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การสถาปนารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์การสถาปนารองเง็งกระแสหลักใน
พื้นที่ปัตตานีในช่วงปี พ.ศ. 2439-2494 การกำหนดขนบรองเง็ง และ (2) การสืบทอดในรูปแบบระบำพื้นบ้านจังหวัด
ปัตตานี โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เก็บข้อมูลภาคสนามดนตรีและการแสดงสด
สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการเสวนากลุ่ม จากนั้น
นำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณาวิเคราะห์
ผลจากการศึกษาพบว่า 1. การสถาปนาความเป็นรองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี ประกอบด้วย 1.1 การสร้าง
พลังความเป็นรองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี 1.2 การกำหนดขนบรองเง็ง 2. การสืบทอดในรูปแบบระบำพื้นบ้าน
จังหวัดปัตตานีเป็นไปตามกรอบของขนบ รองเง็งปัตตานีนั้นได้ฝังรากลึกอยู่ในอาณาบริเวณของการสร้างสรรค์การแสดง
รองเง็งในพื้นที่และนอกพื้นที่ปั ตตานี รวมทั้งการแสดงระบำพื้นบ้านภาคใต้บางชุดยังแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างสรรค์ที่
ยังคงยึดโยงกับความเป็นขนบของโครงสร้างรองเง็งปัตตานีอีกด้วย
ABSTRACT
This qualitative research study aims to analyze the mainstream- Ronggeng dance in Pattani on
2439-2494 BE and the Influences toward the creation of southern's local classical dance. The data were
gathered by reviewing the previous literatures, and studying the related documents. The information
about the music and live shows, the in- depth interview, the informal interview, focus group interview
and the non-participation observation were included for the data collection.
The results indicated that: 1) there were two ways to found the mainstream Ronggeng dance
identity in Pattani province, including: 1. 1) empowering the mainstream Ronggeng dance identity in
various areas at Pattani and 1.2) determining the traditions of Ronggeng dance 2) the forms and patterns
of Pattani’s local classical dance were inherited accordingly to the old-framed-traditional ways.
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บทนำ
บทความนี้นำเสนอผลการศึกษารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงปี พ.ศ. 2439-2494 ซึ่งปัจจุบันยังมี
กลุ่ม ภาคีเครือข่ายทางดนตรีและการแสดงรองเง็งที่ทำงานสืบสาน อนุรักษ์ ให้รองเง็งยังคงบทบาทสำคัญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง การเข้าไปทำการศึกษาในกลุ่มหรือคณะรองเง็ง หรือศิลปินที่ถือได้ว่ามี
ชื่อเสียงและมีงานต่อเนื่องถือเป็นความสำคัญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการทั้งด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม
ศึกษา รวมทั้งด้านศิลปะการแสดง การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเผยให้เห็นว่า รองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปั ตตานี ใน
ช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494 นั้น สถาปนาขึ้นได้อย่างไร และทำอย่างไรจึงสามารถทรงอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ระบำ
พื้นบ้านภาคใต้ได้ในช่วงเวลาต่อมา โจทย์สำคัญในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นเหมือนการถอดบทเรียนการทำงานสืบสาน
สร้างสรรค์ทุนทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่ นที่ได้ข้อมูลในแง่มุมวิชาการ การต่อยอดการแสดงในบริบที่เปลี่ยนไป
และวิถีทางการดำรงไว้ซึ่งอาชีพศิลปินรองเง็ง
ความเป็น กระแสหลักกำหนดผ่านการสร้าง “ขนบ” ซึ่งหมายถึงระบบความเชื่อที่ถ่ายทอดผ่าน กฎเกณฑ์ กติกา
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ถูกกำหนดจากสังคมรองเง็งปัตตานี สะท้อนออกมาเป็นลักษณะการแต่งกาย เครื่องดนตรี บทเพลง
เนื้อร้อง และรูปแบบของคณะในการแสดงสู่สาธารณะ ขนบที่ปรากฏในการแสดงรองเง็งปัตตานีนี้ ภายหลังได้คลี่คลายไปสู่
การสร้างสรรค์มากมาย มีการการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวในบริบทใหม่ๆ และการขยับขยายอาณา
บริเวณในการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของการศึกษานี้ “ขนบ” นั้นยังอยู่อย่างเหนียวแน่นได้อย่างไร
และมีปฏิบัติการอย่างไรภายใต้เงื่อนไขใด โดยเฉพาะใช่ช่วงเวลาที่ยังคงรักษาความเป็นรองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494
บทความนี้ นำเสนอเฉพาะในส่วนของผลการวิเคราะห์การสถาปนารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงเวลา
ดังกล่าวและอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านภาคใต้ โดยใช้มุมมองทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ
(Pierre Bourdieu, 1997) ว่าด้วยการปฏิบัติการมาเป็นเครื่องมือทางความคิดหลัก (thinking tool) โดยในการวิจัยครั้งนี้
