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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
อูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูล	 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 และใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบดนตรีชาติพันธุ ์วิทยา	 
ใช้กลุ่มประชากรคือ	นักดนตรี	นักแสดงชาวเลอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะบุโหลน	และเกาะหลีเป๊ะ	 เป็นหลัก
จ�านวน	5	คน	มีผู ้ให้ข้อมูลภาพรวมคือ	 ผู้น�าชุมชนและคนในเกาะท้ัง	2	 เกาะท่ีเกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูล 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เป็นกลุ่มรองจ�านวน	10	คน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยประมวลผลเชิงเนื้อหา
และเปรียบเทียบข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่า	ทุนความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย 
ในจังหวัดสตูลมีอยู่ในตัวบุคคลวัยกลางคนขึ้นไปของทั้ง	2	 เกาะ	และถ่ายโอนความรู้สู ่เยาวชนวัยเรียน 
เป็นหลัก	 โดยแรกเร่ิมในหมู่เกาะบุโหลนจะมีทั้งทุนทางดนตรีและการเต้นร�า	 ส่วนในเกาะหลีเป๊ะมีเพียง 
การเต้นร�าเท่าน้ัน	การถ่ายโอนทุนทางวัฒนธรรมจึงมี	 2	 รูปแบบคือ	การถ่ายโอนความรู ้ภายในเกาะ	 
และการถ่ายโอนความรู ้ระหว่างเกาะ	 โดยความรู ้และการปฏิบัติในเร่ืองวัฒนธรรมดนตรีมีการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม	ส่งผลให้วิถีดนตรีและการแสดงมี	2	รูปแบบ	คือ	
การแสดงเพื่อชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมเดิม	และการแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

ค�าส�าคัญ	:	การถ่ายโอนความรู้	ดนตรี	ชาติพันธุ์ชาวเล	จังหวัดสตูล

Abstract 
	 The	objective	of	 this	 research	was	 to	 investigate	the	cultural	knowledge	transfer	
of	the	Sea	Gypsies	ethnic	group,	Urak	Lawoi,	 in	Satun	province.	This	qualitative	research	 
employed	 an	 ethnomusicological	method.	 The	population	 includes	 5	Urak	 Lawoi	 
musicians	and	performers	 in	Bulon	Archipelago	and	Lipe	 Island,	 as	 the	main	 group.	 
Informants	of	an	overall	picture	were	10	community	leaders	and	people	 in	both	 islands	 
as	a	secondary	group	who	provided	both	direct	and	indirect	 information.	The	qualitative	 
data	analysis	was	undertaken	by	a	 content	processing	 and	 information	 comparison.	 
The	results	revealed	that	the	knowledge	capital	on	musical	culture	of	Urak	Lawoi	in	Satun	
existed	in	people	of	the	middle	age	or	over	in	both	islands,	and	their	cultural	knowledge	was	
transferred	mainly	to	school	age	youth.	Initially,	the	cultural	capital	of	Bulon	Archipelago	 
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included	music	and	dance,	while	only	dance	existed	 in	Lipe.	The	cultural	capital	was	 
transferred	in	2	ways,	i.e.	within	island	and	between	islands.	The	knowledge	and	practice	
of	musical	culture	had	developed	and	changed	by	the	environmental	situation	and	social	
factors,	 resulting	 in	2	 types	of	music	and	performance	which	 included	performance	 for	 
the	community	in	an	original	cultural	way,	and	performance	to	serve	the	need	of	tourists. 
 
