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บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรมดนตรี เพลงพ้ืนบ้านของชาวมุสลิมบนเกาะยาว
น้อย  จังหวัดพังงา ที่เรียกว่า “เพลง ดีเกีย” โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา จากการลง
พ้ืนที่บนเกาะยาวน้อย โดยการ สัมภาษณ์ข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะผู้ร้องเพลงดีเกีย โต๊ะอิหม่าม เจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการ และชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การศึกษาขั้นตอนดนตรีและการหาแนวทางการอนุรักษ์ 
เพลงดีเกีย 
 

  ผลการศึกษาพบว่า เพลงดีเกีย  หมายถึงเพลงที่ใช้ร้องในพิธีการแต่งงานของชาวมุสลิมบน
เกาะยาวน้อย มีพัฒนาการมาจากการสวด“ซีกิร” หรือการสวดสรรเสริญต่อศาสดา ของชาวอาหรับ  ต่อมา
แพร่กระจายมาสู่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย  ในรูปแบบของการ
แสดง ที่เรียกว่า ดิเกร์อาวัล ดิเกร์ออ  ส าหรับชาวเกาะยาวน้อยออกเสียง  “ดิเกร์” ว่า“ดีเกีย” โดยมีการร้องที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  มีขั้นตอนการร้องในพิธีแต่งงาน  ประกอบด้วยดีเกีย  ๕  ประเภท คือ ๑) ดีเกียพาบ่าว  
๒) ดีเกียสอนบ่าวสาว  ๓) ดีเกียสรรเสริญอัลลอฮ  ๔) ดีเกียดาญัย  ๕) ดีเกียสอนหญิง  ผู้ร้องเพลงหลักเป็น
ผู้ชาย  ประมาณ  ๕-๑๐ คน ปัจจุบันน าโดยโต๊ะอิหม่ามเช็ม  กานเรียบ เป็นผู้สืบทอดจากโต๊ะครูแอ   ในอดีต
ใช้เครื่องดนตรี คือ โทน ร ามะนา และไวโอลิน เป็นเครื่องดนตรีประกอบ  ปัจจุบันไม่พบผู้บรรเลงเครื่องดนตรี
ดังกล่าว  เนื้อหาเพลงดีเกียสื่อถึง  การสอนการด าเนินชีวิตให้กับคู่บ่าวสาว  ให้ยึดมั่นในความดี  การช่วยเหลือ
ต่อกนั  โดยยึดหลักค าสอนจากเนื้อหาของบทค าสอนในศาสนาอิสลาม ปัจจุบันเพลงดีเกียขาดการสืบทอดจาก
ผู้ร้อง ปัจจุบันจึงมีจ านวนผู้ร้องลดน้อยลง  
 
  แนวทางการอนุรักษ์เพลงดีเกีย  ๑) ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงดีเกียใน
ชุมชนอยู่ตลอด เนื่องจากผู้ที่สามารถร้องเพลงดีเกียได้ ปัจจุบันมีน้อย เนื่องจากแก่ชรา และเสียชีวิตไปหลาย
ท่านและการสืบทอดยังไม่มีการบันทึกอย่างชัดเจน  ๒) การส่งเสริมให้เพลงดีเกีย อยู่ในหลักสูตการสอนของ
วิชาภาษาไทย หรือวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนประจ าอ าเภอเกาะยาวน้อย เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน สามารถ
ร้องเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ๓) การจัดเก็บข้อมูลเสียงร้องเพลงดีเกียอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็น
หลักฐานทางวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย  จังหวัดพังงา  
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Title:  The  Study And Conservation Of “Di-kear” Song”inTambon 
Ko-Yao Noi,  Amphoe Ko-Yao, Changwat Phang-Nga. 

Author:  Mr. TayaTaychasay 
The research was funded by The Department of Culture year 2558 amounted to  

250,000 baht 
 
       Abstract 

   This research studied the music culture of the folk music of the Muslim in Ko 
Yao Noi, Phang Nga District, which is called “Di-kear”. The research collected 
Ethnomusicology data from the field by interviewing key individuals such as De Kea Choral 
Group, Imam, Government Official, and the local people. The purpose of this studied was to 
study musical process of the song and the guideline to conserve De Kea music. 
 
  From the study, De Kear song means the song that was sung in the wedding 
ceremony of the Muslim on the island. The song was developed from “Zhikr” chanting, the 
form of chant that tributes the god of Islam among the Arabian group. It was later spread to 
Malaysia, Indonesia, and the south of Thailand in the form of performing art called Dhikr 
whereas the Ko Yao Noi local pronounce it “Di-Kayr” or “Di-kear”. The singing is unique and 
there are processes of singing in the wedding ceremony comprising of 5 types of Di-kear;  
1) Di-kear leading the groom, 2) Di-kear teaching the wed, 3) Di-kear praising Allah, 4) Di-kear 
Da-yai, 5) Di-kear teaching female. The main singers are male in group of 5-10. Currently, the 
group is led by Imam Shem Kanreab , the successor of Teacher Imam Air. In the past, the 
accompanying instrument used for these songs were Tone-ramana drum and Violin. 
However, no one play those instruments in the present. The content of Di-kear involves with 
the teaching for the wed, to stand firm in doing good, helping each other, and to uphold the 
teachings of Islam. Di-kear is facing the lack of successor singer as the number of singer 
decrease. 
  The guideline on conserving Di-kear. 1) Support and organize Di-kear singing in 
the community continually as the number of those who are able to sing is slim due to aging 
and lack of successor, along with the song having no clear record. 2) Promote Di-kear song 
to be in Thai language or social study class curriculum for local school in Ko Yao Noi in order 
that the students will be able to sing the song which is their local identity. 3) Record the Di-
kear song systematically so that it could be kept as musical-cultural evidence for folk song 
of the local Islam community of Koh Yao Noi, Phang Nga. 
 
Keyword:  Dikear,Zikir, Dayai 
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บทที่  ๑ 
 
 

บทน า 
 

๑. ความเป็นมาของการวิจัย 

                 บทบาทดนตรีกับชุมชน   ที่มีลักษณะของภาษาและการสื่อสารที่มีความแตกต่างในแต่ละ
ท้องถิ่น ความหมายของเนื้อหาของบทเพลงและลักษณะของดนตรี การใช้เครื่องดนตรี วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ มี
ความแตกต่างกัน  ดนตรีแต่ละ สังคมมีการตีความหรือแสดงคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคมที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ด้วยการตีความทางดนตรีที่ต่างกัน  ขึ้นอยู่กับบทบาทของสังคมในช่วงเวลานั้นๆหรืออาศัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม กฎระเบียบต่าง การเดินทางและกระจายวัฒนธรรมของดนตรี ในแต่ละพ้ืนที่ เกิดขึ้นได้จากการ   
แพร่กระจายทางศาสนา ประเพณีที่อยู่กับมนุษย์และการน าพาไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง  จึงมีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงในอีกรูปแบบหนึ่งจนท าให้เกิดดนตรีที่คล้ายกันระหว่างพ้ืนที่ต่างๆจนเกิดบทบาทของดนตรีที่ 
คล้ายกัน 

                ความเป็นตัวตนของลักษณะดนตรีแต่ละท้องถิ่นถูกสร้างกฎเกณฑ์รูปแบบต่างๆและจ ากัด
ความโดยการแบ่งเชิงสัญลักษณ์ ด้วยเส้นพรมแดนขอบเขตในแต่ละประเทศเช่นเดียวกับการจ าแนกชาติพันธุ์ ที่
แบ่งด้วยหลักมานุษวิทยาคือ กายภาพ  ชีวภาพ ภูมิศาสตร์ และ ศิลปะ วัฒนธรรม (บุญเลิศ  สดสุชาติ, ๒๕๒๔:
๖๗–๘๐ อ้างถึงใน สุรพงษ์  ลือทองจักร, ๒๕๕๒: ๒๔) จนกลายเป็นดนตรีในแบบหรือวัฒนธรรมดนตรีของ
ชาตินั้นจึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมดนตรีคือตัวก าหนดสัญชาติ บ่งบอกชนชาตินั้น 

                มนุษย์น าดนตรีมาเกี่ยวโยงกับการเป็นอยู่และก าหนดทิศทาง หน้าที่ ที่ปฏิบัติต่อกันมานาน
วัฒนธรรมดนตรี เป็นหนึ่งในสังคมที่ประกอบด้วย  พิธีการ การแสดง ที่รวมไปกับประเพณีต่างๆในชุมชนนั้นๆ 
ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละพิธีการบางแห่ง ใช้เพ่ือการบวงสรวง หรือ พิธีมงคลซึ่ง
ในแต่ละชนชาติ มีวิธีการที่แตกต่างกันทางรูปแบบ ตั้งแต่ดนตรี ในชนกลุ่มเล็กในสังคมแบบล่าสัตว์ จนถึงดนตรี
ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ดนตรีที่ประกอบกิจกรรมทางงานมงคลต่าง โดยในความเป็นดนตรีนั้น จะมีการ
ร้องหรือมีดนตรีเพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่สิ่งที่ส าคัญในการใช้ดนตรีคือการสื่อสารที่ส่งไปยังผู้ฟัง จากเนื้อร้องหรือ
ค าพูดที่เป็นท านองเพลงประกอบด้วยเครื่องดนตรีหรือบางกลุ่มอาจไม่มีเครื่องดนตรีประกอบการร้อง 

    ดนตรีพ้ืนบ้านต่างๆของไทยที่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นตัวบ่งบอกแทนสิ่งอ่ืนใน
วัฒนธรรมนั้นได้เช่นกัน  ในแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ มีเพลงล้านนา ภาคอีสาน มีเพลงตับเต่า หรือการร้อง
หมอล า  เพลงกลางมีเพลงเรือ  เพลงบอก ส่วนภาคใต้มีเพลงรองเง็ง ในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างไปตาม
เหตุของการเกิดมีอิสระในการแสดง มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของ เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 
(๒๕๓๙: ๙๙) ที่ได้สรุป ถึงลักษณะ ของดนตรีพ้ืนบ้านว่า ธรรมชาติของเพลงพ้ืนบ้านนั้นเสมือนหุ่นที่ยั งไม่ได้
แต่งตัว  ยังคงเป็นหุ่นที่มีความสะอาดบริสุทธิ์  และมีความเป็นธรรมชาติโดยแท้จริง ไม่มีมายาเจือปน  ศิลปะ 
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แบบพ้ืนบ้านที่ถูกสร้างมาจากสังคมชาวบ้านนั้น บ่งบอก ถึงฐานะทางสังคมหรือความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม 
ในแบบของ“ชาวบ้าน” ด้วยรูปแบบของศิลปะ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ท าให้ทราบ สิ่งต่างๆที่แฝงอยู่ใน ตัว 
ชาวบ้าน ได้มากเช่น ภาษา  กิริยา มารยาท ประวัติศาสตร์ อาชีพ  วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ซึ่งแฝงในเพลงพ้ืนบ้าน เปรียบดังกระจกแก้วใสที่ สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม ของชาวบ้านให้แก่
คนรุ่นหลังได้เห็นถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรมดนตรีอย่างชัดเจน   
  
  ในงานชิ้นนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้านของชาวเกาะยาวน้อย เกาะขนาดเล็กที่มี
ประชากรที่ชาวมุสลิมจ านวนเกือบทั้งหมดของเกาะทางภาคใต้ มีประเพณีดนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมดนตรีของประเทศใกล้เคียงอย่าง ประเทศมาเลเซีย เป็นผลมาจากการมีปฎิสัมพันธ์ทางด้าน 
การศึกษาทางศาสนา การค้าขาย  การไปมาหาสู่ของคนทั้งสองพ้ืนที่ ท าให้การถ่ายโอนรูปแบบดนตรีมาอยู่ใน
วิถีชีวิตของตนเอง  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลายอย่างเกิดขึ้น การรับเอาดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น ลิเก  มโน
รา รองเง็ง คือวัฒนธรรมดนตรี  ที่มีการใช้ในระบบประเพณีต่างๆร่วมกันมาหลายร้อยปี เพราะศาสนามุสลิม
เป็นศาสนาที่มถีือมากในภูมิภาคแถบนี้  
 
  ภาพลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อยนั้น  เป็นบรรยากาศของความ
สามัคคีแบบคนบนเกาะขนาดเล็ก ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ มีความเหนียวแน่นแบบพ่ีน้องมีกิจกรรมประเพณี 
ตามแบบของชาวมุสลิมการที่ชุมชนจะเจริญเติบโตหรือมีความเข้มแข็งทางสังคมได้นั้น ไม่ได้หมายความว่า
ชุมชนนั้นจะต้องมีจ านวนคนมาก หรือเป็นชุมชนที่มีความเจริญทางวัตถุ แต่หมายถึง  การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง การสามัคคีของคนในชุมชน การนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ การเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ และการท านุ
บ ารุงศาสนา สิ่งเหล่านี้ท าให้ชุมชนเติบโตภายใต้วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายบนพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนทาง
วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การละเล่น โดยเฉพาะ วัฒนธรรมในพิธีในรูปแบบต่างๆ 
เช่นงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา เพลงดีเกีย ที่เป็นวัฒนธรรมดนตรี แบบเฉพาะท้องถิ่น  มีความแตกต่างทาง
วิธีการที่ต่างจากการศิลปวัฒนธรรมการร้องในพิธีการของชาวมุสลิมอ่ืนๆ แต่ยังคงแฝงไว้ซึ่งคุณค่าท่ีดีเอาไว้เพ่ือ
สร้างความสามัคคีต่อกันในชุมชน 
 
          การศึกษาด้านมานุษยดุริยางควิทยาหรือดนตรีชาติพันธุ์  (ethnomusicology) หรือ
การศึกษาดนตรีที่เกี่ยวข้องในวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในสังคมมนุษย์  โดยการศึกษาในด้านวัฒนธรรมดนตรีของ
กลุ่มชนพ้ืนเมือง (ethnic groups) ดนตรีที่มีการถ่ายทอดในแบบมุขปาฐะ  ประวัติศาสตร์ของดนตรีนั้น  
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรี การถ่ายโอย การแผ่ขยายของวัฒนธรรมดนตรี  ทั้งทางทฤษฎีดนตรี  
การพัฒนาทางดนตรีในแง่ทางประเพณี      การศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมดนตรี  แต่ละที่ไปด้วย และ
แบ่งตามสัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ แบ่งตาม ที่ต่างกันของมนุษย์ถูกแบ่งเช่นเดียวกันกับทางรูปพรรณ เชื้อชาติ  
ศาสนา เช่น ดนตรีของชาวอาหรับ มีลักษณะดนตรี และเครื่องดนตรี ต่างจากดนตรีของชาวญี่ปุ่น แต่ดนตรี
ไทยเดิม มีลักษณะคล้ายกันการกล่าวถึงดนตรีที่ถูกแบ่งเป็น ทวีป ประเทศ ภูมิประเทศ 
 
   วิถีชุมชนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมอยู่นั้น  มีเสียงดนตรีหรือเสียงร้องมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ขั้นตอนต่างๆ  การมีอยู่ของดนตรีบ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรมที่ไปด้วยกันเสมอ หากประพฤติปฏิบัติส่ง
ต่อๆกันมาโดยการสืบทอดจนท าให้ดนตรีในวัฒนธรรมนั้นๆเชิดชูอยู่ได้เป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละสังคม โดยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดอยู่แล้ว  ความแตกต่างๆอ่ืนองค์ประกอบของ  
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พ้ืนที่ การปกครอง สภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ จนท าให้ลักษณะ ของดนตรีเช่น ภาษา ความหมาย  การ
ก าหนดแบบแผนการร้องและเล่นดนตรีนั้นๆ ในแต่วัฒนธรรมดนตรีในแต่ ละพ้ืนที่ สร้างความแตกต่างจนเป็น
เอกลักษณ ์

  จุดเด่นของ เพลงดีเกีย คือการสื่อความหมายออกไปจากผู้ร้อง โดยเฉพาะการใช้ภูมิปัญญาใน
การสอนหรือ อบรมสั่งสอนคนโดยเฉพาะในชุมชน ท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกัน การใช้วาทศิลป์ในทางภาษาพูด มาเป็น
ภาษาร้อง จนเกิดเป็นคติชน ที่สะท้อนถึงเรื่องราวของสังคม เข้ามาอยู่ในตัวบทเพลง ท าให้เพลง หรือบทเนื้อ
ร้อง มีความหมายในทางที่ดี หรือมีคุณค่าแก่การถ่ายทอด และน่าจดจ า น าไปปฏิบัติได้จริง สิ่งเหล่านี้คือ
วัฒนธรรมดนตรีในแบบมุขปาฐะที่ในแต่ละสังคมที่มีการพัฒนาหรือมีการศึกษาสามารถสืบทอดได้ในช่ วงเวลา
ต่อไป 

  ชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อยเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่อาศัยอยู่ หลายหมู่บ้านมีการ
ประกอบอาชีพ  สวนยาง  และประมงเป็นหลัก เกาะยาวน้อยคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพังงา  ที่
ยังคงมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบเดิมและต่างจากพ้ืนที่ใกล้เคียงคือ จังหวัดภูเก็ตที่มีความเจริญจากนักการ
ท่องเที่ยว   มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่เรียบง่ายที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมีการติดต่อกับวัฒนธรรมภายนอก ชาว
มุสลิมบนเกาะมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติกฎระเบียบทางศาสนาอิสลาม ในสถาบันศาสนาของชาวมุสลิมบน
เกาะนั้นการเรียนศาสนา มีสวนส าคัญในการขัดเกลาพฤติกรรมลักษณะนิสัยของชาวมุสลิมที่อยู่ร่วมกันบนเกาะ
ยาวน้อยมาตลอด               

  พ้ืนที่ของเกาะขนาดเล็กกับการมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแบบเดิมแต่อยู่ท่ามกลางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ก าลังรุกล้ าจากนายทุน  ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ มีผลกระทบต่อเพลงดีเกีย และความเป็นอยู่ของชาว
มุสลิม บนเกาะยาวน้อย มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะสภาวะทางสังคม การเจริญเติบโตของชุมชน การ
เข้ามาของวัฒนธรรมภายนอก การออกไปด าเนินชีวิตภายนอกของคนบนเกาะ และการละเลยหรือไม่ให้ความ
สนใจ กับสิ่งที่ใกล้จะสูญหายเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความเจริญของวัฒนธรรมว่ายังมีความเจริญทางเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมดนตรีหลงเหลืออยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ศึกษาวิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรี ปรากฏว่ามีชาวมุสลิมเพียงไมกี่คนเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดการร้องเพลงดีเกียให้กับคนรุ่นหลัง จึงท าให้
การร้องเพลงสวดดีเกียมีแนวโน้มว่าสูญหายไปจากเกาะยาวน้อย 

    งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท าการศึกษา เพลงดีเกียซึ่งเป็นเพลงพ้ืนบ้านชาวมุสลิม ใน
ระดับท้องถิ่นเป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการนิกะห์หรือการแต่งงานในธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมบน
เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา  ในการประกอบพิธีกรรม เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเพ่ืออบรมสั่งสอนให้กับเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาว ที่ก าลังจะออกเรือนให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขใจความนั้นสื่อถึงค าสั่งสอน และค าอวยพร ใน
ลักษณะของเพลงคติชน  เป็นการเตือนสติคู่บ่าวสาวและรวมไปถึงผู้ฟังในพิธีการแต่งงาน ให้มีสติในการใช้ชีวิต
คู่ ผ่านรูปแบบความเป็นท านอง เสียงร้องที่น่าสนใจประกอบด้วยเครื่องดนตรี ซึ่งถือเป็นรูปแบบของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างหนึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ที่สมควรแก่การสืบทอด  ปัจจุบันวัฒนธรรมเพลง
ดีเกียไม่มีผู้สืบทอดอย่างจริงจัง เนื่องจากวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ได้ซึมเข้าไปในวัฒนธรรมดั้งเดิม   การ
เป็นอยู่ การใช้ชีวิต รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมดนตรีที่ปฏิบัติอยู่จึงไม่ค่อยมีให้พบเห็นมากนัก 

  ผู้ศึกษาวิจัยได้มีความสนใจข้อมูลทางวัฒนธรรมดนตรีดังกล่าวและได้เก็บข้อมูลทางบริบท
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเพลงดีเกียโดยการศึกษางานภาคสนามที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเพลง
สวดดีเกียโดยท าการสัมภาษณ์ บุคคลต่างๆในวัฒนธรรมดนตรี รูปแบบและหน้าที่ของเพลงดีเกียที่สัมพันธ์กับ
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม บนเกาะยาวน้อยเพ่ือการศึกษาด้านวัฒนธรรมดนตรีชาวมุสลิมแก่ผู้อ่ืน
ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาเพลงดีเกียของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย  ด้านบทบาทและลักษณะของเพลง    
ขั้นตอนการร้อง  เนื้อหาเพลง และความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ หลักค าสอนชาวมุสลิม  การเปลี่ยนแปลงทาง
ชุมชนที่ส่งผลต่อเพลงดีเกีย   เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์เพลงดีเกีย 
 
๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  สร้างคุณค่าของเพลงดีเกีย ศิลปะเพลงพ้ืนบ้านของชุมชนเกาะยาวน้อย   เพ่ือน ามาเผยแพร่
ให้กับสังคมมุสลิมในเกาะและชาวมุสลิมอ่ืนๆ ให้สร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงประโยชน์ ของเพลงดีเกีย   
น าไปสู่ การสืบทอดเพลงดีเกียให้กับชาวมุสลิมรุ่นใหม่บนเกาะยาวน้อยเพ่ือเป็นงานทางวัฒนธรรมดนตรี เพลง
พ้ืนบ้านภาคใต้ให้คนภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 
๔.  ค าถามหลักในการวิจัย 

  ๔.๑ เพลงดีเกีย ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในด้านสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น บนเกาะ
ยาวน้อย  อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด 
  ๔.๒ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเพลงดีเกียในพิธีการอันเป็นมงคล  ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิตในด้านสังคม วัฒนธรรมชาวมุสลิม ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา
ประกอบด้วยสาเหตุใด 
  ๔.๓  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพลงดีเกีย เกิดจากสาเหตุใด 
  ๔.๔ ผู้ขับร้องเพลงดีเกีย มีกระบวนการในการปรับตัวการร้องเพลง สามารถด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
  ๔.๕  หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการวางแผนการพัฒนาวัฒนธรรมเพลงดีเกียเพ่ือ
รักษาที่ดีงามของชาติไว้ได้อย่างไร 
 
๕. วิธีการวิจัย 

  วิธีการวิจัยหรือการเก็บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องเพลงดีเกีย ชาวมุสลิม บนเกาะยาวน้อย จังหวัด
พังงา ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการทางมานุษวิทยาและศึกษางานเชิงคุณภาพ โดยลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยการวางแผนการเก็บข้อมูลโดยวิธีต่างๆดังนี้ 

๕.๑  การศึกษาจากเอกสาร 

   ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร ส าหรับเพลงในพิธีการต่างๆ ของชาวมุสลิมใน
พ้ืนที่การวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจกับองค์ความรู้เบื้องต้น เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสาร
ทางราชการ เอกสารทางวัฒนธรรม  เอกสารชุมชน  วารสาร ต ารา และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การวิจัย 
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๕.๒  การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม 

      การศึกษาข้อมูลทางด้านภาคสนามมีส่วนส าคัญอย่างมากในงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม  
เพราะจะท าให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียด โดยใช้ผู้วิจัยในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และท าให้ผู้วิจัยสามารถ 
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในวัฒนธรรมได้สมบูรณ์ สามารถสังเกตการณ์ในเหตุการณ์จริงได้ โดยมี
กระบวนการในการสืบหาข้อมูลเป็นขั้นตอนดังนี้ 

   ๕.๒.๑  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ในประเด่นต่างๆการ
สัมภาษณ์ด้านตัวดนตรีรูปแบบของเพลงดีเกียเช่นมีการสืบทอดเพลงดีเกียอย่างไร  บทเพลงมีความหมาย
อย่างไรต่อชุมชน เครื่องดนตรีที่เล่นมีกี่ประเภท การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในทุกประเด็นเกี่ยวกับเพลงดีเกีย 
ในวัฒนธรรมชาวมุสลิมบนเกาะ โดยการตั้งค าถามแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลอาวุโสเช่น  ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนคนอ่ืนๆ 

   ๕.๒.๒  สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เก็บลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ส าหรับกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการเข้าท าความรู้จักกับชาวบ้านโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วน โดยการสังเกตความเป็นไปของพิธีกรรมในงานวิจัย การร้อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกิจกรรมต่างการเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเพลงดีเกีย 

     การบันทึกข้อมูลด้วยภาพและเสียงเป็นการบันทึกในสถานการณ์จริง 
ส าหรับงานแต่งงานของชาวมุสลิม บนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ซึ่งผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูล และท าการถอด
เสียงการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ทุกคนเพ่ือน ามาสรุป และวิเคราะห์ล าดับเหตุการณ์และขั้นตอนต่างๆ 

    การเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดการวางแผน การส่งเสริม 
การร้องเพลงดีเกียโดยเชิญตัวแทนชาวบ้านกลุ่มต่างๆ เช่น ครูซึ่งเป็นผู้ดูและนักเรียนในชุมชนมาร่วม ฝึกร้อง
เพลงดีเกีย และด าเนินการอบรมการร้องเพลงของชาวมุสลิม บนเกาะยาวน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกระบวนการสัมมนาวิเคราะห์กลุ่ม เพ่ือศึกษาข้อมูลเพลงดีเกียเพ่ิมเติม และให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล 

๖. นิยามศัพท์ 

  ๖.๑ เพลงดีเกีย  หมายถึง  เพลงพื้นบ้านที่มีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ ของชาวมุสลิมบนเกาะ
ยาวน้อยจังหวัดพังงาร้องในภาษาไทยถิ่นใต้ใช้ร้องในพิธีมงคลต่างๆโดยใช้หลักการแนวทางของศาสดาใน
ศาสนาอิสลาม  เป้าหมายเพ่ือสอนให้คนเป็นคนดี  

