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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร๎าง

ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและจัดหมวดหมูํเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องเป็นหัวข๎อตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงทางสังคม 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคม 
3. สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
4. วรรณกรรมปันตุน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคม 

 มนุษย์อาศัยอยูํรํวมกันเป็นสังคม เป็นธรรมชาติของการต๎องอาศัยพ่ึงพากัน สังคม  
ที่เล็กที่สุดคือ สังคมครอบครัว รวมตัวเป็นชุมชน เป็นเผํา เป็นรัฐ การรวมตัวของมนุษย์ท าให๎เกิด
วิวัฒนาการของอารยธรรมจากรุํนสูํรุํน เกิดการปรับตัวเพ่ือให๎สังคมอยูํรอดหรือรุํงเรือง มีความมั่นคง
ปลอดภัย การปฏิสัมพันธ์ระหวํางสังคมถือเป็นเรื่องปกติในสังคมมนุษย์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือ
อาจเกิดการกดทับทางสังคมที่ท าให๎อีกสังคมหนึ่งอํอนแอลง ความมั่นคงทางสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
ที่แตํละสังคมต๎องมีไว๎เพ่ือให๎สามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์ อิสรภาพแหํงตน หรือสามารถอยูํ
รํวมกันกับสังคมอ่ืนอยํางสมดุล  

 โดยทั่วไปแล๎วเราจะมองความหมายของความมั่นคง (Security) ไปที่ความมั่นคง
ของรัฐหรือประเทศจากการรุกรานของศัตรู และเรามักจะเข๎าใจความมั่นคงทางสังคม (Social 
Security) เฉพาะในมิติด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพียงเทํานั้น ความจริงแล๎วความมั่นคง
ทางสังคมของมนุษย์ยึดโยงกับปัจจัยตํางๆ หลายด๎าน ดังที่ ส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (1994) ได๎เสนอวําการบรรลุเปูาหมายของการสร๎างความมั่นคงของมนุษย์ 
(Human Security) มีองค์ประกอบส าคัญ 7 องค์ประกอบด๎วยกัน ประกอบด๎วย 1) ความมั่นคงด๎าน
เศรษฐกิจ (Economic Security) หมายถึงหลักประกันการมีรายได๎ จากการท างาน การได๎รับความ
ชํวยเหลือในด๎านการเงิน และการมีงานท า 2) ความมั่นคงด๎านอาหาร (Food Security) หมายถึง
ประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงอาหารเลี้ยงชีพที่พอเพียง ทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจ 3) ความ
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มั่นคงด๎านสุขภาพ (Health Security) หมายถึงประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดจากโรคติดตํอและความ
เจ็บไข๎ได๎ปุวย 4) ความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environment Security) หมายถึงความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรบนแผํนดิน ในอากาศและแหลํงน้ าที่ท าให๎ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานและด ารงชีวิตได๎
อยํางเหมาะสม 5) ความมั่นคงสํวนบุคคล (Personal Security) หมายถึงประชาชนมีความปลอดภัย
จากความรุนแรงทางกายภาพ การถูกคุกคามโดยความรุนแรงฉับพลันและไมํสามารถคาดการณ์ได๎ 6) 
ความมั่นคงของชุมชน (Communities Security) หมายถึงความมั่นคงจากการเป็นสมาชิกของกลุํม 
ชุมชน องค์กรที่จะสามารถสร๎างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คํานิยมและกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยึดถือ 
และ7) ความมั่นคงทางการเมือง (Political Security) หมายถึงการที่ประชาชนสามารถมีชีวิตใน
สังคมได๎อยํางมีเกียรติ มีศักดิศ์รี ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  

 นอกจากนี้ UNDP ยังได๎กลําวถึงกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์  (Human 
Security) วํา มนุษย์ทุกคนจะต๎องปลอดจากความกลัว  (Freedom from fear) และปลอดจากความ
ขาดแคลนหรือความต๎องการ (Freedom from want)  ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดความมั่นคง
ของชาติ อันประกอบด๎วยรัฐและดินแดนมาเป็นความมั่นคงของประชาชนในฐานะองค์กรประกอบ
พ้ืนฐานของชาติ โดยประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญในการผลักดันแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการให๎ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โดยการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาสังคม 
การสร๎างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548)  ได๎ให๎ความหมายของ
ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) วํา การที่ประชาชนได๎รับหลักประกันด๎านสิทธิ ความ
ปลอดภัย  การสนองตอบตํอความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรี 
ตลอดจนได๎รับโอกาสอยํางเทําเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประกอบด๎วย ความมั่นคง
ของมนุษย์ จ านวน 10 มิติ  คือ 1) ความมั่นคงด๎านการมีงานท าและรายได๎ 2) ความมั่นคงด๎าน
ครอบครัว 3) ความมั่นคงด๎านสุขภาพอนามัย 4) ความมั่นคงด๎านการศึกษา 5) ความมั่นคงด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6) ความมั่นคงด๎านที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อม 7) ความมั่นคงด๎านสิทธิ
และความเป็นธรรม 8) ความมั่นคงด๎านสังคม-วัฒนธรรม 9) ความมั่นคงด๎านการสนับสนุนทางสังคม 
และ 10) ความมั่นคงด๎านการเมือง – ธรรมาภิบาล ขณะที่ความสัมพันธ์ระหวํางความมั่นคงมิติ   
ตําง ๆ กับความมั่นคงของมนุษย์ แบํงได๎เป็น 3 กลุํม คือ 1) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของมนุษย์
โดยรวมมากพอควร คือ มิติด๎านครอบครัวและด๎านสุขภาพอนามัย 2) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของ
มนุษย์โดยรวมรองลงมาคือ การมีงานท าและรายได๎  การเมือง  และธรรมาภิบาล ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการสนับสนุนทางสังคม และ 3) มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษย์โดยรวม
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น๎อย ได๎แกํ ที่อยูํอาศัย การศึกษา สังคมและ วัฒนธรรม และสิทธิความเทําเทียม และได๎ให๎ความ
หมายความมั่นคงทางสังคม (Social Security) วํา หมายถึงการที่ประชาชนด ารงชีวิตออยํางมี
ความสุข มีชีวิตที่ยืนยาวอยํางมีคุณภาพ มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสงบสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเอ้ืออาทร ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไมมีการกีดกัน
และแบํงแยกของคนในสังคม 

 ขณะที่พระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556 ไดก๎ าหนดค าจ ากัด
ความของความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) วํา หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกัน
ด๎านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตํอความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอยําง
มีศักดิ์ศร ีไมประสบปัญหาความยากจน ไมสิ้นหวังและมีความสุข ตลอดจนไดรับโอกาสอยํางเทําเทียม
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และได๎ให๎ความหมายของความมั่นคงทางสังคม (Social Security) 
วํา หมายถึง การด าเนินงานทั้งของรัฐและสังคมที่จะชํวยลดปัญหาความยากจน ตลอดจนขจัดภัยพิบัติ   
ตํางๆ ฉะนั้นความม่ันคงทางสังคมจึงมีความหมายกว๎างขวาง กลําวถึงมาตรการทางด๎านเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือที่จะขจัดความยากจนและความเสี่ยงภัยตํางๆ โดยทั่วไปความมั่นคงทางสังคมจะครอบคลุม
ถึงการชํวยเหลือทางสังคม การประกันสังคม และการบริการสังคม 

 จากกรอบแนวคิดที่กลําวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา ความมั่นคงทางสังคม หมายถึง  
การสามารถธ ารงรักษาไว๎ ซึ่งความจ าเป็นและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ความเชื่อ อัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตของสังคม สามารถสืบทอดองค์ความรู๎จากรุํนสูํรุํนอยํางยั่งยืน และในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู๎วิจัยจะยึดหลักความมั่นคงของสังคมเฉพาะในมิติของความมั่นคงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของ
สังคม ซึ่งตรงกับเปูาหมายในการสร๎างความมั่นคงของมนุษย์ ของส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (1994) ในข๎อที่ 6 ที่กลําวถึงความมั่นคงของชุมชน (Communities 
Security) หมายถึงความมั่นคงจากการเป็นสมาชิกของกลุํม ชุมชน องค์กรที่จะสามารถสร๎าง        
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คํานิยมและกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยึดถือ ซึ่งสอดคล๎องกับมิติความมั่นคงของ
มนุษย์ที่ก าหนดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข๎อที่ 8 วําด๎วยความมั่นคงด๎าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรี  
ตลอดจนได๎รับโอกาสอยํางเทําเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 (2554, น. 1100) ได๎ให๎ความหมาย
ของวรรณกรรมอยํางกะทัดรัดวํา วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ , งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุก
ชนิดที่เป็นร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง สํวนวรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ได๎รับการยกยํองวําแตํงดีมี
คุณคําเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เชํน สามก๏ก เสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน เป็นต๎น 
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 ขณะที่ วินทร์ เลียววาริณ (2552) กลําววํา วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือ
ศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการแล๎วเรียบเรียง น ามาบอกเลํา บันทึก ขับร๎อง 
หรือสื่อออกมาด๎วยกลวิธีตํางๆ โดยทั่วไปแล๎ว จะแบํงวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลาย
ลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันได๎แกํ  วรรณกรรมที่เลํา
ด๎วยปาก ไมํได๎จดบันทึก  วรรณกรรมที่ได๎รับการยกยํองวําแตํงได๎ดีเรียกวํา  "วรรณคดี"  ส าหรับ
วรรณคดีนั้นต๎องเป็นวรรณกรรม แตํวรรณกรรมไมํจ าเป็นต๎องเป็นวรรณคดี  อาจให๎ค านิยามวํา 
"วรรณกรรม คือภาษาศิลป์ ที่สร๎างจินตนาการ ให๎อารมณ์ ให๎ความรู๎และความเพลิดเพลิน" ซึ่งปัจจุบัน
วรรณกรรมมุํงเน๎นที่ความรู๎ และความเพลิดเพลินของผู๎อําน สํวนภาษาศิลป์นั้นจะเป็นแบบใดก็ได๎ 

 นอกจากนี้ วินทร์  เลียววาริณ ยังได๎อธิบายกรอบความหมายของวรรณกรรมวํา ยัง
ครอบคลุมงานเขียนตํางๆ คือ 1) งานเขียนทั่วๆไป เป็นงานที่ไมํจ าเป็นต๎องศิลปะหรือกลวิธีในการ
เขียน เชํน ต ารา เอกสารทางวิชาการ เป็นต๎น 2) งานเขียนที่ต๎องมีคุณคําทางวรรณศิลป์ จะเป็นงาน
เขียนประเภทใดก็ได๎ แตํต๎องแตํงอยํางมีศิลปะมีความประณีตงดงาม มีกลวิธีสร๎างอารมณ์สะเทือนใจ 
และท าให๎ผู๎อํานเกิดอารมณ์คล๎อยตาม งานเขียนที่มีคุณคําทางวรรณศิลป์เชํน นวนิยาย เรื่องสั้น     
บทละคร บทความ สารคดี เป็นต๎น 

 ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความหมายที่กว๎างกวําวรรณคดี ซึ่งมีความหมายครอบคลุม
งานเขียนทุกชนิด ด๎วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว๎างถึงประวัติ นิทาน ต านาน 
เรื่องเลําข าขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง ค าคม เป็นต๎น 

 
2.1 บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมต่อสังคม 
 วรรณกรรมมิใชํเป็นแตํเพียงสื่ออยํางเดียว หากสิ่งที่แฝงลึกลงไปในชํองไฟระหวําง

ตัวอักษร ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความตื้นลึกหนาบางทางภูมิปัญญาของผู๎เขียน และลึกลงไปในภูมิปัญญา
นั้นก็คือความจริงใจที่ผู๎เขียนสะท๎อนตํอตัวเองและตํอผู๎อําน (พิทยา วํองกุล , 2540, น. 1) วรรณกรรม
เป็นสํวนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ชาติที่ เจริญแล๎วทุกชาติจะต๎องมีวรรณกรรมเป็นของตัวเอง และ
วรรณกรรมจะมีมากหรือน๎อย ดีหรือเลว ก็แล๎วแตํความเจริญงอกงามแหํงจิตใจของชนในชาตินั้นๆ 
วรรณกรรมเป็นเครื่องชี้ให๎รู๎วํา ชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแคํไหนและยุคใดมีความเจริญ
สูงสุด ยุคใดมีความเสื่อมทรามลง เพราะฉะนั้นวรรณกรรมแตํละชาติ จึงเป็นเครื่องชี้วัดได๎วํา ยุคใด
จิตใจของประชาชนในชาติมีความเจริญหรือเสื่อมอยํางไร ด๎วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือ
สื่อสารความรู๎สึกนึกคิดถํายทอดจิตนาการและแสดงออกซึ่งศิลปะอันประณีตงดงาม การศึกษาหรือ
อํานวรรณกรรมแตํละเรื่องท าให๎ผู๎อํานมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของยุค
สมัยที่ผู๎ประพันธ์ได๎สะท๎อนผํานมุมมองของตนออกมา รวมทั้งท าให๎ผู๎อํานเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของ
ผู๎คนที่มีตํอสภาพการณ์เหลํานั้นด๎วย 
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 สอดคล๎องกับวินทร์  เลียววาริณ (2552) ที่ระบุวํา วรรณกรรมสามารถท าหน๎าที่เป็น
ภาพสะท๎อนและกระบอกเสียงสังคมได๎ดี หมายความวําหากเราต๎องการเรียนรู๎สังคมใดสังคมหนึ่ง 
วรรณกรรมก็สามารถท าหน๎าที่เป็นแหลํงข๎อมูลได๎ดีไมํแพ๎แหลํงอ่ืนๆ ด๎วยเหตุนี้เราจึงมักได๎ยินวลีที่
กลําววํา “อํานนิยายคืออํานชีวิต” หรือ“ในนิยายมีชีวิต” ทั้งนี้เนื่องจากวํากระบนการผลิตงานเขียน
สร๎างสรรค์ทางด๎านวรรณกรรมอยูํบนพ้ืนฐานของความจริง เริ่มตั้งแตํนักเขียนที่เป็นกุญแจหลักก็เป็น
สํวนหนึ่งของสังคม และเรื่องราวตํางๆ ก็น ามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพียงแตํนักเขียน
เอามากลั่นกรองใหมํโดยอาศัยจินตนาการผสมลีลาภาษาวรรณศิลป์ที่งดงามและถํายทอดออกมาอยําง
ประณีตซึ้งใจ จึงมีค าศัพท์ที่บัญญัติข้ึนมาเป็น “บันเทิงคด”ี 

 ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความส าคัญตํอมนุษย์แทบทุกด๎านอาจกลําวได๎วํา สังคมมนุษย์
ที่เจริญ มีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของวรรณกรรมทั้งสิ้น วรรณกรรม
ตํางมีบทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลไมํมากก็น๎อย บทบาทของวรรณกรรมที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ
ผลกระทบทางด๎านสังคม มีนักคิดนักเขียนทางด๎านวรรณกรรมสํวนใหญํได๎เน๎นผลกระทบทางด๎านนี้
มาก เพราะถือวําวรรณกรรมที่ดีจะต๎องสํงผลตํอสังคมไมํมากก็น๎อย ซึ่งมีผู๎แสดงความคิดเห็นถึง
บทบาทของวรรณกรรมในด๎านนี้ไว๎หลากหลาย เชํน 

 วันเนาว์ ยูเด็น (2537, น. 5-8) ได๎กลําวถึงคุณคําของวรรณกรรมไว๎ดังนี้  
 1) คุณคําทางอารมณ์ หมายถึง แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากผู๎ประพันธ์แล๎วถํายโยง

มายังผู๎อําน ซึ่งผู๎อํานจะตีความวรรณกรรมนั้น ๆ ออกมาซึ่งอาจจะตรงหรือคล๎ายกับผู๎ประพันธ์ก็ ได๎
  2) คุณคําทางปัญญา วรรณกรรมแทบทุกเรื่องผู๎อํานจะได๎รับความคิด ความรู๎เพ่ิมขึ้น
ไมํมากก็น๎อย มีผลให๎สติปัญญาแตกฉานทั้งทางด๎านวิทยาการ ความรู๎รอบตัว ความรู๎เทําทันคน 
ความเห็นอกเห็นใจตํอเพ่ือนมนุษย์ด๎วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องให๎ข๎อคิดตํอผู๎อําน
ขยายทัศนคติให๎กว๎างข้ึน บางครั้งก็ท าให๎ทัศนคติท่ีเคยผิดพลาดกลับกลายเป็นถูกต๎อง         

 3) คุณคําทางศีลธรรม วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ อาจจะมีคติหรือแงํคิดอยํางหนึ่งแทรก
ไว๎ อาจจะเป็นเนื้อเรื่องหรือเป็นคติค าสอนระหวํางบรรทัด ซึ่งวรรณกรรมแตํละเรื่องให๎แงํคิดไมํ
เหมือนกัน สํวนวรรณกรรมที่ให๎คุณคําทางศีลธรรมแกํผู๎อํานที่เห็นได๎ชัดเจนก็คือ วรรณกรรมศาสนา         
  4)  คุณคําทางวัฒนธรรม วรรณกรรมท าหน๎าที่ผู๎สืบตํอวัฒนธรรมของชาติจากคนรุํน
หนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง เป็นสายใยเชื่อมโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ในวรรณกรรม
มักจะบํงบอกคติของคนในชาติไว๎ เพ่ือให๎คนรุํนหลังมีความรู๎เกี่ยวกับคนรุํนกํอนๆ และเข๎าใจวิถีชีวิต
ของคนรุํนกํอน เข๎าใจเหตุผลวําท าไมคนรุํนกํอนๆ จึงคิดเชํนนั้น ท าเชํนนั้น กํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดี
ตํอกัน         
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 5) คุณคําทางประวัติศาสตร์ ถึงแม๎วําวรรณกรรมมิอาจใช๎เป็นเอกสารวิชาการส าหรับ
อ๎างอิงทางประวัติศาสตร์ ตรงข๎ามประวัติศาสตร์ตํางหากที่เป็นเอกสารอ๎างอิงของวรรณกรรม  แตํ
วรรณกรรมถือเป็นกระจกเงาสะท๎อนภาพในอดีตของแตํละชาติได๎อยํางดีที่สุด   

 6) คุณคําทางจิตนาการ เป็นการสร๎างความรู๎สึกนึกคิดที่ลึกซึ้ง จิตนาการตํางกับ
อารมณ์ เพราะอารมณ์คือ ความรู๎สึก สํวนจิตนาการ คือ ความคิด เป็นการลับสมอง ท าให๎เกิด
ความคิดริเริ่ม ประดิษฐ์กรรมใหมํ ขึ้นมาก็ได๎ จิตนาการจะท าให๎ผู๎อํานเป็นผู๎มองเห็นการณ์ไกล จะท า
สิ่งใดก็ได๎ท าด๎วยความรอบคอบ โอกาสจะผิดพลาดมีน๎อย นอกจากนั้นจิตนาการเป็นความคิดฝันไป
ไกลจากสภาพที่เป็นอยูํในขณะนั้น อาจจะเป็นความคิดถึงสิ่งที่ลํวงเลยมานานแล๎วในอดีต หรือสิ่งที่ยัง
ไมํเคยเกิดข้ึนเลย โดยหวังวําอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได๎  

 7) คุณคําทางทักษะเชิงวิจารณ์ การอํานมากเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ความคิด และ
ประสบการณ์ให๎แกํชีวิต คนที่มีความรู๎แคบมีความคิดตื้นๆ และประสบการณ์ในชีวิตเพียงเล็กน๎อย 
มักจะถูกเรียกวํา คนโงํ สํวนคนที่มีความรู๎มากแตํไมํรู๎จักวิเคราะห์วิจารณ์นั้นอาจจะหลงผิดท าผิดได๎ 
วรรณกรรมเป็นสิ่งยั่วยุให๎ผู๎อํานใช๎ความคิดนึกตรึกตรองตัดสินสิ่งใดดีหรือไมํดี  

 8) คุณคําทางการใช๎ภาษา เพราะการเขียนเป็นการถํายทอดความคิด เป็นการใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือรสชาติทางภาษา เพ่ือจูงใจเพ่ือความติดใจและประทับใจ ท าให๎ผู๎อําน
สามารถสังเกต จดจ าน าไปใช๎กํอให๎เกิดการใช๎ภาษาที่ดี เพราะการเห็นแบบอยํางทั้งที่ดี และบกพรํอง
ทั้งการใช๎ค า การใช๎ประโยค การใช๎โวหาร เป็นต๎น  

 9) คุณคําที่เป็นแรงบันดาลใจให๎เกิดการสร๎างวรรณกรรม และศิลปกรรมด๎านตํางๆ 
วรรณกรรมที่ผู๎เขียนเผยแพรํออกไปบํอยครั้งที่สร๎างความประทับใจ และแรงบันดาลใจ ให๎เกิดผลงาน
อ่ืนๆ          

  คุณคําทางสังคมเหลํานี้ ได๎ท าหน๎าที่ขัดเกลาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให๎เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ อ านวยประโยชน์ในการเสริมสร๎างความมั่นคงในสังคม ผู๎วิจัยจึงเห็นวําใน
วรรณกรรมปันตุนก็เชํนกัน ยํอมแฝงด๎วยคุณคําในด๎านตํางๆ มากมายที่สํงผลโดยตรงในการบํมเพาะ
และพัฒนาทักษะด๎านภาษา ทัศนคติตํอสังคม หลักค าสอนด๎านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งองค์ความรู๎
ทั่วไป การสังเคราะห์บทปันตุนเพ่ือค๎นหาคุณคําท่ีแฝงอยูํจึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี ้

 
2.2 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคม 

 ส าหรับ ตรีศิลป์ บุญขจร (2542, น.4-9) กลําววํา วรรณกรรมยํอมสัมพันธ์กับสังคม    
วรรณกรรมสะท๎อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัย ไมํวํานักเขียนจะจงใจสะท๎อนสังคมหรือไมํก็ตาม    
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมอาจจะเป็นไปได๎ 3 ลักษณะ คือ  
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1) วรรณกรรมเป็นภาพสะท๎อนของสังคมทั้งในด๎านรูปธรรมและนามธรรม ด๎าน
รูปธรรม หมายถึง เหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม สํวนด๎านนามธรรมหมายถึง คํานิยมในชีวิตจิตใจ
ของคนในสังคม ตลอดจนความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ เขียน ตรีศิลป์ บุญขจร ได๎อ๎างถึง Raymond 
Williams ผู๎ศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม ผู๎ที่ได๎จ ากัดความนามธรรมในวรรณกรรมวําเป็น "โครงสร๎าง
ของความรู๎สึก"  ซึ่งหมายถึงทั้งคํานิยม ความรู๎สึก ความปรารถนาและชีวิตจิตใจของคนในทัศนะและ
ความรู๎สึกของผู๎เขียน ดังนั้น วรรณกรรมจึงเป็นการตอบสนองทั้งทางด๎านการกระท าและ ความคิด
ของมนุษย์ตํอสังคม นักเขียนที่ดีจะสะท๎อนความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให๎ดีขึ้น 
วรรณกรรมของเขาฉายให๎เห็นสิ่งที่เรียกวําอุดมการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองก็ได๎ 
อุดมการณ์ที่สะท๎อนในวรรณกรรมอาจเป็นไปได๎ทั้งสองลักษณะ คือลักษณะแรก ผู๎เขียนมิได๎จงใจ แตํ
พิจารณาได๎จากโลกทัศน์และชีวทัศน์ของเขา ลักษณะที่สอง ผู๎เขียนจงใจหยิบยกอุดมการณ์ มาเป็น
เนื้อหาของวรรณกรรม ดังนั้น การพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท๎อนของสังคม จึงควรให๎
ความส าคัญกับตัววรรณกรรม และกลวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ
ด๎วย 

 2) สังคมมีอิทธิพลตํอวรรณกรรมหรือตํอนักเขียน นักเขียนอยูํในสังคมยํอมได๎รับ
อิทธิพลจากสังคมทั้งด๎านวรรณกรรมที่เขาฟังหรืออําน ขนบประเพณีที่เขาพบเห็น ศาสนา ปรัชญา 
และการเมืองที่พบเจอสภาพการณ์ของปัจจัยเหลํานี้ ยํอมเป็นสิ่งก าหนดโลกทัศน์ (ทัศนะที่มีตํอโลก) 
และชีวทัศน์ (ทัศนะที่มีตํอชีวิต) ของเขา การพิจารณาอิทธิพลของสังคมตํอนักเขียน ควรให๎ความ
สนใจวํานักเขียนได๎รับอิทธิพลตํอสังคมมาอยํางไร และเขา มีทําทีสนองตอบตํออิทธิพลเหลํานั้น
อยํางไร  

  อิทธิพลของสังคมที่มีตํอวรรณกรรมยังเป็นไปได๎ในอีกลักษณะหนึ่งคือ สภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองก าหนดแนวโน๎มของวรรณกรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจท าให๎นักเขียนต๎อง
เขียนตามใจ ผู๎อําน หรือตามใจเจ๎าของส านักพิมพ์ สํวนด๎านการเมือง การจ ากัดขอบเขตในการแสดง
ความคิดเห็นก็เป็นการบั่นทอนเสรีภาพของนักเขียน ฐานะของนักเขียนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจ 
นักเขียนที่ดีจะปลดปลํอยตนเองให๎เป็นอิสระจากการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ  

       3) วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตํอสังคม  นักเขียนที่ยิ่งใหญํนอกจากจะเป็นผู๎มี
พรสวรรค์ในการสร๎างสรรค์วรรณกรรมให๎มีชีวิต โน๎มน๎าว จิตใจผู๎อํานแล๎วยังเป็นผู๎มีทัศนะกว๎างไกล
กวําคนธรรมดา ทั้งนี้สํวนหนึ่งเป็นเพราะเขามีความเข๎าใจ และเข๎าถึงสภาพของมนุษย์และสังคม  
นักเขียนสามารถเข๎าใจโลกและมองสภาพความเป็นจริงได๎ลึกกวําคนทั่วไปมองเห็น ด๎วยทัศนะที่
กว๎างไกลและลุํมลึก ภาพที่เขาให๎จึงเป็นจริงยิ่งกวําความเป็นจริง เพราะเป็นแกํนแท๎ที่กลั่นกรองแล๎ว
ของความเป็นจริง ด๎วยเหตุนี้วรรณกรรมที่ยิ่งใหญํจึงเป็นอมตะ เพราะไมํเพียงแตํจะเสนอภาพปัจจุบัน
อยํางถึงแกํนของความเป็นจริงเทํานั้น แตํยังคาดคะเนความเป็นไปได๎ในอนาคตได๎อีกด๎วย อิทธิพลของ
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วรรณกรรมตํอสังคมอาจเป็นไปได๎ทั้งด๎านอิทธิพลภายนอก เชํน การแตํงกาย หรือการกระท าตาม
อยํางในวรรณกรรม และอิทธิพลภายในคือ อิทธิพลทางความคิด การสร๎างคํานิยม รวมทั้งความรู๎สึก
นึกคิด นักเขียนจึงมีบทบาทในฐานะผู๎น าแนวความคิดของสังคม และผู๎น าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง  

 การศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมทั้ง 3 ลักษณะดังได๎กลําวมานี้     
จะสมบูรณย์ิ่งขึ้นหากผู๎ศึกษาให๎ความสนใจกับโลกทัศน์ในวรรณกรรม ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมเป็นภาพ
ชีวิตที่มีลักษณะ "เหมือนจริง" ซึ่งสะท๎อนผํานโลกทัศน์ของนักเขียนแตํละคน  ไมํใชํภาพชีวิตจาก
ประสบการณ์โดยตรง โลกทัศน์ หรือ ทัศนะตํอโลกในที่นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในสํวนที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับโลก โลกทัศน์จึงคลุมความกว๎างขวาง เป็นความคิดซับซ๎อนผสมผสาน
ของประสบการณ์และอารมณ์ ทั้งยังเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกลําวได๎วํา โลกทัศน์
เป็นตัวก าหนดโครงสร๎างภายในของวรรณกรรมท าให๎นักเขียนเลือกเขียนเรื่องแตํละประเภท ตลอดจน
เลือกสร๎างตัวละครและองค์ประกอบอ่ืนๆ  