ถึงแม้ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์เพื่อเปิดมุมมองทางการศึกษาเชิงมานุษยวิยาการดนตรี (Ethnomusicology)
แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการทำงานภาคสนาม การเก็บข้อมูลดนตรีและการแสดง เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทาง
วัฒนธรรมศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำเสนอกระบวนทัศน์การทำงานทางด้านมานุษยวิ
ยาการดนตรี โดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมศึกษาเป็นเครื่องมือได้อีกมิติหนึ่ง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์การสถาปนารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494 การกำหนดขนบรองเง็ง
2. วิเคราะห์การสืบทอดในรูปแบบระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
ระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินการวิจัย
การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกใช้ทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์ในการวิเคราะห์เพื่อเปิดมุมมองทางการ
ศึกษาเชิงมานุษยวิยาการดนตรี (Ethnomusicology) โดยมีวิธีขั้นตอนการดำเนินงานได้แก่
ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูล
การลงพื้นที่ (Fieldwork) การสำรวจพื้นที่และการเตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเข้าสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้น
ขอเข้าชมการแสดง และร่วมพูดคุยกับศิลปินอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหาประเด็นและแนวทางในการศึกษาดนตรีและการ
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แสดง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับศิลปิน และการวางแผนการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและไม่เป็นทางการ
(In-depth interview and Informal interview) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ คณะรองเง็งสร้างสรรค์ ศิลปินรองเง็งปัตตานีขนบ ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
อื่น โดยแบ่งคำถามในการสัมภาษณ์ให้ตรงตามประเด็นในการวิจัย การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
จัดระบบข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสรุป และนำเสนอข้อมูล
ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวคิดปฏิบัติการ ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ปฏิบัติการเป็นการ
อธิบายการแก้ไขปัญหาระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับปัจเจกบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่ถูกกำหนดจากกฎเกณฑ์ของ
โครงสร้างสังคม (rule) และด้านของการสร้างสรรค์/เปลี่ยนแปลงได้ด้วยมนุษย์ที่เป็นผู้กระทำการ โดยในบทความนี้ผู้วิจัย
ได้นำเสนอในส่วนของด้านที่เป็นกฎเกณฑ์ของโครงสร้างทางสังคมที่ได้ค้นพบในรองเง็งปัตตานี ซึ่งมาจากการสถาปนา
รองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494 และนำมาสู่การกำหนดขนบที่ใช้ปฏิบัติสืบต่อในกลุ่ม
ระบำพื้นบ้านภาคใต้ ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นปฏิบัติการด้านของการสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ปฏิบัติการของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้นำเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. การสถาปนาความเป็นรองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี
1.1 การสร้างพลังความเป็นรองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี
เมื่อกล่าวถึงรองเง็งปัตตานี ความหมายของรองเง็งปัตตานีนั้นไม่ใช่เฉพาะรองเง็งในพื้นที่ปั ต ตานี
แต่หมายถึงรองเง็งที่มีความผูกโยงกับชุดการแสดงของราชสำนัก การถูกสถาปนาความเป็นกระแสหลักของรองเง็งปัตตานี
จึงมาจากการเป็นชุดการแสดงของราชสำนักปัตตานี ที่มีระบบระเบียบและความประณีตมีแบบแผน ซึ่งปรากฏตั้งแต่
รองเง็งในวังยะหริ่ง (2439-2449) จนถึงรองเง็งยุคขุนจารุวิเศษศึกษากร (2494) โดยผู้วิจัย จะอธิบายการสร้างความเป็น
กระแสหลักที่ปรากฎจากการศึกษาผ่านประเด็นต่าง ๆ เช่น การสถาปนาความเป็นกระแสหลักจากราชสำนัก การเบียดขับ
รองเง็งชาวบ้าน และการฟื้นฟูรองเง็งราชสำนักของขุนจารุวิเศษศึกษากร
1.1.1 การสถาปนาความเป็นกระแสหลักจากราชสำนัก
รองเง็งในราชสำนักหรือรองเง็งวังยะหริ่งนั้นเป็นรองเง็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มีประวัติที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี การสถาปนาความเป็นกระแสหลักของชุดการแสดงในราชสำนักอาจถูกสร้าง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมบารมีของผู้ปกครองหรือเจ้าเมือง หรือใช้เพื่อประโยชน์ทางการทูตผ่านการใช้แสดงต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่สำคัญดังที่ปรากฎในประวัติรองเง็งยะหริ่งเรื่องรองเง็งในยุคของพระยาพิพิธเสนา
มาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม มีการควบคุมการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดงรองเง็งของคณะนายญังให้แก่ข้าทาสบริวารในวังยะ
หริ่ง เพื่อเป็นคู่รำแก่แขกชายผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในวัง (สุภา วัชรสุขุม , 2540) นอกจากนี้
ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (2544) กล่าวในหนังสือมานุษยดนตรีวิทยาดนตรีพื้นบ้านไทยภาคใต้ว่า การฝึ กรองเง็งในราชสำนัก
ดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมกันในวังของเจ้าเมืองหลายแห่งในบริเวณนั้น ซึ่งหมายความว่ารองเง็งในยุคนั้นเป็นที่นิยมของชน
ชั้นสูงในวังคล้ายกับการนิยมอุปถัมภ์นักดนตรีไทยในวังเจ้านายช่วงรัชกาลที่ 4-7 (ก่อนปีพุทธศักราช 2475) ซึ่งวงดนตรี
หรือคณะดนตรีในยุคนั้นถูกอุปถัมภ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีและหน้าตาทางสังคมของชนชั้นสูง1

1

ที่มา : http://culture.go.th/culture_th/mobile_detail.php?cid=11&nid=3092
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นอกจากความเป็นกระแสหลักของรองเง็งที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมบารมีของผู้ปกครองหรือเจ้า
เมือง หรือใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองแล้ว รองเง็งยังถูกควบคุมอยู่ภายใต้ศาสนาของชนชั้นนำในปั ตตานี เพื่อแสดงถึง
ความเหมาะสมของวัฒนธรรมมุสลิมชนชั้นสูง โดยการไม่อนุญาตให้หญิงผู้ดีฝึกรำรองเง็ง (ประพนธ์ เรืองณรงค์ , 2554)
รวมไปถึงเครื่องแต่งกายและท่ารำที่ห้ามมีการแตะเนื้อต้องตัวกัน และต้องมีการสลามหรือการทักทายแบบมุสลิมในการ
แสดงทุกครั้ง นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีของชุดการแสดงที่มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์
เมืองปัตตานีที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมืองในฐานะเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม
1.1.2 การเบียดขับรองเง็งชาวบ้าน
เมื่อรองเง็งในราชสำนักได้ซบเซาลงจากเหตุการณ์ปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินใ นปี
พุทธศักราช 2475 รองเง็งได้ถูกเผยแพร่สู่ชาวบ้านและเข้าไปแสดงในชุดการแสดงมะโย่ง รองเง็งในมะโย่งมีความสุภาพ
และรายละเอียดท่ารำลดลง มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน และมีการนำจังหวะดนตรีอื่น ๆ เข้ามาผสม สุภา วัชรสุขุม (2540)
กล่าวว่ารองเง็งรูปแบบดังกล่าวได้รับความนิยมเพียงชั่วระยะหนึ่งก็เสื่อมความนิยมลง ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการนำรองเง็ง
ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับความเป็นราชสำนักของชนชั้นสูงเมื่อเผยแพร่มาสู่ชาวบ้านและมีการเปลี่ยนแปลงในส่ว นของ
รายละเอียดชุดการแสดงนั้น อาจไม่ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนเท่าที่ควร ดังที่ป รากฎในข้อเขียนของ นิยะปาร์
ระเด่นอาหมัด ที่กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง ร็องเง็ง นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ (สุภา วัชรสุขุม, 2530) ว่า
“ต่อมาร็องเง็งได้แพร่หลายไปสู่ชาวบ้านโดยที่ใช้เป็นรายการสลับฉากของมะ
โย่ง ตัวมะโย่งหญิงจะร้องเชิญชวนให้ผู้ชมขึ้นไปร่วมเต้นร็องเง็ งด้วย ดังนั้นการเต้นร็องเง็งจึง
กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกถูกใจชาวบ้านมากถึงกับมีผู้ตั้งคณะร็องเง็งขึ้นมาในลักษณะของรำ
วง คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมขึ้นไปเต้นคู่กับหญิงร็องเง็งแล้วเก็บค่าเต้นด้วย เรียกว่าเป็น Joget
Modern แต่เนื่องจากมุ่งกันแต่ความสนุกสนานและเงินรายได้เป็นสำคัญ ไม่รักษาแบบฉบับ
ที่สวยงาม ซ้ำยังนำเอาจังหวะเต้นรำอื่น ๆ เช่น รุมบ้า แซมบ้า ฯลฯ เข้าไปปะปนด้วย ทำให้
คนที่เคยเต้นร็องเง็งมาแต่เดิมมองเห็นว่าร็องเง็งได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ควร จึงพากัน
เสื่อมความนิยมไปชั่วระยะหนึ่ง”
การไม่เห็นด้วยกับรองเง็งชาวบ้านในรูปแบบรำวงปรากฏผ่านข้อความในข้างต้น รองเง็งชาวบ้าน
ลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและถูกมองว่าไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นอย่างรองเง็งที่สืบทอดจากราช
สำนัก ถึงแม้รองเง็งรูปแบบดังกล่าวจะได้รับความนิยมจากกลุ่มชาวบ้าน แต่เมื่อไม่มีผู้อุปถัมภ์และการสนับ สนุนในการสืบ
ต่อ จึงเสื่อมความนิยมลง
1.1.3 การฟื้นฟูรองเง็งราชสำนักของขุนจารุวิเศษศึกษากร
รองเง็งราชสำนักปัตตานีได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช 2494 โดยขุนจารุวิเศษศึกษา
กร (เจ๊ะมุ) ศึกษาธิการอำเภอเมืองปัตตานี การฟื้นฟูดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและบุคคลในพื้นที่ อาจด้วย
ผู้นำในการฟื้นฟูในขณะนั้นเป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งมีอำนาจในการนำรองเง็งเข้ามาปรับปรุงและเผยแพร่ โดย