  ๖.๒  ซีกิร หมายถึง  การสวดเพ่ืออวยพร สรรเสริญต่อศาสดา เป็นขั้นตอนในพิธีของศาสนา
ของชาวอาหรับที่เก่าแก่ เป็นรากศัพท์ของค าว่าดีเกีย หรือ ดิเกร์ ซึ่งเป็นศิลปะพ้ืนบ้านการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้
ในเวลาต่อมา เช่น ดิเกร์ฮูลูดิเกร์เมาลิด แต่เดิมซีกิร มีลักษณะการร้อง แบบลากเสียงยาว ขึ้นลงเป็นระดับเสียง
สูง ต่ า สลับกับ มีความไพเราะ 

  ๖.๓  อัลกุรอานหมายถึง หลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่บรรจุ หลักการค าสอนของพระเจ้า 
พระอัลลอฮฺ (ซ.บ.) โดยได้ประทานลงมาให้ศาสดา นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เพ่ือน ามาเผยแพร่ต่อมนุษยชาติ     
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   ๖.๔ โต๊ะอิหม่าม หมายถึง ผู้น าศาสนาอิสลามในชุมชนชาวมุสลิม เป็นแกนหลักในการท า
พิธีกรรมต่างๆ เป็นผู้อาวุโสในชุมชนมุสลิมในพื้นที่ ชาวบ้านในชุมชนให้การเคารพนับถือ เป็นผู้ให้ค าปรึกษากับ
ชาวบ้าน   
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บทที่ ๒ 

 
เอกสารและงานวิจัย ทฤษฎี  แนวคิด 
      ที่เกี่ยวข้องกับเพลง ดีเกีย 
 

                      การวิจัยเรือ่ง แนวทางการศึกษาและอนุรักษ์ เพลง ดีเกีย ของชาวมุสลิมในต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นการศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาและข้อมูลด้านอ่ืนๆซึ่งจะน ามาเชื่อมโยง
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆเช่น แนวคดิทาง ประวัติความเป็นมา และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพลง ดีเกีย มา
ประกอบกันเพ่ือเสริมองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กัน  โดยมีเนื้อหาจากงานเอกสาร ดังนี้ 
 
   ๑. แนวคิดของเพลง ดีเกีย 
   ๒. แนวคิดด้านดนตรีชาติพันธุ์ 
   ๓. แนวคิด ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

๔. แนวคิดและงานวิจัยด้านสื่อพ้ืนบ้าน 
   ๕. ข้อมูลทั่วไปของเกาะยาวน้อย 
 
๑.   แนวคิดของเพลงดีเกีย 
 

  ค าว่า ดีเกียเป็นภาษาอาหรับออกเสียงว่าซิกีร (dzikir) หมายถึงการร้องหรือสวดเพ่ือร าลึก
และการสรรเสริญต่อ องอัลลอฮฺในศาสนาอิสลาม ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นค าที่มีรากศัพท์ เดียวกับค าว่า  ดิเกร์ 
ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิมทางใต้ของไทย เช่น ดิเกร์ฮูลู(ลิเกร์ฮูลู)ดิเกร์เมาลิด  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมมลายู โดยค าทั้งสองค านี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาของชาวมุสลิม พบว่าค า  ดีเกีย 
และ ดิเกรม์ีความหมายในลักษณะคล้ายกัน ดังในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  เอกสารงานวิจัยทีก่ล่าวถึงลักษณะของเพลงพื้นบ้านมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเพลง“ดี
เกีย”ซึ่งเพลงพ้ืนบ้านของชาวมุสลิมในประเทศไทยไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีเพียงการกล่าวถึง
ประเภทของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ว่า เพลงดีเกียเป็นเพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทหนึ่งของชาวมุสลิมบนเกาะยาว
น้อย เป็นเพลงพ้ืนบ้านที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ลิเกร์ฮูลูหรือรองเง็ง บนเกาะลันตา (บุษกร บิณฑ์สันต์,๒๕๕๔: 
๒๓) 

  การร้อง ซีกิร เป็นวัฒนธรรมชาวอาหรับหรือแขก เปอร์เชีย ที่กระจายอยู่เข้ามาแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณ แหลมมลายู  ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเข้ามาในช่วงเวลาใดในเวลาต่อมาคนพ้ืนเมืองก็
เรียกเพ้ียนเป็น “ดจิกิร”โดยวธิีร้องหรือสวดนั้นคือ ยังคงนั่งล้อมวงกับพ้ืนอย่างดซิกิร ในสมัยโบราณ แต่มีกลอง
ระบานาตีประกอบต่อมา ดจิกิรนี้ได้แพร่หลายเข้ามาทางเหนือจนถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล
ในภาคใต้ของประเทศไทย แล้วเปลี่ยนเสียงเรียกไปตามภาษามาเลย์ถิ่นว่า “ดจิเก”  
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  สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (๒๕๓๙:๑๒-๑๕) ได้อธิบายเป้าหมายของการร้อง “ดฮิกิร” ที่เป็นรากศัพท์
ของ ดีเกียว่าเป็นการสวดอวยพรต่อพระอัลลอฮฺ(ซ.ล.) ของ ของชาวฮีบรูในภาษาอาหรับหมายถึงพิธีสวด
สรรเสริญต่อพระอัลลอฮฺ ด้วยการกล่าวพระนามของพระอัลลอฮฺซ ้าไปมาและในขณะที่สวดผู้สวดจะโยกหรือ
โคลงตัวไปมาด้วยต่อมามีการออกเสียง “ดฮิกิร” เปลี่ยนไปเป็น “ดิเคร่อ. หรือ “ดิเกร”์ ดังเช่นในปัจจุบัน   

           บทบาทหน้าที่ของ “ดฮิกิร” เริ่มพัฒนาในรูปแบบต่างๆและขยายสู่โลกสามัญของผู้คนมาก
ขึ้นเมื่อกลายเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านดิเกร์ฮูลู ก็กลายเป็นเครื่องมือส าหรับความบันเทิงในท้องถิ่น เพลงดิ
เกร์ได้ถูกประยุกต์ใช้ในงานมงคล และงานส าคัญๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บทบาทของการกล่าว
สรรเสริญพระเจ้าได้เคลื่อนไปอยู่ที่เพลงอานาซีดแทนโดยเข้ามาในวัฒนธรรมชาวมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออก 
บริเวณคาบสมุทรมลายู 

   งานวิจัยเรื่อง“พัฒนาการของเพลงดิเกร์บานอ” และ “เพลงดิเกร์สมัยใหม่”  กับการธ ารงอัต
ลักษณ์ ของคนมุสลิมในบริบทสมัยใหม่ของไทยและมาเลเซียตอนเหนือ ของ   พิเชฐ แสงทอง (๒๕๕๕: ๑๒) 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับศาสดาเพ่ืออวยพรในการแต่งงานว่าการร้องเพลงเพ่ือประกอบ
ในขั้นตอนของพิธีมงคล ดิเกร์เป็นศิลปวัฒนธรรมอิสลามที่นักวิชาการเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาหรับ การ
ร้องดิเกร์มักจะใช้เสียงสูงและใช้กลองในการตีประกอบการแสดง ส่วนการแสดงดิเกร์มักจะเป็นช่วงค ่าคืนในพิธี
การแต่งงาน เพลงที่ร้องมักจะเป็นเพลงภาษาอาหรับ จะเป็นเนื้อเพลงที่ได้เล่าประวัติการเกิดและการใช้ชีวิต
ของทา่นบีมูฮัมหมัด จะมีการร้องโดยสองทีมสับเปลี่ยนกัน 

  เอกสารที่อ้างถึงการร้องเพลงในงานมงคลของชาวมุสลิมภาคใต้ ภิญโญ เวชโช (๒๕๕๑: ๒๓)
อธิบายเกี่ยวกับชาวมุสลิมว่า อยู่ภายใต้การปกครอง การปกครองของไทย  ชาวปัตตานีถูกกวาดต้อนไปอยู่ใน
กรุงเทพและได้น าดิเกร์ฮูลูไปเล่นด้วย และมีการละเล่นดิเกร์ปายะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดิเกร์เรียก  จะ
แตกต่างกับดิเกร์ฮูลู  ตรงที่ดิเกร์ปายะจะเล่นอย่างสุภาพเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และบางคนใช้แสดงใน
งานมงคลโดยผลัดกันว่ากลอนปันตนและมีเพียงกลองร ามะนาขนาดใหญ่ส าหรับตีประกอบจังหวะ 

  งานเขียน เรื่องลุ่มน ้าตานีปัตตานีผลงานของประพนธ์ เรืองณรงค์ (๒๕๒๘: ๕๖) ในระยะแรก
จะอยู่ในรูปแบบของบทความและรวมเล่มเป็นหนังสือเอาไว้ ต่อมาได้มีการรวบรวมสาระไว้ในสารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต้ เล่มที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลงานนี้ได้ให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับลิเกฮูลูเอาไว้หลายอย่างโดย 
บอกเล่ าถึ ง ป ระวัติ ความเป็ นมาของลิ เก ฮูลู  ไว้ว่ า  ลิ เก ฮูลูห ากพิจารณ าจากพจนานุ กรม   ของ 
Dr.TeukuInkanda พิมพ์โดยสมาคมภาษาและหนังสือ ประเทศมาเลเซียเรียก “ลิเก” เป็น“ดิเกร์” เป็นศัพท์
เปอร์เซียและให้ความหมายไว้ ๒ ประการ คือ ประการแรก หมายถึง เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้า ปรกติเป็น
การขับร้องเนื่องในเทศกาลวันก าเนิดพระนบี ชาวมุสลิม เรียกว่า งานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกล่าวนี้ว่า “ดิ
เกร์เมาลิด” ความหมายประการที่สอง คือ กลอนเพลงที่โต้ตอบ 

  จ ารัส เด่นอุดม  (๒๕๔๙: ๓๔) อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับ ดิเกร์ออ ว่าเป็นการขับร้องของหมอ
แผนโบราณ เป็นการอ่านคาถาพร้อมกับตีกลอง บานอ เพ่ือรักษาคนป่วยทางไสยศาสตร์ อันเป็นความเชื่อของ
คนสมัยก่อนว่า ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะลุกหลานไม่ได้เอาใจใส่และทอดทิ้งสิ่งที่ตกทอดมา เช่น บรรพบุรุษเคย
แสดงมะโยง จะต้องให้หมอบ้านเรียก วิญญาณของบรรพบุรุษมารักษาจึงจะหายได้  ดิเกร์อาวัล  เป็นการขับ
ร้องกลอนสมัยโบราณไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ จะขับร้องหรือปันตนเพียงคนเดียว และเป็นผู้หญิงที่เสียง
ไพเราะ หรือจะเรียกอีกชื่อว่าปันตนอีนัง   ซึ่งในสมัยก่อนสุลต่านหรือเจ้าเมืองจะเรียกมาขับกล่อมเวลาจะหลับ
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นอน ปัจจุบันได้สูญหายไปไม่มีผู้ขับร้องได้แล้ว  ดิเกร์-ปันจัก   เป็นการขับร้องเหมือนกับดิเกร์-มัรฮาบัน แต่จะ
เป็นภาษามลายูซึ่งจะมีผู้ขับร้องประสานเสียง  ๕-๑๐ คน เนื้อร้องจะเป็นการกล่าวสดุดีท่านศาสดา นบีมูหัมมัด  
โดยนักศึกษาในปอเนาะจะรวมกลุ่มขับร้องด้วยดิเกร์-มัรฮาบัน โดยจะมีการร้องประเภทนี้ในวันส าคัญของ
ศาสนาอิสลามหรืองานเมาลิด   

  เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านศาสดานบีมูหัมหมัดเป็นการประสานเสียงแต่ไม่มีกลองบรรเลง
ด้วย เนื้อร้องจะเป็นการสดุดีท่านศาสดาที่ได้น าศาสนาอิสลามมาเป็นทางน าของชีวิตมุสลิมทัวโลก และเป็นการ
บอกกล่าวถึงความยากล าบากของท่านศาสดาในการเผยแผ่ศาสนา บางครั้งได้รับการต่อต้านถูกท าร้ายจน
บาดเจ็บ 

  โดยทั่วไปแล้วศาสนาอิสลามนั้นมีข้อห้ามในการขับร้องเพลง  หลักการศาสนาอิสลามที่กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องดนตรีและการขับร้องส าหรับชาวมุสลิมเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนา ทั้งจากตัวบทอัลกุรอานซึ่งเป็นวจนะจากองค์ อัลลอฮ (ซ.บ.) ซุนนะฮ์หรือฮาดิษ ตลอดจนการตีความ 
และวินิจฉัยด้านศาสนาจากอุลามาอ์ นักกฎหมาย นักวิชาการศาสนา โดยเฉพาะอย่างในเรื่องดนตรีและการขับ
ร้องซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเพลงดีเกียซึ่งถือเป็นอีกประเภทหนึ่ งของการขับร้องและมีดนตรีคือกลอง
(Percussion) ซอฝรั่งหรือไวโอลิน (Violin) ระมะนาหรือกลองหน้าเดียวมาใช้ในการประกอบการขับร้อง  
เพลงดีเกีย 

  ทั้งนี้ เพ่ือความกระจ่าง และชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง หลักการศาสนาอิสลามว่าด้วยดนตรี 
และการขับร้อง ซึ่งในปัจจุบันได้มีประชาชาติอิสลามและผู้คนโดยทั่วไป ที่ได้มีความสงสัยและต้องการข้อมูล
หลักฐานยืนยันที่ชัดเจน เนื่องจากการเผชิญกับการท้าทายของยุคสมัยในเรื่องการเปลี่ ยนแปลงด้านประเพณี 
และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการไขข้อมูล ค าตอบแก่ผู้ที่แสวงหา 
และมีความสนใจ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑.๑ หลักฐานจากค าภีร์อัลกุรอาน 

   ทั้งนี้คัมภีร์อัลกุรอานได้มีการหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขับร้องในกิจกรรมต่างๆหรือร้องเพลงที่
โยงมาถึงการร้องเพลงดีเกีย ซึ่งผู้วิจัยจะขอน าโองการจากค าภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ 

                        ซูเราะฮ์อัลอิสรออ์ อายะห์ที่ ๖๔ 

และเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถท าให้เขาหลงในหมู่พวกเขาด้วยเสียงของ
เจ้าและชักชวนพวกเขาให้เห็นพ้องด้วยด้วยม้าของเจ้าและด้วยเท้าของเจ้า 

   และจงร่วมกับพวกเขาในทรัพย์สินและลูกหลานและจงสัญญาพวกเขา” 
   และชัยฏอนมิได้ให้สัญญาใดๆ แก่พวกเขา เว้นแต่เป็นการหลอกลวงเท่านั้น…. 

  ในวรรคที่ ๑ จากซูเราะฮ์อัลอิสรออ์ อายะห์ที่  ๖๔  ในความหมายของค าสอนดังกล่าวนั้น  
คือการอ้างถึง การล่อลวงให้เขาหลง อิบนุอับบาสกล่าวว่า ยั่วยุด้วยเสียงของมันหมายถึง การเรียกร้องเชิญชวน 
ที่จะน าไปสู่การฝ่าฝืน อัลลอฮฺ ตะอาลา มุญาฮิดกล่าวว่า “เสียงของมัน”คือเสียงเพลง เสียงดนตรี และ
การละเล่นต่างๆ   
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  ในวรรคที่ ๒ ได้อ้างถึง   การชักชวนพร้อมด้วยลูกน้องและสมัครพรรคพวก จะโดยทาง
ยานพาหนะหรือการเดินด้วยเท้าก็ตาม 

  ในวรรคที่ ๓ ให้ความหมายว่า  จงร่วมกับพวกเขา (หมายถึงมนุษย์) คือเป็นหุ้นส่วนกับพวก
เขาในทรัพย์สินสนับสนุนให้เขาแสวงหาอาชีพในทางทุจริตในทางหะรอมและใช้จ่ายไปในทางที่เป็นมะอ์ศิยัต
ส่วนการเป็นหุ้นส่วนในลูกหลานก็คือสนับสนุนให้มีการสังคมที่ปะปนกันระหว่างชายกับหญิงจนกระทั่งน าไปสู่
การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาและเกิดลูกหลานจากการซินามากขึ้น 

ในวรรคที่  ๔  คือสัญญาที่ยั่วยวนและให้ความหวังที่เลื่อนลอยเช่นสัญญาว่าพวกเจว็ดจะให้
ความช่วยเหลือได้สัญญาว่าจะร่ ารวยจากทรัพย์สินที่หะรอมฯลฯ 

                   จากค าภีร์อัลกุรอานที่ผู้วิจัยยกมาในตัวอย่างดังกล่าว   อ้างถึงสาเหตุในการห้ามการขับร้อง ใน
ศาสนามุสลิมที่มีมาในอดีต ส่วนรายละเอียดและหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องจากการร้องเพลงในสังคมชาวมุสลิม
ได้มีกล่าวอีกมากมายทั้งจากฮาดิษหรือวจนะท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.)ทัศนะของอุลามาอ์หรือผู้รู้ทางด้าน
ศาสนาที่ได้มีการตีความหลักการดังกล่าวจากอัลกุรอานและฮาดิษรวมทั้งบทเรียนตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ใน
ยุคท่านศาสดา ที่ได้มีการกล่าวถึงการขับร้อง การร้องร าท าเพลงซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว มากล่าว
โดยสรุปเพื่อน าเสนอในงานวิจัยเรื่องนี้ 

   ๑.๒ หลักฐานจากอัลฮาดิษ 

   ในการรายงานวิจัยเรื่อง เพลง ดีเกีย นี้ผู้วิจัยขอยกหลักฐาน เกี่ยวกับ บทฮาดิษซึ่งได้รวบรวม
อ้างอิงมาจากหนังสือว่าด้วยดนตรีและการขับร้องในอิสลามดังนี้ 

                          จาก อัลบุคอรี ได้รายงานว่าท่านศาสดามูฮัมมัด ซ.ล. ได้กล่าวว่า 

 “จะมีในอนาคตคนจากอุมมะฮ์(ประชาชาติ)ของฉัน
ที่พยายามท าสิ่งเหล่านี้ให้  ถูกคือการผิดประเวณีการสวมใส่
ผ้าไหมการดื่มสุราและการเล่นเครื่องดนตรี (มะอาซิฟ) คน
บางคนจะอยู่ข้างๆภูเขาและเมื่อคนเลี้ยงแกะของเขามาหาเขา
ในตอนเย็นและร้องขอสิ่งที่พวกเขาต้องการคนเหล่านั้นจะ
ตอบว่า “ค่อยกลับมาหาเราใหม่ในวันพรุ่งนี้เถิด” แล้วอัลลอฮฺ
ก็จะท าลายพวกเขาในคืนนั้นโดยท าให้ภูเขาถล่มลงมาใส่พวก
เขาและขณะเดียวกัน อัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนคนอ่ืนๆให้
กลายเป็นลิงและหมูนั้นจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพ ” 

                        ฮาดิษหมายเลข ๕๒๒๖  รายงานโดยอบูอามิรหรืออบูมาลิกอัลอัชอารี 
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  หลักฐานฮาดิษที่ยกมากล่าวอ้างอิงในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีและการขับร้องเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของฮาดิษหลายๆบทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องดนตรีและการขับร้องในอิสลามซึ่งผู้ที่มีข้อสงสัยในเรื่อง
ดังกล่าวสามารถน าไปพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  (อบูบิลาลมุสฏอฟาอัลคานาดี, ๒๕๔๑: 
๓๓) 

    บทบาทของ การร้องเพลงดีเกีย จะใช้ประกอบในพิธีแต่งงาน  ดังนั้น เอกสารที่เกี่ยวกับการ
อ้างถึงการ ใช้เสียงร้อง และดนตรี ในศาสนามุสลิม ในกล่าวในฮาดิษ  การอนุญาตให้ผู้หญิงและเด็กสาวร้อง
เพลงและตีกลองดุฟสามารถท าได้ในช่วงงานเลี้ยงฉลองแต่งงานทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์การร้องเพลงนั้นจะต้องมี
เนื้อร้องที่บริสุทธิ์และเนื้อเพลงจะต้องไม่บรรยายเกี่ยวกับความรักและการกระท าที่ผิดศีลธรรมต่างๆการร้อง
เพลงและการตีกลองดุฟจะประกาศให้ทราบถึงการแต่งงานและน าความสุขมาสู่บรรดาแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน 

   นอกเหนือจากโอกาสต่างๆที่อนุญาตให้ขับร้องเพลงและเล่นดนตรีตามขอบเขตที่ก าหนดแล้ว
การร้องเพลงที่บริสุทธิ์อนุญาตให้กระท าได้ในกรณีท่ีต้องการให้เรามีความเข้มแข็งอดทนในการยกของหนักหรือ
ท างานหนักท างานที่ซ้ าซากน่าเบื่อซึ่งอาจร้องเพลงได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบประสานเสียงดังเช่นกรณีที่ท่าน
ศาสดาและบรรดาซอฮาบะฮ์ (ผู้ที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านศาสดาและปฏิบัติตามแนวทางของท่าน ) ได้กระท าใน
ตอนที่ช่วยกันขุดสนามเพลาะรอบนครมาดีนะฮ์ในระหว่างการเดินทางไกลโดยใช้ม้าอูฐหรือสัตว์พาหนะอ่ืนๆ 
เราสามารถร้องเพลงเป็นจังหวะจะโคนเพ่ือผ่อนคลายความเบื่อหน่ายและช่วยเร่งฝีเท้าสัตว์ได้ด้วยเช่นกัน
ดังเช่นที่ชาวอาหรับท าเวลาเดินทางเป็นกองคาราวานเป็นที่รู้กันว่าคนขี่อูฐของท่ านศาสดาชื่ออันญาชะอ์
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้โดยการใช้วิธีการขับร้องทั้งนี้การร้องเพลงที่บริสุทธิ์ให้ตัวเองฟังในเวลาที่โดดเดี่ยว
หรือเบื่อหน่ายก็อนุญาตให้กระท าได้เช่นเดียวกับผู้ปกครองร้องเพลงกล่อมลูกหลานเพ่ือความสนุกสนานหรือ
ท าให้เด็กหยุดร้องไห้หรือท าให้นอนหลับก็อนุญาตให้กระท าได้เช่นเดียวกัน 

  โดยสรุปบทเพลงที่มีค าร้องเนื้อหาที่ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและกระตุ้นให้คนหันมาท า
กิจกรรมทางศาสนาเช่นการขอดุอาการท าการกุศลและการญิฮาดเป็นต้นควรได้รับการยกย่องแต่การร้องเพลง
เหล่านี้จะต้องท าอย่างพอดีและท าในวาระท่ีเหมาะสมและด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม 

  สิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับหลักฐานและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยท่านสมัย
ท่านศาสดาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตกฎเกณฑ์หรือการอนุญาตให้มีการขับร้องและเล่นดนตรีได ซึ่ง
มุสลิมที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าวสมควรที่จะรับมาพิจารณาประกอบการตัดสินในการด าเนินกิจกรรมขับ
ร้องและเล่นดนตรีเพ่ือให้เหมาะสมและอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาได้ก าหนดไว้ 

  แนวทางที่ส าคัญในการกล่าวถึงเรื่องการขับร้องและเล่นดนตรีในอิสลามซึ่งการขับร้องเพลงดี
เกียก็อยู่ในขอบข่ายดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาทั้งเกิดจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงที่ได้สืบค้นมาจากหลักฐานปฐมภูมิคืออัลกุรอาน (คัมภีร์ทางศาสนาอิสลาม) ฮาดิษ (วจนะท่านศาสดามู
ฮัมมัดซ.ล.) รวมทั้งแนวคิดต่างๆจากนักวิชาการศาสนาอิสลามซึ่งในการท าโครงการวิจัยเรื่องนี้ต้องเน้นเฉพาะ
ด้านหลักการศาสนาเป็นหลักในการจับประเด็นเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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  ทั้งนี้ในกรณีที่ได้ท าการวิจัยเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะได้ท าการต่อยอดศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์เพลงดีเกียกับบริบททางวัฒนธรรมประเพณีของมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้รวมทั้งในส่วนของการเพลงดีเกีย  ในฐานะสื่อในการเชื่อมร้อยคนและชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ภูมิภาคมลายูต่อไป 

  ตามหลักการ และหลักฐานต่าง ๆ เช่น อัลกุรอานฮาดิษ และการวิเคราะห์ ตีความทาง
ศาสนาจากบรรดาผู้รู้ อุลามาอ์ (ผู้รู้ นักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีอย่าง
ชัดเจนว่า การใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งจากการรายงานฮาดิษ โดยบุคคอรี และอิบนุมาญะฮ์ 
ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของเครื่องดนตรีกับค าว่า“อัล-มะอาซิฟ”หมายถึงเครื่องดนตรีซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเพียงชนิดเดียว คือ กลองดุฟ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ (ตัฆ
ซีร) อย่างไรก็ตาม เพ่ือขจัดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น  เกี่ยวกับกฎนี้ และเพ่ืออธิบายถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ในหลักชารีอะฮ์ หรือกฎหมายอิสลามได้มี ตัวบทมากมายที่กล่าวถึงการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีไว้ เหล่านี้
อย่างชัดเจน คือเครื่องลม เครื่องสายเครื่องตี หรือเคาะ โดยห้ามเกี่ยวกับเครื่องเครื่องดนตรีประเภทดังกล่าว 