 โลกทัศน์ของนักเขียนแตํละคนจะเป็นไปในรูปใดขึ้นกับเงื่อนไขของยุคสมัย ภาวะ
แวดล๎อมทางสังคมของนักเขียนจะก าหนดให๎เขามองโลกไปในลักษณะตํางๆ กัน เหตุการณ์รํวมสมัยมี
บทบาทส าคัญเป็นอยํางยิ่งในการก าหนดให๎เขามีโลกทัศน์ไปในทางศรัทธาหรือสิ้นหวัง  โดยอาจแบํง
โลกทัศน์อยํางกว๎างๆ ได๎ 2 แนวทาง คือ 

 1) โลกทัศน์เผชิญ หมายถึง การมองโลกตามสภาพที่เป็นจริงด๎วยพลังศรัทธา แม๎
ความเป็นจริงเป็นภาวะที่ไมํพึงปรารถนา แตํก็มีความหวังวําจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสูํสภาพที่ดีกวํา 

          2) โลกทัศน์หลีกหนี หมายถึง การมองโลกอยํางหมดหวังในการเปลี่ยนแปลง อาจ
เป็นเพราะสภาพรอบตัวเป็นสภาพที่ไมํพึงปรารถนาหรือมีแรงกดดันเนื่องจากถูกบีบคั้นท าให๎ท๎อแท๎       
สิ้นหวัง จึงหลีกหนีจากความเป็นจริงไปสูํความเพ๎อฝันหรือสะท๎อนภาวะหมดอาลัยตายอยาก 

 กลําวโดยสรุป วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันใน  3 ลักษณะ คือ สังคมมี
อิทธิพลตํอวรรณกรรม วรรณกรรมสะท๎อนสภาพสังคม และวรรณกรรมมีอิทธิพลตํอสังคม การศึกษา
ความสัมพันธ์อยํางรอบด๎านของวรรณกรรมกับสังคม ท าให๎การเข๎าถึงตัวงานวรรณกรรมมีความชัดเจน
และลึกซึ้งมากขึ้น แตํการศึกษาข๎อมูลเหลํานี้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ในปัจจุบันถือ เป็นเรื่องไมํ
งํายนัก เพราะมีการศึกษาในเรื่องวรรณกรรมมลายูในพ้ืนที่ไมํมาก แม๎แตํวรรณกรรมกีตาบ1 ซึ่งถือวํา
เป็นวรรณกรรมที่โดดเดํนที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็น
วรรณกรรมที่สํงอิทธิพลโดยตรงตํอการเปลี่ยนแปลงสังคมมลายูสูํความเป็นอิสลาม ซึ่งหยั่งรากลึกถึง
ปัจจุบัน ก็ยังไมํพบการศึกษาวรรณกรรมกีตาบเชิงสังคมโดยตรงแตํอยํางใด สํวนมากจะศึกษาเฉพาะ
เนื้อหาและภาษาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเทํานั้น ฉะนั้นการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลเชิงลึกจากชุมชนโดยตรง 

                                                 

1 ต าราศาสนาที่ประพันธโ์ดยผู๎ร๎ูทางศาสนา 
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จึงเป็นขั้นตอนส าคัญยิ่งในการหาข๎อมูลเพ่ือท าการศึกษางานวรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 

 
     2.3 วรรณกรรมมลายูกับสังคม 

 การท าความเข๎าใจวรรณกรรมจ าเป็นต๎องศึกษาวิวัฒนาการของตัววรรณกรรมเอง
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสํงผลโดยตรงตํอพัฒนาการของวรรณกรรม ส าหรับ
วรรณกรรมมลายู มีผู๎เสนอลักษณะการแบํงชํวงของการเปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกันไป แตํโดยสํวนมาก
แล๎วจะยึดหลักชํวงเวลาหรือยุคสมัยเป็นตัวตั้ง เชํน Winstedt อ๎างถึงใน Mana Sikana (2007, น. 5-
8) ไดแ๎บํงชํวงสมัยของวรรณกรรมมาลายูเป็น 3 ชํวงสมัย คือ 

 1) วรรณกรรมสมัยฮินดู 
 2) วรรณกรรมสมัยฮินดู- อิสลาม 
 3) วรรณกรรมสมัยอิสลาม 
 ตํอมามีผู๎ปรับให๎เดํนชัดขึ้นด๎วยการเรียกวํา 
 1) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากฮินดู 
 2) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากฮินดู- อิสลาม 
 3) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากอิสลาม 
 แตํในปัจจุบันการแบํงประเภทวรรณกรรมโดยยึดหลักชํวงสมัยที่เป็นที่ยอมรับอยําง

กว๎างขวาง คือ 
 1) วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
 2) วรรณกรรมสมัยฮินดู 
 3) วรรณกรรมสมัยการเปลี่ยนผําน 
 4) วรรณกรรมสมัยอิสลาม 
 ตามความคิดเห็นของ Mana Sikana แล๎ว การแบํงประเภทแบบหลังนี้มีความ

ชัดเจนมากท่ีสุด กลําวคือ วรรณกรรมพ้ืนบ๎านเป็นวรรณกรรมที่แพรํหลายในหมูํชาวมลายูในสมัยที่ยัง
ไมํมีการติดตํอกับโลกภายนอก ความสันโดษของชาวมลายูในสมัยนั้นอาจกินระยะเวลา 3-7 ศตวรรษ
เลยที่เดียว อยํางไรก็ตามสังคมปิดของชาวมาลายูในยุคสมัยนี้ได๎ก าเนิดวรรณกรรมที่มีอัตลักษณ์   
ความเป็นมลายูบริสุทธิ์ไว๎มากมาย เชํน นิทานสัตว์ เรื่องเลําขบขัน ภูตผี ต านานท๎องถิ่น สุภาษิต     
ค าพังเพย เวทย์มนต์ และปันตุน ตํอมาโลกมาลายูหรือทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎ตกอยูํใน
อิทธิพลของศาสนาอินดู ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 9 ศตวรรษ ไมํเพียงแคํดา๎นวรรณกรรมเทํานั้นที่มี
ความเป็นฮินดู แตํได๎ครอบคลุมทั้งด๎านวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตอีกด๎วย อยํางไรก็ตามแม๎
ศาสนาฮินดูไดเ๎ข๎ามามีอิทธิพลตํอดินแดนมลายูอยํางแข็งขันและยาวนานก็จริง แตํสิ่งหนึ่งที่พึงท าความ
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เข๎าใจคือ วรรณกรรมฮินดูนั้นยังมิอาจเรียกได๎วําเป็นวรรณกรรมของสังคมมาลายู เพราะความจริงแล๎ว
อิทธิพลของวรรณกรรมฮินดูยังจ ากัดแคํเพียงวรรณกรรมในราชส านักหรือในชนชั้นปกครองเพียง
เทํานั้น ไมํได๎มีบทบาทในการพัฒนาหรือยกระดับวรรณกรรมมาลายูสูํวรรณกรรมเชิงสร๎างสรรค์หรือ
เชิงปรัชญาแตํอยํางใด มุํงเน๎นแตดํ๎านศิลปะเป็นหลัก 

 ยุคสมัยฮินดูสิ้นสุดลงด๎วยการมาของอิสลามในโลกมลายู วรรณกรรมอิสลามได๎ท า
หน๎าที่เป็นตัวหนุนเสริมการเผยแพรํศาสนาอยํางแข็งขัน ซึ่งไมํแปลกที่เราจะเห็นวรรณกรรมกีตาบมี
บาทอยํางมากในการเข๎าถึงศาสนาอิสลามของชาวมลายู การก าเนิดอักษรยาวี การรู๎จักการอํานเขียน
ในหมูํชาวมาลายูที่ไมํจ ากัดเฉพาะในราชส านักหรือชนชั้นปกครองอีกตํอไป ถือเป็นการปฏิวัติระบบ
การเรียนรู๎ของชาวมลายูเลยทีเดียว ด๎วยเหตุนี้วัฒนธรรมที่สูงสํงของอิสลามจึงคํอยๆ ซึมซับสูํสังคม
มลายู การเปลี่ยนแปลงแบบคํอยเป็นคํอยไปจากฮินดูสูํอิสลามของวรรณกรรมมลายูในชํวงนี้ เรา
เรียกวํา วรรณกรรมสมัยเปลี่ยนผําน หลังจากนั้นจึงเข๎าสูํสมัยวรรณกรรมอิสลามอยํางเต็มตัว เมื่อ
ประมาณ 400 ปีมาแล๎ว ในยุคสมัยนี้เองท่ีน าความเปลี่ยนแปลงในสังคมมลายูอยํางขนานใหญํได๎สร๎าง
ความรุํงเรื่องในวรรณกรรมมลายูอยํางแท๎จริง   

 อิสลามเข๎ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํศตวรรษที่ 7 และตํอมาได๎
แพรํหลายอยํางกว๎างขวางในศตวรรษที่ 13 มิเพียงได๎เปลี่ยนหลักความเชื่อและศรัทธาที่ได๎ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนานเทํานั้น หากแตํได๎เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชาวมลายูตามไปด๎วย และกลายเป็น
กลไกสังคมที่ส าคัญและมีอิทธิพลสูงในการเจียระไนตัวตนความเป็นมลายูที่มีคุณลักษณะใหมํตามแบบ
ฉบับและกรอบของศาสนา ศาสนาอิสลามได๎ท าการปฏิรูปความคิดและโลกทัศน์ของชาวมลายูเกือบ
ทั้งหมดให๎เป็นไปตามรูปแบบที่ได๎ก ากับไว๎ ซึ่งผลของการปฏิรูปนั้นเผยปรากฏให๎เห็นอยํางชัดเจนในรูป
ของตัวบุคลิกความเป็นตัวตน วิถีและวัฒนธรรมของชาวมลายูในภูมิภาคนี้ รวมทั้งชาวมลายูมุสลิมที่
อาศัยอยูํในพ้ืนที่บริเวณภาคใต๎ของไทย หรือที่มักจะเรียกวํา มลายูปาตานี (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 
2554) 

 สอดคล๎องกับ Mahayuddin Haji Yahaya (2001, น. 27-28) ได๎กลําวในหนังสือ 
Islam di Alam Melayu (อิสลามในโลกมลายู) วํา ศาสนาอิสลามเริ่มเข๎ามาแพรํหลายในภูมิภาคแหํง
นี้ตั้งแตํศตวรรษที่ 13 ซึ่งในชํวงระยะเวลาดังกลําวและกํอนหน๎านั้นภูมิภาคแหํงนี้อยูํใต๎อิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธมากํอน กระทั่งปัจจุบันนี้รํองรอยของศาสนาเหลํานี้ก็ยังพอมีให๎เห็นอยูํ
บ๎างในวิถีวัฒนธรรมมลายู เพราะวํา อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดู -พุทธได๎ฝังรากลึกลงในวิถี
วัฒนธรรมมลายูและได๎ปฏิบัติสืบทอดมาอยํางช๎านาน เชํน พิธีสมรส พิธีทางศาสนา และพิธีอ่ืนๆ อีก
มากมาย   

 เมื่อศาสนาอิสลามเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมมลายูแล๎ว การสร๎างสรรค์
วรรณกรรมมลายูก็ได๎เปลี่ยนโฉมใหมํที่มีรูปแบบสอดคล๎องกับหลักศรัทธา และอยูํในกรอบของ
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บทบัญญัติแหํงศาสนาอิสลามทุกขั้นตอน ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะปรากฏในรูปแบบตํางๆ อาทิเชํน   
ซาอีร์ นาซาม ปันตุน ซานญี บุรดะห์ มัซนาวี ฮิกายัต และกีตาบ ฯลฯ ซึ่งถือวําเป็นวรรณกรรมยุคใหมํ
ที่มีลักษณะแตกตํางจากวรรณกรรมมลายูในยุคกํอนที่เน๎นในเรื่องประโลมโลก ไสยศาสตร์ เทวดา
นางฟูา และเหนือความจริง  วรรณกรรมดังกลําวด ารงอยูํในสังคมมลายูมาอยํางยาวนาน น าความ
เฟ่ืองฟูด๎านวรรณกรรมในสังคมมลายูอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน  

  ในบริบทของศาสนาอิสลามแล๎ว งานวรรณกรรมมิได๎จ ากัดแตํพียงงานเขียน
สร๎างสรรค์ที่เน๎นทางด๎านอารมณ์และความรู๎สึกอยํางเดียว หากที่ส าคัญต๎องแฝงด๎วยข๎อคิด ค าเตือน 
ค ากลําวที่ดี ที่ชักจูงให๎ผู๎คน กระท าความดีและละเว๎นความชั่ว ดังที่ Syed Muhammad Naquib al-
Attas (อ๎างถึงใน Risalah Kaum Muslimin, 2001, น. 58) ได๎จ ากัดความหมายของวรรณกรรมวํา 
“ค าวําวรรณกรรมนั้น หากมุํงเน๎นแตํเพียงกวีนิพนธ์  หรือนวนิยาย หรือเรื่องสั้นที่ปราศจากคุณคํา
ทางด๎านจริยธรรมคุณธรรมและไมํได๎ชํวยยกระดับปัญญาความคิดใดๆ แท๎จริงแล๎วไร๎คําอยํางสิ้นเชิง” 
ทํานมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องนี้วํา ถ๎าหากต๎องการที่จะเห็นคุณลักษณะรํองรอยของศาสนา
อิสลามที่มีตํอประวัติศาสตร์ของแตํละชนชาตินั้นไมํควรที่จะมองและวัดที่วัตถุที่จับต๎องได๎เพียงอยําง
เดียว แตํวําควรให๎ความใสํใจและพิจารณาเป็นพิเศษตํอสิ่งที่ไมํปรากฏให๎เห็นกับสายตาด๎วย เชํน 
แนวความคิดและภูมิปัญญาที่มีอยูํในภาษาและวรรณกรรมของแตํละชนชาติ ในการจะน ามาเป็น
ตัวชี้วัดวําสังคมนั้นๆ ได๎เกิดการปฏิรูปแล๎วและน าไปสูํความเป็นศิวิไลซ์หรือไมํอยํางใด ทํานกลําว
เพ่ิมเติมวํา ศาสนาพราหมณ์ฮินดู-พุทธไมํได๎มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงมาสูํสังคมและอารยธรรมมลายู
และชวา โดยทํานให๎เหตุผลวํา เพราะศาสนาพราหมณ์ฮินดู-พุทธเป็นที่นิยมกันเฉพาะกลุํมชนขุนนาง
เทํานั้น ในระดับประชาชนรากหญ๎าแล๎วเรื่องนับถือศาสนายังเป็นสิ่งที่ไกลตัว  