Keywords	:	knowledge	transfer,	music,	Sea	Gypsies,	Satun	province

บทน�า
	 กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะ	 2	 เกาะเป็นหลัก	 ได้แก่	 
หมู่เกาะบุโหลน	และเกาะหลีเป๊ะ	 เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะกลางทะเล	ขึ้นกับ	ต.เกาะสาหร่าย	อ.เมือง	จ.สตูล	
และอยู่นอกอ�านาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล	 และอยู่ห่างจากฝั่ง 
แผ่นดินจังหวัดสตูลประมาณ	85	กิโลเมตร	ส่วนหมู่เกาะบุโหลนเป็นหมู่เกาะหนึ่งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะเภตรา	จังหวัดสตูล	ในหมู่เกาะนี้	ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ	จ�านวน	5	 เกาะ	ได้แก่	“บุโหลนเล”	 
(บือซาค)“บุโหลนดอน”	(ดางาด)	“บุโหลนไม้ไผ่”	(ตืองะ)	“เกาะบุโหลนรัง”	(ซารัง)	และ	“เกาะบุโหลนไก่”	 
(อาย�า)	 โดยเกาะที่มีคนอาศัยอยู่	 2	 เกาะ	คือ	 เกาะบุโหลนเล	 (เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด)	และเกาะบุโหลนดอน	 
(ใหญ่เป็นอันดับสอง)	 ส่วนเกาะบุโหลนไม้ไผ่เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่า	 2	 เกาะแรก	 แต่มีความเป็น 
ธรรมชาติมากที่สุด	และมีหาดทรายให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยว	และสามารถเล่นน�้าด�าดูปะการัง 
น�้าตื้นได้	 ในขณะท่ีอีก	2	 เกาะ	คือ	 เกาะบุโหลนรังและบุโหลนไก่เป็นเกาะเล็กๆ	 ไม่มีชายหาดแนวปะการัง 
และผู้คนอาศัยอยู่	(Ungpho,	R.,	2013)			 	
	 กลุ่มคนท่ีอาศัยในหมู่เกาะบุโหลนและเกาะหลีเป๊ะดั้งเดิมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย	 ต่อมา
เริ่มมีคนบนฝั่งเข้ามาอยู่	 และเรียนรู้วิถีชีวิตบนเกาะจนยึดถือเป็นถิ่นอาศัยถาวรร่วมกับกลุ่มชาวเลอูรักลา
โว้ยจนถึงปัจจุบัน	ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของเกาะหลีเป๊ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	กลุ่มชาวเล 
อูรักลาโว้ยในเกาะหลีเป๊ะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณน้อยกว่าคนที่เข้ามาจับจองพื้นท่ีใหม่	และมีปริมาณ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี	 ในขณะที่ชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะบุโหลนส่วนใหญ่ยังเป็น 
ชาวอูรักลาโว้ยซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	มีความคุ้นเคยกับทะเล	มีความสามารถ
ในการหาของทะเลซึ่งเป็นวิถีด้ังเดิมของชาวอูรักลาโว้ย	ถึงแม้ภายหลังวิถีความเป็นอยู่ของเกาะบุโหลน 
เริ่มเปลี่ยนไป	 โดยมีอาชีพท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกิดขึ้น	แต่ด้วยวิถีธรรมชาติที่สมบูรณ์	และยังคงมีความ
สงบร่มรื่น	วิถีความเป็นอยู่ของชาวอูรักลาโว้ยแบบด้ังเดิม	 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้หมู่เกาะบุโหลนมีการ
ท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศซึ่งมีความแตกต่างจากเกาะหลีเป๊ะอย่างสิ้นเชิง
	 จากการบันทึกของ	David	Hogan	และผู้วิจัยคนอื่นๆ	ที่บันทึกเกี่ยวกับต�านานของชาวอูรักลาโว้ย 
อันเป็นเหตุให้เข้าใจได้ว่า	 ชาวอูรักลาโว้ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามมาพอสมควร	 ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องเล ่าหรือการจากการเดินทางที่ผ ่านมาจากอาเจะห์	 ผ ่านมาเลเซียอันเป็นพื้นที่ที่มีประชากร
นับถือศาสนาอิสลามอยู ่ด้วย	 ดังนั้นวัฒนธรรมด้านภาษาอาจมีส่วนใกล้เคียงกับภาษาของชาวมาเลย์	 
ซึ่งสอดคล้องกับวิถีของชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะบุโหลนที่นับถือวิถีปฏิบัติแบบชาวมุสลิมร่วมกับการนับถือผ	ี 
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ซึ่งแตกต่างจากชาวอูรักลาโว้ยในเกาะอื่นซึ่งนับถือผีเป็นหลัก	 และอาจมีการนับถือศาสนาพุทธหรือ 
ศาสนาคริสต์ตามศรัทธาของชาวอูรักลาโว้ยที่นั้นๆ
	 จากข้อมูลข้างต้นท�าให้สังเกตได้ว่าชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะบุโหลนมีวิถีปฏิบัติแบบมุสลิมซึ่งไม่
ปฏิบัติพิธีกรรม	 ในขณะท่ีชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะหลีเป๊ะยังคงความเชื่อแบบดั้งเดิม	มีการนับถือผีซึ่งย่อมมี
พิธีกรรมอยู่ด้วย	ชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะโบโหลนจะออกมาร่วมพิธีประจ�าปีของตนที่เกาะอื่นที่สามารถ
เดินทางไปได้สะดวกในจังหวัดสตูล	 เกาะท่ีใกล้เคียงท่ีสุดนี้คือ	 เกาะหลีเป๊ะซ่ึงชาวอูรักลาโว้ยยังประกอบ
พิธีกรรมของตนเองอยู่	 และในความเชื่อบรรพบุรุษของชาวอูรักลาโว้ยที่มาต้ังหลักปักฐานในเมืองไทยเป็น 
กลุ่มแรกได้มีสุสานอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะด้วย	พิธีประจ�าปีนี้เรียกว่า	 “พิธีลอยเรือ”	ซึ่งชาวอูรักลาโว้ยจะมี 
การเฉลิมฉลอง	ใช้ดนตรีการแสดงของตนประกอบในพิธีกรรมนี้ด้วย	มีการรวบรวมนักดนตรีและนักแสดง
จากทั้งสองเกาะ	คือท้ังจากเกาะบุโหลนและเกาะหลีเป๊ะ	 ซึ่งในช่วงปี	 2556	 เกิดเหตุการณ์ขาดแคลน
นักดนตรีและพบว่า	มีนักดนตรีอูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูลเพียงคนเดียว	 และเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเรื่อง 
การถ่ายโอนวัฒนธรรมดนตรีจนถึงปัจจุบันผู ้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาลักษณะการถ่านโอนวัฒนธรรม
ดนตรีของชาวอูรักลาโว้ยในเกาะบุโหลนซึ่งมีความแตกต่างจากชาวอูรักลาโว้ยท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณอ่ืน 
ดังรายละเอียดต่อไป

วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาการถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูล

ระเบียบวิธีการศึกษา
	 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบดนตรี
ชาติพันธุ์วิทยาในการศึกษา	และวิเคราะห์ข้อมูลของการถ่ายโอนวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
อูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูล	 การวิจัยนี้	 ผู ้วิจัยใช้ข้อมูลทางเอกสารร่วมกับข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ภาคสนามและน�ามาประมวลผลและสรุปผลในภาพรวม	โดยใช้กลุ่มประชากรคือ	นักดนตรี	นักแสดงชาวเล 
อูรักลาโว้ยในหมู่เกาะบุโหลน	และเกาะหลีเป๊ะเป็นหลักจ�านวน	5	คน	 โดยมีผู้ให้ข้อมูลภาพรวม	คือ	ผู้น�า
ชุมชนและคนในเกาะทั้ง	2	เกาะที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งให้ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกลุ่มรองจ�านวน	10	คน	 
จากนั้นผู ้วิจัยจึงน�าข้อมูลจากทุกแหล่งมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยประมวลผลเชิงเนื้อหาและ 
เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้ได้ค�าตอบของโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ผลการศึกษา
 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูล	 สามารถพบเห็นได้ในรูปแบบ 
การแสดงรองเง็งในหมู่เกาะบุโหลนและเกาะหลีเป๊ะเป็นหลัก	 ในเกาะบุโหลนจะร้องเล่นรองเง็งในงาน
รื่นเริงและเพื่อการแก้บน	ในขณะที่พิธีเก่าแก่ประจ�าปีของชาวอูรักลาโว้ยคือพิธีลอยเรือจะจัดท่ีเกาะหลีเป๊ะ	 
ไม่มีการจัดข้ึนท่ีเกาะบุโหลนเพราะถือว่าเป็นการขัดหลักศาสนาอิสลาม	อย่างไรก็ตามชาวอูรักลาโว้ย 
ที่ยังคงปฏิบัติพิธีการร่วมขอขมาธรรมชาติและบรรพบุรุษ	 โดยใช้วิธีการเดินทางไปร่วมพิธีลอยเรือที่ 
เกาะหลีเป๊ะ	ซึ่งเป็นเกาะที่ใกล้กับเกาะบุโหลนมากที่สุด	ความช�านาญทางทะเลเสมือนเป็นสิ่งติดตัวมา 
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ของชาวอูรักลาโว้ย	ท�าให้การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะมีท้ังการเดินทางไปด้วยเรือของตนเอง	 (หากไปหลาย
คนจะไปเรือล�าเดียวกัน)	หรือไปโดยใช้เรือโดยสารแบบนักท่องเที่ยวซ่ึงต้องมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา	 
การเดินทางไปร่วมพิธีนั้น	มีจุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือการได้ไปเจอพี่น้องชาวอูรักลาโว้ยที่กระจายกัน 
อยู ่ในเกาะอื่น	 (Ungpho,	 R.,	 2013)	 ดังนั้นลักษณะความสัมพันธ์ของชาวอูรักลาโว้ยยังแสดงออก
แบบญาติมิตร	การแสดงออกทางวัฒนธรรมจึงยังด�าเนินต่อไป	ความต้องการทางวัฒนธรรมดนตรีและ 
การถ่ายโอนความรู้จึงเกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่อไปนี้

บริบทด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะการแสดง
 การแสดงรองเง็งของอูรักลาโว้ย	ต้องใช้ศาสตร์ท้ังการดนตรีและการเต้นร�า	 ในด้านดนตรีที่บุโหลน 
มีนักดนตรีด�าเนินท�านอง	 (สีไวโอลิน)	 เพียงท่านเดียว	และมีนักดนตรีเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ 
อันได้แก่	 ร�ามะนา	กรับ	 โหม่ง	ฯลฯ	ที่สามารถน�ามาเล่นประกอบจังหวะได้	 โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นฝ่ายดนตรี 
จะเป็นผู้ชาย	 และฝ่ายนักแสดงรองเง็งจะเป็นผู้หญิง	 ในเกาะบุโหลนหากต้องการมีการแสดงรองเง็ง 
เพื่อกิจการใด	สามารถท�าได้ด้วยองค์ประกอบทางการแสดงครบทั้งนักดนตรีไวโอลิน	คนขับร้อง	ทีมกลอง
ร�ามะนา	และทีมนักแสดงเต้นรองเง็ง	โดยมีเพลงที่เล่นบ่อยประมาณ	8–9	เพลง	เพลงร้องใช้ภาษาอูรักลาโว้ย
เป็นหลักและมีบางเพลงมีภาษาไทยร่วมด้วย	ในขณะท่ีทางเกาะหลีเป๊ะมีกลุ่มเต้นรองเง็งท่ีใช้การเปิดเพลง
จากแผ่น	CD	ซึ่งมีต้นแบบมาจากเพลงร้องของชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะภูเก็ต	ดังตัวอย่างเนื้อเพลงต่อไปนี้