  สรุป  เกี่ยวกับแนวคิดเพลงดีเกียมีพ้ืนฐานความหมายคล้ายกันกับค าว่า ดิเกร์ ที่มีการพัฒนา
มาจาก  ค าว่า “ซีกิร” คือการสวดเพ่ือสรรเสริญต่อพระเจ้าในศาสนาอิสลาม แนวทางของการพัฒนารูปแบบที่
น าไปใช้อาจจะต่างกัน  ในข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาทางเอกสารทางประเพณีวัฒนธรรมชาวมุสลิมดีเกีย เป็นเป็นบท
สวดโบราณที่ เพ่ือใช้ในพิธีงานเฉลิมฉลอง งานนมัสการพระเจ้า การถือก าเนิดของ นบีมูฮัมหมัด ซ.ล. โดย
ใจความและเนื้อหาเป็นการสั่งสอน  การอบรม การว่ากล่าวตักเตือน  ผู้เขียนจึงตั้งประเด่นว่า ค าว่าการสวด
เพลง  ดีเกีย เป็นรูปแบบหนึ่ง  ในการ ให้ค าอวยพร สรรเสริญคู่บ่าวสาวในพิธีที่เป็นสิริมงคลแต่งงาน  ของชาว
มุสลิมบนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ที่ถูกแปลมาจากหลักค าสอนของศาสดา ลักษณะเด่นของ ดีเกียประเภทนี้
คือการแปลมาเป็นภาษาไทยและร้องด้วยภาษาท้องถิ่นเป็นการสื่อความหมายที่ดีงาม มีการแปลให้เข้าใจมาก
ขึ้น ในปัจจุบันถึงแม้พิธีการแต่งงานของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย จะเป็นพิธีที่มีรูปแบบการแต่งการที่ทันสมัย 

 
๒. แนวคิดด้านดนตรีชาติพันธุ์ 

  ในการศึกษาวัฒนธรรมการร้องเพลงสวด“ดีเกีย”ในพิธีแต่งงานของชาวมุสลิมบนเกาะยาว
น้อยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในทางวัฒนธรรมดนตรี ร่วมไปถึงรูปแบบของดนตรี ซึ่งมีทฤษฎีและแนวคิด
จากนักมานุษยดุริยางควิทยาหลายท่านได้เสนอไว้ดังนี้ 

  แนวทางการศึกษามานุษยดุริยางควิทยา ปัญญา รุ่งเรือง(๒๕๔๖:๒๓) ให้ความหมายว่า มี
ที่มาจากค าว่า “ethnomusicology”จากการศึกษาของ  hood (๑๙๗๑ : ๓ ) อธิบายความหมายของ
ethnomusicology ว่า มาจากเป้าหมายของนักมานุษยดุริยางควิทยาอเมริกัน โดยเพ่ิมค าว่า “ethno” หน้า
ค าว่า“musicology” เป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมค า  หมายถึงการศึกษาวิทยาการทางดนตรีใน
ภาพรวมของวัฒนธรรมโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรมมาประกอบการศึกษา  Nettle (๑๙๖๔) อธิบาย
ถึงลักษณะที่ส าคัญทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาไว้ในหนังสือ “theory and method in 
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ethnomusicology”ว่า  การศึกษาภาคสนาม เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา 
การวิจัยเน้นศึกษาดนตรีและวัฒนธรรมต่างๆ ของมนุษย์  ตลอดจนการศึกษาสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ของ
มนุษย์แต่ละเผ่าในช่วงเวลานั้น การศึกษา นักมานุษยดุริยางวิทยาจ าเป็นต้องความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเอง
กับตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ดีที่สุดในการน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
 

  การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในสังคมการน าดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น เป็น
การศึกษาปฎิสัมพันพันธ์ของมนุษย์กับการน าเอาดนตรีมารับใช้ดังเช่น  Nettle (๑๙๖๔) นักมานุษยดุริยางค
วิทยาอธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาไว้ในหนังสือ Theory and  Method in 
Ethnomusicology ว่า การศึกษาภาคสนามเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา การ
วิจัยเน้นศึกษาดนตรีและวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์ตลอดจนการศึกษาสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ของมนุษย์
แต่ละเผ่าในช่วงเวลานั้น การศึกษา นักมานุษยดุริยางวิทยาจ าเป็นต้องความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเองกับตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ดีที่สุดในการน ามาศึกษาวิเคราะห์ 

  การศึกษาเพลงดีเกีย ในด้านลักษณะของดนตรีนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา องค์ประกอบทางดนตรี
เช่น ท านอง ที่เป็นส่วนส าคัญของเพลงดีเกีย ดังที่  มนตรี ตราโมท (๒๕๑๘: ๓๕-๓๖) ได้อธิบาย ความหมาย
ของ เพลง ไว้ว่า   องค์ประกอบของเพลง  ตามหลักของวิชาคีตศิลป์  สิ่งที่ส าคัญประกอบด้วยเสียงท าให้เกิด
ความไพเราะ   คือแสดงความรู้สึกต่างๆนั้น  ได้แก่ ล าน า  ท านอง และจังหวะ  ล าน า หมายถึงความสั้นยาว  
เบาแรงของเสียง ท านองหมายถึงเสีย สูงๆต่ าๆ  สลับสับสนกันไป และจังหวะหมายถึงส่วนแบ่งย่อย ที่เป็น
ระยะสม่ าเสมอ  ค าว่า เพลง ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานแปลได้ว่า  ล าน า ท านอง ค าขับร้อง  ท านอง
ดนตรี  กระบวนวิธีต่างๆ 

  กาญจนา  อินทรสุนานนท์  (๒๕๓๔: ๖๗) อธิบายรูปแบบของการละเล่นพ้ืนบ้าน  เพลง
พ้ืนบ้าน   เพลงพ้ืนเมือง มีรูปแบบเฉพาะตัว  ยึดลีลาการร้องเป็นหลัก  โดยมีดนตรีเป็นเครื่องประกอบจังหวะ 
โดยเฉพาะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง การร้องเพลงให้กระชับ จังหวะจึงจะดีและสนุกสนาน  รูปแบบเพลงพ้ืนบ้าน
ดูจะเรียบง่าย  สามารถแยกให้เห็นได้ดังนี้ 

  ๑. ลีลาละท านองสั้นและซ้ าไปมา 
  ๒. ภาษาท่ีใช้เป็นค าไทย เรียบง่ายฟังเข้าใจ  เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน 
  ๓. เรื่องราวในบทเพลง กล่าวถึงเรื่องในท้องถิ่น    การด าเนินชีวิต การท ามาหากิน  โดยยึด
หลักเคารพศาสนา และครูบาอาจารย์ 

  สุกรี เจริญสุข (๒๕๔๖ : ๑๗ ) เสียงและระบบเสียงดนตรีไทย .มหาวิทยาลัยมหิดล . 
กรุงเทพมหานคร.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  อธิบายลักษณะส าคัญของเพลงพ้ืน  โดยสรุปเรื่องของจังหวะและ
ท านองไว้ว่า 

   ๑. จังหวะโดยอธิบายว่า จังหวะ  หมายถึงอัตราความของจังหวะที่สม่ าเสมอ  ซึ่งใน
ความหมายนี้ไม่ค่อยใช้ในเพลงพื้นบ้านมากนัก  เพราะว่าเพลงพื้นบ้านมีความช้าเร็ว ตามประเพณีนิยม  เมื่อตั้ง
จังหวะได้แล้วก็จะเล่นจังหวะตามนั้นจนจบเพลง โดยปกติเพลงพ้ืนบ้านมีความช้า เร็วที่คงที่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงบ้างตามค าร้องของ ผู้ร้อง 
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    ๒. ท านอง เพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะซ้ าไปมา  ใช้เนื้อร้องบรรยายโดยเปลี่ยนเนื้อร้อง
ไปเรื่อยๆในลักษณะ ร้อยเนื้อท านองเดียว  หลักเสียงของท านองประกอบด้วยระบบโมด (mode)หรือสเกล 
(Scale) ซึ่งหมายถึงบันไดเสียง  และเพลงพ้ืนบ้านไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ความหมายของบันไดเสียง แต่อยู่ใน
ความหมายของบันไดเสียงแบบโมด ที่มีระบบบันไดเสียงโดยระดับเสียงปกติเรียงกัน๗ เสียง  และระบบบันได
เสียงแบบ ๕ เสียงซึ่งเป็นบันไดเสียงที่มีมีเสียงเรียงกัน   คือนับว่ามีความใกล้เคียงกับเพลงพ้ืนบ้านมากที่สุด 

  ดนตรีภาคใต้ มีท านองที่หนักแน่น และมีท านองไม่มากมีส าเนียงสูงต่ าประมาณ ๓ เสียงที่มี
ลักษณะคล้ายการสวดของพระเวทหรือบทสวดในพุทธศาสนาของอินเดีย  ส่วนใหญ่แล้วเครื่องดนตรีของ
ภาคใต้เป็นประเภทเครื่องตี โดยที่เครื่องเป่ามีบทบาทด าเนินท า นองหลังจากรับอิทธิพลจากภาคกลาง ซึ่ง
โบราณจริง ๆ แล้วจะใช้แต่เพลงทับ คือเอาจังหวะของทับเป็นเอกทั้งสิ้น(สงัด ภูเขาทอง, ๒๕๓๗:๘๕-๙๙)  

  มานุษยดุริยางควิทยาดนตรี เป็นการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยหลักการและ
ทฤษฎีทางชาติตะวันตก เป็นการศึกษาควบคู่ไปกับ วิชาการทางวัฒนธรรม การเป็นอยู่  วิถีชีวิตที่มีดนตรีเข้าไป
เกี่ยวเนื่อง  ศึกษาการเชื่อมโยง รูปแบบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมทั่งโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันบทบาทหน้าที่
ของเพลงดีเกียเป็นเพลงพ้ืนบ้านท าหน้าที่ในแง่ของเพลงการสั่งสอน อบรม การสื่อสารด้วยบทเพลงไปถึงคนใน
วัฒนธรรมผ่านเพลง    เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางระหว่างผู้กล่าวสั่งสอน โดยปกติแล้วชาว
มุสลิมไม่มีพิธีรื่นเรื่องในพิธีการต่างๆแต่ส าหรับเพลงดีเกีย คือเพลงพ้ืนบ้านที่ท าหน้าที่ในวัฒนธรรม ในรูปแบบ
ดนตรีที่ง่ายต่อการจ าสอดคล้องกับเอกสารวิชาการที่ อเนก นาวิกมูล (๒๕๒๗: ๖๙-๗๔) รายงานในหนังสือ
เพลงนอกศตวรรษ  ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะเพลงพ้ืนบ้านมีความเรียบง่าย  ต่อการฟัง  แต่ความเรียบง่าย
ดังกล่าวไม่ใช่ความมักง่าย ในการคิดค้น เป็นความเรียบง่าย  เพลงดีเกีย  จึงมีลักษณะของเพลงพ้ืนบ้าน ที่
สมบูรณ์มีรูปแบบที่อธิบายได้ดังนี้ 

   ๑.๑  ความเรียบง่ายของการใช้ถ้อยค า  ที่ผู้ร้องน ามาใช้ในการร้องเพลง   สังเกต
จากการเลือกใช้ค าที่เข้าใจง่าย  ท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย  อีกทั้งเป็นวรรณกรรมปากเปล่าที่มีคุณค่า   เพราะผู้ร้อง
ร้องด้วยการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ  สามารถวางต าแหน่งค าได้อย่างเหมาะสมกับอารมณ์ของเนื้อเรื่องอย่างดี 

     ๒.๒ ความเรียบง่ายในการร้องและการเล่น เพลงพ้ืนเมืองได้ยึดหลักดั้งเดิมของ
มนุษย์  คือความไม่มีอะไรเป็นปฐม   แล้วค่อยๆหาอะไรมาเพ่ิมเติมภายหลัง   ดังนั้นเพลงพ้ืนบ้าน จึงเห็นว่า
ชาวบ้านหรือชาวเพลงคนร้อง คนเล่นดนตรี ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นการใหญ่โตมากนัก  สิ่งที่ท าให้เพลงไพเราะ 
นอกเหนือจากการใช้ถ้อยค าแล้วยังใช้เครื่องดนตรีง่ายๆในการประกอบการร้อง 

  หลักการทางดนตรีของ เพลงดีเกีย  อยู่ในรูปแบบระดับเสียง โน้ต สูง ต่ า ตามล าดับ   เป็น 
องค์ประกอบทางดนตรีทางสมบูรณ์ อย่างเห็นได้ชัด  ลักษณะที่เรียกว่าบันไดเสียง ไมเนอร์แบบ ฮาร์โมนิก
(harmonic minor  scale)  ตามที่ณัชชา  พันธุ์เจริญ (๒๕๕๑:๑๑) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ ทฤษฎีดนตรี ว่า 
บันไดไมเนอร์แบบ ฮาร์โมนิกคือบันไดเสียงแบบเนเชอรัลไมเนอร์ที่ปรับโน้ตตัวที่  ๗ ให้สูงขึ้นครึ่งเสียง  เป็น
ประเภทหนึ่งของบันไดเสียงของดนตรีบันไดเสียงประเภทนี้พบในพ้ืนที่แถบตะวันออกกลาง หรืออาหรับ 
อินเดีย เปอร์เชีย เป็นส่วนมาก    
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                 ลักษณะการร้องเพลงดีเกีย  สอดคล้องกับความคิดของ สงัด ภูเขาทอง   (๒๕๓๗: ๘๕-๘๙) 
การกล่าวถึงดนตรีภาคใต้ มีท านองที่หนักแน่น และมีท านองไม่มาก  มีส าเนียงสูงต่ าประมาณ  ๓ เสียงที่มี
ลักษณะคล้ายการสวดของพระเวทหรือบทสวดในพุทธศาสนาของอินเดีย   ส่วนใหญ่แล้วเครื่องดนตรีของ
ภาคใต้เป็นประเภทเครื่องตี โดยที่เครื่องเป่ามีบทบาทด าเนินท า นองหลังจากรับอิทธิพลจากภาค กลาง ซึ่ง
โบราณจริง ๆ แล้วจะใช้แต่เพลงทับ คือเอาจังหวะของทับเป็นเอกทั้งสิ้น 

                  ยศ  สันสมบัติ (๒๕๔๔: ๗๙) กล่าวถึงพฤติกรรมทางดนตรีของมนุษย์ในหนังสือเรื่องมนุษย์
กับวัฒนธรรมว่าดนตรีเป็นพฤติกรรมอีกประการหนึ่งที่มีรูปแบบแตกต่างหลายหลายออกไปในแต่ละสังคม
วัฒนธรรมทั้งในด้านของเครื่องดนตรีท่วงท านองลีลาในการร้องเพลงและเนื้อหาของเพลงอลันโลแมกซ์ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบเพลงพ้ืนบ้านกว่า ๓,๕๐๐ เพลงจากสังคมวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกและพบว่ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแบบแผนทางวัฒนธรรมกับรูปแบบของเพลงพ้ืนบ้านในสังคมต่างๆโลแมกซ์เสนอ
ว่าสไตล์ของเพลงสังคมหนึ่งๆจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๖ประการคือระดับของการผลิตอาหารพัฒนาการทาง
การเมืองลักษณะการจ าแนกชนชั้นความเข้มงวดของพฤติกรรมทางเพศการแบ่งงานตามเพศและระดับของการ
ร่วมตัวของสังคมในสังคมแบบการล่าสัตว์และเก็บหาอาหารที่มีความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนสมาชิกทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงการออกค าสั่งที่แน่นอนรัดกุมเนื้อหาของเพลงอาจ
เต็มไปด้วยค าพูดที่ไม่มีความหมายชัดเจนและมักจะเป็นเพียงท่วงท านองหรือเนื้อร้องที่ซ้ าซ้อนและไม่มี
ความหมายมากนัก 

  ความสลับซับซ้อนของสังคมยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสลับซับซ้อนของเพลง
และท่วงท านองในการร้องในสังคมที่ไม่มีผู้น าอย่างเป็นทางการและความสัมพันธ์ทางสังคมมีลักษณะเท่าเทียม
การร้องเพลงมักเป็นการร้องเป็นหมู่คณะพร้อมกันโดยไม่มีการจัดแบ่งอย่างชัดเจนในสังคมที่มีผู้น าอย่างเป็น
ทางการแต่ผู้น าไม่มีอ านาจเด็ดขาดเหนือสมาชิกของสังคมผู้น าอาจเป็นผู้เริ่มต้นร้องเพลงในพิธีหรือการละเล่น
รื่นเริงต่างๆแต่ในเวลาไม่ช้าเสียงของสมาชิกสังคมคนอ่ืนๆก็จะกลบเสียงร้องของผู้น าลงไปแต่ในสังคมที่มีการ
แบ่งแยกชนชั้นและมีสถาบันการเมืองที่แน่นอนชัดเจนจะมีการแบ่งแยกอย่างแน่นอนระหว่างนักร้องคนอ่ืน 

  seeger (๑๙๙๒: ๑๑๒) ได้ให้แนวทางการศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาไว้ในหนังสือ
ethnomusicology and Introduction ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปรับและซึมซับจากวัฒนธรรมหรือจาก
การถ่ายโยงวัฒนธรรมจากมนุษย์การถ่ายโยงวัฒนธรรมนั้นควรมีการบันทึกเรื่องราวซึ่งถือได้ว่าเป็นการบันทึก
หัวใจส าคัญของวิชามานุษยดุริยางควิทยาในการศึกษาและบันทึกเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับดนตรีเพื่อจะได้รู้ว่า
ดนตรีมีบทบาทต่อวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตต่อกลุ่มชนนั้นๆอย่างไรควรมีการตั้งค าถามที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ ๓ ข้อ
คือ 

๑. การจัดระบบเสียงและจังหวะของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนนั้นใช้ใดหลักการ 
   ๒. ดนตรีแต่ละกลุ่มชนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร 

๓. ท าไมเนื้อหาของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนจึงเป็นเช่นนั้น 
 

  merriam (๑๙๖๔: ๑๒๗) กล่าวถึงนิยามของค าว่ามานุษยดุริยางควิทยาไว้ในหนังสือ the-
anthropology of music ว่า วิชามานุษยดุริยางควิทยาเป็นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี โดยเกิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างดุริยางควิทยาและมานุษยวิทยา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนเกิดจากความเชื่อและ
พฤติกรรมของคนในกลุ่มชน และได้แนะน าหลักการปฏิบัติในการศึกษาดนตรีภาคสนามไว้ดังนี้คือ 
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                           ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตั้งสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งการออกแบบวิจัยและเทคนิคที่ในการวิจัยที่เป็นระบบ จะช่วยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะที่มีการออกภาคสนามที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
                       ๒. นักมานุษวิทยาต้องมีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ รู้จักวิธีการเขียนบรรยายข้อมูล
ภาคสนามที่ได้จากการรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงดนตรีตลอดจนเครื่องมือในการถอดโน้ตเพลง 
รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างจากบทเพลงจากภาคสนามให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ในรูปแบบของนักวิชาการ
ได ้
                        ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากวิชามานุษยดุริยางควิทยามีความแตกต่างจากการ
ท าวิจัยในสาขาอ่ืนๆเนื่องจากมีเรื่องของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การวิเคราะห์สิ่งที่ส าคัญคือการถ่ายทอด
เสียงลงมาเป็นตัวโน้ตหรือสัญลักษณ์ เพ่ือท าการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆของบทเพลงต้องมีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สังคม และวิชามนุษยศาสตร์อีกด้วย โดยจะต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้ และ
สิ่งส าคัญส าหรับนักมานุษยดุริยางควิทยา คือ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องค้นหาความรู้ใหม่ ที่
สามารถมาโยงเข้าหาจุดมุ่งหมายของปัญหาได้ จะต้องศึกษาลักษณะกายภาพของชุมชน ประวัติศาสตร์ทาง
สังคมและประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วย 

  สุกรี เจริญสุข (๒๕๓๐:๓๙-๔๑) ได้อธิบายในบทความวารสารถนนดนตรี เกี่ยวกับค าว่า
Ethnomusicology แปลเป็นไทยว่า ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ หมายถึง การศึกษาดนตรีใดๆ ก็ตามที่รวบรวม
ทั้งดนตรีและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์อ่ืนๆซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ 
ลักษณะดังนี้ 

   ๑. เป็นการศึกษาดนตรีใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก ซึ่งรวมทั้งดนตรียุโรป
โบราณดนตรีสมัยนิยม และอ่ืนๆที่ยังคงเหลืออยู่ 

   ๒. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรี
ของชนกลุ่มน้อย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพ่ือการค้า ฯลฯ 
 

  จากความเห็นของนักมานุษยดุริยางวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทางดนตรีของกลุ่มชนและ
ความหมายของค าว่า มานุษยดุริยางควิทยา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นการศึกษาดนตรีของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนที่
แตกต่างกัน เพ่ือหาหลักการทางดนตรีและความแตกต่างทางดนตรีในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยศึกษาความ
เป็นอยู่ ประเพณี สภาพทางสังคม เพ่ือน ามาโยงถึงเรื่องราวทางดนตรี จึงสามารถเข้าใจความคิดของผู้ที่อยู่ใน
วัฒนธรรมนั้นๆ 

 
๓.  แนวคิด ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

  งานวิจัยชิ้นนี้มีความเกี่ยวโยงกทางด้านวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงขอยกแนวคิดที่มาและพัฒนาการ 
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในที่นี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการแพร่กระจาย โดยเกิดขึ้นในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ Edward B. Tylor และ Lewis H. morgan ก าลัง
โด่งดังสามารถรวบรวมแนวคิดในเรื่องนี้เป็นกลุ่มๆ ที่เน้นอิทธิพลของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม   
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  ส านักอังกฤษ (british school) นักมานุษยวิทยากลุ่มแรกเป็นชาวอังกฤษ น า โดย สมิท (G. 
Elliot Smith), เพอร์รี (william j. Perry) และริเวอรส์ (W.H.R. Rivers) ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าวัฒนธรรมต่างเกิด
ได้เองด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส านักนี้มีความเห็นว่าคนมีลักษณะทางชีวภาพพ้ืนฐานเหมือนกัน 
ดังนั้น ถ้าคนจะสร้างวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่ต่างกันวัฒนธรรมก็จะต้องเหมือนๆ กัน ในส่วนพ้ืนฐาน แต่
ความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ส านัก มานุษยวิทยากลุ่มนี้เสนอว่า อารยธรรมชั้นสูง
มีจุดก า เนิดในประเทศอียิปต์แล้วจึงแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก กลุ่มและชนชาติต่างๆ ซึ่งมีการ
ติดต่อหรือค้าขายกับ ชาวอียิปต์ได้น า เอาความรู้ด้านเกษตรกรรม การท า ภาชนะการหลอมเหล็กการทอผ้า
และการก่อสร้างไปใช้ ท าให้ศิลปวิทยาแขนงต่างๆ แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลกนักมานุษวิทยาที่สนใจ
ในแนวคิดเรื่องการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นนักมานุษยวิทยาชาวเยอรมัน และออสเตรีย เช่น ฟริตซ์เก
รบ (fritz Graeb) และวิลเฮล์ม ชมิดท์ (wilhelm Schmidt) โดยส านัก นี้มีแนวคิดว่า มนุษย์ไม่ชอบสร้าง
วัฒนธรรมขึ้นมาเองแต่ชอบยืมวัฒนธรรมจากเพ่ือนบ้าน วัฒนธรรมนั้นเมื่อแพร่กระจายไป วัฒนธรรมที่
ปลายทางมีลักษณะเหมือนกับวัฒนธรรมต้นก าเนิดอาจจะไม่มากก็น้อยอาจเหมือนในเชิงปริมาณหรือรูปลักษณ์
ซึ่งอาจเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของผู้คน และเป็นแนวคิดที่เน้นการหยิบยืมทางวัฒนธรรมมากกว่า  ในการ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ นักมานุษยวิทยากลุ่มนี้เสนอว่า จุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมนั้น มิได้มีเพียงจุดเดียว หากมี
หลายจุดแต่ละจุดก็แพร่กระจายวัฒนธรรมของตนออกไปรอบๆ เป็นวงกลม เรียกว่า culture circle หรือ 
kulturkreis โดยรวมทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาทั้งสองกลุ่มจะวางสมมติฐาน
ว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมต่างๆ มักไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จักคิดค้นสิ่งใหม่แต่มักคอยลอกเลียนจาก
ผู้อื่นอยู่เสมอ (kroeber, Alfred L. ๑๙๔๐)  

  นักคิดในกลุ่ มนี้ เช่น วิลเลียมอ็อก -เบอร์นนักสั งคมวิทยาชาวอเมริกันมองว่า “การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดภาวะการปรับตัวไม่ทันขึ้นเสมอ ท าให้เกิดความเฉื่อยหรือความล้าหลัง
ทางวัฒนธรรมขึ้น” เช่น วัฒนธรรมทางวัตถุท าให้สังคมเจริญแล้ว เช่น การมีรถยนต์ขับแต่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่
วัตถุอันได้แก่ ค่านิยม ประเพณียังไม่ปรับตัวกลมกลืนกับวัฒนธรรมทางวัตถุ เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่
กล้าเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรม ขาดการศึกษา แม้จะมีรถยนต์แต่การปฏิบัติตามกฏจราจรยังเกิดไม่เท่ากับ
ปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมข้ึน 

  boas (๑๙๕๙-๑๙๔๒) เป็นนักมานุษยวิทยาให้ความเห็นว่า“การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
นั้นมีขั้นตอนที่มีลักษณะส าคัญ ของวัฒนธรรมหนึ่งที่แพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับให้สอด คล้อง
กับวัฒนธรรมใหม่ในการเป็นอยู่ของสังคมนอกไปจากนั้นยังเป็นผู้ สนับสนุนให้เกิดแนวคิดที่เชื่อว่า“วัฒนธรรม
สามารถวัดได้โดยน า วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มาเปรียบเทียบกันและพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สูงกว่า หรือดอ้ย
กว่าของแต่ละวัฒนธรรมแต่ยังคงเชื่อว่า“ไม่มีวัฒนธรรมใดที่ดีกว่าหรือเลวกว่ากัน” (boas, ๒๐๑๓: ๓๕) 