 จึงสรุปได๎วํา วรรณกรรมมลายูในปัจจุบันมิอาจหลีกหํางจากคุณคําของศาสนา
อิสลาม ซึ่งเข๎ามามีอิทธิพลในแหลมมลายูตั้งแตํศตวรรษที่ 13 วรรณกรรมหลายประเภทเป็นการรับมา
จากแหลํงอารยธรรมอิสลามโดยตรง ขณะที่วรรณกรรมดั้ งเดิมแม๎จะยังคงลักษณะการประพันธ์อยูํ
เหมือนเดิม แตํได๎ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และคํานิยมสูํหลักค าสอนในศาสนาอิสลามมากขึ้น ถือเป็นพลวัต
การปรับตัวของวรรณกรรมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคมในแตํละยุคสมัย  การศึกษาภาษา
และวรรณกรรมมลายูที่แท๎จริงนั้นควรต๎องครอบคลุมการศึกษาศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และอ่ืนๆ ของสังคมมลายูด๎วยเพราะคุณลักษณะธาตุแท๎ของอารยธรรมและวัฒนธรรมมลายูคือ 
อิสลามนั่นเอง มลายูกับอิสลามกลมกลืนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไมํสามารถแยกแยะออก
จากกันได๎   
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     2.4 แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) 
      การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม มีจุดเริ่มต๎นจากการมองวําในวรรณกรรมนั้นมี

ระบบสังคมที่เหมือนกับสังคมภายนอกวรรณกรรม ซึ่งเป็นสังคมจริง เนื่องจากวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นแหลํงความรู๎ เป็นโครงสร๎างขององค์กร และสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นสื่อสะท๎อนตัวตนทาง
วัฒนธรรมและมีผลด๎านจิตวิทยา อีกทั้งได๎แสดงให๎เห็นวําเรื่องเลําในอดีตและเรื่องเลําสมัยใหมํมี
ความสัมพันธ์กับยุคสมัย มีความหมายและสํงผลกระทบตํอสังคมปัจจุบัน ผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดการ
วิเคราะห์วรรณกรรมโดยเน๎นการศึกษาเรื่องแนวคิด (Themathology) เพ่ือขยายขอบเขตไปสูํ
จิตส านึกแหํงความคิด (Ideology) ในวรรณกรรมปันตุนแตํละบทนั้นคืออะไร 

       Mana Sikana (2007) ระบุในหนังสือ Teori Sastra Kontemporari (ทฤษฎี
วรรณกรรมรํวมสมัย) ของเขาวํา ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมเริ่มเป็นที่รู๎จักในชํวงทศวรรษ 
1980 กํอนหน๎านี้ไมํใชํวําไมํเคยมีการใช๎ค าวําวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) แตํยัง
ไมํเป็นที่รู๎จักและยังไมํแพรํหลาย การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) 
กํอก าเนิดจากแนวคิด Mimesis (การลอกเลียนแบบ) ของพลาโต (428-348 B.C.) ที่มองวํา
วรรณกรรมคือการลอกเลียนแบบจากสังคมจริง ขณะที่อริสโตเติล (384-322 B.C.) เห็นวําการ
ลอกเลียนแบบจากสังคมจริงนั้น นักประพันธ์ไมํได๎ลอกเลียนแบบเสียทั้งหมด หากแตํได๎เพ่ิมสิ่งใหมํๆ 
ที่ได๎จากความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎ประพันธ์เอง ในทฤษฎีวรรณกรรมอาหรับ มีทฤษฎี Muhakah 
(ลอกเลียนแบบ) และ Tasni (สร๎างสรรค์) ซึ่งมีทั้งแบบ Tahsin (ท าให๎ดีขึ้น) และ Taqbih (ท าให๎แยํ
ลง) ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากแนวคิดของอริสโตเติลนั่นเอง   

 ในศตวรรษที่ 18 ทฤษฎี Mimesis ของเพลโตและอริสโตเติลได๎รับการพัฒนาโดย 
Hyppoyte Taine (1766-1817) นักวิจารณ์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู๎วางรากฐานทฤษฎีสังคมวิทยาของ
วรรณกรรมยุคใหม ํเขามองวําวรรณกรรมนั้นชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลของการสืบทอดองค์ความรู๎ของมนุษย์ 
ทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล๎อม (ธรรมชาติของสภาพภูมิอากาศและสังคม) โดยคนที่มีแนวคิด
คล๎ายกันนี้ได๎แกํนักวิจารณ์วรรณคดีอาหรับในศตวรรษท่ี 20  คือ Ahmad Syayid  ตามท่ีเขาวําปัจจัย
ที่มีผลตํองานวรรณกรรม คือ สถานที่อยูํ ยุคสมัยที่ผู๎ประพันธ์มีชิวิตอยูํ การติดตํอกับตํางชนชาติ ตําง
ศาสนา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง 

 Wellek และ Rene (อ๎างถึงใน Mana Sikana, 2007, น. 269)  ได๎กลําวถึง 3 
แหลํงส าคัญในการศึกษาบริบททางสังคมของวรรณกรรม ประกอบด๎วย 1) สังคมแวดล๎อมของ
ผู๎ประพันธ์ หมายถึง การมองวําผู๎ประพันธ์เป็นสํวนหนึ่งของสังคมที่เป็นแหลํงก าเนิดวรรณกรรม 
ฉะนั้นการท าความเข๎าใจตํอผู๎ประพันธ์จึงเป็นกุญแจดอกแรกในการท าความเข๎าใจถึงความเชื่อมโยง
ของวรรณกรรมกับสังคม 2) สังคมแวดล๎อมของวรรณกรรม หมายถึง เป็นการวิเคราะห์มุมมองด๎าน
สังคมในวรรณกรรมเพ่ือศึกษาท าความเข๎าใจความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของสังคมจริงภายนอก 



19 
 

และ 3) สังคมแวดล๎อมของผู๎อําน หมายถึงการศึกษาสภาพแวดล๎อมของสังคมที่สํงผลตํอผู๎อํานและ
การศึกษาในด๎านผลกระทบตํอสังคมอันเนื่องจากงานวรรณกรรม 

 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ปรากฏเดํนชัดในการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมอีกแนวคิด
หนึ่ง คือ แนวคิดของ Ian Watt (อ๎างถึงใน Umar Junus, 1986, น. 21) ที่ระบุวํา การศึกษา
วรรณกรรมประกอบด๎วย 3 แหลํงส าคัญ คือ 1) รายละเอียดด๎านสังคมของผู๎ประพันธ์ หมายถึง
การศึกษาปัจจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอผู๎ประพันธ์ที่สํงผลในการประพันธ์วรรณกรรม เชํน อาชีพการงาน 
สภาพสังคมที่ผู๎เขียนใช๎ชีวิตอยูํ รวมทั้งกลุํมสั่งคมที่ผู๎ประพันธ์ต๎องการสื่อถึง 2) วรรณกรรมในฐานะ
กระจกสะท๎อนสังคม หมายถึงการศึกษาถึงบทบาทของวรรณกรรมวําสามารถสะท๎อนสถานการณ์   
ของสังคมได๎มากน๎อยแคํไหน และ 3) บทบาทของวรรณกรรมตํอสังคม หมายถึงการศึกษาถึงอิทธิพล
ของวรรณกรรมท่ีสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงในสังคมท้ังในด๎านบวกและด๎านลบ  

 จากทั้งสองแนวคิด Wellek และ Rene (1963)  และ Ian Watt (1986) สามารถ
สรุปได๎วํา แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature)  ท าการศึกษาใน 3 
ด๎านด๎วยกัน คือ ผู๎ประพันธ์ งานประพันธ์ และผู๎อําน โดยแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมจะ
เน๎นการศึกษาวรรณกรรมในฐานะเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท าความเข๎าใจอุดมการณ์ของผู๎ประพันธ์ 
สภาพสังคม หรือพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม 

 J. Duvignaud (อ๎างถึงใน Umar Junus, 1986, น. 10-20) ได๎มีทัศนะที่แตกตําง
ออกไปและได๎ขยายมุมมองตํอวรรณคดีอยํางเป็นระบบซึ่งสามารถเชื่อมโยงสูํสังคมที่ขยายกว๎าง ดังนี้ 

 1) วรรณกรรม ถูกมองในฐานะสื่อเอกสารทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งได๎บันทึกเลําเรื่อง
ความจริงในสังคม ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลา
หรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือคํานิยมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและ
แตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ เชํน การมีโทรศัพท์ใช๎ ณ ชํวงเวลาหนึ่งในอดีตในบ๎านเราสามารถสื่อ
ถึงความร่ ารวย ความเป็นชนชั้นสูง แตํ ณ ปัจจุบันคงไมํได๎สื่อถึงความหมายในลักษณะดังกลําวได๎อีก
ตํอไป 

 2) การศึกษาถึงผลงานและการท าการตลาดของงานวรรณกรรม การศึกษาถึงผลงาน
การประพันธ์และการตลาดของวรรณกรรมนั้นต๎องค านึงถึงมิติความสัมพันธ์ 4 ด๎านด๎วยกัน 
ประกอบด๎วย (ก) ผู๎เขียนและภูมิหลังทางสังคมของเขา (ข) ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน (ค) 
การท าการตลาดของงานวรรณกรรม และ (ง) ตลาดของงานวรรณกรรม โดยในแตํละด๎านจะมี 6 
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง คือ (1) รากเหง๎าทางสังคม (2) ชนชั้นทางสังคม (3) เพศ (4) อายุ (5) การศึกษา 
และ (6) อาชีพ 

 ในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อํานนั้น ให๎ศึกษาความเป็นไปได๎ใน 2 กรณี 
คือ กรณีแรก มีผู๎อําน แตํมีคนจ๎างผู๎เขียนให๎ผลิตวรรณกรรมออกมาเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์ใด
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จุดประสงค์หนึ่งของตนเองหรือของกลุํม กรณีที่สอง มีกลุํมที่คาดหวังวําจะเป็นผู๎อําน  กรณีนี้ผลงาน
วรรณกรรมของผู๎เขียนถูกก าหนดกลุํมผู๎อํานโดยส านักพิมพ์ ซึ่งมีบทบาทหลักในการประชาสัมพันธ์
วรรณกรรมสูํสังคม บทบาทของส านักพิมพ์เองจึงมีความส าคัญไมํน๎อยไปกวําผู๎เขียน เพราะส านักพิมพ์
เป็นตัวกลางระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน ส านักพิมพ์ต๎องกลั่นกรองวรรณกรรม วิเคราะห์ความเป็นไปได๎
ของการตลาด ส านักพิมพ์ยังมีสํวนส าคัญในการโฆษณาและชักจูงกลุํมที่คาดวําจะเป็นผู๎อําน 
นอกจากนี้ปัจจัยด๎านจ านวนของผู๎ใช๎ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมก็มีสํวนส าคัญตํอยอดการจ าหนําย
โดยตรงเชํนกัน ในการมองถึงขนาดของตลาดควรค านึงถึงปัจจัยของ อายุ เพศ การศึกษา และ
ระดับชั้นในสังคมตามรายละเอียดดังนี้ 

 ก. อายุ :  (1) เด็ก  (2) วัยรุํน  (3) ผู๎ใหญํ  (4) วัยชรา 
 ข. เพศ :  (1) ชาย  (2) หญิง 
 ค. การศึกษา : (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา (3) อุดมศึกษา 
 ง. ระดับชั้นในสังคม : (1) ชาวบ๎าน  (2) ชาวเมือง (3) ชนชั้นแรงงาน (4) ชนชั้น

กลาง (5) ชนชั้นสูง (6) ข๎าราชการ (7) ปัญญาชน 
ในงานเขียนชิ้นหนึ่งอาจเป็นที่นิยมเฉพาะกลุํมสังคม เชํน (ก.2) + (ข.1) + (ค.3) + (ง.2) + (ง.6) และ
ในกลุํมผู๎อํานหนังสือตลกขบขัน อาจเป็น  (ก.1) + (ข.) + (ค.3) + (ง.3)  เป็นต๎น   
  