รองเง็งฉบับขุนจารุวิเศษศึกษากรได้ถูกนำมาแสดงในงานปิดอบรมศึกษาภาคฤดูร้อนของคณะครูจังหวัดปัตตานี และได้ถูก
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มข้าราชการครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำบอกเล่าของ นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป หนึ่งใน
ลูกศิษย์ของขุนจารุวิเศษศึกษากร (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ) ที่กล่าวว่า
“คนที่ไปเรียนรำมีหลายคน มีทั้งข้าราชการครู ครูใหญ่ ทนายก็มี”
(นพมาศ พรมนุชาธิป, สัมภาษณ์, วันที่ 19 สิงหาคม 2560)
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ผู้วิจัยเห็นว่ารองเง็งขุนจารุวิเศษศึกษากรได้รับการยอมรับ การสนับสนุนจากภาครัฐ และคนใน
พื้นที่เนื่องจากเป็นรองเง็งที่สนับสนุนการสืบทอดรองเง็งราชสำนัก รองเง็งฉบับขุนจารุวิเศษศึกษากรมีการบอกเล่าถึงการ
แบ่งลำดับชนชั้นผ่านเครื่องแต่งกาย และปรับปรุงชุดการแสดงให้เป็นระบบระเบียบและความเหมาะสมของชุดการแสดง
ตามวัฒนธรรมมุสลิม นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่มีโอกาสในการเรียนรองเง็งจากขุนจารุวิเศษศึกษากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ครู ทนาย ซึ่งค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ปัตตานีและเป็นฐานกำลังในการสนับสนุนและสืบทอดชุดความรู้ดังกล่าว
รองเง็งราชสำนักปัตตานีจึงได้ถูกสถาปนาความเป็นกระแสหลักขึ้นมาอีกครั้ง
นอกจากนี้ขุนจารุวิเศษศึกษากรยั งสร้างรากฐานและพลั งของรองเง็งในยุคของตนด้ว ยการ
สนับสนุนนโยบายการสร้างชาติของรัฐบาลในยุคนั้น โดยฟื้นฟูรองเง็งตามแนวคิดของการจัดทำ “รำวงมาตรฐาน” ของ
รัฐบาลยุคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ต้องการให้คนในชาติดูมีอารยธรรม
ปรามินทร์ เครือทอง2 กล่าวถึงประวัติรำวงมาตรฐานไว้ว่า
“นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ได้เขียนบรรยายไว้ในคํานําหนังสือรำ
วงของกรมศิลปากร สรุปความว่า ชาวบ้านในพระนครและธนบุรีพากันนิยม “รำโทน” แต่
เป็นการรําแบบชาวบ้านเอาสนุกเข้าว่า ทางการได้มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณา
ปรับปรุงการเล่นรำโทนเสียใหม่ในปี พ.ศ. 2487 โดยนําเอาแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยมาทำ
ให้งดงามและมีแบบแผนยิ่งขึ้น เช่น สอดสร้อยมาลา ชักแป้งแต่งหน้า เป็นต้น โดยถือเอา
ท่าเหล่านี้เป็น “แม่ท่า” นอกจากนั้นผู้รำสามารถดัดแปลงเอาตามถนัดแล้วเปลี่ยนชื่อเรียก
เสียใหม่ว่า “รำวง” เพราะผู้รำมักเล่นกันเคลื่อนไป รอบ ๆ เป็นวงกลม”
(ปรามินทร์ เครือทอง, 2562)
การปรับปรุงรองเง็งของขุนจารุวิเศษศึกษากรนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับการนำรำโทนมาปรับปรุง
เป็นรำวงมาตรฐาน ดังที่ นพมาศ พรมนุชาธิป กล่าวว่า
“ขุนจารุวิเศษทำรองเง็งในตอนนั้น มีแนวคิดมาจากรำวงมาตรฐาน ท่านเลย
ทำในส่วนของรองเง็ง โดยนำความรู้มาจากทางมาเลย์ (มาเลเซีย) เพราะมีญาติอยู่ทางมาเลย์
ไปเห็นท่ารำจากฝั่งโน่น แต่มันไม่เป็นระบบ เลยเอามาจัดให้เป็นระบบ การแสดงก็จะมีแบ่ง
ผ้าตามลำดับชั้น เสื้อผ้ามีชุดพื้นบ้านผ้าปาเต๊ะ นุ่งแบบชวาอินโด ใส่เสื้อแบบยาว ชุดชนชั้น
กลางเป็นผ้าซอแก๊ะ เสื้อลูกไม้ และชุดราชสำนักใช้ชุดเหมือนกันทั้งชุด ซึ่งรองเง็งนั้นมาจาก
ราชสำนักและมีผ้าคล้องคอ”
(นพมาศ พรมนุชาธิป, สัมภาษณ์, วันที่ 19 สิงหาคม 2560)
โดยขุนวิเศษศึกษากรได้นำชุดการแสดงจากรองเง็งวังยะหริ่ง จำนวน 2 เพลง คือ เพลงลาฆูดูวอ
และเพลงเมาะอินังชวา มาเป็นหลักในการกำหนดรูปแบบการแสดง ประกอบกับการนำองค์ความรู้ท่ารำจากประเท ศ
มาเลเซียมาปรับปรุงให้เป็นระบบระเบียบให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมมลายูมุสลิม แล้วจึงเผยแพร่ออกไป
ความเป็นกระแสหลักของรองเง็งปัตตานีที่เปลี่ยนมาสู่ยุคของขุนจารุวิเศษศึกษากรนั้น นอกจาก
องค์ความรู้เก่าที่ผูกติดมาจากราชสำนักแล้ว ความเป็นกระแสหลักดังกล่าวยังได้ถูกสถาปนาโดยผูกติดกับนโยบายของ
ภาครัฐ สะท้อนผ่านวาระที่ต้องการยกระดับศิลปวัฒนธรรมในชาติให้มีความเป็นเป็นเอกลักษณ์ สง่างาม ทัดเทียมกับ
2

รำวง” อาวุธของจอมพล ป. ที่ใช้รับมือญี่ปุ่น. (22 ธันวาคม 2562). ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.silpamag.com/culture/article_31303
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อารยะประเทศ นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวได้สนับสนุนนโยบายทางด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระทรวงวัฒนธรรมและสภา
วัฒนธรรมในการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมระดับสูงซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมแบบราชสำนัก นอกจากวัฒนธรรมแบบราช
สำนักแล้วรัฐบาลยังได้สนับสนุนวัฒนธรรมบันเทิงที่ได้รับความนิยมของชาวบ้านมาแต่เดิม โดยแต่เดิมทีรัฐบาลไม่ได้