  นักสังคมวิทยาให้ความสนใจอย่างมากต่อ อิทธิพลของการประดิษฐคิดค้นและ การแพร่ 
กระจายทางวัฒนธรรม  ซึ่งมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  แต่สาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น   มีมากมาย  แม้แต่สิ่งแวดล้อม  ทางภูมิศาสตร์  และปัจจัยทางชีววิทยา ก็มีผลที่
จะท าให้สังคมการเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเหตุที่ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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   ๑.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ    สภาพดินฟ้า ภูมิศาสตร์    สภาพสังคม  สิ่ง
เหล่านี้สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง   เช่นถ้าทรัพยากร อาหารสมบูรณ์จะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า  
ในสังคมที่มีการขาดแคลนทางอาหาร  หรือการอพยพจากกลุ่มที่ขาดแคลนไปยังที่ที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้ผู้ที่
อพยพไปมีการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารใหม่  

                          ๒ การเปลี่ยนของประชากร  เช่น การเพ่ิมหรือลด จะท าให้ปริมาณอาหารไม่คงที่  
ท าให้การต้องการของอาหารหรือเครื่องใช้ต่างๆขาดแคลน  การออกไปจากสังคมเดิมเพ่ือหาแหล่งอาหารใหม่
จงึเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของคนในสังคมมีการเปลี่ยน เช่น การเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ 

                ๓. การอยู่แบบโดดเดี่ยวและการติดต่อสังคมที่มีการติดต่อจะมีการเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา  ตลอดเวลา  และเป็นไปได้เร็วกว่า  การติดต่ออาจมีหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางไปมาหาสู่กัน 
การสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบังคับทางการเมือง ฯลฯ ประเด็นส าคัญทางการสื่อสารที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคือสังคมใดมีความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารคมนาคม การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๔. แนวคิดและงานวิจัยของสื่อพื้นบ้าน 
 
   สื่อพ้ืนบ้าน  จึงมีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่า ซึ่งกาญจนา 
แก้วเทพ (๒๕๔๙)  ได้อธิบายประเภทของสื่อพ้ืนบ้านตามกรอบทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของปฐมบทของการศึกษา
สื่อพ้ืนบ้านของ B.Seal (๑๙๘๙) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1. สื่อที่เป็นวัจนภาษา (Vebal Form) สื่อประเภทนี้มีขอบเขตที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่
มักจะอยู่ในรูปของภาษาพูดและภาษาเขียน อีกทั้งยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น  ค าพูดค าจาของคน 
ภาษิต บทกลอน เพลงพื้นบ้าน เรื่องเล่า หรือแม้แต่ต านานต่าง ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ เป็นต้น 

    2. สื่อที่เป็นพฤติกรรม (Behavior Form) สื่อประเภทนี้ปรากฏให้เห็นได้ทั่ว เช่น วิถี
ชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมประเพณี  เครื่องแต่งกาย งานเฉลิมฉลอง ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ 

   3. สื่อที่เป็นวัตถุ (Material Form)  เช่น สื่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
งานฝีมือ ของตกแต่งบ้าน งานประดิษฐ์เสรื้อป้าของใช้ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  

   4. สื่อที่เป็นอัจนภาษา (Non – Vebal Form)  สื่อประเภทนี้ได้แก่ การแสดงอากัป
กริยา การจัดสถานที่ ลักษณะท่าทางของคน การจัดระยะห่าง การวาดภาพหรือเขียนตัวอักษร งานศิลปะ 
ฯลฯ 

  นอกจากนี้ประเด็นของหน้าที่สื่อพ้ืนบ้าน ก็เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องใช้เป็นกรอบในการศึกษา
นี้ จากการศึกษาเอกสารก็พบว่า หน้าที่หลักของสื่อพ้ืนบ้าน ใช้หลักการพิจารณาเดียวกับหน้าที่ของสื่อมวลชน
ทั่วไป ตามทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionism) ซึ่งมองว่าสื่อทุกประเภทที่มนุษย์ก าหนด หรือสร้างขึ้นนั้นย่อมมี
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักต่อสังคม ๕ ประการ ได้แก่ 
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   ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) เป็นการท าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติของสื่อมวลชน จะเห็นได้ในรายการข่าว ซึ่งมีหน้าที่คือ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคมและโลก  ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจต่างๆ โดยมีการอธิบายเชิงลึกและเชิงกว้างให้เข้าใจข่าวสาร
เรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนรอบด้าน เพ่ือเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราว  การส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ รวมถึงการ
ปรับตัวน าไปสู่ความเจริญทางสังคม 

   ๒. การท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์
ให้กับสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมไปถึงประสานสัมพันธ์ให้กับคนต่างๆ ในสังคม ให้สังคมมีความสามัคคี ซึ่งท า
หน้าที่คือ อธิบาย ตีความและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณ์ที่น าเสนอ  สนับสนุนสถาบันหลัก
และบรรทัดฐาน  ประสานเชื่อมโยงกลุ่มคนต่างๆ  ก าหนดวาระทางสังคม  และสร้างฉันทามติในสังคม  

   ๓. การท าหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรม (Continuity) เป็นการท าหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เช่น รายการจดหมายเหตุกรุงศรี  ซึ่งท าหน้าที่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมกระแสหลักของ
สังคม  และเสริมสร้างค่านิยมพ้ืนฐานของสังคม 

    ๔. การท าหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) เป็นการท าหน้าที่ในการให้ความ
บันเทิงใจแก่ผู้รับสาร เพ่ือลดความตึงเครียดจากหน้าที่การงาน หรือชีวิตประจ าวัน  

   ๕. การระดมสรรพก าลัง (Mobilization) เป็นการท าหน้าที่ระดมก าลังของผู้รับสาร 
ที่ท าโดยสื่อมวลชน เป็นการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคม หรือเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการ
ความร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะเห็นบทบาทหน้าที่ประการนี้ของสื่อมวลชนอย่างชัดเจน 

   วราลี บุญธรรม และ กิตติมา ชาญวิชัย (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบสานรา
วงย้อนยุค กรณีศึกษาคณะราวงย้อนยุค เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบสานราวงย้อน
ยุคของคณะราวงย้อนยุคเทศบาลนครพิษณุโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มี ๓ ปัจจัย คือ หน้าที่/บทบาทของสื่อ
พ้ืนบ้าน, รูปแบบการสื่อสารและข้อดีและข้อเด่นของสื่อพ้ืนบ้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหน้าที่และ
บทบาทของสื่อพ้ืนบ้าน คือ มีการให้ความบันเทิงอย่างเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างกระแสและปลูกจิตสา
นึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสื่อพ้ืนบ้าน, ด้านรูปแบบการสื่อสาร คือ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ส่วนด้าน
ข้อดีและข้อเด่นของราวงย้อนยุค คือ มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย 

  พลกฤษฏิ์ พละเลิศ (๒๕๕๔) ศึกษาเรื่อง บทบาทการใช้สื่อพ้ืนบ้านในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนตลาดเก้าห้อง อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี พบว่า สื่อพ้ืนบ้านมีเนื้อหาที่มีคุณค่าความหมาย
เชิงสัญญะอยู่ ๓ ประการ คือ ประการแรก ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ อันได้แก่ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
และต านานที่สืบทอดกันมา ประการที่สอง คุณค่าวัฒนธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม 
รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และประการสุดท้าย  คือ คุณค่าทางสังคม  อันได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมไทย – จีน และการยึดถือจารีตประเพณีของสังคม เป็นแนวคิดที่ซ่อนเร้นอยู่ในสื่อพ้ืนบ้าน ส่วน
รูปแบบกการสื่อความหมายเชิงสัญญะพบว่า สื่อพ้ืนบ้านมีลักษณะของการสื่อความหมายโดยนัยเป็นหลัก ซึ่ง
จะต้องอาศัยการตีความข้อมูลเชิงลึกร่วมกับบริบททางสังคมมาท าความเข้าใจจึงสามารถเข้าใจในความหมาย
ได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ยังมีการใช้องค์ประกอบของสัญญะย่อย ๆ มาสร้างความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจเพ่ิมเติม ก็คือ คุณค่าความหมายต่าง ๆ ที่เกิดจากสัญญะของสื่อพ้ืนบ้านใน
ชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้มีความเก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านการท่องอย่างมีนัยส าคัญเป็นอย่างมาก 
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  กิตติมา ชาญวิชัย (๒๕๕๔) ศึกษาเรื่อง เพลงพ้ืนบ้านในจังหวัดพิษณุโลกในมิติของการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม พบว่า เพลงพ้ืนบ้านเป็นความภาคภูมิใจในแง่ของ (๑) การเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่า (๒) เป็น
สิ่งยึดโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกัน (๓) ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี (๔) ทาให้เกิดความสุขสนุกสนาน ใน
ยามที่ได้ขับร้องร่วมกัน (๕) ทาให้เกิดการประสานการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน (๖) ทาให้ผู้คน
ผ่อนคลายความเครียด (๗) เป็นการฝึกสมองให้กับผู้ที่ขับร้อง ในแง่ของการอนุรักษ์สืบสานเพลงพ้ืนบ้านพบว่า 
ต้องการให้ “ภาครัฐ” เข้ามามีส่วนช่วยมากท่ีสุดส่วนสื่อมวลชน ชุมชนและสถานศึกษา รวมถึงนักวิชาการ ต่าง
ถูกกล่าวถึงในลาดับต่อ ๆ มา 

 

๕.  ข้อมูลทั่วไปเกาะยาวน้อย 
  เกาะยาวน้อย เป็นที่ตั้งตัวอ าเภอ เทศบาล และหมู่บ้าน ต าบลเกาะยาวน้อย ก่อนปี พ.ศ. 

๒๔๔๖ ขึ้นตรงต่อ อ าเภอเมืองพังงา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ทางราชการได้ยกฐานะบริเวณเกาะต่าง ๆ ขึ้น
ตรงกับ กิ่งอ าเภอเกาะยาว และเป็นอ าเภอเกาะยาวในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อย
ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมด ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนน้อยมาก  ได้แก้ ข้าราชการ
ต ารวจ  ครู พยาบาลที่เข้าไปท างานในชุมชน  ปัจจุบัน ต.เกาะยาวน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ 
หมู่บ้านเกาะยาวน้อย มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะอยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดพังงา ประมาณ ๔๓ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๖.๔ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ 
บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง หาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว 
 

    ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวเกาะยาวไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด แต่มีการ
เล่า สืบกัน มาว่า เป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายฝั่งทะเล อ าเภอเมืองตรัง เมืองสตูล และ
ตามเมืองอ่ืนๆ ที่กลัวภัย สงครามพม่ารบไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยอพยพ เลียบชายฝังทะเลไปจนกระทั่งได้พบเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่เห็น
ว่าเกาะทั้งสองนี้เป็นท าเลเหมาะที่จะหลบภัย จึงได้ พร้อมกันยึดเอาเกาะเป็นที่หลบภัยและตั้งหลักแหล่งท ามา 
หากินประกอบอาชีพ ถือกันว่าประชาชนกลุ่มนี้ เป็นบรรพบุรุษชน รุ่นแรกของชาวเกาะยาวมาตราบปัจจุบัน
การเรียกชื่อเกาะยาวอาจเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศที่ยาวของเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จาก
ส าเนียง ที่พูดคาดว่าบรรพบุรุษของชาวเกาะยาวน้อยมาจากจังหวัดตรัง ส่วนชาวเกาะยาวใหญ่จะมา จาก
จังหวัดสตูล ในช่วงเริ่มต้นคาดว่าจะอาศัยความรู้ความสามรถในด้านการประมง เพ่ือใช้ในการยังชีพ ส่วนความ
จ าเป็น อย่างอ่ืน ทั้งในด้าน เกลือ น้ าตาล เข็ม ด้าย ต้องใช้สัตว์น้ าที่จับมาได้แลกเปลี่ยน กับชุมชนอ่ืน ในพ้ืนที่
ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็น พ้ืนที่ราบหุบเขาเหมาะส าหรับท าการเกษตร ใช้ในการปลูกข้าว และสวนต่างๆ เช่น 
มะพร้าว สะตอ มะม่วงหิมพานต์ 
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  ๕.๑  สภาพภูมิศาสตร์ของเกาะยาวน้อย  

                 ที่ตั้งอ าเภอเกาะยาวตั้งอยู่บนเกาะในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย  มีเกาะเล็ก
เกาะน้อยอยู่ในเขตการปกครอง ทั้งหมดจ านวน ๔๔ เกาะ ที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ที่เกาะยาวน้อย ที่หมู่ที่ ๑ 
ต าบลเกาะยาวน้อย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่ใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ทิศใต้ ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ 
อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

                     ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ สภาพพ้ืนที่ส่ วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ที่ราบ
ส าหรับการท านาและท าสวนมีอยู่บ้างบริเวณชายทะเลและระหว่างภูเขา  มีสภาพดินฟ้าอากาศแบ่งออกเป็น ๒ 
ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน สภาพอากาศในฤดูร้อน ไม่ร้อนนัก เนื่องจากได้รับลมจากทะเลตลอดฤดูกาล 
ส่วนในฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ฝนตกชุกเกือบตลอดปี  ต าแหน่งของเกาะ
ยาวนั้นมีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดรอบข้างดังนี้ 

ทิศเหนือ           ติดอ่าวพังงาและต าบลเกาะยาวน้อย 
ทิศตะวันออก     ติดทะเลอันดามันและน่านน้ าจังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก       ติดทะเลอันดามันและน่านน้ าจังหวัดภูเก็ต 
ทิศใต้               ติดกับต าบลพรุใน 

 
๕.๒  ลักษณะภูมิประเทศ   

                   อ าเภอเกาะยาวประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย จ านวน ๔๔ เกาะ แต่เกาะที่
ราษฎรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งมีเพียง ๒ เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าไม้ ที่ราบส าหรับการท านาและท าสวนมีอยู่บ้างบริเวณชายทะเล และ
ระหว่างภูเขา ลักษณะภูมิอากาศ กิ่งอ าเภอเกาะยาวมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมือนกับจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 
๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน สภาพอากาศในฤดูร้อน ไม่ร้อนนัก เนื่องจากได้รับลมจากทะเลตลอด ฤดูกาล 
ส่วนในฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ฝนตกชุกและเกือบตลอดปี   
 

    ๕.๓  ประเพณีและวัฒนธรรม 

         ๕.๓.๑  การข้ึนเปล 

        เป็นพิธีรับขวัญเด็กพ่ึงเกิดใหม่  ชาวเกาะยาวน้อยยังยึดถือประเพณีการ
ขึ้นเปลเด็ก  ในวันที่ข้ึนเปลคือวันที่มีการตั้งชื่อเด็กเป็นภาษาอาหรับ การประกอบพิธีกรรมจะมีผู้หญิงท าหน้าที่
โกนผมทารก  ทาแป้ง แต่งตัวให้กับทารก  แขกผู้มาในงานมีทั้งผู้น าทางศาสนา และชาวบ้านในละแวกเดียวกัน  
โดยผู้น าศาสนาจะนั่งล้อมรอบเป็นวงกลมและสวดอวยพรในท านองอาหรับ   เจ้าภาพจะวางเด็กไว้บนเบาะตรง
กลางวงล้อมและส่งให้กับผู้น าศาสนา และส่งต่อเป็นวงกลมพร้อมกับการสวดเป็นท านองอาหรับ  เมื่อส่งกลับ
มายังผู้น าศาสนา จะน านิ้วไปแตะขี้ผึ้งและไปแตะที่ปากของเด็กเรียกว่าท าพิธีเปิดปาก โดยเชื่อว่าจะท าให้เด็ก
คนนั้นโตขึ้นมาจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวาน เป็นอันเสร็จพิธี  ต่อมาเป็นเลี้ยงอาหารแก่แขกในงาน 
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 ภาพที่ ๑ ประเพณีการขึ้นเปลเด็กบนเกาะยาวน้อย 
    ที่มา: นายทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๙) 
 

   ๕.๓.๒  การเข้าสุหนัต 

     การเข้าสุหนัตเป็นการขลิบหนังปลายหุ้มอวัยวะเพศชายที่ผู้ชายทุกคน  ที่
นับถือศาสนาอิสลาม  เป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติกันมานาน  โดยหมอผู้ท าพิธีจะมีเครื่องมือ ๑) มีด ๒)ไม้คับ
(ไม้ส าหรับหนีบเปลือกอวัยวะเพศ) ๓) ขี้เถ้าใหม่ (ขี้เถ้าใหม่หมายถึงขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาถ่านและยังมีความ
อุ่นอยู่)  ๔) ใบตอง ๕) กะละมังส าหรับรองนั่งได้ ปัจจุบันการเข้าสุหนัตท าโดยแพทย์สมัยใหม่เพ่ือความสะอาด
ในการขลิบ 

๕.๓.๓  การละหมาด 

      ผู้ชายกระท าการละหมาดทุกวัน และในวันศุกร์จะพบกันที่มัสยิส   เพ่ือ
ประกอบพิธีละหมาด โดยจะต้องช าระล้างร่างกายให้สะอาด  และถูกต้องตามบทบัญญัติของการอาบน้ า
ละหมาดและสวมเสื้อผ้าที่สะอาด  เมื่อไปถึงมัสยิสจะต้องรอจนกว่าผู้ร่วมละหมาดพร้อมกัน จึงท าพิธีละหมาด 
ผู้น าศาสนาคือโต๊ะอิหม่าม และล าดับรองลงมาตามล าดับคือ  “กอเต๊บ” และ “บิลาล” ทั้งสามคนสามารถ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้  การท าพิธีละหมาดทุกวันศุกร์จะมีการอ่านคุตบะฮ์  การอบรมให้มีความภักดีต่อพระผู้
เป็นเจ้า  และเกรงกลัวต่อบาป  จบการอ่านคุตบะฮ์แล้วจึงท าพิธีละหมาด 

 ๕.๓.๔ พิธีนิกะห์ 

          พิธีนิกะห์ เป็นพิธีการแต่งงานตามแบบของชาวมุสลิมบนเกาะยาว โดยมีผู้
ประกอบพิธี ๓ท่าน ด้วยกัน คือ ๑) ผู้ประกอบพิธี ๑ คน และผู้เป็นพยาน ๒ คน  การประกอบพิธีจะเรียก
เจ้าบ่าวมานั่งต่อหน้าผู้ประกอบพิธีและถามเจ้าบ่าวว่า เราจะท าการนิกะห์ระหว่าง เจ้าบ่าวและเจ้าสาว(ออกชื่อ
ทั้งสองคน) จากนั้นผู้เป็นเจ้าบ่าว ออกเสียงขานรับ ว่า “เรารับการนิกะห์” พร้อมน าเงินชีกาเหว็น (เงินสินสอด) 
เมื่อพยานบอกว่าได้รับฟังการตอบรับจากเจ้าบ่าวแล้ว  จึงน าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปห้องบ่าวสาวเพ่ือท าพิธี ที่
เรียกว่า “ต้าหนิง” โดยการน าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปนั่งที่เตียงและผู้ท าพิธีจะน านิ้วชี้เจ้าบ่าวไปแตะที่หน้าผาก
ของเจ้าสาว 
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      บทที่  ๓ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
                  การศึกษาวิจัยเพลงดีเกีย ในวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ  เพ่ือมุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาของ  เพลงดีเกียรวมทั้งบทบาทและความส าคัญของเพลงดีเกีย ต่อ
ชุมชนในพ้ืนที่เกาะน้อยและแนวทางการอนุรักษ์บทเพลงดีเกีย  โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพ้ืนที่วิจัยโดย
มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเรื่องเพลงดีเกียผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร
กลุ่มเป้าหมายเอาไว้คือ ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงดีเกียคือ โต๊ะอิหม่าม
เช็ม  กานเรียบ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถร้องเพลงดีเกีย และกลุ่มคณะผู้ร้องคนอ่ืนๆ  กลุ่มนักดนตรีนักเรียนปอเนาะ
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน  อาจารย์สอนศาสนาอิสลามชาวบ้านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ที่มีประสบการณ์ 
และรู้จักการร้องเพลงดีเกียในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย โดยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่วิจัย  

๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    การวิจัยเรื่องนี้มีขอบเขตของเนื้อหาที่มุ่งศึกษาเป้าหมาย ในประเด็นที่สนใจคือ ประวัติความ
เป็นมา บทบาทและความส าคัญของ เพลงดีเกียกับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์บท
ร้อง เพลงดีเกีย โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ เกาะยาวน้อยและตัวอย่างเนื้อร้องบทร้อง  ความเข้าใจ
ของเยาวชนในเนื้อหาเพลง  การบันทึกเสียง และเนื้อร้อง  ค าร้องในภาษาอาหรับ พร้อมค าแปลโดยคัดเลือก
มาเพียงบางส่วนซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา เพลงดีเกียรวมทั้ง
ความหมายและเจตนารมณ์ของ เพลงดีเกียได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๓. เครื่องมือในการวิจัย 

   ๓.๑  การจัดท าแบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 

       การจัดท าแบบสัมภาษณ์ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเก็บข้อมูล เรื่องเพลงดี
เกีย โดยผู้วิจัย ตั้งประเด็นค าถาม ตามวัตถุประสงค์ ที่แบ่งตามหัวข้อต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ ครอบคลุม
ครบถ้วนที่สุด ได้แบ่งข้อมูลการสัมภาษณ์เป็น ๒ ส่วน  

     ๓.๑.๑)  ชุดค าถามส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ ผู้รู้
และเข้าใจในตัวเพลงดีเกีย   เช่น  โต๊ะอิหม่ามเช็ม กานเรียบ  และบุคคลที่ขับร้องเพลงดีเกียจ านวน ๘ คน โดย
มีกรอบการตั้งค าถาม  เช่น ประวัติที่มา เพลงดีเกีย เนื้อหาและความหมายของเพลง  จ านวนเพลง  การร้อง
เพลง  การสืบทอด  บทบาทที่ส าคัญในการน าไปใช้ปัญหาต่างๆ  
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     ๓.๑.๒)  ชุดค าถามส าหรับกลุ่มบุคคลอ่ืนๆเช่นชาวบ้านและเยาวชนที่
เกี่ยวข้อง กับการร้องเพลงดีเกีย   เจ้าที่หน่วยงานต่างๆที่มีประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเพลง
ดีเกีย โรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามที่เคยมีส่วนร่วม  ในการสืบสานเพลงดีเกีย ซึ่งค าถามส าหรับการ
สัมภาษณ์เป็นรูปแบบค าถามปลายเปิดเช่นเดียวกับแบบค าถามชุดแรก โดยครอบคลุมค าถามในเรื่อง ประวัติ
ส่วนตัวแรกเริ่มเกี่ยวกับการรู้จัก เพลงดีเกีย ความเกี่ยวข้องกับเพลงดีเกีย ความสนใจส่วนตัวต่อ เพลงดีเกีย 
ความสนใจในการ ร้องหรือเข้าร่วมฟังการร้องเพลง รวมทั้งการสอบถามความคิดในเรื่องความตระหนักของ
ตนเองในการถ่ายทอด และสืบทอดเพลงดีเกียต่อไป 

  ๓.๒  การเก็บบันทึกภาพและเสียง        

                 การบันทึกภาพและเสียงการเก็บข้อมูลทางด้านเสียงมีความส าคัญมาก เนื่องจาก
จะต้องวิเคราะห์ ท านองจังหวะ เนื้อร้อง รูปแบบ สุ่มเสียง กลุ่มเสียงที่ใช้ ผิวพรรณทางดนตรี การประสานเสียง 
ความดังเบา การขึ้นเสียง การบันทึกเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีและเสียงสัมภาษณ์จึงต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่มีคุณภาพเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทเสียง ได้แก่ 

    ๓.๒.๑ เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 
    ๓.๒.๒ ไมโครโฟนแบบไดนามิค 
    ๓.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิดพกพา 

๔. กระบวนการด าเนินการวิจัย 

   ๔.๑ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ในการศึกษาเพลงดีเกีย ซึ่งเป็นงานทางวัฒนธรรมชุมชน การเก็บข้อมูลจึงประกอบด้วยการ
ลงพ้ืนที่ภาคสนามและการศึกษาจากเอกสาร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงของเพลงดี เกีย ใน เอกสารมีน้ อยมากทั้ งแบบ ฉบับที่ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เอกสารส่วนใหญ่ที่กล่าวถึง คือการละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้อ่ืนๆ การแสดงระบ า รองเง็ง ของ
ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง   ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการร้องเพลง หรือ การสวด  ของ
ศาสนาอิสลามพบเพียงการร้องเพลงดีเกียชาวมุสลิมในภาคใต้ เอกสารด้านค าสอนของอัลกุรอานที่มี เนื้อการ
ห้ามบางข้อในการน าดนตรีมาเกี่ยวข้องและเอกสารด้านศาสนาที่เป็นภาษาอาหรับในบางส่วนเกี่ยวกับเพลงบท
ร้องสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนของหลักการด้านศาสนาว่าด้วยการขับร้องจะพบในส่วนตัว
บทที่อยู่ในคัมภีร์ อัลกุรอานอัลฮาดิษ และฉันทามติของนักวิชาการศาสนาในแต่ละยุคซึ่งผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้
เพียงบางส่วน  

  เนื้อหาในส่วนของประวัติความเป็นมาของเพลงดีเกียในพ้ืนที่ เกาะยาวน้อย  ผู้วิจัยได้ใช้
เอกสารประกอบจากห้องสมุดของทางหน่วยงานราชการในชุมชนที่บันทึกเหตุการณ์ในงานกิจกรรมต่างๆที่จัด
ขึ้น บนเกาะยาวน้อย และมีประเด็นเกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการขับร้องเพลงดีเกียและ
การเล่นดนตรี ซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมจาก ศูนย์มานุษยวิทยาศิรินธร  หอสมุด 
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แห่งชาติ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปกร ซึ่งผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ตามที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยได้เรียบเรียงรวบรวม ข้อมูลต่างๆ  ของเพลงดีเกีย ให้ได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงต้องการให้
งานชิ้นนี้สมควรที่จะท าการต่อยอดการวิจัยต่อไป 

  ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง เพลงสวดดีเกียใช้วิธีการพูดคุยสัมภาษณ์สังเกตโดยการมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามค าถามจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตลอดจน
การเก็บบันทึกเสียง เพลงสวดดีเกีย สียงจาก ผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่  มีความสามารถในการขับร้อง เพลงสวดดีเกีย
เพ่ือเป็นตัวอย่างของบทเพลงสวดดีเกีย  พร้อมทั้งการแปลความหมายโดยสรุปเพ่ือสะท้อนให้เห็นความหมาย
และตัวตนในเนื้อร้องเพลงสวดดีเกีย โดยที่มีกระบวนการด าเนินการวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดโครงการดัง
รายการวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล 

  ๔.๒  การประสานงาน การลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านและผู้น าทางศาสนา 

     การศึกษา เพลงดีเกีย ในวัฒนธรรมของชาวมุสลิม บนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
ครั้งนี้ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาในพ้ืนที่โดยการพบปะกับชาวบ้าน ที่ละแวกต่างๆเช่น มัสยิด  โรงเรียน หมู่บ้านต่างๆ 
เกี่ยวกับความรู้เรื่องเพลงดีเกีย  และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือผู้ร้องเพลงดีเกีย ข้อมูลจากการศึกษา
ภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการสังเกต การสนทนาพูดคุยการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย
หรืออ่ืนๆ น ามาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ เชื่อมโยงประเด็น แล้วสังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบค าถามการวิจัย
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในลักษณะของการสร้างองค์ความรู้จากฐานราก  โดยจะเสนอผลการศึกษาเป็น
บทต่างๆ ตามความเหมาะสม แล้วน าเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ ทางวิชาการ โดยคณะผู้วิจัย ตลอดจน
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วจะมีเวทีการน าเสนอผลการศึกษาต่อชุมชน
และสาธารณชนต่อไป 

  ๔.๓   จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 

                 การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพลงดี เกียเป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนา
โครงการวิจัยเรื่องเพลงดีเกีย ในระหว่างการเก็บข้อมูลเพลงดีเกีย ในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์   
โดยมีกานเรียบเรียงข้อมูล และล าดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง บทบาทของเพลง ดีเกีย ต่อชุมชน เพื่อศึกษาเนื้อหา 
ตลอดจนประเด็นและสาเหตุที่เพลงดีเกียไม่เป็นที่นิยมในวัฒนธรรมชาวมุสลิมบนเกาะยาว  เป็นโครงร่างเสนอ 
งบประมาณต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ  เพื่อจัดเสนองานวิจัยดังกล่าวต่อไป 

  ๔.๔  การรวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึด
หลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย สามารถตอบค า ถามของการวิจัยได้ตามที่
ก าหนดไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

                                    ๑) การเก็บรวบรวมข้อ มูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร
งานวิจัยหรือที่มีการศึกษาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในเชิงความสัมพันธ์  ชาวมุสลิมบนเกาะ
ยาวน้อยกับเพลงดีเกีย ตลอดจนถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวคิด และทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา พ้ืนที่
ทางการศึกษา โดยค้นคว้าจากเอกสารทั้ งที่ เป็น เอกสารปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  จาก หน่วยราชการ
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สถาบันการศึกษา เอกชน ประเภทหนังสือ ต ารา รายงานการประชุม งานวิจัยปริญญานิพนธ์ภาคนิพนธ์ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อินเตอร์เน็ต และวีดีทัศน์ โดยรวบรวมแยกประเด็นไว้ตามเนื้อหา 

          ๒) การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากพ้ืนที่ที่ท าการ การ
ศึกษาวิจัย โดยวิธีการการส ารวจเบื้องต้น   สัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ   การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม   การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

- การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการกับกลุ่มผู้รู้ 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
- การสนทนากลุ่ม ในประเด็นต่างๆ 
 

๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ ศึกษาวิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อ มูลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 
ดังต่อไปนี้ 

    ๔.๕.๑ การวิเคราะห์แบบอุปนัย   คือวิธีตีความสร้างข้อสรุป จากข้อมูล
รูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น การร้องเพลงดีเกียของชาวมุสลิม  เมื่อนักวิจัยได้เห็นรูปธรรม หรือ
เหตุการณ์หลาย ๆเหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป ถ้าข้อสรุปนั้น ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็น
สมมติฐานชั่ว คราว  ) ถ้าหากได้รับการยืนยันแล้ว ก็ถือเป็นข้อสรุป 

     ๔.๕.๒  วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล   คือการจ าแนกข้อมูลเป็นแต่ 
ประเภท   ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป โดยการใช้วัฒนธรรม แนวคิด และทฤษฎีเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ถึงปัจจยัที่มีผลต่อการศึกษา  

      ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลคือการน าข้อมูลที่ได้มาจากภาคสนามและการ
ค้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาถอดเสียงดนตรีและเสียงในการสัมภาษณ์ โดยจ าแนกจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่
เมื่อข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว จึงน าเอาหลักการและทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยามาวิเคราะห์ในด้านต่างๆ 

๕. การน าเสนองานวิจัย 

                     เมื่อผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและจากการค้นคว้าจากงาน
เอกสารแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ในเนื้อหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและขั้นตอนของเพลงดีเกียตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือน ามาเรียบเรียงให้ครบถ้วนจากนั้น จึงด าเนินการ การน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ผู้ตรวจเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ครบถ้วนตามค าแนะน า เพ่ือจัดท าเป็นรูปงานวิจัยที่สมบูรณ์ 
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บทที่  ๔ 

 

ผลการศึกษา  เพลง“ดีเกีย”เกาะยาวน้อย 

 
  การลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนามส าหรับงานวิจัยทางวัฒนธรรมเรื่องเพลงดีเกีย ผู้วิจัยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่ร้องเพลงดีเกีย และชาวบ้านผู้เกี่ยวข้องโดยการเข้าไปสังเกตการณ์ในการ
เป็นอยู่ เพ่ือสังเกตงานพิธีกรรมความเชื่อ ของผู้คนบนเกาะยาวน้อย โดยการตั้งประเด็นค าถามต่างๆที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในพิธีการต่างๆ ของชาวมุสลิมเพ่ือศึกษาบทบาท ประวัติความเป็นมาความหมาย รูปแบบการร้องโดย
มีข้อมูลดังนี้ 
 
๑. ประวัติความเป็นมา  เพลง “ดีเกีย” บนเกาะยาวน้อย 
  “เพลงดีเกีย”เป็นเพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ของชาวไทยเชื้อสายมุสลิมบนเกาะยาวน้อย  จังหวัด
พังงา จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้สูงที่มีอายุประมาณ 80 ปี หลายคน รู้จักเพลงดีเกียเป็นอย่างดี โดยทั่วไป
ชาวบ้านในชุมชนเกาะยาวน้อย  ส่วนใหญ่พูดเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “ว่าดีเกีย” จากที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษาครั้ง
แรก เมื่อสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง ดีเกีย จะได้ยินชาวบ้านบางคนกล่าวเป็นภาษาใต้ด้วยกันเองว่า“ต่อ
เช้ามีงานนิกะห์เขา“ว่าดีเกีย”กัน มาฟังกันม้าย”แปลเป็นภาษากลางว่า “พรุ่งนี้มีการแต่งงาน และมีการร้อง
เพลงดีเกียจะมาฟังกันหรือไม่”  ในบริบทหมายถึงการส่งข่าว ถึงกันต่อกันว่าของชาวบ้านกันว่ามีงานมงคลที่จะ
เกิดข้ึนในวันพรุ่งนี้  เพลงดีเกียจึงเป็นสื่อพ้ืนบ้าน บอกถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นว่า
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบกิจกรรมส าหรับพิธีมงคลสมรสของชาวมุสลิมบนเกาะที่
สร้างบรรยากาศของประเพณีแบบเดิมและความเป็นสิริมงคลในการด ารงชีวิตของชาวเกาะยาวน้อยโดยถือ
ปฏิบัติมาตลอด    
 
   จากการศึกษาด้านงานเอกสาร  เกี่ยวกับประวัติของค าว่านั้น ผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูลพบว่าเพลง
“ดีเกีย” บนเกาะยาวน้อย มีที่มาความสอดคล้องกับการร้อง “ดิเกร์” ของวัฒนธรรมดนตรีของชาวมุสลิมอ่ืนๆ 
ที่เข้าใจว่า มีการเรียกชื่อค าที่ผิดเพ้ียนค ามาจาก “ดิเกร์” เป็นค าว่า“ดีเกีย” เช่นการแสดงการร้องดิเกร์บานอร์  
หรือดิเกร์บารัต เป็นการแสดงการร้องแบบเก่า ที่ปรากฎในบริเวณชายแดนใต้ของไทยและบางรัฐ เช่น รัฐกลัน
ตันของมาเลเซีย   ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้เชื่อมโยงชื่อของค าว่า ดีเกีย  กับค าว่า ดิเกร์ อ่ืนๆที่มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน
ไปตามท้องถิ่น เช่น ในอินโดนีเซีย เรียก “ดิเกร์” ในมาเลเซีย เรียก “ดิเกร์บารัต” และในไทยเรียกว่า “ดิเกร์
ฮูลู-ดิเกร์บารัต และดิเกร์บานอ”  ซึ่งเป็นการร้องประกอบเครื่องดนตรีที่นิยมในอดีต จากนั้นมีการแพร่กระจาย
ไปทั่วบริเวณคาบสมุทรมลายูและมีอิทธิพลมาถึงภาคใต้ของไทย 
 

ในวัฒนธรรมอินโดนีเซียดิเกร์เป็นศิลปวัฒนธรรมอิสลามที่นักวิชาการเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมา
จากอาหรับการร้องดิเกร์มักจะใช้เสียงสูงและใช้กลองในการตีประกอบการแสดงส่วนการแสดงดิเกร์มักจะเป็น
ช่วงคํ่าคืนในพิธีการแต่งงานเพลงที่ร้องมักจะเป็นเพลงภาษาอาหรับจะเป็นเนื้อเพลงที่ได้เล่าประวัติการเกิดและ
การใช้ชีวิตของท่านนบีมูฮัมหมัดจะมีการร้องโดยสองทีมสับเปลี่ยนกัน (พิเชษ แสงทอง,๒๕๕๗: ๑๒) 
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  ลักษณะของการร้องเพลง ในประเพณีการแต่งงานของชาวมุสลิมในแถบประเทศไทยตอนล่าง
และประเทศมาเลเซีย มีปรากฏมานานแล้ว กล่าวได้ว่าในสังคมอินโดนีเซีย ศิลปะหรือวัฒนธรรมดิเกร์เกิดขึ้น
จากการผลักดันของสังคมมุสลิมในสมัยแรกของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในชุมชนนี้   ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี
ศิลปะดนตรีอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่ไม่ใช่อิสลามและศิลปวัฒนธรรมอ่ืนใดนอกจากศิลปะดิเกร์เท่านั้น  ดิเกร์
จึงเป็นรูปแบบดนตรีรูปแบบแรกที่ชาวอินโดนีเซียในชุมชนนี้คุ้นเคยมีการบอกเล่าสู่กันฟังในสมัยก่อนเมื่อมีการ
จัดพิธีสมรส (นิกะห์) ซึ่งเป็นพิธีการของความความสนุกสนานครึกครื้นขอครอบครัวมุสลิมจะไม่มีการแสดง
อะไรทั้งสิ้นเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศพิธีการดังกล่าวให้ขรึมขลังศักดิ์ทําให้พิธีการการแต่งงานแต่เดิมนั้น
เงียบเหงาเป็นอย่างมากต่อมาผู้นําชุมชนและผู้นําศาสนาในมันดัยลิงจึงริเริ่มให้มีการขับร้อง เพลงดิเกร์ ขึ้นใน
งานแต่งงานเพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานครื้นเครงด้วย 
 
  เพลงดีเกีย ของเกาะยาวน้อย จึงเป็นการรับเอาอิทธิพลของ “การร้องแบบดิเกร์” ในรูปแบบ
ต่างๆมา เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อร้อง  ความส าคัญของเพลง ดีเกียในแบบของเกาะยาวน้อย คือการใช้
ส าหรับขับร้องในการพิธีแต่งงาน โดยเป็นการบอกกล่าวให้คู่บ่าวสาวได้รับฟัง เพ่ือสอนวิธีการครองเรือนเมื่อ
ออกไปใช้ชีวิตหลังจากแต่งงานเพลงดีเกียมีเนื้อหาหลายแง่มุม ในรูปแบบของค าพูดที่สวยงามประกอบท านอง
ท าให้น่าฟังค าพูดฟังดูสวยงามเป็นถ้อยค าที่เชื่อมโยงกัน และเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในตัวเอง  จนท าให้เกิด
ความน่าสนใจ และเป็นวัฒนธรรมเพลงร้องพ้ืนบ้านของคนในชุมชนเกาะยาวน้อย 
 
  ในการศึกษาภาคสนามผู้วิจัยได้สัมภาษณ์โต๊ะอิหม่ามเช็ม กานเรียบ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลง “ดีเกีย”บนเกาะยาวน้อยว่าเป็นเพลงสวดที่มาจากภาษาอาหรับ 
จากนั้น ถูกดัดแปลงมาเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาใต้จากการสัมภาษณ์ ได้ทราบข้อมูลว่า โต๊ะอิหม่ามเช็ม
ร้องเพลงดีเกียมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี ผู้วิจัยสอบถามเกี่ยวกับ ที่มาของเพลง ไม่พบหลักฐานว่าน าเข้ามาใช้ร้องใน
เกาะยาวเมื่อไหร่ โต๊ะอิหม่ามเช็ม เล่าว่าได้ศึกษาการร้องเพลงดีเกียจากโต๊ะครูแอ  โรมินเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
ซึ่งในขณะนั้นโต๊ะอิหม่ามแอ คือผู้น าทางศาสนาของเกาะยาวน้อย ที่มชีาวบ้านนับถือในขณะนั้น 
 

  ด้านประวัติของโต๊ะครูแอ   ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากครูหรีด หรือนายอภิรักษ์  สกุลสัน  
อายุ ๕๐ ปี เดิมมีภูมิล าเนาเป็นคนในพ้ืนที่เกาะยาวน้อยปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเกาะยาว
วิทยาเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเพลงดีเกียมาตลอดหลายสิบปีและเป็นผู้เก็บข้อมูลวัฒนธรรมอ่ืนๆที่อยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คนบนเกาะยาวน้อย โดยครูหรีดได้ให้ข้อมูลว่าว่า ในอดีตชาวเกาะยาว เรียกเพลงดีเกีย ว่า  ลากู
(lagu) เป็นภาษามลายู แปลว่า ท านอง หรือแปลว่าเพลง ถูกน าเข้ามาโดยผู้น าศาสนาที่เดินทางไปเรียนด้าน
ศาสนาที่ประเทศมาเลเซียและได้น ามาร้องในพิธีแต่งงานบนเกาะ ต่อมาจึงได้มีผู้ที่สนใจที่จะสืบทอดหลายคน 
ในปัจจุบันคือโต๊ะอิหม่ามของชุมชนภายหลังจึงน ามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพ่ือให้คนรุ่นหลังเข้าใจความหมาย 
ในการน าไปปฏิบัติ 

    บันทึกเกี่ยวกับโต๊ะครูแอ  โรมินทร์  หรือชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า ป๊ะหลังแอ  โต๊ะอิหม่ามเช็ม
ได้เล่าให้ฟังว่า  เป็นโต๊ะครูแอมีวิชาความรู้ความสามารถคนหนึ่งบนเกาะยาวน้อย  เดินทางมาบนเกาะยาว 
เมื่อไหร่ไม่มีผู้ใดทราบข้อมูล โดยท าหน้าที่เป็นผู้น าศาสนา  กิจวัตรประจ าวันของโต๊ะครูแอ ส่วนใหญ่ การท าอี
บาดะฮฺ   อุปนิสัยเป็นคนเงียบ  รูปร่างสูงใหญ่  ผิวด าคล้ า   มีเรื่องเล่าที่ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากคนสูงอายุบน 
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เกาะเล่าให้ฟังว่า โต๊ะอิหม่ามแอ มีวิชาอาคมที่เรียกว่า “อิลฮาม”   คือรู้ถึงอายุขัยของสัตว์ที่จะยิงด้วยธนู 
(ขณะที่ ออกล่าสัตว์กับเด็กปอเนาะ) เคยน าชาวบ้านละหมาดขอฝน แล้วฝนก็ตก ๗ วัน ๗ คืน  เคยปิดประตู
บ้านและบอกเด็กในปอเนาะว่าจะไปช่วยดับไฟที่มักกะฮ์ เมื่อเปิดประตูบ้านอีกครั้ง  ก็มาในสภาพของไฟไหม้ 
จากเขม่าควันไฟ    

                    โต๊ะครูหลี โรมินทร  ์เป็นโต๊ะครูสอนศาสนาอยู่ที่ปอเนาะสันติสุข ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งตรง
ข้ามกับโรงพยาบาล ผู้ที่มาเรียนที่ปอเนาะสันติสุขจะพักอยู่ที่กระท่อมหลังเล็ก  เวลาเรียนจะมาเรียนที่ “บา
ลาย” (คือสถานที่สอนเรียน และท าละหมาดร่วมกัน ลักษณะของบาลายสันติสุขเป็นศาลาไม้ โต๊ะครูหลีเป็น
น้องชายของโต๊ะครูแอ โรมินทร์ ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว แต่ยังมีคนเคารพนับถืออยู่มากมาย หลายจังหวัดใน
ภาคใต้ และกรุงเทพ เดิมทีปอเนาะสันติสุข มีโต๊ะครูอยู่ ๒ ท่าน คือ โต๊ะครูแอ โรมินทร์ กับโต๊ะครูโกบ แอกวี 
ทั้ง ๒ ท่านมีลูกศิษย์มากมาย โดยสอนวิชาการ อรรถาธิบาย (ชีวประวัติ ค าสอนขององค์อัลลอฮฺฮฺฮฺ และศาสดา 
และการใช้ภาษาอาหรับ) คัมภีร์อัลกุรอ่าน ส่วนโต๊ะครโูกบ แอกวี สอนวิชาการอ่านคัมภีร์  

                      ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเกาะยาว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โต๊ะครูแอ โรมินทร์
ได้เข้าเฝ้าและถวายงานตามโครงการพระราชด าริหลายโครงการ  ปัจจุบันจะมีลูกศิษย์และคนที่เคารพนับถือ
จากจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมาเยี่ยมที่กุโบหรือหลุมฝั่งศพทุกปี ปีละประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน 
ปัจจุบันโต๊ะครูหลี โรมินทร์ ซึ่งเป็นน้องชายของโต๊ะครูแอ โรมินทร์ ได้ท าการสอนในโรงเรียนปอเหนาะสันติสุข 
และได้ชวนนายอับดุลกุตดุส เปกะมล (โต๊ะครูดุส) ซึ่งเป็นหลานของโต๊ะครูโกบ แอกะวี มาช่วยสอน ปอเหนาะ
สันติสุข ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ ๙๐-๑๐๐ คน การสอนจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ   

  บันทึกเกี่ยวกับประวัติเพลงดีเกียนั้น ไม่มีผู้ใดบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมากนัก 
เพราะเนื่องจากในอดีต  คนบนเกาะยาวน้อยไม่นิยมการจดบันทึกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณี 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข เช่นวันเกิด หรือความเป็นมาของคนส าคัญว่ามีการเดินทางมาตั้งรกราก
เมื่อไหร่  ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกบันทึกประวัติของ  เรื่องราวส่วนใหญ่มาจากการเล่าของผู้สูงอายุ ที่มีอายุเฉลี่ย
ประมาณ ๗๐ ปีขึ้นไป ที่เล่าต่อกันมาถึงรุ่นลูก เช่นคนสูงอายุบางคน ที่มีชีวิตในขณะนี้ไม่มีตัวเลขวันเกิดที่แน่
ชัด ข้อมูลเรื่องเพลงดีเกียดีผู้วิจัยได้รับจากครูหรีดจึงได้ใจความว่า  ในอดีตโต๊ะอิหม่ามแอเดินทางไปศึกษาวิชา
ทางศาสนาอิสลามที่ประเทศมาเลเซียหลายสิบปี เมื่อกลับมาถึงเกาะยาวน้อย จึงเป็นผู้ให้ความรู้ด้านศาสนากับ
คนในชุมชน ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าโต๊ะครูแอ มีความรู้และความเป็นผู้น า ตามค าบอกเล่าชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ
กล่าวว่า โต๊ะอิหม่ามแอ เป็นผู้มีคาถาอาคมอีกด้วย    
 
  เมื่อโต๊ะครูแอเสียชีวิต  หลังจากนั้นเป็นต้นมาโต๊ะอิหม่ามเช็มในขณะ นั้นผู้คนสนิทของโต๊ะครู
แอ ได้สืบทอดการร้องเพลงดีเกียมาตลอด ภายหลังโต๊ะอิหม่ามเช็ม มีการรวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านจ านวน ๕-
๑๐ คน ที่มีความสนใจ รวมทั้งพ่ีและน้องชายของโต๊ะอิหม่ามเช็มเองที่อาศัยอยู่ในละแวกหมู่บ้านท่าเขา มาหัด
ร้องเพลงดีเกียที่บ้านของตน ในทุกคืนของวันอังคาร หลังจากนั้นจะตระเวนร้องเพลงดีเกียทั่วบริเวณจังหวัด 
กระบี่ ภูเก็ต และพังงา เมื่อมีพิธีแต่งงาน ซึ่งโต๊ะอิหม่ามเช็ม มีความเป็นผู้น าและมีความคล่องตัวในการร้อง 
มักจะน าพาคณะเพลงดีเกียไปด้วยและถือเป็นการฝึกการร้องไปในตัว  
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   ต่อมาเพลงดีเกียได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในชุมชน  การน าเพลงดีเกียมาใช้ประกอบพิธีการ
แต่งงานของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงเข้าสู่การสร้างครอบครัวเริ่มมีคนสนใจ บางก็เชื่อว่าการร้องเพลงดีเกียร้อง
เพ่ือเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตคู่บ่าวสาว บางก็มีความต้องการที่จะอนุรักษ์ท าเพลงดีเกียให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นการดัดแปลงเป็นภาษาไทยในท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงความหมายของเพลงดีเกียได้  
ทั้งเพ่ือให้เข้ากับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  จนท าให้เพลงดีเกียเป็นที่รู้จักต่อคนบนเกาะมากข้ึน  

              ในการศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเช่น ชาวบ้านที่เคยน าเอา เพลงดีเกีย เล่าถึง
ความหมายเพลงดีเกีย คือ ค ากล่าวที่สื่อไปในทางการสอนให้เป็นคนดี  ทุกคนที่ฟังแล้วควรน าไปคิด น าไปปรับ
ใช้ในชีวิต  โดยเฉพาะเยาวชนบนเกาะ  ค าสอนส่วนมากตีความโดยใช้เนื้อหาจากหลักของค าสอนขององค์
อัลลอฮฺฮฺฮฺ  ความโดดเด่นของ เพลงดีเกีย บนเกาะยาวน้อย คือการ เปลี่ยนจากบทสวด  ภาษาอาหรับ มาเป็น
ภาษาไทยท้องถิ่น  ที่ท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย มีความหมายที่สอดคล้องกับบรรยากาศของงานมงคล โดยปกติแล้ว 
ในพิธีต่างๆของชาวมุสลิมในภาคใต้     ผู้มาร่วมงานในพิธีแต่งงานอยู่แล้วเนื่องด้วยส่วนใหญ่ชาวบ้านบนเกาะ
ยาวเป็นชาวมุสลิมที่พูดภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาใต้มานาน ไม่ได้พูดภาษามายาวีเหมือนในเขตภาคใต้
ตอนล่าง 

 

 
 

      ภาพที่ ๒  นายเช็ม   กานเรียบ ผู้ร้องหลัก  
  ที่มา: ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
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๒.  บทสัมภาษณ์และประวัติผู้ร้องเพลงดีเกีย 

   ๒.๑  บทสัมภาษณ์นายเช็ม กานเรียบ 

     จากการสัมภาษณ์ในช่วงก่อนเสียชีวิต โต๊ะอิหม่ามเช็ม  กานเรียบคือผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการศึกษา เพลงพ้ืนบ้านชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย  จังหวัดพังงา  นายเช็มหรือโต๊ะอิหม่ามเช็ม  อายุ ๘๐ ปี 
เกิดวันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช  ๒๔๘๐  เสียชีวิตวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๐ โดยอาการติดเชื้อ
ในล าไส้ใหญ่  ในอดีตมีอาชีพท าสวนยาง   มีบุตร ๔ คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่  ๒/๓๒  หมู่บ้านท่าเขา  ต าบล
เกาะยาวน้อย  อ าเภอเกาะยาวน้อย  จังหวัดพังงา 

    นายเช็ม กานเรียบ คือผู้น าทางศาสนาคนส าคัญของเกาะยาวน้อย  เป็นที่รู้จักในหมู่
ชาวมุสลิมบนเกาะ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในชุมชน โดยเฉพาะการออกไปว่าดีเกียให้กับชุมชน
หมู่บ้านอ่ืนๆบนเกาะ  โต๊ะอิหม่ามเช็มกล่าวว่า การช่วยเหลือชุมชน เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การร้องเพลงดี
เกียนั้น ตนเองไม่ได้มองในเรื่องรายได้ค่าตอบแทน บางครั้งได้มีคนว่าจ้างให้ไปร้องดีเกียในจังหวัดใกล้เคียงเช่น
กระบี่ หรือภูเก็ต ซึ่งจะต้องเดินทางข้ามไปยังฝั่ง ตนไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้
ประเพณีการร้องดีเกีย ยังเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวมุสลิมทั่วไปโดยเฉพาะบนเกาะยาวน้อย  

 

 
 

ภาพที่ ๓ ที่อาศัยของโต๊ะอิหม่ามเช็มในหมู่บ้านท่าเขา  
   ที่มา:     ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๙) 
 