  3) การศึกษาถึงการยอมรับของสังคมตํอผลงานของนักเขียน   
  4) อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมตํอการสร๎างสรรค์งานวรรณกรรม  อิทธิพลของสังคม
วัฒนธรรมตํอการสร๎างสรรค์งานวรรณกรรม ขึ้นอยูํกับทฤษฎีเกี่ยวกับชนชั้นที่ยึดหลักส าคัญตามทฤษฎี
มาร์กซิสต์ (Marxism) การศึกษาวรรณกรรมแนวมาร์กซิสต์จะต๎องเริ่มต๎นจากการพิจารณาทางสังคม
วิทยาเป็นอันดับแรก เนื่องจากมาร์กมีแนวคิดวํา การผลิตงานศิลปะนั้นขึ้นตํอระบบการผลิต โดยผําน
โครงสร๎างทางชนชั้นของสังคม สภาพความคิดและจิตใจ อุปนิสัยของชนชั้น ดังนั้นงานวรรณกรรมจึง
สะท๎อนสภาพจิตทางชนชั้น โดยมีนักเขียนเป็นตัวแทน ไมํวํางานเขียนเหลํานั้นจะเขียนขึ้นโดยเจตนา
ตํอการปฏิวัติหรือไมํก็ตาม ซึ่งผู๎ศึกษาจะต๎องวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมนั้นรํวมกับนัยส าคัญทางสังคม
หรือสภาพสังคมท่ีเป็นอยูํในขณะนั้น อาจศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นวํา มีสภาพความ
เป็นอยูํกันอยํางไร มีแรงกดดันอะไรที่มีผลตํองานวรรณกรรมที่เขียนออกมาในขณะนั้น แล๎วพิจารณา
หาความเชื่อมโยงจากเนื้อหาวรรณกรรมกับสังคมกลับไปกลับมาก็ได๎  รวมทั้งการพิจารณาถึงอิทธิพล
ของงานวรรณกรรมนั้นๆ วํามีผลกระทบตํอชีวิตจิตใจของผู๎คนในสังคมในขณะนั้นอยํางไร จากนั้นจึง
จะพิจารณาถึงรูปแบบของงานวรรณกรรม (Form) และความประทับใจ (Impression) หรือ
สุนทรียศาสตร์ที่สื่อสารออกมาจากงานวรรณกรรมนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง 
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  5) การศึกษาทฤษฎีโครงสร๎าง (Structuralism) ของ Goldmann ซึ่งมีทั้งในวง
การศึกษาภาษาศาสตร์และวรรณกรรม ในวงการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมหมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์โดยเน๎นความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับองค์ประกอบอ่ืนๆของสังคม เพราะองค์ประกอบ
ของวรรณกรรมโดยเอกเทศจะไมํมีความหมายในตัวเองเลย ทฤษฎีนี้เสนอให๎ศึกษาตัววรรณกรรมเป็น
หลัก และเน๎นวําการพิจารณาวรรณกรรมโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งตัววรรณกรรมเองและ
สํวนที่เกี่ยวข๎องกับสังคม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตัววรรณกรรมแล๎วจึงโยงไปถึงสังคม กลั่นกรอง    
โลกทัศน์ของผู๎เขียน จากนั้นน าโลกทัศน์ของผู๎เขียนกลับมาอธิบายเนื้อหาของวรรณกรรมอีกครั้งหนึ่ง 
  นอกจากนี้ดวงมน จิตร์จ านง (2544, น. 11) เห็นวําวรรณกรรมเป็นการสื่อสารของ
คนในสังคม ในการศึกษาวรรณกรรมจึงจ าเป็นต๎องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหวําง “ตัวบท” กับ 
“บริบท” ด๎วย โดยเฉพาะบริบททางวัฒนธรรมอันหมายรวมถึง ขนบ สถาบันทางสังคม และเศรษฐกิจ
ที่เป็นบริบทแวดล๎อมบริบทของการสํงสารอีกทีหนึ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางตัวบทกับบริบท
ทางสังคมนับเป็นสิ่งที่มีคุณคําในการเข๎าถึงตัวงานวรรณกรรม และชํวยให๎สามารถวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของงานแตํละชิ้น 
  พิเชฐ แสงทอง (2554, น. 228-229) ได๎กลําวเสริมในเรื่องนี้วํา บริบททางสังคมหรือ
สภาพแวดล๎อมของการเกิดและการเสพวรรณกรรมประกอบด๎วย 2 สํวนส าคัญ คือ สํวนที่เป็น
ขนบประเพณีในการสร๎างเสพวรรณกรรมในยุคสมัยที่นักประพันธ์วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ มีชีวิตอยูํ  
และสํวนที่เป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่ผู๎ประพันธ์ได๎รับรู๎หรือมีประสบการณ์ ดังนั้น 
แนวคิดเชํนนี้จึงเสนอให๎การศึกษาวรรณกรรมต๎องเริ่มจากการพิจารณาวําผู๎แตํงคือใคร มีความสัมพันธ์
กับสังคมอยํางไร วรรณกรรมของผู๎แตํงนั้นมีจุดมุํงหมายหรือนัยยะที่จะสื่อสารข๎อมูลเนื้อหา หรือ
อารมณ์ความรู๎สึกใดไปสูํการรับรู๎หรือยอมรับของผู๎คน ในสํวนของผู๎แตํงผู๎วิเคราะห์วรรณกรรมต๎อง
พิจารณาทั้งด๎านอิทธิพลของสังคมที่มีตํอผู๎แตํง และบทบาทของผู๎แตํงที่มีตํอสังคม โดยในสํวนของ
สังคมผู๎แตํง ให๎พิจารณาผลกระทบของสังคมท่ีมีตํอวรรณกรรม 2 ประการ คือ บรรยากาศในประเพณี
วรรณกรรมหรือขนบประเพณีทางวรรณกรรมและแรงกระตุ๎นจากสังคม ซึ่งแบํงยํอยออกได๎เป็น 2 
ด๎าน คือ ลักษณะของผู๎อํานหรือผู๎เสพวรรณกรรมกับสภาพของสังคมที่กระตุ๎นให๎มีการแตํงวรรณกรรม 
เนื่องจากกวีหรือนักเขียนอยูํในสังคมยํอมได๎รับอิทธิพลจากสังคมทั้งด๎านวัฒนธรรม ขนบประเพณี 
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง ปัจจัยเหลํานี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดโลกทัศน์ (ทัศนะในการมองโลก) และ
ชีวทัศน์ (ทัศนะในการมองชีวิต) 
  สรุปได๎วํา จากแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นวํา
การศึกษาเพ่ือท าความเข๎าใจวรรณกรรมนั้น ควรศึกษาใน 3 ปัจจัยส าคัญ คือ 1) ปัจจัยแวดล๎อมของ
วรรณกรรม ประกอบด๎วยรายละเอียดของผู๎ประพันธ์ บริบทสังคมที่มิทธิพลทั้งตํอผู๎ประพันธ์และตัว
วรรณกรรมเอง และบริบทของผู๎เสพวรรณกรรม ซึ่งอาจมีอิทธิพลตํอการประพันธ์วรรณกรรมอีกด๎วย 
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2) ปัจจัยวิวัฒนาการของตัววรรณกรรม โดยศึกษาประวัติและยุคสมัยตํางๆ ที่สํงผลตํอการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม ซึ่งในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ สภาพสังคมมีลักษณะเป็น     
พหุวัฒนธรรมมาอยํางยาวนาน เพราะตั้งอยูํบนตอนกลางของคาบสมุทรมลายู และเป็นจุดนัดพบของ
สองอรยธรรมหลัก คือ อารยธรรมอินเดียจากฝั่งตะวันตก และอารยธรรมจีนจากฝั่งตะวันออก รวมทั้ง
ในยุคที่มีความเฟ่ืองฟูด๎านการค๎า มีการติดตํอกับชาวอาหรับและชาวยุโรปอีกด๎วย น าความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ คํานิยม รวมทั้งภาษาและวรรณกรรม ซึ่ง
บางสํวนยังมีรํองรอยหรืออิทธิพลถึงปัจจุบัน และ 3)ปัจจัยที่สํงผลตํอความสัมพันธ์ระหวํางวรรณกรรม
กับสังคม โดยศึกษากลับไปกลับมาระหวํางอิทธิพลของวรรณกรรมตํอสังคม และอิทธิพลของสังคมที่มี
ตํอวรรณกรรม อยํางไรก็ตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมดังกลําว เป็นแนวคิดที่สามารถใช๎
กับการศึกษาวรรณกรรมโดยทั่วไป เมื่อน ามาใช๎ศึกษาวรรณกรรมมลายู ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตําง
กันออกไปตามบริบทของสังคมมลายู กลับพบวํายังมีบริบทแวดล๎อมที่เป็นรายละเอียด เชิงลึกบาง
ประการที่แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมไมํได๎ครอบคลุมถึง ผู๎วิจัยจึงได๎ ใช๎ทฤษฎีที่คิดค๎นโดย
ชาวมลายู ก าเนิดในบริบทของความเป็นมลายู นั่นคือทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการ
นิยามความเป็นมลายู) มาใช๎ เพ่ือศึกษาตํอยอดงานวรรณกรรมเฉพาะในสํวนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของสังคมมลายู ดังจะกลําวในรายละเอียดของทฤษฎีในหัวข๎อถัดไป  
 
  2.5 ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) 

        ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu น าเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฮาซิม อาวัง 
(Prof Dr. Hashim Awang) ทฤษฎีนี้ถูกคิดค๎นขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการด๎วยกัน ประการ
ส าคัญเกิดจากข๎อจ ากัดของทฤษฎีตะวันตกเมื่อน ามาใช๎ศึกษาวรรณกรรมมลายู ซึ่งเป็นวรรณกรรม
ตะวันออก ทํานมีความเห็นวํา  โดยภาพรวมแล๎วการวิจารณ์วรรกรรมที่วางอยูํบนพ้ืนฐานทฤษฎี
วรรณกรรมตะวันตกเพียงอยํางเดียว ดูจะไมํคํอยเหมาะสมและตรงประเด็นมากนัก โดยเฉพาะเมื่อ
น ามาใช๎วิเคราะห์วรรณกรรมมลายูที่มีแกํนอัตลักษณ์ของความเป็นชาติพันธ์มลายูและความเป็น
อิสลาม ทํานจึงคิดค๎นทฤษฎีใหมํเพ่ือเติมเต็มสํวนที่ทฤษฎีอ่ืนมิอาจครอบคลุมถึง จึงเป็นทฤษฎีที่
เจาะจงเฉพาะบางด๎านเทํานั้น แตํตรงประเด็นตามบริบทของวรรณกรรมมลายู  จากแนวคิดดังกลําว 
ฮาซิม อาวัง จึงคิดค๎นทฤษฎีที่เป็นกลางมากกวําเมื่อใช๎กับการศึกษาวรรณกรรมมลายู เรียกวํา Teori  
Pengkaedahan Melayu  อาจแปลเป็นภาษาไทยวํา ทฤษฎีหลักการนิยามความเป็นมลายู เพ่ือเป็น
ตัวเลือกที่นอกเหนือจากทฤษฎีตะวันตก ฮาซิม อาวัง ได๎ยึดพื้นฐานทางสังคมมลายู ด๎านความสวยงาม 
ความละเอียดอํอน ความสูงสํงในการสร๎างสรรค์สังคม ผลงานทางวรรณศิลป์ของชาวมลายู  
โดยเฉพาะศิลปะด๎านภาษาในงานวรรณกรรม  ฮาซิม อาวัง ได๎พบวํา ภาษาเป็นจิตวิญญาณของการ
สื่อสารในสังคมมลายูที่เดียว ฉะนั้นการวิเคราะห์ท าความเข๎าใจวรรณกรรมมลายูให๎ถึงแกํนจริงๆ จึง
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จ าเป็นต๎องใช๎ทฤษฎีของตนเอง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับโลกทัศน์ (Worldview) ของชาวมลายูให๎มาก
ที่สุด ส าหรับหลักส าคัญของการวิเคราะห์ตามทษฎี Pengkaedahan Melayu นั้น ฮาซิม อาวัง ได๎
เน๎นหลักส าคัญ 2 ด๎าน คือ Pengkaedahan Alamiyah (หลักการนิยามด๎านธรรมชาติ) และ 
Pengkaedahan Keagamaan (หลักการนิยามด๎านศาสนา) ทั้งสองหลักการนี้ มีความเกี่ยวข๎อง 
เกื้อหนุนกัน 

 1) Pengkaedahan Alamiah (หลักการนิยามด๎านธรรมชาติ)  
     Pengkaedahan Alamiah  วางอยูํบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตของชาวมลายู ที่ถือวํา

ธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งในวิถีการด าเนินชีวิต  (Hashim Awang, 1993) กลําววํา ทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎี
ที่มีพ้ืนฐานความเข๎าใจที่วํา วรรณกรรมเป็นเสมือนวัตถุหนึ่งที่ เกิดจากผลการสรรสร๎างวัตถุอ่ืนโดย     
ผู๎ทรงสร๎างหรือพระเจ๎า วรรณกรรมจึงเป็นผลการสรรสร๎างของมนุษย์ จากหลักคิดดังกลําว 
วรรณกรรมจึงถูกมองวํา เป็นวัตถุธรรมชาติอยํางหนึ่งที่ก าเนิดขึ้นด๎วยสาเหตุและหน๎าที่โดยเฉพาะ   
จากลักษณะเดํนของชาวมลายูทีเ่ป็นผู๎มีกิริยามารยาทที่นุํมนวล มีศิลปะที่วิจิตร ด๎วยเหตุนี้พวกเขาจึงมี
การอบรมสั่งสอนลูกหลานและขัดเกลาสังคมด๎วยวิธีการที่ละมุนละไม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ฉะนั้น
การวิเคราะห์วรรณกรรมมลายู จึงจ าเป็นต๎องมีหลักทฤษฎีของตนเอง ที่มีความสอดคล๎องกับคํานิยม 
ลักษณะภูมหิลังและวิวัฒนาการของงานวรรณกรรมมลายู 
  การศึกษาธรรมชาติแวดล๎อม จ าเป็นต๎องศึกษาท าความเข๎าใจถึงวิถีชีวิตมลายูที่
ยึดถือธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต ธรรมชาติเป็นปัจจัยแรกในการให๎อาชีพ ประสบการณ์ บทเรียน 
และคุณธรรมความดี (Hashim Awang, 1993) ความเข๎าใจดังกลําว ฮาซิม อาวัง จึงได๎ก าหนด
รายละเอียดของ Pengkaedahan Alamiah ไว๎ 3 ประการคือ Pendekatan Gunaan (การศึกษา
ด๎านการน าไปใช๎) Pendekatan Moral (การศึกษาด๎านศีลธรรม) และ Pendekatan Firasat 
(การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์) การศึกษาทั้ง 3 ด๎านนี้ได๎ควบรวมในธรรมชาติแวดล๎อม 
(Alamiah) ซึ่งเปน็ธรรมชาติ วิถีชีวิต แนวคิด คํานิยม และปรัชญาที่แตกตํางจากคนที่ไมํใชํมลายู 
 

   1.1) Pendekatan Gunaan (การศึกษาด๎านการน าไปใช๎) 
       การศึกษาด๎านการน าไปใช๎ วางอยูํบนพื้นฐานที่วํา วรรณกรรมเป็นสํวนหนึ่งของ

ธรรมชาติ (Alam) เป็นผลที่เกิดจากการสรรสร๎าง กลําวคือ ธรรมชาติเป็นสิ่งถูกสร๎างโดยพระเจ๎า 
ขณะที่วรรณกรรมเป็นสิ่งถูกสร๎างโดยมนุษย์ วรรณกรรมที่มนุษย์สรรสร๎างขึ้นมีหน๎าที่ประการแรกคือ 
เ พ่ืออ านวยประโยชน์ ให๎มนุษย์ เอง  มนุษย์จึ ง เป็นทั้ งผู๎สร๎ างและผู๎ ใช๎วรรณกรรม (Hashim 
Awang,1993) การศึกษาด๎านการน าไปใช๎เป็นการมองวรรณกรรมเสมือนสิ่งที่ถูกสร๎างอ่ืนๆ ที่สร๎างโดย
พระเจ๎า ซึ่งทุกๆ สิ่งที่พระเจ๎าสร๎างขึ้นยํอมมีสาเหตุ บทบาท หน๎าที่ และวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 
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เฉกเชํนเดียวกับวรรณกรรมที่สรรสร๎างโดยมนุษย์ ยํอมมีสาเหตุ หน๎าที่ และวัตถุประสงค์เชํนกัน 
วรรณกรรมจึงสามารถอ านวยประโยชน์แกํมนุษย์เหมือนวัตถุธรรมชาติอื่นๆ นั่นเอง 