สนับสนุนและมีการสั่งห้ามแสดงศิลปะการแสดงท้องถิ่นบางชนิด ก่อนที่รัฐบาลจะกลับมาสนับสนุนและเชิด ชูความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติ การแทรกแซงนโยบายทางศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลส่งผลให้
นาฏศิลป์ไทยบางส่วนถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของกรมศิลปากร และกลายเป็นมาตรฐานชี้นำนาฏศิลป์พื้นบ้านอื่น ๆ
ภายในเวลาต่อมา (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ , 2552) ซึ่งการสถาปนาความเป็นกระแสหลักของรองเง็งปัตตานีทั้งที่มาจาก
ราชสำนักและนโยบายของภาครัฐนั้นจึงเป็นไปเพื่อการนำมาซึ่งผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองที่นำมาใช้กับการสถาปนา
อำนาจของผู้ปกครองในขณะนั้น
การฟื้นฟูรองเง็งของขุนจารุวิเศษศึกษากรในปีพุทธศักราช 2494 จึงเป็นผลจากอิทธิพลการสร้าง
ความเป็นอารยะผ่านนโยบายรัฐบาล การกลับมาเชิดชูรองเง็งปัตตานีแบบราชสำนักเพื่อสนับสนุนและเชิดชูความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติ ซึ่งนำมาสู่การกำหนดขนบของรองเง็งปัตตานี
1.2 การกำหนดขนบรองเง็ง
“ขนบ” ในความหมายของงานวิ จัย ชิ้น นี ้คื อ กฎเกณฑ์ของโครงสร้างสังคม หรือ กติกา ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ถูกกำหนดจากกฎเกณฑ์ของโครงสร้างสังคมรองเง็งปัตตานี ซึ่งในการปฏิบัติการตามแนวคิดของ
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นั้น จะมีลักษณะที่ถูกกำหนดจากกฎเกณฑ์ของโครงสร้างสังคมและการสร้างสรรค์หรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากมนุษย์ผู้กระทำการ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2560) ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะเสนอให้เห็นขนบที่เป็น
กฎเกณฑ์ของโครงสร้างรองเง็งปัตตานีที่ปรากฎผ่านลักษณะการแต่งกาย เครื่องดนตรี บทเพลงและเนื้อร้อง รูปแบบของ
คณะในการแสดง กฎเกณฑ์ที่ปรากฏในการแสดงรองเง็งปัตตานีขนบ และความเชื่อที่ผูกติดกับการแสดง
1.2.1 ลักษณะการแต่งกาย
ลักษณะการแต่งกายในรูปแบบที่ 1 คือ ผู้ชายนุ่งกางเกงกรอมเท้า (ซลูยา) สวมเสื้อคอกลม แขน
ยาวผ่าครึ่งอก (ตือ โละมลางอ) เสื้อและกางเกงสีเดียวกัน มีผ้าคาดทับด้านนอกช่วงเอวยาวลงมาเหนือเข่าเล็กน้อย (ซลีแน)
สวมหมวกสีดำ (ซอเกาะ) ซึ่งผ้านุ่งทับด้านนอกเป็นตัวบ่งชี้ฐานะผู้แสดง เช่น ผู้มีฐานะดีจะนุ่งไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองจากรัฐก
ลันตัน รองลงมาคือผ้าไหมอย่างดีลายโต ๆ ผ้าฝ้ายธรรมดา และผ้าโสร่งปาเต๊ะ ผู้หญิงสวมเสื้อบานงแขนยาวผ่าอก หรือ
เสื้อคอชวาแขนสามส่วน นุ่งผ้ากรอมเท้าลักษณะคล้ายผ้าซิ่นหรือผ้าถุงยาว อาจมีผ้าคลุมไหล่ปักดิ้นเงินดิ้นทอง ตามฐานะ
ผู้แสดง
ลักษณะการแต่งกายในรูปแบบที่ 2 จะมีความนิยมในปัจจุบันมากกว่าการแต่งกายในรูปแบบแรก
โดยผู้แสดงใช้ผ้าสอดดิ้นเงินดิ้นทองตัดเย็บเป็นกางเกง หมวก และเสื้อผ้าของผู้หญิง ให้เป็นคู่สีเดียวกัน หรือตามความชอบ
ของการแสดงในแต่ละคณะ (ประภาส ขวัญประดับ, 2540)
1.2.2 เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอเดี้ยน รำมะนา ฆ้อง มาราคัส เป็นต้ น โดยการ
บรรเลงนักดนตรีจะนั่งหน้ากระดานเรียงจากไวโอลินไปตามลำดับ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรีมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป (ประภาส ขวัญประดับ, 2540) ดังนี้
1) ไวโอลิน มีหน้าที่ในการดำเนินทำนองหลัก
2) แมนโดลิน มีหน้าที่สอดประสานทำนองหลัก
3) แอคคอเดี้ยน มีหน้าที่ดำเนินทำนองและเสียงประสาน
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4) รำมะนา (บานอ)
- รำมะนาใบใหญ่ มีหน้าที่ดำเนินจังหวะหลัก
- ระมะนาใบเล็ก มีหน้าที่สอดแทรกจังหวะเพื่อสร้างลีลาจังหวะ
5) ฆ้อง มีหน้าที่กำกับจังหวะหลักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6) มาราคัส มีหน้าที่สอดแทรกจังหวะเพื่อให้จังหวะกระชับขึ้น
ในการบรรเลงเพลงของคณะดนตรีรองเง็งปัตตานีบางครั้งมีเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เข้ามาผสมผสาน
เป็นปกติ ดังที่กล่าวในหนังสือ บุหงาปัตตานี คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้ ของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2554) กล่าวว่า
“ในปัจจุบันยังเพิ่มกีต้าร์ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการให้จังหวะชัดเจนและไพเราะขึ้นกว่าเดิม ” และหลักฐานเอกสารใน
วิทยานิพนธ์ เรื่อง รองเง็ง : ระบำและดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย ของ ประภาส ขวัญประดับ (2540) ที่กล่าวถึง
ประวัติคณะดนตรีรองเง็งของขาเดร์ แวเด็ง ที่มีเครื่องดนตรีอื่น ๆ เข้ามาประกอบ เช่น กีต้าร์ เบสกีต้าร์ กลองแจ๊ส ซึ่งการ
นำเครื่องดนตรีอื่น ๆ เข้ามาประกอบนั้นยังคงปรากฎให้เห็นในกลุ่มลูกศิษย์หรือกลุ่มผู้สืบทอดที่บรรเลงดนตรีรองเง็ง
ปัตตานีในปัจจุบัน
1.2.3 บทเพลงและเนื้อร้อง
จากหนังสือ “บุหงาปัตตานี คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้” (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2554 : น.