ตารางที่	1:	ตัวอย่างเนื้อร้องเพลงที่ชาวอูรักลาโว้ยใช้ในจังหวัดสตูล

ชื่อเพลงและค�าอธิบาย เนื้อร้อง

ชื่อเพลง	:	ตะแล๊กแต๊กแต๊ก

ค�าอธิบาย	:	เพลงนี้เป็นเสียงที่ชาวมอแกนได้ยิน	คาดว่าเป็น

เสียงการเคาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	คาดว่าเป็นเสียงเคาะไม้	อาจ

เป็นประตูหรือพื้นเรือ

มานาลาดี	งานีดีดี	ลาฆูตายี

ปานีลาตูปะ	งีมาอะลายังตางะ

มานะลาดีเย	อาเดะลาฆูตาดี้

อาเดะลาซูซา	กือรานายังดียา	ตะแล๊กแต๊กแต๊ก

ชื่อเพลง	:	ลาฆูมะอินัง

ค�าอธิบาย	 :	 เพลงมะอินังน้ี	 โดยชื่อเพลงหมายถึง	ผู้หญิง	

หรือค�าอื่นที่เกี่ยวกับผู้หญิง	 เช่น	 โฉมนาง	 โฉมยง	น้องนาง	

บทเพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับผู้หญิง	หรืออาจกล่าวถึงช่ือหญิง

คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้

พวกเราลาหลีเป๊ะ	พวกเราลาอาดัง

บูลายาบาตู	บาตูงีนาป๊ะ	ลานางีบาตู

บาตูนีนาป๊ะ	ลาตานีบาตู

อโูบลาลเีป๊ะ	นงีาเด๊ะลาโด๊ะจาดงัเจ๊ธมลีงัซายงั	อโูบลาหลเีป๊ะ

อาเด๊ะโด๊ะจาดัง	โอลางูตูลาฆูซีบาดา	ลายางีงาตู

 
	 การดนตรีและการแสดงสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม	 ท้ังเร่ืองของความยาวของเพลง	
จ�านวนเครื่องดนตรี	 องค์ประกอบของวงดนตรี	หรือแม้แต่เนื้อร้องสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยมีท�านอง 
เป็นตัวก�ากับ
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	 ดนตรีและการแสดงของบุโหลนและหลีเป๊ะในปัจจุบันใช้เล่นประกอบการแก้บนหรือที่ชาวบ้าน 
เรียกว่า	“แก้เหลย”	และประกอบกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อความรื่นเริงของทั้งชาวอูรักลาโว้ยและคนบนเกาะ 
ทั้งสอง	 ในขณะเดียวกัน	 ในการเต้นร�าของชาวอูรักลาโว้ยในเกาะหลีเป๊ะยังใช้เพื่อเป็นการต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวอีกด้วย				

การสะสมทุนวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวอูรักลาโว้ยในบุโหลน
	 นักดนตรีและนักแสดงชาวอูรักลาโว้ยในเกาะบุโหลนในปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดนตรี
จากบรรพบุรุษจากการลงมือปฏิบัติจริง	ปฏิบัติตาม	ได้ยิน	ได้เห็น	และได้ท�าในสถานการณ์จริง	จนกลายเป็น 
ความทรงจ�า	 โดยไม่ต้องมีการเรียนอย่างเป็นทางการถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์	เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตชาวอูรักลาโว้ยในรุ่นหนึ่ง	ดังนั้นชาวอูรักลาโว้ยในบุโหลนทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับรองเง็ง	แต่มีบางคน
เท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเต้นและร้องได้อย่างเต็มรูปแบบ	และมีเพียงไม่กี่คนท่ีสามารถเล่น
ดนตรีได้	แต่ความหวังและความตั้งใจในการรักษาความสวยงามของวัฒนธรรมยังคงด�าเนินต่อไป
	 ดนตรีและรองเง็งที่แสดงในเกาะบุโหลนเป็นการแสดงรองเง็งที่เน้นความสวยงาม	ชาวบุโหลนรักษา
ขนบธรรมเนียมบางประการของการแสดงเอาไว้	 เช่น	 เคร่ืองแต่งกาย	 เคร่ืองดนตรี	 เพลง	ขนบการจัดล�าดับ
เพลง	การนับถือครู	และไม่มีการแสดงหยาบโลน	เน้นความสวยงามของท่วงท่า	แต่มิได้เน้นเรื่องของระเบียบ
ท่าทางเน้นความสนุกสนาน	 เน้นการได้ร่วมแสดงได้ร่วมสังสรรค์	ดังนั้นหากมีการจัดประเภทของรองเง็งที่
ชาวบุโหลนแสดงอาจจัดได้เป็นการแสดงรองเง็งแบบชนชั้นกลางของรองเง็งท่ีแสดงในที่อื่นๆ	อย่างไรก็ตาม	
ชาวบุโหลนเองมิได้จัดประเภทของรองเง็งแต่อย่างไร	ชาวบุโหลนไม่ได้สนใจว่าดนตรีหรือการแสดงรองเง็ง 
มีกี่ประเภท	หรือกี่รูปแบบสนใจเพียงการแสดงของตนเองโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับการแสดงของที่อื่น 
	 ทางด้านดนตรีในเกาะบุโหลนมีคนตีร�ามะนาหรือคนร�านาในหมู ่เกาะอยู ่ทั้งท่ีเกาะบุโหลนเล
และเกาะบุโหลนดอน	แต่คนท่ีช�านาญในการตีมีอยู่ไม่ก่ีรายซ่ึงเป็นคนที่เกาะบุโหลนเล	ร�ามะนาถือเป็น 
เครื่องดนตรีส�าคัญอีกชิ้นในการให้จังหวะ	หากไม่มีคนตีร�ามะนาดนตรีก็จะดูขาดสีสันไป	คนท่ีสามารถ 
ตีร�ามะนาได้ในหมู ่เกาะบุโหลนได้รับการฝึกแบบรุ ่นต่อรุ ่น	 เคร่ืองดนตรีอีกชิ้นที่ส�าคัญคือไวโอลิน	 
แต่ในปัจจุบันอาจไม่ใช้ไวโอลินร่วมบรรเลงในวง	 เนื่องจากการหาคนเล่นไวโอลินในหมู ่เกาะได้ยาก	 
เพราะมีเพียงผู้ช�านาญในการเล่นไวโอลินเพียงคนเดียว	 ท้ังนี้	 ผู้ท่ีฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีไม่ว่าไวโอลินหรือ 
กลองร�ามะนา	ผู้เล่นต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งการฟัง	ความเข้าใจในเรื่องจังหวะ–ท�านอง	การเรียนรู ้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ	 พรสวรรค์ของนักดนตรี	 ท่ีจะต้องเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์และการลองผิดลองถูกมากกว่าการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	การฝึกตีกลองกับเพลงร้องและ
เครื่องดนตรีจริง	จึงถือเป็นประสบการณ์ตรงที่นักดนตรีอูรักลาโว้ยต้องผ่านการฝึกฝน
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รูปที่	1	:	นางรอย๊ะ	ทะเลลึก		
แม่เพลงรองเง็งอาวุโส

	 ในการแสดงรองเง็งนอกจากมีท�านองดนตรีแล้วยังต้องมีการขับเพลงด้วย	 ในเกาะบุโหลนคนที ่
ขับเพลงได้มักเป็นผู้ใหญ่วัยสูงอายุ	ผู้ท่ีสามารถขับเพลงได้ส่วนใหญ่อยู่ที่บุโหลนเล	นักร้องหรือคนขับเพลง 
ส่วนใหญ่ต่อเพลงแบบครูพักลักจ�า	 ไม่ได้ต่อกันเป็นจริงเป็นจังหรือมีทฤษฏีแต่อย่างใด	อาศัยเคยฟัง	 เคยร้อง	 
เคยเล่นอยู ่เป็นประจ�า	 ท�าให้จ�าได้มาจนบัดนี้	 คนขับเพลงท่ีอาวุโสท่ีสุดในเกาะและถือเป็นบุคคลท่ี 
ชาวอูรักลาโว้ยให้ความเคารพนับถือด้วย	คือ	นางฮาเซ๊ียะ	หาญทะเล	แต่เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นนางฮาเซี๊ยะ 
จึงไม่สามารถขับเพลงได้	คนขับเพลงคนส�าคัญอีกคนของเกาะและถือว่ามีอาวุโสรองจากนางฮาเซ๊ียะ	คือ	 
นางรอย๊ะ	ทะเลลึก	 (รูปที่	 1)	นางรอย๊ะยังสามารถขับเพลงได้	 แต่ด้วยความสูงวัยของนางรอย๊ะจึงท�าให้ 
ความชัดของค�าร้อง	ระดับเสียง	ความดังของเสียงจึงไม่ชัดเจนนัก