 
        1.2) Pendekatan Moral (การศึกษาด๎านศีลธรรม) 
               การศึกษาด๎านศีลธรรม เป็นการศึกษาตํอเนื่องจากการศึกษาด๎านการน าไปใช๎ 

การศึกษาด๎านศีลธรรม เกิดจากความเข๎าใจพื้นฐานที่วํา วรรณกรรมเป็นเสมือนวัตถุทางธรรมชาติและ
เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ดังกลําว เกิดจาก 2 
ประการส าคัญ คือ เหตุการณ์ที่มนุษย์ได๎ประสบผําน และข๎อมูลหรือองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ 
รวมทั้งสถานการณ์แวดล๎อมของพวกเขา ประสบการณ์ของมนุษย์ดังกลําว สํงผลทั้งด๎านบวกและด๎าน
ลบ ในฐานะเป็นตัวอยํางและกรอบให๎มนุษย์ วรรณกรรมจึงสามารถวางกรอบแนวคิด ผําน
ประสบการณ์ของมนุษย์ดังกลําว สามารถตักตวงประสบการณ์ เป็นคติสอนใจ เป็นบทเรียนที่สามารถ
ถํายทอดตํอไปได ๎
  ประการแรก การสร๎างสรรค์วรรณกรรมยํอมได๎รับอิทธิพลจากประสบการณ์ และ
จากเหตุการณ์ตํางๆ ที่ผํานมาของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู๎และท าความเข๎าใจผลของพฤติกรรม
ผํานงานวรรณกรรม เรียนรู๎การเปลี่ยนแปลง ความไมํแนํนอนของสิ่งแวดล๎อมรอบตัว เพ่ือให๎ตระหนัก 
เตรียมความพร๎อมอยูํเสมอ และเป็นบทเรียน หรือข๎อเตือนใจได๎เชํนกัน 

 ประการที่สอง คือ ข๎อมูลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ หมายถึง องค์ความรู๎ที่มีอยูํใน
ตัวผู๎เขียน ไมํวํารับผํานการเรียนรู๎อยํางเป็นทางการ หรือการเรียนรู๎อยํางไมํเป็นทางการก็ตาม ทั้งหมด
นี้ถูกน ามารวบรวมในวรรณกรรมที่สร๎างสรรค์โดยผู๎เขียน ดังนั้น การสรรสร๎างงานวรรณกรรม          
ดูเหมือนวํา ต๎องเตรียมองค์ความรู๎ที่หลากหลาย เชํน ด๎านประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งสามารถอธิบายความรู๎และบทเรียนตํอผู๎อําน พร๎อมกับคุณคําด๎านสุนทรียภาพ (Esthetic)   

         
     1.3) Pendekatan Firasat  (การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์) 
  การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์ คล๎ายกับการศึกษาด๎านศีลธรรม (Moral) ที่

ยึดถือวํา วรรณกรรมเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต เหตุการณ์ดังกลําว 
เกี่ยวข๎องกับความฝัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางธรรมชาติที่แฝงด๎วยความหมายที่จ าเป็นต๎องใช๎
ค าอธิบายเพ่ือท าความเข๎าใจ ถือเป็นลักษณะของกระบวนการค๎นหาความหมายผํานสัญลักษณ์หรือ
ท านายสิ่งบํงชี้ที่ก าหนด (Hashim Awang, 1993) สังคมมลายูจ านวนมากถือวํา ความฝันเป็นเรื่อง
ส าคัญ และมีความหมายตํอชีวิต ความฝันที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาที่ก าลังหลับนอน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ใต๎
จิตส านึก ซึ่งจ าเป็นต๎องท านายและอธิบายให๎เกิดความเข๎าใจ วรรณกรรมงานเขียนก็สามารถยึดถือ
เสมือนความฝันได๎เชํนกัน แตํเป็นความฝันในขณะรู๎สึกตัว วรรณกรรมจึงมีความหมายอยูํ 2 ประการ 
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คือ ประการแรก มีความหมายอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (Tersurat) เป็นความหมายที่เข๎าใจได๎จาก
การถํายทอดผํานตัวเขียน หรือผํานการพูดโดยตรง  ประการที่สอง มีความหมายเบื้องลึก (Tersirat) 
เป็นสํวนที่ต๎องใช๎จิตใจ และความเป็นปัญญาชน (ผู๎รู๎) เพ่ือท าความเข๎าใจความหมาย ซึ่งถือเป็นสํวนที่
งานวรรณกรรมที่มีคุณภาพสูงมักจะแฝงความหมายที่ต๎องการสื่อไว๎ 

 การท าความเข๎าใจความหมายเชิงลึกนั้น จ าเป็นต๎องอาศัยการอธิบายความเข๎าใจ ซึ่ง
การอธิบายท าความเข๎าใจนี้ กระท าโดยการท าความเข๎าใจจากสิ่งบํงชี้ตํางๆ ที่ปรากฎในลักษณะลาย
ลักษณ์ ประกอบกับมีกระบวนการ วิธีคิด วิเคราะห์ ที่วางอยูํบนพ้ืนฐานของความเป็นผู๎รู๎ และเปิด
กว๎างด๎วยการใช๎วิทยปัญญา อาจกลําวโดยสรุปวํา การจะท าความเข๎าใจแกํนความรู๎ของวรรณกรรม
จริงๆนั้น จ าเป็นต๎องหาสิ่งบํงชี้ และท าความเข๎าใจสิ่งบํงชี้ที่กลําวมาเสียกํอน 

 
  2) Pengkaedahan Keagamaan (หลักการนิยามด๎านศาสนา) 

    หลักการด๎านศาสนา วางอยูํบนพ้ืนฐานของความศรัทธาในศาสนาอิสลาม ที่ยึด
คัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮาดิษ เป็นบรรทัดฐานอันสูงสุด การย าเกรง และยอมจ านนตํอพระเจ๎า ด๎วย
ความคิดดังกลําวนี้ ฮาซิม อาวัง จึงได๎ก าหนดกรอบการศึกษาไว๎ 3 ด๎านที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบด๎วย 
Pendekatan Dakwah (การศึกษาด๎านการเชิญชวน) Pendekatan Kemasyarakatan (การศึกษา
ด๎านสังคม) และ Pendekatan Seni (การศึกษาด๎านวรรณศิลป์) (Hashim Awang, 1993) 

 
 2.1) การศึกษาด๎านการเชิญชวน (Pendekatan Dakwah) 
       การศึกษาด๎านการเชิญชวน ได๎มองวรรณกรรมในฐานะเป็นสื่อชํวยยกระดับคุณคําด๎าน

ความย าเกรงของแตํละคนตํอพระเจ๎า  วรรณกรรมงานเขียนในลักษณะนี้ เป็นที่รู๎จักในชื่อ 
“วรรณกรรมกีตาบ” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเชิญชวนมนุษย์เข๎าสูํหลักธรรมทาง
ศาสนา ชํวยให๎มนุษย์รู๎จักพระเจ๎าอยํางลึกซึ้ง จนเกิดความรักและความย าเกรงตํอพระเจ๎า ฉะนั้น
วรรณกรรมงานเขียนจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถน าความชัดแจ๎งในเรื่องความสูงสํงของศาสนาอิสลาม 
และเป็นเครื่องมือในการเผยแพรํศาสนาอิสลาม (Hashim Awang, 1993) 

 
  2.2) การศึกษาด๎านสังคม (Pendekatan Kemasyarakatan) 
        การศึกษาด๎านสังคม จะเน๎นในด๎านคุณงามความดีในงานวรรณกรรม งานวรรณกรรม

ถือเป็นผู๎เปิดเผยปมปัญหาตํางๆ ที่มีรากเหง๎าจากความต๎องการเห็นสังคมท่ีดีและเป็นธรรมดังเจตจ านง
ในศาสนาอิสลาม ในประการนี้วรรณกรรมจึงเป็นผู๎กล๎าที่ต๎องเผชิญกับความเป็นจริง ท๎าทายความเท็จ 
ความอยุติธรรม ความหลอกลวง การคอรัปชั่น  และเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งน าความอํอนแอสูํสังคมและ
ความศรัทธาในศาสนาของมนุษย์ จากฐานความคิดดังกลําว การศึกษาวรรณกรรมจึงสามารถมุํงศึกษา
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สภาพปัญหาตํางๆ ในสังคม และยังมุํงศึกษาภูมิหลังของผู๎เขียน เพ่ือให๎เข๎าใจแนวคิดและมุมมอง
ผู๎เขียนเองที่ปรากฎในงานวรรณกรรมของเขา การศึกษาในด๎านนี้อาจเกี่ยวข๎องกับการศึกษาในด๎าน
หลักกฎหมายศาสนา (Syariah) การนมัสการพระเจ๎า คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในทัศนะของความเป็นอิสลาม (Hashim Awang, 1993) 

 
   2.3) การศึกษาด๎านวรรณศิลป์ (Pendekatan Seni) 
         การศึกษาด๎านวรรณศิลป์ใช๎เพ่ือยกระดับคุณคําเชิงลึกที่มีอยูํในวรรณกรรมนั้นๆ เป็น

ความงดงามของงานวรรณกรรม แตํเป็นความงดงามที่อยูํในกรอบคุณคําของอิสลาม ไมํขัดตํอหลักการ
ทางศาสนา การศึกษาสามารถท าได๎ในหลากหลายรูปแบบ เชํน ด๎านกายภาพและจิตวิญญาณ การ
เลือกหัวข๎อ ตัวละคร ฉาก มุมมอง วิธีการน าเสนอ หรือภาษาทําทาง ฮาซิม อาวัง ได๎กลําวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วํา ความงดงามนั้นจ าเป็นต๎องอยูํบนแกํนหลักของความศรัทธา หมายความวํา โลกของ
การศึกษาวรรณกรรมนั้น ให๎ข๎อค๎นพบตํางๆ เพ่ือในท๎ายสุดแล๎วต๎องกลับสูํการเสริมสร๎างความมั่นคงใน
หลักศรัทธาตํอพระเจ๎า นั่นคือ ความย าเกรง และความรักตํอพระเจ๎า (Hashim Awang, 1993) 

 กลําวโดยสรุปได๎วํา วรรณกรรมมลายู มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์เฉพาะตน จึงควร
ศึกษาโดยใช๎หลักทฤษฎีของตนเอง การศึกษาวรรณกรรมมลายูผํานธรรมชาติแวดล๎อมของสังคมมลายู 
และศาสนาที่พวกเขานับถือ สามารถเข๎าถึงรากเหง๎าความคิด และโลกทัศน์ ของชาวมลายูที่ปรากฏอยูํ
ในงานวรรณกรรม 
 

ภาพประกอบที่ 1 ทฤษฎี Penkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) 
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(การศึกษาด๎านสังคม) 

3. Pendekatan Seni 
(การศึกษาด๎านวรรณศิลป์) 
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2.6 แนวคิดเรื่องคติชน (Folklore)       
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, น. 226) ได๎ให๎ความหมายของคติ

ชาวบ๎านวํา หมายถึง เรื่องราวของชาวบ๎านที่เป็นของเกําเลําตํอปากและประพฤติสืบๆ กันมาหลายชั่ว
อายุคน ในรูปคติสํวนตัว ประเพณี นิทาน เพลง ภาษิต ปริศนาค าทาย ศิลปะ สถาปัตยกรรม 
การละเลํนของเด็ก เป็นต๎น 

 William Tom (อ๎างถึงใน อารี ถาวรเศรษฐ์, 2546, น. 2) เป็นผู๎บัญญัติศัพท์
ภาษาอังกฤษวํา Folklore ได๎ให๎ความหมายของคติชนอยํางกระชับวําเป็นคติของประชาชน  

 ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550, น. 21)  ระบุวําค าวําคติชนวิทยา หรือในภาษาอังกฤษใช๎
ค าวํา “Folklore” เป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษาข๎อมูลทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีการถํายทอดสืบตํอกันมา 
ทั้งในสังคมชนบทและในสังคมเมือง ไมํวําจะเป็นต านาน นิทาน นิยายประจ าถิ่น เพลง ปริศนาค าทาย 
ส านวนภาษิต ค าพังเพย การละเลํน การแสดง เครื่องมือเครื่องใช๎ อาหารการกิน ยาพ้ืนบ๎าน ความ
เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 

 ขณะที่ สุรพงษ ์ลือทองจักร (2552, น. 109) ได๎แยกแยะค าวํา คติชนวิทยา เป็นค าที่
ผสมกัน 3 ค า และตํางก็มีความหมายตํางออกไป คือ  (1) คติ หมายถึง แนวทาง วิถีทาง (เชํนค าวํา 
คติโลก คติธรรม) (2) ชน หมายถึง คนในกลุํมหนึ่ง หรือในชาติหนึ่ง และ (3) วิทยา หมายถึง ความรู๎  

 ดังนั้นจากรูปศัพท์ดังกลําว คติชนวิทยา จึงหมายถึง ความรู๎ที่ได๎มาจากการศึกษาวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูํของกลุํมคน กลุํมใดกลุํมหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการของกลุํมอยํางเดํนชัด โดยมุํงเน๎นไป
ยังกลุํมคนที่ความเจริญแบบสมัยใหมํยังเข๎าไปไมํถึงมากนัก ซึ่งกลุํมคนเหลํานี้จะยังคงมีวิถีชีวิตที่
คล๎ายๆ กัน มีความสัมพันธ์กันอยํางเหนียวแนํน เป็นแบบญาติพ่ีน๎องกัน มีความคิด ความเชื่อ และ
แบบของความประพฤติอยํางเดียวกัน และมักจะแตกตํางจากสังคมเมือง หรือสังคมที่มีความเจริญทาง
วัตถุอยํางมากแล๎ว 

 อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 3) ได๎สรุปความหมายของคติชนวิทยาวํา เป็นคติชนซึ่ง
ได๎รับการถํายทอดมาทางวัฒนธรรมที่รับชํวงตํอ ๆ กันมา มีวิธีการถํายทอดจากรุํนหนึ่งไปอีกรุํนหนึ่ง
โดยวิธีการบอกเลําเป็นข๎อมูลมุขปาฐะ (ถ๎อยค า) ปฏิบัติและจดจ าตํอๆ กันมา บางครั้งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงบ๎าง และมีลักษณะส าคัญ คือ ไมํทราบต๎นตอที่ชัดเจน และมีลักษณะที่เกําแกํพอสมควร 