82-88) กล่าวถึงเพลงรองเง็งปัตตานีขนบที่นิยมแสดงและยังคงมีเนื้อร้องอยู่จำนวน 7 เพลง ได้แก่ เพลงลาฆูดูวอ เพลง
ลานัง เพลงปูโจ๊ะปีซัง เพลงจินตาซายัง เพลงอาเนาะดีดิ๊ เพลงมะอีนังชวา และเพลงมะอีนังลามา
เซ็ง อาบู ได้กล่าวว่า
“ในรุ่นของตนเองยังคงมีการร้องเพลงเหล่านี้อยู่ แต่ในปัจจุบันนั้นไม่มีนักร้อง
ไม่สามารถหาคนที่ร้องเพลงภาษามลายูได้”
(เซ็ง อาบู , สัมภาษณ์, วันที่ 19 สิงหาคม 2560)
เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่พบเห็นการแสดงรองเง็งปัตตานีขนบในปัจจุบันที่มีการร้องเพลง
ประกอบ
1.2.4 รูปแบบของคณะในการแสดง
การแสดงรองเง็งนั้นเป็นการแสดงที่มีความโดดเด่นในลักษณะของการแสดงหมู่ นิยมรำกันเป็นคู่
ไม่น้อยกว่า 5 คู่ ยืนเป็นแถวตอน ผู้ชาย 1 แถว ผู้หญิง 1 แถว เว้นระยะระหว่างแถวเสมอกันเพื่อความสวยงาม ผู้แสดงมี
ความสูงที่ใกล้เคียงกัน ก่อนและหลังการแสดง ในทุก ๆ เพลง ผู้แสดงจะต้องสลามหรือการโค้งแบบชาวมุสลิม (ทักทาย)
เมื่อจบเพลงก็ทำเช่นเดียวกัน ผู้แสดงต้องจดจำท่ารำและสามารถนับจังหวะเพลงได้ จุดเด่นของการแสดงรองเง็งในแถบ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการเปลี่ยนจังหวะเพลงช้า - เร็ว ความพร้อมเพรียง ลีลาท่าทางในการสื่ออารมณ์ เพื่อความ
สวยงามของการแสดง (ประภาส ขวัญประดับ, 2540)
1.2.5 กฎเกณฑ์ที่ปรากฏในการแสดงรองเง็งปัตตานีขนบ
นพมาศ พรมนุชาธิป ได้กล่าวถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญของขุนจารุวิเศษศึกษากรที่มีขึ้นเพื่อ
การสร้างความสามัคคีและการคงไว้ซึ่งท่ารำตามแบบฉบับในกลุ่มลูกศิษย์ไว้ทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้
1) ต้องทำตัวตลอดร่างให้อ่อนไหวพลิ้วเหมือนดอกไม้ไหวในยามต้องสายลมโชย
2) ต้องพยายามทำตัวให้เบา และเต้นให้นิ่มนวล ละเอียดอ่อน ให้สมกับที่เราเป็นศิษย์มีครู
3) ต้องก้าวเท้า แกว่งมือให้ตรงจังหวะดนตรี
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4) ต้องมีจิตใจสงบ ปราศจากอารมณ์ตื่นเต้น ขณะแสดงหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส เปรียบเสมือน
แสงอรุณทะยานขึ้นสู่ขอบฟ้า
5) สายตาต้องว่องไวอย่าให้ล้ำหน้าหรือล้าหลังในยามที่แสดงกันเป็นหมู่
6) อย่าให้เกิดความริษยาเกิดขึ้นในหมู่คณะ เพราะความอิจฉา ริษยา เป็นลักษณะกาลกิณีที่คน
ดีพึงจะหลีกเลี่ยง อย่าให้แผ่วพานในดวงกมล
7) อย่าแสดงกิริยายิ่งผยองอันอาจเป็นที่มาแห่งความรังเกียจของบรรดาผู้ทัศนารอบ ๆ ตัวเรา
โดยลืมตัวเหมือนถั่วเหลืองลืมเปลือก เพราะผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆ นั่นย่อมเสมือนผลไม้ที่ยังไม่สิ้นรสฝาด หรือเหมือนเพชรน้ำดีที่
ยังไม่เจียระไน
นอกจากกฎกติกาของขุนจารุวิเศษศึกษากร ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2554 : น. 81) ยังกล่าวถึงการ
แสดงรองเง็งของชาวมุสลิมว่าเป็นการรำแบบสุภาพ ไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน และมีก ารแบ่งระดับการแสดงรองเง็งปัตตานี
ขนบ ดังนี้
- แบบชนชั้นสูง เน้นความสุภาพ เรียบร้อย
- แบบชนชั้นกลาง ไม่หยาบโลน และไม่สุภาพจนเกินไป รักษาไว้ซึ่งความเป็นศิลปะแบบรองเง็ง
ปัตตานีขนบ
- แบบชนชั้นต่ำ มีความหยาบโลน ไม่เน้นศิลปะ เน้นความสนุกสนาน
1.2.6 ความเชื่อที่ผูกติดกับการแสดง
นอกเหนือจากกฎกติกาในข้อมูลข้างต้น จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ นพมาศ พรมนุชาธิป พบว่า
ยังมีกฎเกณฑ์ในการแสดงรองเง็งด้านความเชื่อที่ผูกติดกับการแสดงเพิ่มเติม ดังนี้ (นพมาศ พรมนุชาธิป, วันที่ 19 สิงหาคม
2560)
1) ความเชื่อ เช่น ห้ามเปลี่ยนแปลงท่ารำ ลีลาการรำหรือรูปแบบการรำรองเง็งที่ได้รับการสืบ
ทอดจากครู ผู้ที่นำไปเปลี่ยนแปลงนั้นเท่ากับผิดครู
2) การแต่งกาย เช่น แต่งตัวมิดชิด รองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำ เพราะเป็นการแสดงที่ได้รับ
อิทธิพลจากชาวมลายูมุสลิม เพื่อเคารพเจ้าของวัฒนธรรม
3) ท่ารำ เช่น เนื่องจากเป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลจากชาวมลายูมุสลิม ท่าทางในการรำห้าม