                         โต๊ะอิหม่ามเช็มให้สัมภาษณ์ว่า การร้องเพลงดีเกีย เปรียบเหมือนการอบรมลูกหลานไปใน
ตัว เพราะเชื่อว่าคนบนเกาะหลายคน คือเครือญาติด้วยกัน นอกจากนี้การสอนให้เยาวชนฝึกร้องเพลงดีเกียก็
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นการสืบทอดให้เพลงดีเกียคงอยู่ต่อไป   การสอนเพลงดีเกีย จะท าการสอนในช่วง
ค่ าทุกวันอังคาร  ชีวิตประจ าวันของโต๊ะเช็ม มีความผูกพันกับกิจกรรมการสืบทอดเพลงดีเกียมานาน บางครั้ง 
เมื่อมี การจัดงานในระดับต าบลของผู้ใหญ่ระดับจังหวัดที่เข้ามาเยือนเกาะยาวน้อย การจัดแสดงเพลงดีเกียก็ถูก
น ามาใช้เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวมุสลิมบนเกาะ 
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                       ทุกวันนี้ โอกาสของการพบปะบรรดาชาวมุสลิมบนเกาะ ในประเพณีต่างๆเริ่มน้อยลง การ
ร้องเพลงดีเกีย ท าให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในประเพณีเก่าแก่ ที่ท าให้เป็นการสืบทอดเพลงดีเกียไปในตัว ความ
สะดวกทางด้านความเจริญ ท าให้คนไม่ได้พบเจอกันบ่อยเช่นเก่า การได้ ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ท าให้ผู้คนที่
เติบโตบนเกาะยาวน้อยมีความรักในชุมชน  

                     จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ในละแวกตลาด ได้ข้อมูลว่า โต๊ะอิหม่ามเช็มเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่
ยอมรับต่อชุมชน และเป็นผู้น าศาสนาที่ได้รับความเชื่อถือให้ประกอบพิธีทางศาสนา บางครั้งเมื่อมีเวลาว่างจาก 
งานก็จะไปร้องเพลงดีเกียต่างจังหวัด เช่น จังหวัดกระบี่  ตรัง  โดยบางครั้ งโต๊ะอิหม่ามเช็มจะเดินทางเพียง
เดียวเนื่องจากผู้ร้องผู้อื่นไม่มีเวลาในช่วงเวลาดังกล่าว  ตนก็จะไปว่าดีเกียให้กับงานแต่งงาน 

 

 
 

ภาพที่ ๔  ป๊ะชัย หรือนายธวัชชัย กานเรียบ ผู้ร้องเพลงดีเกีย 
ที่มา:       ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 

 
            ๒.๒  บทสัมภาษณ์  นายธวัชชัย กานเรียบ 

         ป๊ะชัย หรือนายธวัชชัย   กานเรียบผู้เป็นน้องชายของโต๊ะอิหม่ามเช็ม และเป็น
สมาชิกผู้ร้องเพลงดีเกียบนเกาะยาวน้อย  อายุ ๖๙ ปี เกิดวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีอาชีพท า
สวนยาง ปัจจุบันอาศัย อยู่บ้านเลขที่ ๒  หมู่  ๔ ต าบลท่าเขา  ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวน้อยจังหวัด
พังงา  ปัจจุบันมีบุตร ๔  คน  ในการสัมภาษณ์ป๊ะชัยกล่าวว่าตนได้ติดตามโต๊ะอิหม่ามเช็มไปร้องเพลงดีเกียตาม
งานแต่งงานต่างๆ และเรียนรู้การเข้าเพลงและการร้องรับ ในที่ต่างๆ โดยการให้สัมภาษณ์ ป๊ะชัยได้กล่าวว่า 
คนบนเกาะยาวน้อย  น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพลงดีเกีย เพราะเพลงดีเกีย เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการแต่งงานมา
ตลอด หลายสิบปี  คนทุกสายอาชีพบนเกาะ เช่น คนขับเรือ ชาวสวน เจ้าของร้านอาหาร  รีสอร์ท  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวมุสลิม จะรู้จักเพลงดีเกียเป็นอย่างดี  และเป็นรู้กันว่าหากมีการแต่งงาน ผู้ที่ร้องเพลงดีเกีย จะต้อง
เป็นโต๊ะอิหม่ามเช็มที่จะเป็นผู้น าร้องเพลงดีเกีย  
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                      ป๊ะชัย กล่าวว่า ปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่บนเกาะยาวน้อย ไม่เหมือนในยุคสมัยของ
ตน ที่มีวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ ที่คอยอบรมนิสัย การวางตัวต่อผู้ใหญ่ การดูแลสามีที่เป็นสิ่ง
ส าคัญ เพลงดีเกีย เป็นการสอนสิ่งเหล่านี้ด้วยเพลง   การสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นรูปแบบ
การร้องเพลงพ้ืนบ้านเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมภาคใต้ที่ตนพยายามประคับประคองให้คงอยู่ได้นานที่สุด 
ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้สอนเยาวชนโดยตรงเช่นเดียวกับการสอนของพ่อแม่       
 

 
 

   ภาพที่ ๕ ป๊ะดุล หรือนายดุล  นาครสัน ผู้ร้องเพลงดีเกีย 
        ที่มา:  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
 
๒.๓  บทสัมภาษณ์นายอิน  นาครสัน 

   นายดุล  นาครสัน  อายุ  ๖๙ ปี เป็นเพ่ือนบ้านของโต๊ะอิหม่ามเช็มอาศัยอยู่บ้านเลขที่    
๒๓ /๔ หมู่  ๑๗  ต าบลท่าเขา  ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา  อาชีพท าสวนยางและ
ท าประมง เป็นผู้ขับร้องเพลงดีเกีย กล่าวว่าตนได้ฝึกร้องเพลงดีเกียมากว่ายี่สิบปี โดยอ้างถึงความรู้ที่ได้จากการ
ร้องเพลงดีเกีย  ว่าการร้องเพลงดีเกีย คือกลอนเพลงอย่างหนึ่ง ที่มีการใช้ส านวนเก่าที่น่าฟัง  เป็นเรื่องราวใน
การใช้ชีวิตของชาวบ้านในอดีต เช่นในบางเพลงมีการอ้างถึง การไปตักน้ าในตอนในตอนหัวรุ่ง  ผู้หญิงที่เป็น
การปรนนิบัติผู้เป็นสามี เหล่านี้เป็นวิถีเดิมของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย หรือการออกไปหาปลาของผู้เป็น
สามี ซึ่งถูกกล่าวตอนหนึ่งในเพลงดีเกีย 

         การสืบทอดเพลงดีเกียนั้น นายอิน ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันทางการหรือหน่วยงานของอ าเภอ
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ในระดับหนึ่งเช่นการจัดงานแสดงการร้องเพลง ในงานแสดงต่างๆแต่เยาวชนไม่ได้
กระท าอย่างต่อเนื่อง การน าเอาเพลงดีเกียให้นักเรียนในโรงเรียนเกาะยาววิทยาได้ฝึกร้องในวิชาภาษาไทยได้
พยายามปฎิบัติมาตลอดหลายสิบปี จุดประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมเพลงของชาวมุสลิมให้
มากยิ่งขึ้น   
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ภาพที่ ๖  ป๊ะสัน หรือนายสัน  อุดมณ์พัฒน์  ผู้ร่วมขับร้องเพลงดีเกีย 
ที่มา:    ทยา  เตชะเสน์(๒๕๕๘) 

 
๒.๓  บทสัมภาษณ์นายสัน  อุดมณ์พัฒน์    

    ป๊ะสันเล่าเกี่ยวกับการฝึกเพลงดีเกียว่า ใช้เวลาหัดนาน  และช้ามากกว่าจะจ าท านองได้ 
เพราะจะต้องร้องให้เชื่อง หรือร้องให้คล่อง เวลาร้องก็จะร้องพร้อมกันทุกคน  เนื้อเพลงเดียวกัน คนที่จะร้องใน
วงจะต้องมาซ้อมร้องทุกวันอังคารที่บ้านของโต๊ะเช็ม เมื่อมีงานจ้างจะไดค้่าจ้างจากเจ้าของงานแต่งงานครั้งละ 
 ๒๐๐-๓๐๐ บาท ต่อคน   ในส่วนของหน้าที่การร้องต้นจะเป็นผู้ร้องตาม โดยจะรอให้โต๊ะเช็มขึ้นค าร้องมา ตน
จะร้องตามได้ทุกครั้งป๊ะฮิน โดยเล่าว่าท านองนั้นส าคัญ ถ้าจ าท านองได้ตนจะตามได้ เนื่องจากท านอง
คล้ายๆกันทุกเพลงเปลี่ยนเฉพาะค าร้อง 
 
 

 
 

ภาพที่ ๗ โต๊ะอิหม่ามเช็มและป๊ะดุล ขณะสาธิตการร้องเพลงดีเกีย  
    ที่มา:  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
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๓. ลักษณะทั่วไปของเพลงดีเกีย 

  ลักษณะทั่วไปของเพลงดีเกีย เป็นเพลงพ้ืนบ้านที่มีส านวนเป็นเอกลักษณ์  ใช้ค าพูดเป็นภาษา
ท้องถิ่นและบางค าใช้ภาษาอาหรับที่กล่าวถึง การสอนของนบีมูฮัมหมัด ตามหลักสอนที่ปฎิบัติต่อกันมา 
เพียงแต่ในตัวเพลงดีเกีย ผู้ร้องได้แต่งเนื้อร้อง ที่โยงถึงการแต่งงาน เมื่อฟังแล้วมีลักษณะคล้ายกับ พ้ืนบ้าน
ทั่วไป ใช้ร้องในงานแต่งงาน ซึ่งถูกสอดแทรกในขั้นตอนต่างๆ การการร้องหมู่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายจ านวน  
๗-๙ คน โดยจะร้องไปพร้อมๆกันโดยธรรมเนียมการนนิกะห์ของชาวมุสลิมในประเทศไทยแล้วนั้น จะไม่มีการ
ประโคมดนตรี หรือร้องเพลงประอบในพิธี แต่ส าหรับชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย การร้องเพลงอวยพรใน
ขั้นตอนถือเป็น เกียรติที่น่ายินดีอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ส าหรับการร้องเพลงดีเกีย จะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าภาพว่าต้องการ
ให้มีการน าเพลงดีเกียมาอยู่ในขั้นตอนการนนิกะห์หรือไม่ เพราะบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเป็นอยู่ของ
ชาวมุสลิมบนเกาะ 

  องค์ประกอบของเพลงดีเกีย เป็นเพลงที่มีท านองเดียว และมีความคล้ายกันมาก  เนื้อร้อง
เป็นการร้อง วนไปมาไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ในอดีตมีการใช้เครื่องดนตรี ประกอบจังหวะ เช่นกลองโทน และ
เครื่องดนตรีให้ท านองเล่นคลอไประหว่างการร้อง คือไวโอลิน  ปัจจุบันผู้เล่นเครื่องดนตรีเสียชีวิตและ ไม่มีผู้สืบ
ทอด จึงร้องเพลงดีเกียโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ ความยาวของเพลงดีเกียแต่ละเพลงมีความยาวประมาณ
เพลงละ   ๓-๔ นาที ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการร้อง ให้เข้ากับขั้นตอนในพิธีการ จึงไม่จ าเป็นจะต้องร้องจนครบ
เพลง 

 

       ภาพที่  ๘   การร่วมร้องเพลงดีเกียในแบบการร้องหมู่ 
      ที่มา  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘)  

  
๔. ขั้นตอนการร้องเพลงดีเกีย 

             การร้องเพลงดีเกีย ประกอบด้วยบทดีเกียหลายบท โดยการว่าดีเกียกันแต่ละบท ขึ้นอยู่กับ 
โต๊ะอิหม่ามจะน าขึ้นมา  ไม่มีขั้นตอนที่ก าหนดตายตัว  ซึ่งในแต่ละบทไม่ได้มีชื่อเพลง แต่จะใช้การจัดกลุ่มเพลง 
ที่เรียกตามตัวเนื้อหา เช่น หากเป็นบท ที่ว่าด้วยเรื่องการสอนการวางตัวของภรรยา ก็จะเรียกว่า  “ดีเกียสอน
หญิง” ซึ่งจะมีหลายบทในเนื้อหาของบท   ไม่ได้ก าหนดเฉพาะว่าจะต้องร้องใดก่อนหลัง และจะถูกก าหนดร่วม 
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อยู่ในขั้นตอน ๒ อย่างคือ  คือ  “การพาบ่าว” (การเดินน าเจ้าบ่าวเข้าตัวบ้านของเจ้าสาว)  และ “พิธีต้าหนิง” 
(เป็นชื่อเรียกเฉพาะที่ เกาะยาวน้อย หมายถึงการท าพิธีจากผู้ท าพิธี)  การพาบ่าว หมายถึงการเดินน าเจ้าบ่าว
เข้าสู่ตัวบ้านเจ้าสาว หลังจากนั้น เมื่อเข้าตัวบ้าน 

                    ซึ่งการร้องเพลงดีเกียจะอยู่ในขั้นตอนของการเลี้ยงหลังจากการนิกะห์เท่านั้น  หรืออาจจะท า
การนิกะห์ก่อนวันงานเลี้ยง โดยอาจจัดก่อนหน้าวันเลี้ยงไม่กี่วันซึ่งไม่ห่างกันมาก หรือจะท าการนิกะห์ รวมกับ
จัดงานเลี้ยงในวันเดียวกันก็ได้ โดยการนิกะห์จะอยู่ในช่วงต้นของพิธีการ เมื่อเสร็จพิธีการ นิกะห์หรือต้าหนิง 
จึงจะพาเจ้าบ่าวเข้าสู่ห้องเจ้าสาว ในช่วงนี้มีการร้องเพลงดีเกียในห้อง                                    

   ประเภทของเพลงดีเกียนั้นมีอยู่  ๕ กลุ่ม ในการร้องนั้นจะถูกน าร้องโดยขึ้นอยู่กับผู้น าว่าจะ
ขึ้นเพลงดีเกียบทใดขึ้นมา จากการสัมภาษณ์สมาชิกในคณะร้องเพลงกล่าวว่า หากโต๊ะอิหม่าเช็มขึ้นประโยค
แรกขึ้นมา สมาชิกที่เหลือก็จะร้องตามได้ทันทีลักษณะการร้องเพลงดีเกียของ โต๊ะอิหม่ามเช็ม  เป็นท านองที่
เป็นประโยคตามรูปแบบของ เพลงท านอง  หรือ เป็นรูปแบบของเพลง  ที่มีท านองในรูปแบบเดียว ร้องไป
เรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนเนื้อร้องเพียงอย่างเดียว ลักษณะการร้องของโต๊ะอิหม่ามเช็มไม่ได้มีจังหวะที่ตายตัว ซึ่งใน
บางครั้งการร้องไม่ครบตามจ านวนห้องตามหลักเพลง แต่สามารถจับใจความของท านองได้ง่าย และการร้อง
ตามในแตป่ระโยคของผู้ร้องตามเพลงได้ 

 
 

 
 

ภาพที่  ๙   เครื่องดนตรีประเภทร ามะนาประกอบการร้องเพลงดีเกีย   
 ที่มา  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
 

     ๔.๑     เพลงดีเกีย พาบ่าว   
              การร้องเพลงดีเกีย พาบ่าว คือขั้นตอนการแต่งงานของชาวมุสลิมบนเกาะ
ยาวน้อย ที่หมายถึง การเดินเข้าสู่ตัวบ้านของเจ้าสาว เหมือนกับการแต่งงานของชาวพุทธทั่วไป  โดยการ พา
บ่าว จะให้เจ้าบ่าวและ มีผู้ร้องเพลงดีเกียตั้งขบวน ก่อนถึงตัวบ้านเจ้าสาวระยะห่างซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม  
จากนั้นเริ่มเดินน าไปพร้อมๆกัน  โดยเพลงดีเกียขั้นตอนนี้จะถูกร้องขึ้นในขั้นตอนแรกของพิธี  โดยเจ้าบ่าวจะ
เดินอยู่ตรงกลาง ที่ล้อมรอบด้วยคณะร้องเพลงของโต๊ะอิหม่ามเช็ม และผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว โดยจะเดินตามหลัง
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มาใกล้ๆกันระหว่างเดินเข้าสู่ตัวบ้าน จะมีการร้อง เพลงดีเกีย  ที่เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวใน
ชีวิตหลังจากแต่งงาน  ตลอดเส้นทาง   เพลงจนถึงตัวบ้านเจ้าสาว  โดยอาจจะมีการตั้งขบวน และมีการก้ัน 
ประตูเงินประตูทองในส่วนหน้าบ้านหรือในบ้านตามประเพณี ซึ่งคณะร้องเพลงยังยื่นล้อมเจ้าบ่าวเพ่ือร้องเพลง
ดีเกีย ไปเรื่อยๆจนถึงตัวงานที่มีผู้ใหญ่ที่รอการท าพิธีนั่งล้อมวงกันอยู่เพ่ือการนิกะห์โดยในระหว่างนั้น เจ้าสาว
ยังคงเก็บตัวอยู่ในห้องเพ่ือรอเจ้าบ่าวเดินไปรับออกมาจากห้องและพาเจ้าสาวออกมาพบแขกในงาน 
 
 

 
 

  ภาพที่  ๑๐ การซ้อมตีกลองร ามะนาก่อนการร้องเพลงดีเกีย    
 ที่มา  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 

 
      บทขับร้องเพลงพาบ่าวเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการสรรเสริญความดีของศาสดา 

เป็นล าดับแรก เมื่อร้องจนจบ ผู้น าร้องจะเปลี่ยนเพลงเองโดยที่ไม่มีการบอกกล่าว ใดๆ ผู้ร้องจะสามารถร้อง
ตามได้ทันที เพลงที่ร้องต่อ จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการสอนการใช้ชีวิตของสามีภรรยา หลังจากนั้นเมื่อเดินถึงตัว
บ้านเจ้าสาว ผู้น าอาจจะร้องเพลงล าดับอ่ืนขึ้นมา อีกครั้งจนกว่า จะเข้าสู่พิธีการลักษณะทั่วไปของการร้องเพลง
ดีเกีย เมื่อขบวนของเจ้าบ่าวมาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนั้น เจ้าบ่าวจะน าพาคณะร้องดีเกีย  เข้าไปรับเจ้าสาวออกมา 
และร้องเพลงจนกว่าจะน าพาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมานั่งในตัวพิธีการ ที่มีโต๊ะอิหม่าม และวลี ที่หมายถึงผู้ใหญ่ 
ทัง้สองฝ่าย เพ่ือท าพิธีตามหลักศาสนา 
 

      ๔.๒    เพลงดีเกีย สอนหญิง   
 

            ดีเกีย สอนหญิง คือประเภทเพลงดีเกียที่กล่าวถึง  การสอนเมื่อทั้งคู่
บ่าวสาว แต่จะเน้นการปรนนิบัติของ ภรรยา เมื่อได้แต่งงานกันในช่วงเวลาแรกนั้นให้ปรนนิบัติ กันและให้
เหมาะสมอันควรให้กับพ่อตาและแม่ยายในแต่ละฝ่ายดังประโยคที่ว่า   “มึงอย่าท าบัดสี อัลลา พ่อตาเราและ
แม่ยาย”    อย่าได้เกี่ยงงานและให้ขยันท ามาหากินทั้งคู่อย่าได้เกียจคร้านเพิกเฉยต่องานบ้านงานเรือน  ทั้งการ
ดูแลพ่อตาแม่ยายทั้งสองฝ่าย  ในวรรคตอนที่กล่าวถึง  การไปบ่อน้ าในตอนตื่นนอนนั้น ดังที่ร้องว่า “มึงยกขึ้น
แต่เช้า ช่วยกระไร ไปบ่อและไปบ่อ”   โต๊ะอิหม่ามเช็มอธิบายว่า เกาะยาวน้อย ในอดีตไม่มีน าจืดมากนัก มี
เพียงบ่อไม่กี่บ่อที่เป็นแหล่งน้ าจืดบนเกาะ  ดังนั้นชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อยเมื่อแต่งงานแล้ว หากสามีหรือ
ภรรยาตื่นเช้าแล้ว ควรจะต้องท าภารกิจ การขนล าเลียงน้ าจืดใส่ถังเพ่ือน าเข้าบ้านเพ่ือใช้บริโภค  ถือเป็นภาระ
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคนบนเกาะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เมื่อขนน้ าเสร็จแล้ว  การท ากับข้าวอาหารการ
กิน หากอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกับ พ่อตาและแม่ยาย ก็ควรจะท าอาหารให้ทานด้วย ดังเช่นในวรรคที่กล่าว่า  
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“มึงกลับมาแต่บ่อ  ตั้งหม้อ สิกระไรบนไฟละบนไฟ”ในประโยค “มึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกงและ
เครื่องแกง”  หมายถึง  ให้ก่อไฟเพ่ือ จะท ากับข้าวและให้ท าแล้วก็ให้ตั้งใจท า อย่าได้แต่มือแต่แรงแต่ไม่เต็มใจ 
ให้ท าด้วยความตั้งใจที่จะปฎิบัติต่อสามี และ พ่อตาและแม่ยาย เมื่อต าเครื่องแกงด้วยครกหินแล้วให้ระวัง อย่า
ใช้แรงในการต าใหม้ากเกินไปเพราะ เครื่องมันจกระเด่นเข้าตาหรือกระเด็นออกมาจากครกหิน 

  โดยธรรมเนียมการนนิกะห์ของชาวมุสลิมในประเทศไทยแล้วนั้น จะไม่มีการประโคมดนตรี 
หรือร้องเพลงประอบในพิธี แต่ส าหรับชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย การร้องเพลงอวยพรในขั้นตอนถือเป็น 
เกียรติที่น่ายินดีอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ส าหรับการร้องเพลงดีเกีย จะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าภาพว่าต้องการให้มีการน าเพลง
ดีเกยีมาอยู่ในขั้นตอนการนนิกะห์หรือไม่ เพราะบางครั้งก็ข้ึนอยู่กับฐานะทางการเป็นอยู่ของชาวมุสลิมบนเกาะ 

                   ลักษณะการร้องดีเกีย สอนบ่าวสาว  มีจังหวะและท านองเป็นท านองที่อยู่ในระดับเสียงที่มี
การเอ้ือนเสียงตามแบบของชาวมุสลิมอยู่หลายช่วงประโยคเพลง  มีการร้องที่ให้จังหวะที่ชัดเจนกว่าเพลงอ่ืนๆ 
ถึงแม้ไม่สามารถนับห้องเพลงตามหลักการทางดนตรีได้ แต่สามารถจับท่อนประโยคที่คล้ายกัน  โดยการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียง ประสบกับปัญหาทางด้านการออกเสียงร้อง เนื่องจาก ผู้ให้ข้อมูล เป็นคน
สูงอายุ และการออกเสียงไม่มีความชัดเจน มากนัก อีกท้ัง เสียงร้องของผู้ให้ข้อมูล มีความดังอยู่ในล าคอเสีย
ส่วนใหญ่  ผู้ร้องมีน้ าเสียงเสียงที่ทุ้มหนา  รูปแบบการร้องจะร้องกันเป็นหมู่คณะ     

 

 
 

ภาพที่ ๑๑  ผู้ร้องเพลงดีเกีย ในการพาเจ้าบ่าวเข้าสู่พิธีการ 
   ที่มา:   ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
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ภาพที่  ๑๒ เจ้าสาวและเจ้าบ่าวในขณะรับค าอวยพรจากเพลงดีเกีย 
             ที่มา:  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
  

๔.๓  เพลงดีเกียดาญัย (ดัจญาล) 

        ดาญัย หรือชาวบ้านบางคนออกเสียงว่า ดะยาย/ดาไย ในความหมายของ ผู้ร้อง
เพลงดีเกียและชาวเกาะยาวน้อย หมายถึง ดัจญาล อสูรกายปรากฏในบันทึกของศาสนาอิสลาม หมายถึง ตัว
โกง ที่จะปรากฏตัวในวันสิ้นโลก  ตามความเชื่อชาวมุสลิมเชื่อว่าดัจญาล  จะสร้างความหายนะ ให้แกพ่ีน้อง
ชาวมุสลิม (มาอีลลุตฟีจะป๊ะกียา, ๒๐๑๑: ๕๑)  ส าหรับเพลงดีเกีย ดาญัย ถูกน ามาอยู่ในบทเพลง เพ่ือ
เปรียบเทียบความดีกับความชั่วร้าย ที่ เป็นต านานหรือนิทานที่ชาวมุสลิมเล่าต่อกันมา เนื้อหาสอนเชิง
เปรียบเทียบถึง ดัจญาล หรืออสูรกายร้ายมีลักษณะคล้าย  สัมพะเวสี หรือ ผีเปรตคล้ายประเพณีของไทย  ตาม
ค าบอกเล่าของโต๊ะอิหม่ามเช็ม  การกล่าวถึง ดัจญาล  วิญญาณในจินตนาการของชาวมุสลิม  มีลักษณะสู ง
ใหญ่  รูปร่างอัปลักษณ์ คอยตามหลอกหลอนผู้คน ตามช่วงวันเวลา ของประเพณี เพลงดีเกียประเภทนี้เป็นการ
เล่าถึงความชั่วร้ายของ อสูรกาย ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้า  

               ๔.๔  เพลงดีเกียสรรเสริญ อัลลอฮฺ 

                               ดีเกียสรรเสริญเป็นประเภทของเพลงดีเกีย ที่กล่าวถึงคุณงามความดีของอัลลอฮฺ  
เป็นการร้องเพ่ือให้คู่บ่าวสาวน าเอา ข้อปฎิบัติจากองอัลลอฮฺ ไปเป็นแบบอย่าง  ในการด าเนินชีวิต ชาวมุสลิม
บนเกาะยาว มีความเคร่งครัดต่อการปฎิบัติตามหลักศาสนา  ค าสอนขององคอั์ลลอฮฺจึงมีผลต่อการใช้ชีวิต  
การใช้เพลงดีเกียสื่อสารเป็นการ สอนคู่บ่าวสาวและคนในที่มาร่วมพิธีแต่งงาน  

     ….แลชมมอง พระเจ้า  ไม่มีใครเปรียบเทียบ  เสมอส่อง 
แลชมมอง พระเจ้า  ไม่มีใครเปรียบเทียบ เสมอส่อง 

    แลชมสิ้นดินฟ้า  คว้าครองส าหรับของต่างๆ ทุกอย่างไป 
ชมสิ้นดินฟ้าคู่หาครอง ส าหรับของต่างๆทุกอย่างไป……. 
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                        เพลงดีเกีย สรรเสริญต่ออัลลอฮฺ จะร้องในช่วงของการน าพาเจ้าบ่าว ไปยังห้องเจ้าสาว
หรืออาจจะร้องในช่วงการตั้งขบวนเข้ามาในบ้านของเจ้าสาวก็ได้  ในระหว่างร้องนั้น หากอยู่ในช่วงที่ร้องใน
ห้องบ่าวสาว ผู้ร้องเพลงดีเกียเดินร้องอยู่รอบๆบริเวณตัวห้องเจ้าสาว 

๔.๕  เพลงดีเกียสอนคูบ่่าวสาว 

                                เพลงดีเกีย  สอนคู่บ่าวสาวเป็นการร้องในระหว่างที่ โต๊ะอิหม่ามเช็มและคณะร้อง
เพลงดีเกีย เดินเข้าสู่ห้องเจ้าสาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ เจ้าบ่าวเข้าไปรับตัวเจ้าสาวออกมาจากห้อง แต่ในระหว่าง
นั้น เจ้าบ่าวและเจ้าสาว ยังคงนั่งฟังการร้องเพลงดีเกีย สอนการใช้ชีวิต การกล่าวถึง การดูแลกันละกัน  การ
เอาใจสามี และ ใช้ร้องในขั้นตอน ต่อจากการท าพิธี นิกะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

……เราได้กันใหม่ๆตั้งใจอยู่ให้ดีๆและดีๆเราได้กันใหม่ๆ มึงตั้งใจอยู่ให้ดีๆ
และดีๆ (เอ้ือน)มึงอย่าท าบัดสี อัลลา พ่อตาเราและแม่ยายมึงอย่าท าบัดสี อัลลา 
พ่อตาเราและแม่ยายมึงยกขึ้นแต่เช้า ช่วยกระไร ไปบ่อและไปบ่อ (เอ้ือน)มึงยกขึ้น
แต่เช้า ช่วยกระไร ไปบ่อและไปบ่อมึงยกขึ้นแต่เช้า ช่วยกระไร สิกระไร ไปบ่อละไป
บ่อ….  

….. มึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกงและเครื่องแกงมึงตั้งหม้อบนไฟ
ตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกง เครื่องแกงและเครื่องแกงมึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่ม
เครื่องแกง อัลลา เครื่องแกง  เครื่องแกงมึงอย่าทิ่มแรงๆเครื่องแกงมันจะชูดเข้าตา
มึงอย่าทิ่มแรงๆเครื่องแกงมันจะชูดเข้าตา....... 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๓ การร้องเพลงสวดระหว่างการเดินเข้าสู่พิธีการ 
ที่มา:  ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
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   ภาพที่ ๑๔ การจัดกิจกรรมสืบทอดเพลงสวดดีเกียโดยผู้วิจัย 
     และองค์การบริหารต าบลเกาะยาวน้อย 

         ทีม่า:      ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
 
    ชาวบ้านเกาะยาวจะเรียกไวโอลิน ว่าซอ ซึ่งใช้บรรเลงคลอไปกับเสียงร้องของการร้อง ดีเกีย 
ปัจจุบันไม่มีผู้เล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้แล้ว เพราะไม่มีผู้สืบทอด อีกทั้งผู้เล่นคนเก่าเสียชีวิต ดังนั้นจึงมีเพียงการ
ขับร้องเพลงสวดดีเกียแบบร้องหมู่เพลงอย่างเดียว  โดยมีโต๊ะอิหม่าม เช็ม กานเรียบ เป็นผู้น าในการขึ้นร้องเป็น
คนแรกหลังจากนั้น บรรดาสมาชิกหรือลูกคู่ จะขึ้นเนื้อร้องตามไปพร้อมๆโดยมีเพียงท านองเดียวเป็นหลักมี
ความพร้อมเพรียงในการร้องคล้ายกับบทสวดภาษาบาลีของพระสงค์ในศาสนาพุทธของไทยแต่จะต่างกันใน
ด้านภาษาส่วนด้านท านองมีลักษณะของการเอ้ือนเสียงในระดับครึ่งเสียง ขึ้นลงในหลายประโยคของเนื้อร้อง  
ลักษณะเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์ส าคัญส าหรับเพลงดีเกีย 

 

 

ภาพที่ ๑๕  เจ้าบ่าวและเจ้าสาวและคณะการร้องเพลงดีเกียนายเช็ม       
           ที่มา:      ทยา  เตชะเสน์ (๒๕๕๘) 
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๕. ลักษณะทางดนตรี ของเพลงดีเกีย 

  โดยรวมลักษณะการร้องเพลงดีเกียของ คณะโต๊ะอิหม่ามเช็ม  เป็นท านองที่เป็นประโยคตาม
รูปแบบของ เพลงท านองเดียว (strophic form) เป็นรูปแบบของเพลง ที่ใช้เพลงไม่กี่ท านอง แต่ใช้เนื้อร้องที่
เปลี่ยนไปตามบริบทของเนื้อเพลง  การร้องเพลงดีเกียของโต๊ะอิหม่ามเช็ม ได้ล าดับของการร้องไปตาม
สถานการณ์  จังหวะอาจจะไม่ครบตามจ านวนห้องเพลง แต่สามารถจับใจความเนื้อร้อง ท านอง และประโยค
เพลงได้  ลักษณะการร้องและท านองในระดับเสียงเอ้ือนที่มีระดับเสียงแบบครึ่งเสียงอยู่จ านวนมาก เพลงหนึ่ง
เพลงจะมีห้องเพลง มากกว่า ๓๐   ห้องเพลง โดยจะร้องร่วมกันเป็นหมู่ บางครั้ง ญาติของทั้งสองฝ่าย สามารถ
เข้าร่วมร้องประสานหรือมีการร้องรับกันบ้าง แต่ในการสัมภาษณ์ในการลงสนามโต๊ะอิหม่ามเช็ม ครั้งนี้ได้ท า
การบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักเพียงคนเดียว และนักร้องทั้งหมด โดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ  
นอกจากนี้ขณะร้อง ผู้ร้องได้อธิบายเกี่ยวกับการเอ้ือนเสียงว่าจะต้องฝึกร้อง เป็นวรรค และจะต้องสอนการ
เอ้ือนให้กับสมาชิกในวงอย่างสม่ าเสมอ 

  เพลงดีเกียจัดอยู่ในประเภทเพลงพ้ืนบ้าน  ที่เน้นการร้องเสียส่วนใหญ่  ในอดีตใช้เครื่องดนตรี
เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ตัวดนตรีและการสืบทอดแบบ มุขปาฐะ มีลักษณะคล้ายเพลงบอก ของประเพณี
ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้ท านอง มีความคลายกับท านองบทสวด อาหรับ  โดยการร้องเป็นเนื้อ
ร้องที่ร้องไปเรื่อยๆ เป็นมีเพียงท านองคล้ายกันๆในแต่ละท่อนของเพลง หรือในทางดนตรีสากลเรียกว่า มี
ระบบบันไดเสียงแบบ ฮาร์โมนิคไมเนอร์ (Harmonic Minor Scale) ซึ่งเป็นลักษณะดนตรีที่มักปรากฏ ในแถบ
ภูมิประเทศ อาหรับ อินเดีย  และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในบทสวดโบราณของชาวอาหรับที่ใช้สรรเสริญ
พระเจ้า  ที่ใช้ส าหรับสวดสรรเสริญศาสดาในศาสนาอิสลาม    
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บทที่ ๕ 

 

สรุปและอภิปรายผล    
 
 

        ผลการศึกษาเพลงดีเกีย บนเกาะยาวน้อย  จังหวัดพังงา ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
ลงพื้นทีภ่าคสนาม และได้สรุปและอภิปรายผล เนื้อหาการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเพณีการ
แต่งงาน ที่มีการร้องเพลงดีเกียโดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ 

 
๑. บทบาทเพลงดีเกียกับชุมชน      

   บทบาทเพลงดีเกีย เป็นที่เข้าใจและรับรู้ของคนในชุมชน คือเพลงพ้ืนบ้านที่มกีารแปลงบทค า
สอนของศาสดาของศาสนา  มาเป็นบทกลอน  มีความหมายของเนื้อหาเพลง เพื่อว่ากล่าวตักเตือนคนในชุมชน     
โดยจะเล่าถึงความดีของพระอัลลอฮฺที่ควรท าตามเป็นแบบอย่างการน าร้องนั้น มาจากผู้น าศาสนาของชุมชน 
คือโต๊ะอิหม่ามซึ่งนอกจากท าหน้าที่ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆแล้วยังท าหน้าที่ร้องเพลง
ดีเกียและสืบทอดเพลงดีเกียเพ่ือถ่ายทอดเพลงให้กับผู้คนทุกวัยในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยมีท านอง
ดัดแปลงมาจากบทสวดอาหรับโบราณ มาเป็นภาษาท้องถิ่น ให้ดูน่าฟัง ใช้ท านองแบบการสวดสรรเสริญ
ส าเนียงอาหรับ ประกอบในขั้นตอนของการแต่งงาน   ถือว่าเป็นเพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทหนึ่งที่ปรากฏใน
วัฒนธรรมชาวมุสลิมทางภาคใต ้

   
  นอกจากนี้ เพลงดีเกียยังถือได้ว่ามีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  เนื่องจาก 

เนื้อหามุ่งเน้นให้มนุษย์ประกอบคุณงามความดี  หลีกเลี่ยงการท าชั่ว ซึ่งหากมองในสภาวการณ์ ปัจจุบัน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  เพลงดีเกียเปรียบเสมือน ตัวเชื่อมที่ส าคัญระหว่างเด็ก เยาวชน ชาวบ้านในชุมชน 
ในการเปิดและสร้างพ้ืนที่ในการคิดดี ท าดี ร่วมกันผ่านการถ่ายทอดสู่บทร้องเพลงดีเกียที่สามารถโน้มน้าวจิตใจ
ผู้คนให้หันมารักกัน ท าความด ีต่อกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสุข  แก่คนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

 
  ความผูกพันของชาวมุสลิมบนเกาะยาวน้อย กับเพลง “ดีเกีย” โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 

๔๐ ปี ส่วนใหญ่จะรู้จักเพลงดีเกีย รู้จักและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เข้าใจความหมาย  เพราะเรื่องราวที่ปรากฏ
อยู่ในเนื้อหาของเพลง เป็นภาพกว้างของการใช้ชีวิตที่แท้จริงของคนในเกาะยาวน้อย   เพลงดีเกียมีมุมมองของ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมพิธีกรรม ที่ถือปฏิบัติกันมานาน เป็นกลยุทธ์ในการอบรม
สั่งสอนคนบนเกาะ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยรุ่น ที่พร้อมจะออกเรือน  ปรกติการอบรมสั่งสอนจะ
เป็นการพูดสอนกันแบบปกติในแบบครอบครัว แต่การใช้ เพลงดีเกียมาร่วมกับขั้นตอนการแต่งงานของชาว
มุสลิม ท าให้เกิดความน่าสนใจด้วยตัวเนื้อหาของเพลงเอง  ผสมกับท านองเพลง จังหวะ ที่มีความไพเราะชวน
ให้ผู้ที่มาร่วมพิธีการแต่งงานมีความสนใจในเพลงดีเกีย ความเป็นหน้าที่ของเพลงคติชน ท าหน้าที่ สั่งสอน 
อบรมว่ากล่าวตักเตือนโดยผ่านผู้น าชุมชนเป็นผู้ขับร้อง ท าให้ผู้รับสารคือ คู่บ่าวสาว มีความพร้อมที่จะออก
เรือนไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 



44 
 

          การจูงใจด้วยเสียงเพลง เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่มีต่อเยาวชนรุ่นใหม่ การบอกกล่าวโดย
วิธีที่อ่อนโยนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะเข้าถึง หนุ่มสาวบนเกาะโดยเสมือนการที่ว่ากล่าวโดยไม่ต้องการการถูก
บังคับ ที่เข้มงวดจาก ผู้ใหญ่  ดังนั้นการว่ากล่าวตักเตือนโดยวาจาสุภาพแบบ คติชนผสมท านองเพลง จึงเป็น
การยอมรับในระดับหนึ่งของคนบนเกาะยาวน้อย ที่ท าต่อกันมา  เป็นรู้กันว่าเพลงดีเกีย หมายถึง การร่วมกลุ่ม
ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาในงาน เมื่อมีงานพิธีก็มีหมายถึงจะต้องมีการร้องเพลงดีเกีย อยู่เสมอ ดังนั้นการเข้าร่วม
ของชาวบ้านจึงหมายถึง การสืบทอด การร้องเพลงดีเกีย การพบปะเพ่ือร่วมร้องเพลงดีเกียด้วยกัน   

              สภาพการเป็นอยู่ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมบนเกาะยาวน้อย ไม่ได้ติดต่อกับคนภายนอกมาก
เท่าไหร่  เนื่องจากการเดินทางไปมา ไม่ได้สะดวก ถึงแม้จะมีการเดินเรือโดยสาร ส าหรับการเดินทาง แต่ชาว
มุสลิมบนเกาะ ยังมีความรักที่จะปกป้องวิถีแบบเก่า  ความรู้สึกถึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนนั้น  
ยังเป็นความต้องการเพียงบางส่วนของคนบนเกาะ ผู้วิจัยได้รับฟังข้อมูลบางส่วนจากชาวบ้านทราบว่า ใน
อนาคตจะมีการสร้างสะพาน จากแผ่นดินใหญ่จากจังหวัดกระบี่ข้ามมาถึง เกาะยาวน้อยและต่อไปยังเกาะยาว
ใหญ่ เพ่ือเป็นเส้นทางไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการสร้างสะพานดังกล่าว สร้างความเจริญให้กับชาวเกาะยาวน้อย
และสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกัน  

 

 ๒. เพลงดีเกีย กับความเป็นสื่อพื้นบ้าน 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงร้องดีเกีย ในฐานะของสื่อ
พ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นแนวคิดในด้านการสื่อสาร  พิจารณาตัวกลางในการสื่อความหมายจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร 
เรียกว่า “สื่อ” (Media) ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (๒๕๔๙, ๒๙) ระบุว่า สื่อต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อง ๒ ประการ
ที่ส าคัญคือ  ประการแรก สื่อท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างระหว่างคนเข้าด้วยกัน และประการที่สองสื่อต้องท า
หน้าที่ในการห่อหุ้มสารหรือเนื้อหาบางอย่างจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เช่นผู้ร้องดีเกีย ส่งสารไปยังผู้ฟังในพิธี
การ 

 ความเป็นสื่อพ้ืนบ้านในตัวเพลงดีเกีย  มีความหมายเดียวกับกับสื่อที่ถือก าเนิดขึ้นและใช้สอย
กันอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ อ่ืนๆ ลักษณะที่ส าคัญพ้ืนฐานทั่วไปของสื่อพ้ืนบ้านเหมือนกับเหรียญสองด้าน หรือทวิ
ลักษณ์ กล่าวคือ ในด้านหนึ่งจะมีคุณสมบัติร่วมกับที่อ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น การสวมใส่กระโปรงของหญิงสาว
ชาวม้งที่จะใส่กระโปรงแบบมีจีบรอบตัว ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปสวมใส่อยู่ แต่ในเวลาเดียวกัน
กระโปรงของหญิงสาวชาวม้งก็จะมี “กรรมวิธีการผลิตและประดับประดา” สัญลักษณ์บางอย่างลงไปที่ท าให้
เป็น “เอกลักษณ์เฉพาะ” ท าให้ผู้พบเห็นรู้และเข้าใจทันทีว่ามิใช่เครื่องใช้ส าหรับหญิงสาวโดยทั่วไป (กาญจนา 
แก้วเทพ, ๒๕๔๙, ๓๕) 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการต่อทักษะในการใช้ภาษามลายูในการขับร้องซึ่งถือเป็น  
เอกลักษณ์ ของมุสลิมในพ้ืนที่ การเข้าใจความหมายของเนื้อหา รวมทั้งการสื่อไปยังผู้ฟังโดยการขับ ร้อง โดยผู้
ที่เป็นครูตาดีกา ครูปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถใช้เป็น  เครื่องมือในการอบรมสั่ง
สอนในรูปแบบการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน โดยไม่รู้ตัวว่าก าลังได้รับการสอนอยู่ ซึ่ง
ถือเป็นแนวทางที่ส าคัญส าหรับรูปแบบของการการจัดการ เรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ โดยที่
ผู้เรียนเองก็มีเกิดความสุขจากการเรียนรู้เช่นเดียวกัน 
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 เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า “สื่อพ้ืนบ้านดีเกีย” จะมีลักษณะที่เฉพาะ
ของท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นด้วย ดังที่วาริพิณ มงคลสมัย 
(๒๕๔๙)  กล่าวว่า สื่อพ้ืนบ้าน คือวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมชุมชน ที่รื้อฟ้ืนคุณค่า ความหมายและ
บทบาทหน้าที่เก่าคืนมาให้ชุมชนเลือกปรับประยุกต์รับใช้ให้เหมาะกับแต่ละชุมชน เสริมพลังด้วยแนวคิดการ
สื่อสารอันเป็นก้าวย่างเชิงรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสมัยใหม่ และไม่ปฏิเสธสื่อสมัยใหม่หากแต่
หารอยเชื่อมประสานให้เกิดประโยชน์   

   การศึกษาเพลงดีเกีย ในครั้งนี้เป็นการศึกษาในแง่ของ ความเป็นมา เนื้อหา หน้าที่ และบริบท
โดยรวม การพัฒนาและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของวัฒนธรรมดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องของคนในชุมชม  ที่มีต่อ
วัฒนธรรมเพลงดีเกียร์ พร้อมทั้งการหาแนวทางการอนุรักษ์ เพลงดีเกีย เอาไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป โดยการ 
บันทึกข้อมูลจากการ สัมภาษณ์โดยการตั้งค าถามกับผู้ให้ข้อมูลหลายท่าน จากพ้ืนที่วิจัย เช่น ผู้น าชุมชน  
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์บริหารส่วนต าบล  ครูประจ าโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยที่สนใจและติดตามการแสดงเพลง
ดีเกียร์ ชาวบ้านที่มีความรู้เพลงดีเกียร์ ต่างให้ข้อมูลกับผู้วิจัย  พบว่า ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ชาวต าบลเกาะยาว
น้อยยังมีความผูกพันต่อเพลงดีเกียอยู่เช่นเดิม  แต่ประสบปัญหาของผู้ที่จะสืบทอด เนื่องจาก คนที่สามารถขับ
ร้องเพลงดีเกีย ในปัจจุบัน มีอายุมาก และมีจ านวนไม่ถึง ๑๐ คนที่สามารถจะร้องเพลงได้  อีกทั้ง การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ บนเข้าเกาะยาวน้อยก าลังจะสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้วิจัยคาดเดาได้
ว่า เพลง ดีเกียร์ จะต้องสูญหายไปจากเกาะยาว 

        
๓. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเพลงดีเกีย 

  ด้วยปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสังคมบนเกาะยาวน้อย ได้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมใน
ชุมชน  จากการท าธุรกิจท่องเที่ยว  และการหลั่งไหลเข้ามาของคนภายนอก ท าให้การรับเอาความเจริญ ที่
ปรับเปลี่ยนสังคมชุมชนเกาะยาวน้อย การจับจองพ้ืนที่ของนายทุนต่างๆในแง่มุมหนึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชาวเกาะยาวน้อยจ านวนมาก  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากชายฝั่ง และห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก  
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบนเกาะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  ในบรรดาหมู่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอัน
ดามัน ที่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะนั้น เกาะยาวน้อยนับว่าเป็นเกาะที่ มีความเงียบสงบ  เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก มี
จ านวนธุรกิจโรงแรมจ านวนไม่มากนัก จึงท าให้เป็นเกาะที่มีนายทุนจับตามองเพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
อนาคต การจัดสรรงบประมาณของการสร้างท่าเรือจ านวนมากได้เกิดข้ึนบริเวณเกาะขนาดเล็ก 
 

    การเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้ให้ข้อมูลใน โครงการวิจัยเรื่องนี้ได้กล่าวว่า  เพลงดีเกียปัจจุบันได้มี
การปรับเปลี่ยนบางส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการร้องคือมีการ ปรับแต่งเนื้อร้องบางค าเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย 
แต่ในส่วนที่เป็นแกนหรือโครงสร้างและวัตถุประสงค์หลัก ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ คือ การสรรค์
สร้างบทเพลงเพ่ือเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การท าดี การรู้จักพระเจ้า จริยวัตรอันควรสรรเสริญ ของท่านศาสดา  
การปฏิบัติภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรมของอิสลาม และเรื่องราวในบทเพลงที่ยังคงไว้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
คนบนเกาะในอดีต 
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  ความหมายที่อยู่ในเพลงของเพลงดีเกีย เป็นตัวอธิบายเกี่ยวกับวิถีของคนรุ่นอดีต การเล่าเรื่อง  
การดูแลสามี  จากเพลงดีเกียสอนหญิง  มีความหมายว่า  การดูแลสามีอย่าให้บกพร่อง การใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา เป็นหนึ่งในเนื้อเพลงที่มีชื่อว่า ดีเกียสอนหญิง  ที่เหมาะสมกับทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มี
สิ่งจูงใจหลายอย่าง ในการนอกใจสามีและภรรยา  

 เป้าหมายของเพลงดีเกีย คือความต้องการให้สังคมเกาะยาวน้อย เดินตามหลักค าสอนของ
ศาสดา เพ่ือการอยู่ร่วมกันของคนบนเกาะที่มีเกื้อกูลกันและกัน  การร่วมร้องเพลงดีเกีย เป็นกิจกรรมที่ชาว
เกาะยาวน้อยสามารถมีส่วนร่วมไปด้วยกัน  เมื่อมีการแต่งงานในชุมชน หากใครสามารถร้องเพลงดีเกียได้ก็
สามารถที่จะร่วมเดินขบวนในขั้นตอน การร้องดีเกียพาบ่าว เดินร่วมขบวนของเจ้าภาพเพ่ือแสดงความยินดีและ
ขั้นตอนอื่นๆ ดังนั้นเพลงดีเกีย  มีหน้าทีเ่สมือนศูนย์รวมของชุมชน ที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชน 

           เยาวชนบนเกาะส่วนใหญ่ที่กลับมาจากการใช้ชีวิตในเมืองหลวง มักจะกลับมาเพ่ือการ
แต่งงานและสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ในดินแดนบ้านเกิด การน้อมรับเอาบทค าสอนของเพลงดีเกีย จึงถูกใช้อย่างมี
ความหมาย การกลับมาใช้ชีวิตแบบพอดีจึงมีความสอดคล้องต่อเพลงดีเกีย ที่สอนให้มีความอดออม  ช่วยเหลือ
ในการท ามาหากินของคู่บ่าวสาวในวันข้างหน้า  

 

๔. การด ารงอยู่ของสื่อพื้นบ้านบนเกาะยาวน้อย 

            การให้ความสนใจในสื่อพ้ืนบ้าน จากสภาพเศรษฐกิจบนเกาะยาวน้อย สังคม การแข่งขัน 
ท าให้คนใน ชุมชนส่วนใหญ่มุ่งในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเอง ไม่ได้มีเวลาใส่ใจกับสื่อพ้ืนบ้านอย่างเพลง 
ดีเกียในอดีต ตลอดจนไม่ได้ใส่ใจที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ประกอบกับเยาวชนต่างหันเหความสนใจไปสู่
สื่อใหม่ๆที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ, อินเตอร์เน็ต เพราะความบันเทิงสมัยใหม่จะมีการสร้างสรรค์  ให้
น่าสนใจ มีดาราหรือคนที่ชอบมาน าเสนอ และท าให้เยาวชนบนเกาะยาวน้อย รู้สึกได้ว่าตนเองเป็นคนที่ทันสมัย
ไม ่หลงยุค อีกท้ังเยาวชนและผู้ใหญ่ในครอบครัวต่างมีภารกิจของตนเองในแต่ละวันอย่างมากจึงไม่ค่อย มีเวลา
ที่จะดูแลหรือสนทนาวิสาสะกันมากนัก การถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้าน หรือการเล่านิทานพ้ืนบ้าน  ให้ลูกหลานฟัง
จึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก  เยาวชนบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินการละเล่น พ้ืนบ้านบางอย่างด้วยซ้ าไป ดังนั้นการ
สูญหายของสื่อพ้ืนบ้านสามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  

                   1. การขาดผู้ถ่ายทอดสื่อพ้ืนบ้าน เพราะสภาพเศรษฐกิจ ที่ท าให้การเดินทาง ออก
นอกเกาะเป็นสิ่งจ าเป็น การดิ้นรนเพ่ือหา เลี้ยงชีพ และการแข่งขันทางด้านวัตถุท าให้คนในชุมชนใช้เวลาส่วน
ใหญ่ไปกับการท างานประกอบ อาชีพ จึงไม่มีเวลาถ่ายทอดสื่อพ้ืนบ้านให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป  

                    2. การมีสื่อสมัยใหม่ที่หลากหลาย ท าให้มีทางเลือกในการหาความบันเทิงได้ 
มากมายหลายรูปแบบ จึงมีชุดความคิดว่าค่านิยมที่ว่าสื่อพ้ืนบ้านเป็นสื่อของคนแก่ คนโบราณ ท าให้เยาวชนรุ่น
ใหม ่ไม่ค่อยสนใจสื่อพ้ืนบ้านจึงท าให้ขาดคนรับช่วงต่อ 