การถ่ายโอนวัฒนธรรม
 วัฒนธรรมการแสดงของชาวบุโหลนแบ่งเป็น	2	ประเภทคือ	 วัฒนธรรมดนตรี	 และวัฒนธรรม 
การแสดงรองเง็ง	 ในเรื่องวัฒนธรรมดนตรีอูรักลาโว้ยของเกาะบุโหลนยังมีความพยายามหาผู ้สืบทอด	 
โดยมีนายราหมาน	ทะเลลึก	 เป็นนักดนตรีต้นแบบ	นายราหมาน	สามารถเล่นไวโอลิน	 (หรือในหมู่เกาะเรียก
กันว่า	“ซอ”)	เพลงของอูรักลาโว้ยได้	และมักได้รับเชิญให้ไปเล่นงานประจ�าปี	(งานลอยเรือชาวเลอูรักลาโว้ย)	 
ของชาวอูรักลาโว้ยท่ีจัดข้ึนท่ีเกาะหลีเป๊ะ	 จ.สตูล	 เนื่องจากที่เกาะหลีเป๊ะมีชาวอูรักลาโว้ยที่สามารถร้อง 
และเต้นรองเง็งได้จ�านวนหนึ่ง
	 รองเง็งเกาะหลีเป๊ะมีนางแส้หนาเป็นผู้ถ่ายทอดการเต้นรองเง็งแบบอูรักลาโว้ยให้กับเด็กชาว 
อูรักลาโว้ยในเกาะหลีเป๊ะจนเป็นที่รู้จักในเกาะ	และยังเป็นวิทยากรพิเศษไปสอนในโรงเรียนระดับประถม 
ในเกาะอีกด้วย	 ท�าให้ปัจจุบันมีผู ้สืบทอดการเต้นรองเง็งแบบอูรักลาโว้ยอยู่ในบางเพลง	 ซ่ึงบางคร้ัง 
ไม่สามารถแสดงร่วมกับเพลงที่นักดนตรีที่เกาะบุโหลนบรรเลง	ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ด้วยการส่ือสาร 
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ให้มีการฝึกซ้อมตามเพลงที่ก�าหนดก่อนถึงวันแสดง	อย่างไรก็ตามบางคร้ังยังคงเกิดปัญหาในเร่ืองการส่ือสาร	
การเดนิทาง	และการฝึกซ้อม
	 การผนวกสรรพศาสตร์การแสดงระหว่างดนตรีเกาะบุโหลน	และการเต้นรองเง็งและการขับเพลงของ
เกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูลจึงเป็นเหตุให้เกิดการแก้ปัญหาการขาดแคลนนักดนตรีอูรักลาโว้ยท่ีเกาะหลีเป๊ะ	 
โดยการให้นักดนตรีไวโอลินท่ีเกาะหลีเป๊ะบรรเลงดนตรีแทนชาวอูรักลาโว้ย	 ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของ 
การแสดง	ความสะดวกในการฝึกซ้อม	สะดวกในการแสดงและการประหยัดค่าใช้จ่าย	และเนื่องจาก 
เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะท่ีนักท่องเท่ียวรู้จักดี	 การแสดงศิลปะของชาวอูรักลาโว้ยที่สมบูรณ์และท�าได้บ่อยขึ้น 
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักศิลปะการแสดงของชาวอูรักลาโว้ยได้ดียิ่งขึ้น
	 ในขณะที่เกาะบุโหลนมีกลุ ่มผู ้สืบทอดการเต้นรองเง็งและการขับเพลงเช่นเดียวกับเกาะหลีเป๊ะ 
และเผยแพร่ความรู้กันในเกาะบุโหลนเอง	 โดยกระบวนการถ่ายทอดเริ่มที่โรงเรียนของทั้งสองเกาะ	กิจกรรม 
การเต้นเรองเง็งที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียนเนื่องจากสามารถฝึกได้เร็ว	 มีความสนุกสนาน	 ได้แต่งตัวสวย
เวลามีงานและได้ค่าตอบแทนในการออกงานแต่ละคร้ัง	ท�าให้มีกลุ่มนักแสดงรองเง็งท่ีเป็นเด็กนักเรียนม ี
ความเข้มแข็ง
	 ถือเป็นกลยุทธ์ของการถ่ายโอนวัฒนธรรมการแสดงของชาวอูรักลาโว้ยในเกาะบุโหลนและหลีเป๊ะที่ใช้ 
สภาพแวดล้อมของการเรียนในระบบเป็นหลัก	และให้ขุมความรู้ทางวัฒนธรรมซ่ึงเป็นแม่เพลงของชุมชน 
เป็นผู้แบ่งปันความรู้	 ในการนี้พลังความรู้ด้านการเต้นร�าและการขับเพลงรองเง็งของบุโหลนมีจ�านวน
มากกว่าที่เกาะหลีเป๊ะ	ดังตัวอย่างบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมการแสดงดังนี้