มีการแตะเนื้อต้องตัวกัน การรำต้องสื่ออารมณ์ถึงคู่รำที่ชัดเจน
4) ลีลา ท่าทาง เช่น ลักษณะลีลาในการรำเป็นแบบเฉพาะของรองเง็งปัตตานีขนบ มีความพลิ้ว
ไหวของร่างกาย ไม่แข็งกระด้าง และสื่อสารกับคู่รำได้อย่างชัดเจน
2. การสืบทอดในรูปแบบระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
ความเป็นขนบที่เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมรองเง็งปัตตานีนั้นได้ผูกติดกับชุดการแสดงของกลุ่มผู้สืบทอดในเวลา
ต่อมา นอกจากการสืบทอด องค์ความรู้จากรองเง็งปัตตานีได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ต่อในรูปแบบระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
โดยกลุ่มลูกศิษย์ ข้าราชการครูในพื้นที่ และศิลปินรองเง็งในจังหวัดปัตตานี
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ของ ทัศนียา วิศพันธุ์ (2550) ได้ให้ความหมาย “ระบำพื้นบ้าน
จังหวัดปัตตานี” ไว้ว่าเป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากศิลปินพื้นบ้านรองเง็งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรำรองเง็ง
แบบดั้งเดิม (รองเง็งปัตตานีขนบ) และบทเพลงพื้นบ้านรองเง็งปัตตานีมีหลายบทเพลงที่ไม่มีท่ารำประกอบ ศิลปินจึงคิด
สร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อนำเพลงพื้นบ้านรองเง็งที่ยังไม่มีท่าเต้นประกอบมาทำให้
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เกิดประโยชน์ 2. เพื่อพัฒนาการแสดงพื้นบ้านให้มีรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น 3. เพื่อต้องการนำเสนอการแสดง
พื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ 4. เพื่อใช้ในโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรือรับเสด็จฯ โดยการสร้างสรรค์
ศิลปินจะยึดถือท่ารองเง็งปัตตานีของขุนจารุวิเศษศึกษากรเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของตน (ดัชนีย์
ทองแกมแก้ว และทัศนียา คัญทะชา, 2555)
นพมาศ พรมนุชาธิป ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีไว้ว่า
“ในการสร้ า งสรรค์ ร ะบำพื ้ น บ้ า นจั ง หวั ด ปั ต ตานี มี ส ิ ่ ง สำคั ญ ที ่ ไ ม่ ค วร
เปลี่ยนแปลง เช่น ท่ารำของรองเง็งที่ได้รับการสืบทอดสามารถนำมาประสมประสานได้ แต่
ไม่ควรทำให้ผิดเพี้ยน เครื่องแต่งกายก็ไม่เยอะจนเกินงาม”
(นพมาศ พรมนุชาธิป, สัมภาษณ์, วันที่ 19 สิงหาคม 2560)
ในส่วนของ นางนวพร สุกุมารพันธ์ ทายาทผู้สืบทอดระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีจาก พิมพ์รัตน์ สุกุมารพันธ์ ได้
ให้สัมภาษณ์ว่า
“ในการออกแสดงนั้น สิ่งสำคัญของผู้รำคือเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง มีความ
สุภาพ คำนึงถึงความเป็นมลายูมุสลิม ไม่งั้นจะโดนตำหนิจากชาวบ้านหรือคนในพื้นที่”
(นวพร สุกุมารพันธ์, สัมภาษณ์, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
จากบทสัมภาษณ์เห็นได้ว่าความเป็น “ขนบ” ปรากฎอยู่ในมโนสำนึกของผู้สืบทอดและผู้นำองค์ความรู้ไป
สร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่ในมโนสำนึกหรือระดับจิตใจของตัวบุคคล แม้ขนบอาจไม่ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะทั้งหมดตามที่ผู้วิจัยเสนอไว้ในลักษณะของขนบ แต่ศิลปินผู้สืบทอดมักจะถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่มี
ข้อกังขา เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกลุ่มผู้สืบทอดอื่น ๆ
อภิปรายและสรุป
จากผลการศึกษา การสืบทอดรองเง็งปัตตานีมี “ขนบ” ทางวัฒนธรรมรองเง็งที่เกิดจากกฎเกณฑ์และวิถีปฏิบตั ิ
ของกลุ ่ ม รองเง็ งปั ตตานีข นบ กฎเกณฑ์ดั งกล่า วเป็น วิถ ี ปฏิบ ัต ิข องกลุ่ มผู ้ ถ่ า ยทอดองค์ ความรู ้รองเง็งปัต ตานีฉบับ
ขุนจารุวิเศษศึกษากร กลุ่มผู้ได้รับการสืบทอดหรื อกลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดและปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็น
วัฒนธรรมของกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ความเคร่งครัดของขนบจะปรากฎให้เห็นในกลุ่มนักแสดงรองเง็งมากกว่ากลุ่มนักดนตรี
