคลื่อนที่รองเง็งราชสํานักปัตตานี เป็นการเต้นรําคู่
ชาย-หญิงที่มีการเคลื่อนไหวแบบผลัดกันรุกในลักษณะเก้ียวพาราสีระหว่างชาย-หญิง ฝ่ายชายจะ
แสดงลวดลายเจ้าชู้ ต้อนคู่เต้น ฝ่ายหญิงเต้นหลบหลีกการเก้ียวของฝ่ายชาย ส่วนรองเง็งชาวเลและ
รองเง็งตันหยง เป็นการเต้นแบบทีมมีการแปรแถวที่เรียบง่ายเคลื่อนที่น้อย ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็นคู่ๆ 
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบท่าเต้นรองเง็ง 

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

1. ท่าเต้นรองเง็งในทํานองเพลงเดียวกัน 
- เพลงลาฆูดูวอ  เพลงจินตาซายัง ทํานองเพลงในกลุ่มเพลงเมาะอินัง  อายัมดิด๊ิ  และบุหรงปูเต๊ะ 
2. ท่าเต้นหลักรองเง็งในทํานองเพลงที่ต่างกัน 
ลานัง ปูโจ๊ะปีซัง และบุหงารําไป สปาอีตู  ปราวูอาเจ๊ะ  กาโย๊ะซา

ปัน  และตาเบ๊ะอิเจ๊ะ 
 

ลาฮูปารีหาดยาว  ลาฮูซินา
โดง  ลาฮูปารีเจ๊ะมาหมาด  
และลาฮูปารีภูเก็ต 

3. ท่าเต้นหลักรองเง็งในทํานองเพลงที่ต่างกัน 

- เน้นการเคลื่อนไหวเท้ามากกว่า
ท่าทางของมือ 
 
 

- เน้นการใช้มือร่ายรําและการ
เคลื่อนไหวของเท้าเท่า ๆ กัน 
แสดงสีหน้าท่าทางสนุกสนาน 
 

- เน้นการใช้มือร่ายรําและ
การเคล่ือนไหวของเท้าเท่า ๆ 
กั น  แ ส ด งสี ห น้ าท่ า ท า ง
สนุกสนาน 
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รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

- ยํ่าเท้าสลับกับการจรดเท้า ยํ่า
เท้าเคลื่อนที่  ก้าวเท้าสลับเขย่ง
เท้า  และเตะเท้า 

-ยํ่าเท้าสลับกับการจรดเท้า ยํ่า
เท้าเคล่ือนที่  ก้าวเท้าสลับเขย่ง
เท้า  และเตะเท้า 

- ยํ่าเท้าสลับกับการจรดเท้า 
ยํ่าเท้าเคล่ือนที่  ก้าวเท้าสลับ
เขย่งเท้า  และเตะเท้า 

4. การเต้นรองเง็งแบบเคลื่อนที่ 
เป็นการเต้นรําคู่ชาย-หญิง 
ที่มีการเคลื่อนไหวแบบผลัดกันรุก 
ในลักษณะเก้ียวพาราสีระหว่าง
ชาย -หญิ ง  ฝ่ ายชายจะแสดง
ลวดลายเจ้าชู้ ต้อนคู่ เต้น  ฝ่าย
หญิงเต้นหลบหลีกการเก้ียวของ
ฝ่ายชาย 

เป็นการเต้นแบบทีม  มีการแปร
แถวที่เรียบง่าย  เคลื่อนที่น้อย  
ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็นคู่ ๆ 

เป็นการเต้นแบบทีม  มีการ
แปรแถวที่เรียบง่าย  เคลื่อนที่
น้อย  ไม่เน้นการเคลื่อนที่เป็น
คู่ ๆ 

5. อิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อท่าเต้นรองเง็ง 
ได้รับ อิท ธิพลท่ าเต้นจากราช
สํานักปัตตานี  โดยกําหนดท่าเต้น
ให้ เข้ ากับทํ านองเพลงรองเง็ง  
คล้ายกับการกําหนดท่ารําในรําวง
มาตรฐาน ที่มีแบบแผน  
 

ได้รับอิทธิพลท่าเต้นมาจากวิถี
ชีวิตประจําวันของคนในท้องถิ่น  
ท่าเต้นมีความเรียบง่ายบ่งบอก
ถึงวิถีชีวิตของชาวเล  เช่น  ท่า
แสดงถึงคลื่นลมในทะเล  ท่า
แจวเรือ  ท่าที่แสดงถึงความ
เคารพ  
 

ได้รับอิทธิพลท่าเต้นส่วนหน่ึง
มาจากวิถีชีวิตประจําวันของ
คนในท้องถิ่น  และท่าเต้น
บางท่ามีส่วนคล้ายคลึงกับท่า
เต้นรองเง็งราชสํานักปัตตานี 
เ ป็ น ไป ไ ด้ ว่ า น่ า จ ะ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ล ท่ า เ ต้ น ม า จ า ก
ประเทศมาเลเซีย ในท่า กํา
มือหลวมประกอบการยํ่าเท้า-
จรดเท้า 

 
สรุปได้ว่าท่าเต้นรองเง็งสามารถแบ่งการเต้นออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
1) แบบชนช้ันสูง เน้นท่าเต้นที่สุภาพ  อ่อนช้อย สํารวมกิริยาในการเต้น พิถีพิถันในเร่ือง

ของ  ท่าเต้น เป็นลักษณะการเต้นของรองเง็งราชสํานักปัตตานี 
2) แบบชนช้ันกลาง เป็นการเต้นที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน ลีลาท่าเต้นของฝ่าย