 อยํางไรก็ตาม เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2543) ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา แม๎จะเป็นที่
ยอมรับกันอยํางมากวําคติชน (Folklore) คือ วรรณกรรมที่ถํายทอดไปในลักษณะมุขปาฐะ แตํอาจจะ
เป็นการจ ากัดความที่ไมํครอบคลุมข๎อมูลบางประเภท เชํนดนตรี การพยากรณ์อากาศแบบพ้ืนบ๎าน 
เป็นต๎น เพราะในปัจจุบันการศึกษาคติชนวิทยาได๎ให๎ความสนใจกับวัฒนธรรมวัตถุ และวิถีชีวิตพ้ืนบ๎าน         
มีการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎าน และงานชํางฝีมือตํางๆ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา แม๎วําวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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จะมีความส าคัญและเป็นศูนย์กลางของข๎อมูล แตํจ านวนข๎อมูลคติชนที่ไมํใชํวรรณกรรมก็เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และขณะเดียวกัน ขนบประเพณีและความเชื่อก็เป็นสิ่งที่จะละทิ้งเสียมิได๎เชํนเดียวกัน 

 จึงขอสรุปความหมายของคติชนที่ครอบคลุมทุกเขตข๎อมูลวํา คติชน หมายถึง      
คติชาวบ๎าน ทั้งในลักษณะที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ การแสดง การละเลํน ภูมิปัญญางานหัตถกรรม 
การกสิกรรม การพยากรณ์ดินฟูาอากาศ งานชํางงานฝีมือตํางๆ รวมทั้งการสืบทอดความรู๎ 
ประสบการณ์ เชาวน์ปัญญา ทักษะ อุปนิสัยและการปฏิบัติบางอยําง ผํานการถํายทอดจากรุํนเกําไป
ยังคนรุํนใหมํด๎วยวิธีการพูดให๎ฟังและท าให๎ดูโดยไมํอ๎างอิงหนังสือต าราหรือครูในโรงเรียน  

 
 การจ าแนกประเภทของข้อมูลคติชน 
 Brunvand (อ๎างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ 2543, น. 113-118) ได๎แยก

ประเภทของคติชนวิทยาออกเป็น 3 ประเภท ดังตํอไปนี้ 
 1) คติชนที่ใช๎ถ๎อยค า (Verbal Folklore) เป็นคติชนที่ใช๎ภาษาเป็นตัวก าหนด       
มีประเภทยํอยๆ ดังตํอไปนี้ 
   1.1) ค าพูดของชาวบ๎านรวมทั้งภาษาถิ่น และการตั้งชื่อ (Folk Speech, 
Dialect Naming) 

1.2) สุภาษิตและค ากลําวที่เป็นสุภาษิต (Folk Proverb, Proverbial 
Saying) 

1.3) ปริศนาค าทาย (Folk Riddles) 
1.4) ค าพูดที่คล๎องจองกัน (Folk Rhymes) 
1.5) การเลําเรื่อง (Folk Narratives) 
1.6) เพลงชาวบ๎าน (Folk Songs) 

  2) คติชนที่ใช๎ถ๎อยค าบางสํวน (Partly Verbal Folklore) แยกยํอยได๎อีก 6 ประเภท 
กลําวคือ 

    2.1) ความเชื่อและคติในเรื่องโชคลาง (Belief and Superstition)  
    2.2) การละเลํนของชาวบ๎าน (Folk Games)  
    2.3) ละครชาวบ๎าน (Folk Dramas)  
    2.4) ระบ าของชาวบ๎าน (Folk Dances)  
    2.5) ประเพณีของชาวบ๎าน (Folk Customs)  

 3) คติชนที่ไมํใช๎ถ๎อยค า (Non-verbal Folklore) เป็นคติชนที่ไมํได๎ใช๎ภาษาเป็น
ตัวก าหนด มีประเภทยํอย ๆ ดังตํอไปนี้ 

 3.1) สถาปัตยกรรมชาวบ๎าน (Folk Architecture) 
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 3.2) ศิลปะชาวบ๎าน (Folk Art) 
 3.3) งานฝีมือของชาวบ๎าน (Folk Craft) 
 3.4) การแตํงกายของชาวบ๎าน (Folk Costumes) 
 3.5) อาหารของชาวบ๎าน (Folk Food)  
 3.6) อากัปกิริยาของชาวบ๎าน (Folk Gesture)  
 3.7) คนตรีชาวบ๎าน(Folk Music)  

   
คุณสมบัติของข้อมูลคติชน 

  Brunvand (อ๎างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2543, น. 111-113) ยังได๎กลําวถึง
คุณสมบัติที่แท๎จริงของข๎อมูลคติชนวําจะต๎องมี 5 ลักษณะดังตํอไปนี้ 
  1) คติชนมีลักษณะเป็นมุขปาฐะ (Oral) เป็นการถํายทอดข๎อมูลด๎วยปากจากคนๆ 
หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจากรุํนหนึ่งไปยังคนรุํนตํอไป “การถํายทอดแบบมุขปาฐะ” (Oral 
Transmission) นั้น รวมถึงเรื่องราวสั้นๆ ที่ประกอบการสาธิต และการเลียนแบบด๎วย เชํน การเรียน
การสอนการแกะสลักไม๎ การละเลํนตามประเพณี การเย็บปักถักร๎อย เป็นต๎น คติชนจะไมํถํายทอดใน
ลักษณะที่เป็นทางการ ที่เป็นการจงใจ โดยใช๎หนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์มาเป็นเครื่องมือ หรือด๎วยเครื่องมือ
อ่ืนๆ เชํน เครื่องบันทึกเสียง การเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือด๎วยวิถีทางของการพานิชย์ 
  2) คติชนมีลักษณะเป็นประเพณีปรัมปรา (Traditional) สามารถตีความได๎ 2 
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง คติชนถํายทอดกันตํอๆ มาแบบซ้ าๆ กันในรูปแบบที่แนํนอนหรือเป็น
มาตรฐาน และประการที่สอง คติชนแพรํกระจายหมุนเวียนอยูํในทํามกลางสมาชิกของกลุํมเฉพาะ 
  3) คติชนมีลักษณะเป็นหลายส านวนตํางกัน (Different Versions) การถํายทอด
แบบมุขปาฐะจะท าให๎เกิดส านวนตํางๆ ของต๎นฉบับ (Text) ฉบับเดียวกัน โดยทั่วไปแล๎วนักคติชน
วิทยาจะพูดถึงข๎อมูลแตํละชิ้นวําเป็น text หรือ version และจะเรียกวํา variant กับ text ที่ผิด      
แผกแตกตํางออกไปจากมาตรฐานสามัญอยํางกว๎างขวาง Brunvand มีความเห็นวํา นิทาน เรื่องราว 
สุภาษิต ค าพังเพย หรือต๎นฉบับของข๎อมูลอื่นๆ นั้น จะเป็นข๎อมูลคติชนที่มีชีวิต ตราบใดที่ยังหมุนเวียน
แพรํหลายอยูํในความผันแปรตํางๆ ตามแบบอยํางประเพณีดั้งเดิม ในลักษณะที่เป็นมุขปาฐะ  
  4) คติชนมีลักษณะเป็นสิ่งที่ไมํทราบที่มา (Anonymous) คติชนสํวนใหญํจะไมํรู๎วํา
ใครเป็นผู๎แตํง แม๎การค๎นคว๎าข๎อมูลคติชนอาจท าให๎ทราบถึงตัวผู๎สร๎างสรรค์ข๎อมูลได๎ แตํข๎อมูลสํวน
ใหญํจะไมํปรากฏวําใครเป็นผู๎แตํงข้ึนมา และแม๎แตํเวลาที่ข๎อมูลนั้นๆ ก าเนิดขึ้นมากับสถานที่ที่ก าเนิด 
ก็ยังเป็นเรื่องลึกลับเสียเป็นสํวนมาก 
  5) คติชนมีแนวโน๎มที่จะกลายเป็นสูตรหรือกฎเกณฑ์ (Tend to become 
Formularized) คือ ข๎อมูลบางสํวนเกิดขึ้นซ้ าซาก หรือมีการซ้ าค า ซ้ าวลี หรือมีแบบแผนของการซ้ า 
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เพ่ือที่จะพรรณนาถึงการเปิดเรื่อง ปิดเรื่อง หรือกลําวถึงเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นรูปแบบการใช๎ถ๎อยค าใน
ประเพณีปรัมปรา นอกจากนี้ภาษาที่ใช๎แตกตํางกันในหลายๆ ประเทศ ก็ยังมีลักษณะเป็นสูตรตํางๆ 
กัน และใช๎ประเภทของคติชนตํางกันด๎วย 

  

 บทบาทของคติชนวิทยา 
 อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 10) ได๎ระบุถึงบทบาทและหน๎าที่ของคติชนวิทยาซึ่งมี

ด๎วยกัน 5 ประการ ดังตํอไปนี้ 
1) เพ่ือความบันเทิง 
2) เพ่ือเป็นกระจกเงาให๎เห็นวัฒนธรรม 
3) เพ่ือการศึกษากลํอมเกลา 
4) เพ่ือรักษาแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล 
5) เพ่ือเป็นเครื่องบรรเทาอารมณ์   

 ขณะที่ศิราพร ณ ถลาง (2548) ในหนังสือทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการ
วิเคราะห์ต านาน-นิทานพ้ืนบ๎าน ระบุวํานักคติชนวิทยาในส านักคิดทฤษฎีบทบาทหน๎าที่นิยม 
(Functionalism) หรือทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่ (Structural-Functionalism) จะมองวําวัฒนธรรม
สํวนตํางๆ ในสังคมมีหน๎าที่ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ทั้งด๎านปัจจัยพ้ืนฐาน ด๎านความมั่นคง
ทางสังคม และความมั่นคงทางจิตใจ วัฒนธรรมในสํวนที่เป็นคติชน ไมํวําจะเป็นเรื่องเลําประเภทตํางๆ 
เพลง การละเลํน ความเชื่อ พิธีกรรม ล๎วนมีหน๎าที่ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ทางด๎านจิตใจ
และชํวยสร๎างความเข๎มแข็ง และความมั่นคงทางวัฒนธรรมให๎แตํละสังคม ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรม
ที่เป็นคติชนจึงควรศึกษาในบริบททางสังคมนั้นๆ เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของข๎อมูลประเภทคติชนที่
ชํวยให๎สังคมด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง 

 คติชนแตํละประเภทอาจมีบทบาทตํางกัน และคติชนบางประเภทอาจมีบทบาท
หลายประการ ดังในบทความ “Four Functions of Folklore” ของ William Bascom (อ๎างถึงใน  
ศิราพร ณ ถลาง 2548, น. 319-321) ได๎จ าแนกบทบาทหน๎าที่ของคติชนในภาพรวมไว๎ 4 ประการ คือ 
ประการแรก ใช๎อธิบายทีมาและเหตุผลในการท าพิธีกรรม ประการที่ 2 ท าหน๎าที่ให๎การศึกษาในสังคม
ที่ใช๎ประเพณีบอกเลํา ประการที่ 3 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และ
ประการที่ 4 ให๎ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให๎กับความคับข๎องใจของบุคคล 

 โดยสรุปแล๎วคติชนวิทยาเป็นค าที่ใช๎แทนภาษาอังกฤษวํา folklore เป็นศาสตร์ที่วํา
ด๎วยวิถีชีวิตของกลุํมชนมีลักษณะเป็นสํวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่ถํายทอดด๎วยวิธีการจดจ า 
หรือการปฏิบัติสืบตํอกันมาโดยไมํอาจทราบได๎แนํชัดวําได๎เริ่มต๎นมาเมื่อไร คติชนมีคุณคําตํอการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นแนวทางในการเสริมสร๎างความเป็นอยูํที่เป็นสุข  และความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมให๎แกํสังคม 
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  2.7 การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม 
      สมใจ ศรีวงค์ษา (2550) ได๎กลําวถึงการวิเคราะห์วรรณกรรมวํา เป็นการ

พิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินคํา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตํอผู๎วิเคราะห์ในการน าไปแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายข๎อเท็จจริงให๎ผู๎อ่ืนทราบ ด๎วยวําใครเป็นผู๎แตํง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์
อยํางไร ตํอใครบ๎าง ผู๎วิเคราะห์ มีความเห็นอยํางไร เรื่องที่อํานมีคุณคําด๎านใดบ๎างและแตํละด๎าน
สามารถน าไปประยุกต์ให๎เกิดประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวันอยํางไรบ๎าง  

การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยํางกว๎าง ทั้งนี้เพ่ือให๎ครอบคลุม
งานเขียนทุกประเภท แตํละประเภท ผู๎วิเคราะห์ต๎องน าแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช๎ ให๎เหมาะสมกับ
งานเขียนแตํละชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันไป ซึ่งประพนธ์  เรืองณรงค์ และคณะ (2545, น. 128)  
ไดใ๎ห๎หลักเกณฑ์กว๎างๆ ในการวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้ 

1) ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู๎แตํง เพ่ือชํวยให๎วิเคราะห์ในสํวนอื่นๆ 
2) ลักษณะค าประพันธ์ 
3) เรื่องยํอ 
4) เนื้อเรื่อง ให๎วิเคราะห์เรื่องในหัวข๎อตํอไปนี้ตามล าดับ โดยบางหัวข๎ออาจจะมี 

หรือไมํมีก็ได๎ตามความจ าเป็น เชํน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตํง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช๎
ถ๎อยค า ส านวนในเรื่องทํวงท านองการแตํง วิธีคิดสร๎างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู๎เขียน เป็นต๎น 

5) แนวคิด จุดมุํงหมาย เจตนาของผู๎เขียนที่ฝากไว๎ในเรื่อง ซึ่งต๎องวิเคราะห์ออกมา 
 6) คุณคําของวรรณกรรม  
 ทั้งนี้การวิเคราะห์งานประพันธ์โดยทั่วๆ ไป นักวิเคราะห์วรรณกรรมนิยมพิจารณา

กว๎างๆ 4 ประเด็น คือ 
1) คุณคําด๎านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจท าให๎ผู๎อํานเกิด