รูปที่	2	:	คนขับเพลงและเต้นรองเง็งในเกาะบุโหลนเล
	 1.	นางฮาเซี๊ยะ		หาญทะเล			 เป็นแม่เพลงและเป็นหัวหน้ารองเง็งที่คนในชุมชนให้ความเคารพ
	 2.	นางฮาเยี๊ยะ		ทะเลลึก		 เป็นแม่เพลงและเป็นภรรยานักดนตรี	(ไวโอลิน)	ของเกาะบุโหลน	
	 3.	นางรอย๊ะ		 ทะเลลึก		 เป็นแม่เพลง	
	 4.	นางรอย๊ะ			 หาญทะเล		 เป็นผู้ขับเพลงและเต้นรองเง็ง
	 5.	นางฮาเตี๊อะ		หาญทะเล		 เป็นผู้ขับเพลงและเต้นรองเง็ง
	 6.	นางจีซ๊ะ			 บากาก		 เป็นผู้ขับเพลงและเต้นรองเง็ง
	 คนขับเพลงวัยผู้ใหญ่มักท�าหน้าที่เป็นผู้เต้นรองเง็งด้วย	 เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องขับเพลงไป	เต้นรองเง็ง
ไปพร้อมๆ	กัน	 โดยคนที่ช�านาญหรือมีประสบการณ์มากสุดจะเป็นแม่เพลง	ที่เหลือในกลุ่มจะเป็นลูกคู่ 
ขับเพลงเพ่ือสะสมประสบการณ์ในการเตรียมเป็นแม่เพลงต่อไป	ถือเป็นการแบ่งปันความรู้ภายในชุมชน 
ที่เกิดขึ้นระหว่างปราชญ์ชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน
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	 รองเง็งที่แสดงในเกาะบุโหลนเป็นการแสดงรองเง็งที่เน้นความสวยงาม	 รักษาขนบธรรมเนียม 
บางประการของรองเง็ง	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่องดนตรี	 เพลง	ขนบการจัดล�าดับเพลง	การนับถือคร	ู 
และไม่มีการแสดงหยาบโลน	 เน้นความสวยงามของท่วงท่า	แต่มิได้เน้นเร่ืองของระเบียบท่าทาง	 เน้นความ
สนุกสนาน	เน้นการได้ร่วมแสดง	ได้ร่วมสังสรรค์	 ดังนั้นหากมีการจัดประเภทของรองเง็งที่ชาวบุโหลนแสดง
อาจจัดได้เป็นการแสดงรองเง็งแบบชนชั้นกลางของรองเง็งที่แสดงในที่อื่นๆ	แต่อย่างไรก็ตาม	ชาวบุโหลนเอง 
มิได้จัดประเภทของรองเง็งแต่อย่างไร	และไม่ได้จัดประเภทรองเง็งให้กับรองเง็งเกาะอื่น	ถึงแม้ว่ารองเง็ง 
เกาะอื่นจะไม่เหมือนตนก็ตาม
	 ส่วนรองเง็งที่เกาะหลีเป๊ะมีแม่เพลงรองเง็งคนส�าคัญที่ท�าหน้าท่ีเป็นทั้งนักแสดง	และผู้ถ่ายทอดสอน
การร้องและเต้นรองเง็งให้กับคนในเกาะหลีเป๊ะคือ	นางแส้หนา	 เกาะสิเร๊ะ	ซึ่งเดิมเป็นชาวอูรักลาโว้ยที่ 
เกาะสิเหร่	จ.ภูเก็ต	นางแส้หนาเป็นเพียงคนเดียวในเกาะที่มีความช�านาญเรื่องการเต้นรองเง็ง	และสามารถ
เต้นรองเง็งได้ทุกเพลงท่ีนักดนตรีเกาะบุโหลนสามารถบรรเลงได้	นางแส้หนามีการดัดแปลงชุดรองเง็งให้เป็น
ที่คุ้นตาของนักท่องเท่ียว	มีลักษณะคล้ายชุดท่ีเรียกกันเองว่าชุดแบบฮาวาย	นางแส้หนาสอนรองเง็งให้กับ
เด็กในวัยเรียนเป็นหลัก	และรับแสดงให้กับทั้งคนไทยในการแก้บนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมการแสดง

รูปที่	3	:	การแต่งกายรองเง็งหมู่เกาะบุโหลน	(ซ้าย)	และการแต่งกายรองเง็งเกาะหลีเป๊ะ	(ขวา)

	 เพลงท่ีนิยมใช้แสดงของทั้งสองเกาะ	พบว่าเพลงท่ีนักดนตรีท่ีเกาะบุโหลนบรรเลงได้กับเพลงท่ีนัก
แสดงเกาะหลีเป๊ะสามารถเต้นได้สามารถแสดงให้เห็นได้ดังตารางด้านล่างนี้

ตารางที่	2	:	ตารางเปรียบเทียบเพลงที่นักดนตรีและนักแสดงแต่ละเกาะสามารถแสดงได้
เพลง นักดนตรีเกาะบุโหลน นักแสดงเกาะบุโหลน ชดุนกัแสดงเดก็เกาะหลเีป๊ะ

ลาฆูดูวอ บรรเลงได้ ร�าได้ ร�าได้

ลาฆูมะอินัง	 บรรเลงได้ ร�าได้ ร�าได้

ลาฆูมานะอิกัน บรรเลงได้ ร�าได้ ไม่เคยฝึกซ้อม

ลาฆูอายัมดิเด๊ะ บรรเลงได้ ร�าได้ ไม่เคยฝึกซ้อม

ตะแล็กแต๊กแต๊ก บรรเลงได้ ร�าได้ ร�าได้

ลาฆูซีตีปายง บรรเลงได้ ร�าได้ ไม่เคยฝึกซ้อม

ลาฆูบูลงปูเต๊ะ บรรเลงได้ ร�าได้ ไม่เคยฝึกซ้อม
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ตารางที่	2	:	ตารางเปรียบเทียบเพลงที่นักดนตรีและนักแสดงแต่ละเกาะสามารถแสดงได้	(ต่อ)
เพลง นักดนตรีเกาะบุโหลน นักแสดงเกาะบุโหลน ชดุนกัแสดงเดก็เกาะหลเีป๊ะ