ชายแสดงถึงการเก้ียวพาราสีฝ่ายหญิง ในกิริยาจะโอบหญิงหรือเคล่ือนไหวเข้าประชิดหญิง ใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการเกี้ยว ฝ่ายหญิงใช้สีหน้าท่าทางปัดป้องฝ่ายชายมิให้เข้าใกล้ แต่ยังคงรักษาศิลปะ
การเต้นรองเง็ง  ซึ่งปรากฏอยู่ในการเต้นรองเง็งราชสํานักปัตตานี 
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3) แบบชนช้ันชาวบ้าน เป็นการเต้นที่ไม่มีระเบียบแบบแผน เน้นการเคลื่อนไหวทุกส่วน
ของร่างกาย มีการใช้สีหน้าและแสดงอารมณ์สนุกสนานระหว่างคู่เต้น อีกทั้งฝ่ายชายท่ีมาร่วมเต้น
สามารถออกไปเต้นในแบบของตนตามจังหวะได้ จะปรากฏอยู่ในการเต้นรองเง็งชาวเล และรองเง็ง
ตันหยง 

เครื่องแต่งกาย  เครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการแสดงรองเง็ง ได้รับอิทธิพลจากการแต่ง
กายของชาวพ้ืนถิ่นมลายูและชาวจีนผสมมลายู ผู้แสดงหญิงจะใส่ชุดยอนย่าหรือยะหยาชุดบานง  และ
ชุดบายา  ซึ่งเป็นชุดที่นิยมสวมใส่ในชีวิตประจําวันชุดยะหยาเป็นชุดแบบเดียวกันกับชุดบานงและชุด
บายา  แตกต่างที่เน้ือผ้า  ชุดยะหยาตัวเสื้อจะตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้ของอังกฤษหรือโปรตุเกสเข้ากับ
ผ้าซิ่นที่เป็นผ้าปาเต๊ะ  ส่วนชุดบานงและชุดบายาเป็นชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าซอแกะ ผ้าไหมหรือผ้าที่สอด
ด้ินทอง  ส่วนผู้แสดงชายจะสวมกางเกงขายาวทรงหลวมแบบของจีน ซึ่งรองเง็งราชสํานักปัตตานีจะมี
ความพิถีพิถันในเรื่องของเคร่ืองแต่งกายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวมลายู  มากกว่ารองเง็งชาวเลและ
รองเง็งตันหยงซึ่งจะไม่เน้นการแต่งกายที่หรูหรา 
 
ตารางที่ 6  วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายรองเง็ง 

รองเง็งฝั่งตะวันออก รองเง็งฝั่งตะวันตก 
รองเง็งราชสํานักปัตตานี รองเง็งชาวเล รองเง็งตันหยง 

 
 
 
 
 
 
 

ชุดบานง (กือบายอ) 

 
 
 
 
 
 
 

ชุดยะหยา (ยอนย่า) ชุดบายา 

 
 
 
 
 
 
 

ชุดจือเกาะมุซัง 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก 

พบว่า อิทธิพลที่ทําให้การแสดงรองเง็งในแต่ละประเภทมีความเหมือนและแตกต่างกันดังน้ี 
1. รองเง็งมีพ้ืนฐานด้านเครื่องดนตรี ทํานองเพลงรองเง็งและการเต้นด้วยจังหวะเท้ามาจาก

กลุ่มชนชาติตะวันตกเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมพ้ืนเมืองได้แก่ บทกลอนปันตุน บทร้องภาษามลายู และ
เครื่องแต่งกายชาวมลายู 

2. รองเง็งฝั่งตะวันออกท่ีรับเข้ามาทางราชสํานักปัตตานี มีท่าเต้นรองเง็งที่อ่อนช้อย งดงาม
ตามแบบราชสํานัก และในสมัยที่รองเง็งถูกฟ้ืนฟูโดยขุนจารุวิเศษศึกษากรน้ันได้นําเอาลีลาการร่ายรํา
แบบรําไทยเข้ามาผสมผสานด้วย ซึ่งทําให้เกิดความสวยงามแปลกตามีการกําหนดลําดับท่าเต้นให้เข้า
กับทํานองเพลงรองเง็ง ในส่วนของดนตรี เพ่ิมเครื่องดนตรีดําเนินทํานองอย่างแมนโดลิน แอคคอเดียน 
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างมาราคัส ทําให้รองเง็งราชสํานักมีรูปแบบและองค์ประกอบของการ
แสดงที่มีแบบแผน   

3. รองเง็งฝั่งตะวันตกที่เป็นสายชาวบ้านรับเข้ามาโดยนักเดินทางจากเกาะปีนัง ไทรบุรีนําเข้า
มาเผยแพร่ มีรูปแบบที่แสดงถึงความเรียบง่ายตามแบบชาวบ้าน ด้านดนตรีคงรูปแบบด้ังเดิมท่าเต้น
และบทร้องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทางภาคใต้ในอดีต   

ศิลปะการแสดงรองเง็งในท้องถิ่นภาคใต้ทั้ง 3 ลักษณะ มีความเป็นอัตลักษณ์ของตน แสดงถึง
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของชาวพ้ืนถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางยุโรป-เอเชีย อันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของภูมิภาคน้ี 
และยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการให้ความบันเทิงและประกอบอยู่
ในพิธีกรรมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องสําคัญย่ิง ที่ศิลปิน 
นักวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและรักษาศิลปวัฒนธรรมการแสดงรองเง็ง เพ่ือให้ดํารงอยู่คงอัตลักษณ์และมรดก
วัฒนธรรมของภาคใต้สืบไป 
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