เพราะนักแสดงรองเง็งมีความเคร่งครัดในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความถูกต้องตามแบบดั้งเดิมและมีรูปแบบกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้าง
เป็นทางการมากกว่า เช่น การตั้งกฎกติกาของการถ่ายทอดความรู้การรำรองเง็งให้แก่ลูกศิษย์ของขุนจารุวิเศษศึกษากร
เป็นต้น ในส่วนของกลุ่มนักดนตรีค่อนข้างมีความเป็นอิสระมากว่า ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวของกลุ่ม แสดงออกผ่านวิถี
ปฏิบัติที่มีการนำเครื่องดนตรีอื่น ๆ มาผสมผสานในการบรรเลงเพลงรองเง็ง และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคณะ
ดนตรีได้ตามความเหมาะสม ซึ่งความเป็น “ขนบ” ที่ปรากฎดังกล่าวนั้นได้ส่งอิทธิพลต่อกลุ่มผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป รวมถึง
กลุ่มที่นำชุดความรู้รองเง็งปัตตานีขนบไปสร้างสรรค์อีกด้วย จากการสั ม ภาษณ์ นพมาศ พรมนุ ช าธิ ป เกี ่ ย วกั บ การ
สร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีจะเห็นได้ว่า นพมาศ สร้างสรรค์ระบำดังกล่าวภายใต้กรอบแนวคิดที่คำนึงถึงความ
เป็นขนบอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดครูหรือความไม่เคารพครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ตนเอง การสร้างสรรค์ที่ผิดไปจาก
ขนบในสายตาของนพมาศจะถูกมองว่าเป็นการผิดเพี้ยนรูปแบบการแสดงและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับ
นวพร สุกุมารพันธ์ ผู้สืบทอดระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีจากมารดา ที่คำนึงถึงเรื่องของการแต่งกายในการแสดงระบำ
พื้นบ้านจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการให้เกียรติและป้องกัน การโดนตำหนิจากบุคคลในพื้นที่ ซึ่งร่องรอยขนบที่ปรากฏอยู่ใน
รองเง็งปัตตานีนั้นได้ฝังรากลึกอยู่ในอาณาบริเวณของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่ได้รับอิทธิพลจากรองเง็งปัตตานีขนบใน
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ปัจจุบันทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ปัตตานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีมีการสร้างสรรค์ที่มีความยึด
โยงกับความเป็นขนบของโครงสร้างรองเง็งปัตตานีอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปรากฏการณ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในมุมมองของวัฒนธรรมศึกษา ช่วยเผยให้เห็นเงื่อนไขของ
การปรับตัวของศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงผ่านปฏิบัติการที่ทำให้เกิดดำรงอยู่ การเสื่อมถอย หรือข้อจำกัดใน
การอนุรักษ์หรือพัฒนาลึกซึ้ง จากมุมมองการศึกษาดังกล่าว ยังเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนางานสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การ
อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงได้ให้คงอยู่ได้ในอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่ง
ด้วยบริบทและปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปทุกขณะ งานศิลปดนตรีและการแสดงท้องถิ่น ต้องปรับตัว
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อการดำรงอยู่ได้ของศิลปินเองอย่างรู้เท่าทันและสามารถต่อรองได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการสืบสานงานวัฒนธรรมไม่เพียงแต่ต้องมีการปรับตัวและสร้างสรรค์ใหม่ตามเงื่อนไขและ
กลไกการตลาด ผู้ว่าจ้าง หรือการสนับสนุนจากภาครัฐเท่านั้น ซึ่งบางครั้งขาดความเข้าใจแก่นแท้ของดนตรีและการแสดง
ท้องถิ่น ศิลปินหรือผู้ผลิตงานในฐานผู้สืบสาน รักษา อนุรักษ์ ควรต้องเข้าใจแก่นแท้ ขนบ และนำเสนอได้ทั้งในลักษณะ
ของขนบและการสร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อให้ศิลปะแขนงนี้ดำรงอยู่ได้ต่อไป และส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ที่จะไม่
ขาดหายรากเหง้าของวัฒนธรรมของตน
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