ลาฆูเจ๊ะมะมัด บรรเลงได้ ร�าได้ ไม่เคยฝึกซ้อม

ลาฆูซ�าปันกาโญ บรรเลงได้ ร�าได้ ร�าได้

ลาฆูกินตาซายัง ไม่สามารถบรรเลงได้ ร�าไม่ได้ ร�าได้

ลาฆูแรงงังกังกง ไม่สามารถบรรเลงได้ ร�าไม่ได้ ร�าได้

สไปอิตู้ ไม่แม่น ร�าไม่ได้ ร�าได้

	 จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า	 เพลงที่นักแสดงท้ังสองเกาะสามารถแสดงร่วมกันได้มีเพียง	5	 เพลง	
ท�าให้ในงานพิธีลอยเรืออาจมีข้อจ�ากัดในเร่ืองเพลงท่ีใช้แสดง	 ดังนั้นในระยะหลังทางเกาะหลีเป๊ะจึงให้ 
นักดนตรีไวโอลินที่เล่นอยู่ในเกาะ	 (แต่ไม่ใช่ชาวอูรักลาโว้ย)	ช่วยบรรเลงดนตรีตามที่เคยได้ยินจากนักดนตร ี
อูรักลาโว้ยของเกาะบุโหลน	และเพลงจาก	CD	ที่นางแส้หนา	ใช้ในเกาะหลีเป๊ะ

สรุปและการอภิปรายผล
	 ชุมชนเกาะบุโหลนมีวัฒนธรรมทางดนตรี	 และการแสดงของชาวเลอูรักลาโว้ยเป็นต้นทุนทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า	การแสดงและร้องรองเง็งตามแบบฉบับของชาวอูรักลาโว้ยในบุโหลนมีการปรับ
เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีองค์ประกอบดังนี้
	 1.	ผู้ให้การถ่ายทอด	
	 2.	ผู้รับการถ่ายทอด	
	 3.	วัฒนธรรมที่จะถ่ายทอด
	 4.	สภาวะแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไข	
	 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงภายในเกาะบุโหลนมีสืบทอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานจริง	คือ	 
งานรื่นเริงและงานแก้บน	มิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อการอนุรักษ์ดังวัฒนธรรมในสถานที่อื่นที่ก�าลังจะสูญไป
	 อย่างไรก็ตาม	 พิธีกรรมประจ�ากลุ่มชนท�าให้เกิดการติดต่อส่ือสารกันระหว่างชาวอูรักลาโว้ย 
ในแต่ละเกาะของจังหวัดสตูล	วัฒนธรรมดนตรีจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีกรรมส�าคัญในงานลอยเรือชาวเล 
อูรักลาโว้ยประจ�าปีที่เกาะหลีเป๊ะ	จังหวัดสตูล	และที่ส�าคัญยิ่งกว่าคือการถ่ายโอนวัฒนธรรมดนตรีระหว่าง 
เกาะได้เกิดขึ้นในลักษณะครูพักลักจ�า	ภายใต้เงื่อนไขของความขาดแคลนนักดนตรีชนเผ่า	จึงจ�าเป็นต้องใช้
นักดนตรีคนนอกที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วมาเล่นแทน
	 เม่ือมีการถ่ายโอนวัฒนธรรมภายในเกาะบุโหลนและระหว่างเกาะในจังหวัดสตูล	 การพัฒนา 
ของวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละเกาะท�าให้เห็นความแตกต่างซึ่งเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและปัจจัย 
ทางสังคม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเกาะบุโหลนที่เงียบสงบ	มีวิถีการท่องเทียวเชิงนิเวศ	วัฒนธรรมดนตรี 
และการแสดงจึงยังคงมีลักษณะการแสดงเพื่อชุมชน	ตามวิถีวัฒนธรรมเดิม	 ในขณะที่การท่องเที่ยวในหลี
เป๊ะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวเติบโตเป็นท่ีรู้จักและมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก	 
รูปแบบของดนตรีและการแสดงจึงเป็นลักษณะการน�าวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว	และเพ่ือพิธีกรรม
ต่างๆ	ของเกาะ
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	 ดนตรีและการแสดงของชาวเลอูรักลาโว้ยในจังหวัดสตูลยังคงด�ารงอยู ่และมีแนวโน้มในการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมไปตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ 	 ซึ่งมี	 2	 วิถีคือวิถีการแสดงเพื่อชุมชน 
ตามวิถีวัฒนธรรมเดิม	 และการแสดงท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	 
เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก
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