   3. สภาพการแข่งขันของเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งกันในด้านการ  เรียน 
การสอบเข้า การหางานท า ท าให้มีเยาวชนมีเวลาว่างน้อย และเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะสนใจสื่อ บันเทิงสมัยใหม่
มากกว่าเพราะมีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจกว่า  
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๕. แนวทางการอนุรักษเ์พลงดีเกีย 

  แนวทางการอนุรักษ์เพลงดีเกียส าหรับชุมชน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการแสดงการร้องเพลงดี
เกีย ในโครงการเผยแพร่เพลงดีเกียในชุมชน และการบันทึกเสียงร้องในระบบคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์เพ่ือ
ต้องการให้เป็นประเพณีส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะยาวน้อยปัจจุบันผู้ที่สามารถร้องเพลงประเภทนี้ มีอายุเฉลี่ย 
๗๐-๙๐ ปี  และไม่มีผู้สืบทอดอย่างจริงจัง เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ของชาวมุสลิมที่พบในภาคใต้ที่อยู่ในลักษณะ
ของการร้องหมู่ และสร้างความครื้นเครงให้กับบรรยากาศของการแต่งงาน ให้ดูมี สีสันสอดแทรกค าสอน  
ดังนั้นการสืบทอดจึงจ าเป็นจะต้องใช้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ และแนวทางการอนุรักษ์ดังนี้ 

   ๑. การจัดกรรมโครงการแสดง เพลงดีเกีย 
๒. การบันทึกเสียงร้องด้วยแผ่นซีดี 
๓. การบันทึกด้วยโน้ตดนตรีสากลเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

  แนวทางการสืบทอดของวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านนั้น  เป็นการสืบทอดแบบมุขปาฐะ  การจด
บันทึก การบันทึกภาพ และเสียง แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ต้องการให้ดนตรีพ้ืนบ้านนั้นคงอยู่เพ่ือให้ผู้อ่ืน
รู้จักหรือรับรู้ไว้ ในเรื่องราวต่างๆ ถึงแม้ดนตรีนั้นจะไม่คงอยู่ในสภาพเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลง 
และเครื่องดนตรีในการน าเสนอ เปรียบเสมือนการถนอมอาหารให้คงอยู่ในสภาพเดิมและไม่เสื่อมในรสชาติ
มากนัก   แต่ยังคงรับรู้ว่า คืออาหารประเภทไหน มาจากข้ันตอนการปรุงอย่างไรและสามารถท าให้คนอ่ืนๆรู้จัก
อาหารประเภทนั้นได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่นเดียวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านต่างๆเอาไว้โดย
การน าองค์ประกอบในหลัก ทางดนตรีมาถนอมบทเพลงไว้ด้วยการน าเอาท านอง ส าเนียง  และจังหวะ มา
ดัดแปลง   สร้างสรรค์ใหม่แต่ยังคงกลิ่นไอของดนตรีพ้ืนบ้านแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด โดยวิธี กานเรียบเรียง 
ประพันธ์ ดัดแปลงในวิธีการต่างๆท่ีผ่านการคิดสรา้งสรรค์ และน าเสนอการน าเสนอเพลงนั้นแก่ผู้คนในสังคม 

  ผลการวิจัยต่อวัตถุประสงค์ในเรื่องแนวทางการอนุรักษ์บทร้อง เพลงดีเกียโดยการมี ส่วนร่วม
ของเยาวชนในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย สามารถสรุปได้ว่า   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชุมชน    ในพ้ืนที่ 
บางแห่ง ได้มีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ และสืบทอดบทร้องเพลงดีเกีย  โดยใช้กระบวนการใน รูปแบบการสอน 
ถ่ายทอดบทร้องเพลงดีเกียแก่เด็กเยาวชนตั้งแต่ศึกษาในตาดีกา การสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
เพลงดีเกีย ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมแสดงการร้องเพลงดีเกียในโรงเรียน ใน ชุมชนในช่วงเทศกาลที่ส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันรายอ ตลอดจนการจัดกิจกรรม ร้องเพลงดีเกียในลักษณะ    ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ส าคัญใน
การ สืบทอดและอนุรักษเ์พลงดีเกียให้คงอยู่ในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย  

๖.  ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาเพลงดีเกียนั้น พบว่าปัญหาในการลงพ้ืนที่วิจัยนั้น เป็น
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและศาสนา ดังนั้นการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษางานทางวัฒนธรรมรูปแบบนี้ จึง
มีข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาประเพณีเฉพาะของศาสนาอิสลามอย่างละเอียด ทั้งด้านอาหาร การวางตัว การ
สัมภาษณ์ การเข้าใจในการเป็นอยู่ ช่วงเวลาถือศีลอด รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับความเหมาะสมในสังคม
ท้องถิ่นและข้อเสนอทางด้านการศึกษาวิจัยดังนี้ 
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   ๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือด้าน
เพลงดีเกียระหว่างกลุ่มโรงเรียน  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เกาะยาวน้อย 
  

    ๒. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องบทบาทของหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนแผนงานด้านสืบทอดเพลงดีเกีย และการขับร้อง การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของประชาชนในพื้นท่ีเกาะยาวน้อย 
  

   ๓. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องแนวทางการสร้างแกนน าเยาวชนในการถ่าย เพลงดี
เกีย  แก่เพ่ือนเยาวชนในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย และศึกษาวิจัยผลต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลง ของเยาวชนที่ได้รับ
การอบรม และเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มแกนน าเยาวชนด้านเพลงดีเกียในพ้ืนที่ 
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นายเช็ม  กานเรียบ  ๑๓๓ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

นายธวัชชัย กานเรียบ กานเรียบ  ๒๑ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ 
  เกาะยาว จังหวัด พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
นายศักดิ์ชัย  สุรัชสา  ๒ หมู่ ๓ บ้านมาเนาะ ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
นายอัลดาเลาะ  มูซันมา  ๒  หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว  

จังหวัด พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นายอรรถ  ราชีฟ  ๕๕  หมู่ _๔  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นางสัน  อุดมณ์พัฒน์  ๒๑ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นายดุล  นาคร  ๓๔๔ หมู่ ๓  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
นางลาแอ  ลามูเลาะ  ๒๖ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
นางสามีแอ  ราเหม   ๑ หมู่ ๖  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นางกะเราะ  ซามะแอ   ๒  หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นางละ  บันสากิจ  ๓ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา  

สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
นาง  ซารีฟ มะซาแอ     ๒๑ หมู่ ๓ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว  

จังหวัด พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
นางดาเราะ   มีนา  ๒๑ หมู่ ๔ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
นายวันชัย สาและ  ๓๔  หมู่ ๓  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๙. 
นางแอ  สุนา    ๒๖ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา  

สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๙. 
นายย๊ะ   ราเหม   ๑ หมู่ ๕  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา  

สัมภาษณ์วันท่ี ๑๓มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
นางปวีณา  กันสมชัย    ๒  หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  

พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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นางซันมา   ซามูแอล   ๓ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

นางซารีฟ มะซาแอ     ๒๑ หมู่ ๓ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว  
จังหวัด พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๘. 

นางมีนา โต๊ะเราะ  ๒๗  หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

นายซาเราะ  มะแอ  ๓๔๔ หมู่ ๓  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๔  เมษายน ๒๕๕๙. 

นางลาแอ  ลามูเลาะ  ๒๖ หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๙. 

นายอิมรอน ดาเราะ  ๑๑ หมู่ ๖  บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

นายอานัน  อัฒพงศ์  ๒  หมู่ ๗ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๙   

นายบัญชา  สามารถ ๑๑ หมู่ ๔ บ้านหน้าเขา ต าบลเกาะยาวน้อย  อ าเภอ เกาะยาว จังหวัด  
พังงา สัมภาษณ์วันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๙ 
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เพลงดีเกีย  บทค าสอนอัลเลาะห์ 
ขับร้องโดย นายเช็ม  กานเรียบและคณะ 
 
ผมขอกล่าวและเล่าความพ่ีน้องอิสลามแล จงจ าให้ดีๆ 
จ าเสียให้มั่น ปฎิบัติกายี เพ่ือปล่อยอัคคีในวันโลกหน้า 
จ าเสียให้มั่น ปฎิบัติกายี เพื่อปล่อยอัคคีในวันโลกหน้า 
 
ลูกคนอิสลามพวกท่าน  จงจ าเสียให้ดี เถิดนา 
ผมคิดไม่สิ้นนับได้มีอา คนแก่ชราอย่าได้เกรงใจ 
ว่าเป็นข้อปราศรัย   ทั้งหลายจงเก็บใส่ใจ 
 
ค าปราศรัยที่ผมได้กล่าวมา  อย่าได้พลาดพลั้งวันหนึ่งหาเวลา 
ให้ถือศีลอด  อัลเลาะห์ได้จดในวันโลกหน้า 
 
ประกอบได้ดี ได้มีเงินทอง  พวกคนทางนี้ล้วนเป็นของดีดี 
แก่ท่านพ่ีน้องผู้ใดได้ท าเสียให้ถูกต้อง คงไม่ขัดข้องในวันโลกหน้า 
 
อิสลามเรานี้ได้ท าบาลีไว้ ชี้ไว้ว่า  การดีที่ได้ท ามา  ในวันโลกน้าคงได้ตอบแทน 
ความชั่วและท่านทั้งหลายอย่าได้เคืองแค้น  หากท่านได้รับการตอบแทน  
 พวกท่านสุดแสนที่ทรมาร  ล าบากในวันโลกหน้า หลายวันส าราญ  
นินทาว่าคนพวกท่านทุกชน 
 
ด้วยการดีและขี้คร้าน  สุดแสนส าราญนินทาว่าคน  ด้วยการดีและขี้คร้าน  วงญาติของผมสุดแสนขื่นข่ม  เรื่อง
การดื้อด้าน  เมื่ออยู่ในดุนยา พระคุณก่อความร าคาญ ….ไม่มีโทษใครไม่สบายพูดเรื่อยไป เรื่องของผู้แลแข่บ
เอาใจใส่  พูดเรื่อยไปโดยไม่ใคร่ขวนถ้าเป็นเช่นต้องล าบากและกาหยี  อยู่ในใคร่ควรบอบช้ ากายา   
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เพลงดีเกีย   สอนหญงิ 
ขับร้องโดย  นายเช็ม  กานเรียบและคณะ  
 
อัสลา อาลามาเลกุม  ขอให้ท่านขอให้ท าตามนบีโนอา 
เราได้กันแล้วโย่(อยู่) กันให้ดีๆ อย่าทุบอย่าตี อย่าแช่งอย่าดา 
เราได้กันแล้วโย่(อยู่) กันให้ดีๆ อย่าทุบอย่าตี อย่าแช่งอย่าดา 
 
เราประกาศกันท ามหากิน.เราท าไร่ท านา 
เราประกาศกันท ามหากิน  เราท าไร่ท านา 
 
เราปฎิบัติตกแต่งที่นอน  มึงอย่านอนแลให้สูงกว่าผัว 
หมอนที่หนุนหัวแลให้เทียมหัวบ่า 
มึงอย่านอนแลให้สูงกว่าผัว 
หมอนที่หนุนหัวแลให้เทียมหัวบ่า 
มึงอยู่ต้องเอาเจอเอาเสียม …อย่าได้ช่วย.แม่ยายพ่อตา 
มึงอยู่ต้องเอาเจอเอาเสียม …อย่าได้ช่วย.แม่ยายพ่อตา 
 
มึงเจ็บไข้และไม่บายวันไหน  เรา 
ถ้าแม้นมึงละจะไปไหน  อย่าได้ว่าไร 
ถ้าแม้นมึงละจะไปไหน  อย่าได้ว่าไร 
 
มึงขอให้ละได้ลาภความสุข อย่าให้มีทุกขอให้ได้กลับมา 
มึงขอให้ละได้ลาภความสุข อย่าให้มีทุกขอให้ได้กลับมา 
 
ถ้าแม้นผัวมาแต่เหนื่อยๆ  บอกว่าเข็ดเนือยช่วยบีบแข็งบีบขา 
ถ้าแม้นผัวมาแต่เหนื่อยๆ  บอกว่าเข็ดเนือยช่วยบีบแข็งบีบขา 
 
มึงอย่าท าหน้าบูดและอย่าท าหน้างอน พระเจ้าให้พรแลสุขขีวันหน้า 
มึงอย่าท าหน้าบูดและอย่าท าหน้างอน พระเจ้าให้พรแลสุขขีวันหน้า 
สักบาทแล…..ไม่ขาดทุน เอาแต่ส่วนบุญ… 
สักบาทแล…..ไม่ขาดทุน เอาแต่ส่วนบุญ… 
 
นั้ง…ได้เข้าเคียงนอน    เราทั้งสองจะต้องท าบุญ 
นั้ง…ได้เข้าเคียงนอน    เราทั้งสองจะต้องท าบุญ 
 
จะเผยแพร่และการกุศล…..จนให้มากมาย 
เครื่องใช้มึงต้องใช้ให้คุ้ม  ผ้านุ่งเสื้อห่ม  แล้วให้บ้านเมือง 
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เพลงดีเกีย ส าหรับสรรเสริญพระเจ้า 
ขับร้องโดย นายเช็ม  กานเรียบและคณะ 

 
แลชมมอง พระเจ้า  ไม่มีใครเปรียบเทียบ  เสมอส่อง 
แลชมมอง พระเจ้า  ไม่มีใครเปรียบเทียบ เสมอส่อง 
 
แลชมสิ้นดินฟ้า  คว้าครองส าหรับของต่างๆ ทุกอย่างไป 
ชมสิ้นดินฟ้าคู่หาครอง ส าหรับของต่างๆทุกอย่างไป 
 
ชมบนวารี แลอัมบียา  มลากาส  จันทร์ฟ้าและทั่วทาลอน 
แลชมบนวารี อัมบียามลากาส  จันทร์ฟ้าและทั่วทาลอน 
และท้ังคุณครู  และอาจารย์ได้สั่งสอน แนะน าจงรู้มา 
ทั้งคุณครู  และอาจารย์ได้สั่งสอน แนะน าจงรู้มา 
ทั้งพ่อแม่ของเรา และพ่อเกิดหัวรักษาตัวเราอยู่ บนดุนยา 
 
และพ่อแม่ของเรา และพ่อเกิดหัวรักษาตัวเราอยู่ บนดุนยา 
ได้ป้อนข้าวอาบน้ าทุกเวลาได้พิทักษ์รักษา จงรู้ความ 
ได้ป้อนข้าวอาบน้ าทุกเวลาได้พิทักษ์รักษา จงรู้ความ 
 
มาเป็นบาราเกิด และแกตัวกาด ได้ปกปันกายา ให้งอกงาม 
มาเป็นบาราเกิด และแกตัวกาด ได้ปกปันกายา ให้งอกงาม 
ให้ปลอดภัยบารา อย่าพบพาน  จงมีความเอ็นดูทุกหมู่ชน 
มาเป็นบาราเกิด และแกตัวกาด ได้ปกปันกายา ให้งอกงาม 
ให้ปลอดภัยบารา อย่าพบพาน  จงมีความเอ็นดูทุกหมู่ชน 
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เพลงดีเกีย สอนใจ 
นายเช็ม  กานเรียบ และคณะ 
 
ถ้าผมจะขอกล่าวเล่าเรื่อง มาเลกาด หมู่ เป็นตัวพวกลิเกแหล่ง แขงหนักหนา 
ถ้าผมจะขอกล่าวเล่าเรื่อง มาเลกาด หมู่ เป็นตัวพวกลิเกแหล่ง แขงหนักหนา 

 
ได้ตรวจไล่บัญชีทุกเวลา ทั้งใต้ฟ้าทั้งสิ้น เป็นดินแดน 
ได้ตรวจไล่บัญชีทุกเวลา ทั้งใต้ฟ้าทั้งสิ้น เป็นดินแดน 
ได้เจอมนุษย์ ในชุมพู มันมากมายเป็นหมื่นแสน 

 
มนุษย์ในดินแดน จะเจ็บแค้นเป็นตายอยู่หลายนิ 
มนุษย์ในดินแดน จะเจ็บแค้นเป็นตายอยู่หลาย 

 
แล้วแม่จะให้ลูกทับทิม ส าหรับของกินและเมืองสววรค์ 
แล้วแม่จะให้ลูกทับทิม ส าหรับของกินและเมืองสววรค์ 
ลูกไม่ได้ดนยา คงไม่เทียบทัน ทั้งหวานมันรสหวาน น่าชื่นใจ 
ลูกไม่ได้ดนยา คงไม่เทียบทัน ทั้งหวานมันรสหวาน น่าชื่นใจ 
 
เพลง   ดีเกีย  สอนหญิง   
ขับร้องโดย  เช็ม  กานเรียบและคณะ 
 
พวกผู้หญิงอย่าได้เยอหยิ่ง เกรงเกร็งสามี  จ าพวกแลผู้หญิงอย่าได้เยอหยิ่งเกรงเกร็งสามีตามความสั่งศาสดาแล 
ของท่านนาบี (เอ้ือน) ปฎิบัติสามีอย่าได้แลผิดใจตามความสั่งศาสดาแล ของท่านนาบี  (เอ้ือน)ปฎิบัติสามี
อย่าได้แลผิดใจ 
 
เช่นผัวนั้นบอกว่า  เราต้องคนา ภายาแลคนใหม่ 
เช่นผัวนั้นบอกว่า  เราต้องคนา ภายาแลคนใหม่ 
 
จงพูดส่งเสริมและพูดเติมเต็มใจ จะได้บุญใหญ่  วันหน้าแกเรา 
อย่าแงและอย่างอน ให้ผัวเดือดร้อน มีโทษ 
อย่าแงและอย่างอน ให้ผัวเดือดร้อน มีโทษ 
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เพลงดีเกีย “ส่งห้องบ่าวสาว” 
ขับร้องโดย นายเช็ม  กานเรียบและคณะ 
  
เราได้กันใหม่ๆ ตั้งใจอยู่ให้ดีๆและดีๆ 
เราได้กันใหม่ๆ มึงตั้งใจอยู่ให้ดีๆและดีๆ (เอ้ือน) 
 
มึงอย่าท าบัดสี อัลลา พ่อตาเราและแม่ยาย 
มึงอย่าท าบัดสี อัลลา พ่อตาเราและแม่ยาย 
 
มึงยกขึ้นแต่เช้า ช่วยกระไร ไปบ่อและไปบ่อ (เอ้ือน) 
มึงยกขึ้นแต่เช้า ช่วยกระไร ไปบ่อและไปบ่อ 
มึงยกขึ้นแต่เช้า ช่วยกระไร สิกระไร ไปบ่อละไปบ่อ (เอ้ือน) 
   
อัลลา ตุพ่อตามันย่อ (เอ้ือน) ว่าลูกใภ้กูมันกระไรกะดี 
อัลลา พ่อตามันย่อ (เอ้ือน) ว่าลูกใภ้กูมันกระไรกะดี 
 
มึงกลับมาแต่บ่อ  ตั้งหม้อ สิกระไรบนไฟละบนไฟ 
มึงกลับมาแต่บ่อ  ตั้งหม้อ สิกระไรบนไฟละบนไฟ 
 
อัลลา โต๊ะตาดีใจ อัลลา  วันนี้กูได้กินข้าวชาม 
อัลลา โต๊ะตาดีใจ อัลลา  วันนี้กูได้กินข้าวชาม 
 
มึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกงและเครื่องแกง 
มึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกง เครื่องแกง  และเครื่องแกง 
มึงตั้งหม้อบนไฟตั้งใจ มึงก็ทิ่มเครื่องแกง อัลลา เครื่องแกง  เครื่องแกง 
มึงอย่าทิ่มแรงๆเครื่องแกงมันจะชูดเข้าตา 
มึงอย่าทิ่มแรงๆเครื่องแกงมันจะชูดเข้าตา 
 
แกงผักแกงเลียง พร้อม (เอ้ือน) เพรียงสิกระไร ผักจุ่ม ละผักจุ่ม 
แกงผักแกงเลียง พร้อม (เอ้ือน) เพรียงสิกระไร ผักจุ่ม ละผักจุ่ม 
 
แกงผักแกงเลียง พร้อม (เอ้ือน) เพรียงสิกระไร ผักจุ่ม ละผักจุ่ม 
แกงผักแกงเลียง พร้อม (เอ้ือน) เพรียงสิกระไร ผักจุ่ม ละผักจุ่ม 
 
อัลลา  ฝาชีปิดคลุม ลูกยกให้ โต๊ะตากิน 
อัลลา  ฝาชีปิดคลุม ลูกยกให้ โต๊ะตากิน 
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เพลง ดีเกีย   ดาใหญ่ (ดจัญาล) 
ขับร้องโดย  เช็ม  กานเรียบและคณะ 
 
จะขอกล่าวและเล่าเรื่องดะญาล ถึงก าหนดวันและจะมาหลอกหลอน 
จะขอกล่าวและเล่าเรื่องดาใหญ่ ถึงก าหนดวันและจะมาหลอกหลอน 
มันคอยเพ่ิมก าลังและไม่ได้นิ่งนอน 
 
มันบีบและมันบีบสุดเสียง เสียงดังเปรี๊ยงๆเหมือนฟ้าทะลาย 
มันบีบและมันบีบสุดเสียง เสียงดังเปรี๊ยงๆเหมือนฟ้าทะลาย 
 
ผู้ใดได้ยินจะใจหายหาย  เสียงมันแรงร้ายอย่าได้เกรงใจ 
ผู้ใดได้ยินจะใจหายหาย  เสียงมันแรงร้ายอย่าได้เกรงใจ 
 
เตรียมตัวและเตรียมตัวเตรียมตัว  น่าเกลียดน่ากลัวละทั้งสูงทั้งใหญ่ 
เตรียมตัวและเตรียมตัวเตรียมตัว  น่าเกลียดน่ากลัวละทั้งสูงทั้งใหญ่ 
 
ตามท่ีที่มันทะเลลึก  มันย่างลงไป กลางสมุทรใหญ่ ทะเลลึกเตรียมซ้อนตีนมัน 
ตามท่ีที่มันทะเลลึก  มันย่างลงไป กลางสมุทรใหญ่ ทะเลลึกเตรียมซ้อนตีนมัน 
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ภาคผนวก ค 

โน้ตเพลงดีเกีย 
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เพลงดีเกีย สรรเสริญพระเจ้า 
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ภาคผนวก ง  
 แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ 

 หัวข้อการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพลงดีเกีย 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………นามสกุล…………………อายุ……………ปี    นับถือศาสนา………………………..
บ้านเลขท่ี…………………ต าบล.......................... อ าเภอ......................................จังหวัด…………………………………..   

 วันที่สัมภาษณ์………เดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

๑. ประวัติความเป็นมาของเพลงดีเกีย 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของเพลงดีเกีย  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  

 ๒.   ความสัมพันธ์ชุมชนกับเพลงดีเกีย  

๒.๑ ประชากรชาวเกาะยาวน้อยมีทัศนะคติอย่างไรกับเพลงดีเกีย  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................................................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒.๒ ชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างที่สัมพันธ์กับเพลงดีเกีย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๓ ในปัจจุบัน  ชาวบ้านมีส่วนร่วมในพิธีกรรม เพลงดีเกีย กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนและมี
ความส าคัญต่อชุมชนอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  

๒.๔ ปัจจุบันชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างที่ยังหลงเหลืออยู่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒.๕ เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ของเพลงดีเกีย ในชุมชนที่ผ่านมามีรายละเอียดอย่างไร เช่น   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๖ งานพัฒนาชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นอย่างไร  มีการสนับสนุน ด้านเพลงดีเกียบ้าง
หรือไม่ ทีผ่่านมามีการจัดตั้งองค์กรชุมชนหรือไม่ มีการท ากิจกรรมอะไร มีบทบาทต่อชุมชนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

๓. ลักษณะของธุรกิจการท่องเที่ยว มีผลอย่างไรกับเพลงดีเกีย 

๓.๑ ธุรกิจท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมชุมชนอย่างไร  ความสนใจด้านเพลงดีเกียเป็นอย่างไรมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ประวัตินักวิจัย            นายทยา  เตชะเสน์  เกิดวันที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
ต าแหน่งปัจจุบัน        อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฎนครศรีธรรมราช ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน               
หน่วยงานที่ติดต่อได้    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

๑ หมู่ ๔         
                                ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๘๐    เบอร์โทร   
                                ๐๘๔-๒๕๖๕๗๒๗,   ๐๘๑-๖๕๑๔๓๓๗, ๐๘๑-๕๙๙๖๔๐๑     

 E-mail: boran_j@hotmail.com  
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี         สาขาดนตรีปฏิบัติ  เอกกีตาร์คลาสสิค (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

 ๒๕๔๓-๒๕๔๖ 
- ปริญญาโท          สาขา ดนตรีชาติพันธุ์ (ศศ.ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                         วิทยาเขตบางเขน  ๒๕๕๐- ๒๕๕๓                           
- ปริญญาเอก        ในสาขาวิชาดนตรีวิทยา (ศศ.ม )   คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    ๒๕๕๘  (ก าลังศึกษา) 
               
ประสบการณ์การท างาน 
                           อาจารย์ประจ ากีตาร ์สถาบันดนตรียามาฮ่าสาขาหัวหิน พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ 
                           อาจารย์สอนกีตาร์สถาบันดนตรีเคพีเอ็นสาขารัชโยธิน พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๔ 
    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  

 ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน 
ผลงานวิชาการ 

 -  บทความทางวัฒนธรรม ดนตรีชาวซาไก วารสารเพลงดนตรี  
             มหาวิทยาลัยมหิดลปี ๒๕๕๓  

- บทความวิจัยเรื่อง เครื่องดนตรี ชาวซาไก ชนพ้ืนเมืองภาคใต้  ในการประชุมวิจัย    
  ระดับ   นานาชาติเรื่อง ชีวิต อ านาจ ชาติพันธ์ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  ปี   ๒๕๕๘ 

 - บทความวิชาการเรื่อง “ดนตรีการเมือง:  ในระบอบคอมมิวนิสหลังสงคราม          
  เวียดนาม”งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ๒๕๕๙ 
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