อารมณ์ ความรู๎สึกและจินตนาการตามรส ความหมายของถ๎อยค าและภาษาที่ผู๎แตํงเลือกใช๎เพ่ือให๎มี
ความหมายกระทบใจผู๎อําน 

2) คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธีน าเสนอจะอธิบาย และ
ยกตัวอยํางประกอบพอเข๎าใจ โดยจะกลําวควบกันไปท้ังการวิเคราะห์และการวิจารณ์ 

3) คุณคําด๎านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท๎อนให๎เห็นสภาพของสังคมและ
วรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได๎อีกด๎วย 

4) การน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันผู๎อํานสามารถน าแนวคิดและประสบการณ์
จากเรื่องที่อํานไปประยุกต์ใช๎หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคมดังได๎กลําวมา สามารถสรุปได๎วํา 
วรรณกรรมนอกจากเป็นความสวยงามทางภาษาแล๎ว ยังเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในการสื่อสาร
ของมนุษย์ วรรณกรรมได๎แฝงองค์ความรู๎ที่สืบทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน ทั้งในด๎านภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และที่ส าคัญยิ่งคือ การอบรมสั่งสอน ให๎คติสอนใจเพ่ือขัดเกลา
สังคมสูํความดีงาม ถือเป็นคติชนที่ใช๎ถ๎วยค า (Verbal Folklore) ที่มีคํายิ่ง การศึกษาวรรณกรรมจึง
ต๎องศึกษาอยํางรอบด๎านทั้งที่เกี่ยวกับผู๎ประพันธ์ บทประพันธ์ และกลุํมเปูาหมายที่วรรณกรรมสื่อถึง 
การศึกษาในลักษณะดังกลําวเป็นการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) เพ่ือท า
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู๎ที่ปรากฏในวรรณกรรม และเพ่ือให๎การศึกษาวรรณรรมปันตุน
ซึ่งเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูมีความชัดเจนมากขึ้น จึงสมควรใช๎ทฤษฎี Penkaedahan 
Melayu ซึ่งเป็นทฤษฎีที่คิดค๎นส าหรับการศึกษาวรรณกรรมมลายูโดยเฉพาะมาใช๎ศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้
แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม ทั้งของ Wallek และ Rene และของ Ian Watt กับทฤษฎี 
Penkaedahan Melayu ของ ฮาซิม อาวัง มีสํวนสอดคล๎องกันมาก กลําวคือ การศึกษาวรรณกรรม
เชิงสังคมจะศึกษารายละเอียดโดยภาพรวมของผู๎ประพันธ์ ตัวงานวรรณกรรม และรายละเอียดของผู๎
เสพวรรณกรรม ขณะที่ ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu จะศึกษาตํอยอดเพ่ือท าความเข๎าใจใน
รายละเอียดปลีกยํอยในอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู จึงถือเป็นการเติมเต็มแนวคิดการศึกษา
วรรณกรรมเชิงสังคมของ Wallek และ Rene และของ Ian Watt เพ่ือให๎การศึกษาวรรณกรรมปันตุน
ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

 
3. สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนาน ผํานการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านการเมืองการปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาอยําง
แพรํหลาย  แตํที่อาจท าความสับสนส าหรับผู๎ที่ไมํได๎ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่แหํงนี้อยําง
ลึกซึ้งคือ ค าที่เป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ใช๎เรียกผู๎คนในพ้ืนที่แหํงนี้ เชํน ชาวไทยเชื้อสายมลายู  
ชาวไทยมุสลิม ชาวมลายูมุสลิม หรือแม๎แตํการเรียกชื่อพ้ืนที่แหํงนี้ เชํน ปาตานี ปตานี ฟาฏอนี 
ปัตตานี จึงจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจค าวาทกรรมเหลํานี้ประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด๎วย 

 
 มลายู-มุสลิม 

  ค าวํา “มลายู (Malay)” หรือ “ความเป็นมลายู (Malayness)” ในพจนานุกรมของ
สุภาษิตภาษาและต ารา (Kamus Dewan) ให๎ความหมายของมลายู (Melayu) วํา หมายถึง เชื้อชาติ 
และภาษาของผู๎คนที่อาศัยอยูํในมาเลเซีย และความเป็นมลายู (Kemelayuan) หมายถึง ลักษณะที่ 
บํงบอกถึงบุคลิกของคนมลายู เชํน สภาพของหมูํบ๎านที่ยังมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมมลายู 
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(Kamus Dewan, 1994, น. 874) ขณะทีใ่นรัฐธรรมนูญของมาเลเซียได๎ระบุวํา มลายู คือ คนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งใช๎ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน และนิยมในขนบธรรมเนียมของมลายู (Zainal 
Abidin Borhan, 2009, อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น.24)  
  จากการนิยามความหมายข๎างต๎น สามารถขยายความได๎วํา ค าวํา “มลายู” หรือ 
“ความเป็นมลายู” นั้น มีความเชื่อมโยงกันระหวํางบริบททางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา
อิสลาม แม๎วําในประเด็นของศาสนานั้นอาจมีการโต๎แย๎งวําไมํใชํคนมลายูทุกคนจะนับถือศาสนา
อิสลาม อยํางที่เข๎าใจวําไมํใชํคนเชื้อสายอาหรับทุกคนจะเป็นมุสลิม แตํในเบื้องต๎นเมื่อได๎ยินค าวํา
มลายูแล๎วจะเข๎าใจได๎ทันทีวํา เป็นชาติพันธุ์มลายูที่ใช๎ภาษามลายู มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
มลายู (Adat Istiadat Melayu) และนับถือศาสนาอิสลามด๎วย ซึ่งบริบทนี้มีความสอดคล๎องกับพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร์อยํางมาก  

 ในทางประวัติศาสตร์ภูมิภาคมลายูมีพ้ืนที่ที่ครอบคลุมหลายสํวนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ โดยรวมถึงตอนใต๎ของเวียดนาม กัมพูชา ตอนใต๎ของฟิลิปปินส์ ตอนใต๎ของไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และอินโดนีเซีย กํอนที่พ้ืนที่เหลํานี้จะเป็นสํวนหนึ่งของโลก
มุสลิมนั้น ในอดีตเป็นที่ตั้งของหลายอาณาจักรมลายูโบราณ เชํน ศรีวิชัย จามปา ฟูนัน เคดาห์โบราณ 
และลังกาสุกะเป็นต๎น มาแล๎ว และเป็นรัฐที่รับเอาอิทธิพลของฮินดู-พุทธมาใช๎ในหลายด๎าน ไมํวําจะ
เป็นในเรื่องค าสอนทางศาสนา วรรณกรรม ศิลปกรรม ระบบการปกครองแบบเทวราชา  และความ
เชื่อในการสิงสถิตของพระเจ๎าในทุกสิ่ง (Pantheism) แตํการเข๎ามาของอิสลามในภูมิภาคมลายู      
ได๎เปลี่ยนรูปแบบความเชื่อ หลักปฏิบัติ และวิถีชีวิต แม๎จะไมํสามารถละเว๎นโครงสร๎างเดิมของอิทธิพล
ฮินดู-พุทธได๎ทั้งหมด (Mohd. Shuhaimi Bin Haji Ishak and Osman Chuah Abdullah, 2012, 
อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น. 25)    
  อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ ยังได๎ให๎ข๎อคิดเห็นวํา การเข๎ามาของอิสลาม 
ได๎มาพร๎อมกับน าเอาแนวคิดแหํงหลักเหตุผล และความรู๎ทางความคิด (Aqliyah) และน าเอาระบบ
ทางสังคมบนพ้ืนฐานของความอิสรภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ และปัจเจกบุคคล คุณคําแหํงความ
ยุติธรรม และจรรยาในสาระของคุณคําทางศาสนาและคุณคําทางจิตวิญญาณ ทั้งหมดได๎หลํอหลอมให๎
เป็นรากอันแข็งแกรํงของต๎นไม๎ที่อยูํใต๎พ้ืนดิน ศาสนาอิสลาม ได๎น ามาซึ่งหลักเหตุผลและปัญญา ให๎กับ
ชนชั้นขุนนาง ชนชั้นกลาง และประชาชนทั้งหมด สภาพการเหลํานี้สามารถสะท๎อนได๎จากกฎเกณฑ์
ทางศาสนาที่ทรงอิทธิพลหลายอยํางในประเด็นของปรัชญา และอภิปรัชญา (2556, น. 25) 
  อยํางไรก็ดีสังคมมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยังพบวํามีความสับสนใน
ภาคปฏิบัติ ความเข๎าใจและการแยกแยะระหวํางวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิมที่ได๎รับการสืบทอดมากับ   
ค าสอนของอิสลามท่ีแท๎จริง ด๎วยความเคยชินกับการยึดถือปฏิบัติกันมาจากรุํนแรกๆ ที่น๎อมรับศาสนา
อิสลามมาจนถึงปัจจุบัน  
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  สอดคลองกับ วรวิทย์  บารู และคณะ (2551, น. 2) ที่กลําววํา ค าวํามลายูมุสลิมใน
มิติของชาติพันธุ์ในบริบทประเทศไทยสะท๎อนถึงการเรียกผู๎คนในพ้ืนที่ หรือ ความต๎องการของคนใน
พ้ืนที่จะให๎เรียกเชํนนั้นมากกวําที่จะเรียกวําไทยมุสลิม เพราะมลายูมุสลิมมีการก าหนดอัตลักษณ์มลายู
ของตนเองด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรม
อิสลามและวัฒนธรรมมลายู   องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายูและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบํงบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี สิ่งนี้มีความสอดคล๎องกับชน
ชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu Adatnya Melayu 
Bahasanya  Islam Agamanya  (มลายูเป็นขนบธรรมเนียมของพวกเขา มลายูเป็นภาษาของพวก
เขา และอิสลามเป็นศาสนาของพวกเขา) องค์ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัว
ใดตัวหนึ่งได๎  
   ด๎วยเหตุผลด๎านการเชื่อมโยงกันอยํางแนบแนํนขององค์ประกอบด๎านความเป็น
มลายูดังกลําว จึงมีผลกระทบทางด๎านความรู๎สึกหากเรียกคนกลุํมนี้วําเป็นไทยมุสลิม เพราะค าวํา      
“คนไทย”ในภาษามลายูเรียกวํา “ออแร ซีแย” ซึ่งหมายถึง คนไทยพุทธ ขณะเดียวกันการใช๎ค าวํา 
“ออแร นายู” จะเข๎าใจได๎ทันทีวําเป็นมุสลิม การเรียกคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต๎วํามลายูมุสลิม             
ไมํได๎หมายความคนมลายูมุสลิมไมํมีจิตส านึกในความเป็นคนไทย แตํเรื่องเหลํานี้ เป็นเรื่องที่
ละเอียดอํอน และเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น 
 

 จากปาตานีและฟาฏอนีสู่ปัตตานี 
   อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 27) กลําวํา ชื่อเรียกปาตานีมี
แหลํงที่มาอยูํสองประการ ประการที่หนึ่งคือมาจากค าวําเปาะตานี (Pak Tani) ซึ่งตํอมาเพ้ียนเป็น  
ปาตานี ทัศนะดังกลําวนี้มีปรากฏในหนังสือฮีกายัต ปาตานี (Hikayat Patani) อีกทัศนะหนึ่งที่มีการ
กลําวขานกันมากคือเรื่องราวของกระจงขาวที่หาย ณ ชายหาด เรื่องดังกลําวมีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้ เมื่อครั้นพญาตูนัคภากษัตริย์องค์สุดท๎ายของราชอาณาจักร ลังกาสุกะเสด็จประพาสเพ่ือลําสัตว์
บริเวณริมชายหาด ขณะนั้นเหลํามหาดเล็กของทํานได๎ทูลให๎พระองค์ทราบวําสุนัขลําสัตว์ได๎เหําขึ้นมา
เพราะเห็นกระจงตัวหนึ่ง จากนั้นพระองค์รับสั่งให๎เหลํามหาดเล็กล๎อมจับกระจงดังกลําว แตํแล๎ว
กระจงดังกลําวได๎หายไปราวปาฏิหาริย์ จากนั้นพระองค์ถามเหลํามหาดเล็กวําจับกระจงได๎หรือไมํ 
เหลํามหาดเล็กทูลตอบวําไมํได๎แม๎จะมีการล๎อมจับแล๎วก็ตาม  พระองค์ทรงถามเหลํามหาดเล็กวํา
กระจงหาย ณ ที่ใด มหาดเล็กตอบวํา หายที่หาดนี้ (ฮีลัง ดีปาตานิง) ค าวําปาตานิงนี้ คือที่มาของค าวํา
ปาตานี  

 สํวนค าวําฟาฏอนีนั้นเป็นค าที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะให๎ชื่อของปาตานีเป็น
ภาษาอาหรับที่มีความหมายไปในทางที่ดี  เพราะค าวํา ปาตานีจะคล๎ายกับภาษาอาหรับวํา فتانة     
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ซึ่งหมายถึงประทุษร๎าย เนื่องจากความหมายดังกลําวจะแสดงไปในทางลบ ค าที่ใกล๎เคียงกับภาษา
อาหรับที่มีความหมายสร๎างสรรค์คือค าวําฟาฏอนี ( فطاذى) ซึ่งแปลวํา ฉลาด ปราชญ์เปรื่อง ค าวํา
ฟาฏอนีมักจะเป็นค าที่ปราชญ์ใช๎เพ่ือแสดงถึงถิ่นฐานเดิมของตนวําตนมาจากปาตานี ที่ปราชญ์
ดังกลําวเลือกใช๎ค าวําฟาฏอนีอยํางน๎อยมีสองวัตถุประสงค์ กลําวคือเพ่ือแสดงวําตนเองมาจากปาตานี 
สองเพ่ือท าให๎ค าวําปาตานีเป็นภาษาอาหรับ  

 ครองชัย หัตถา (2557) ระบุวํา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 8 อาณาจักรลังกาสุกะ 
ไดก๎ํอตัวขึ้นเป็นอาณาจักรแรก ๆ ในแหลมมลายูจากการพบในเอกสารที่บันทึกโดยชาวจีนและอาหรับ 
ลังกาสุกะได๎รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมของฮินดู -พุทธหรือฮินดู-ชวา โดยศูนย์กลางของ
อาณาจักรลังกาสุกะ ตั้งอยูํบริเวณบ๎านจือแร ในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีปัจจุบัน  อาณาจักร   
ลังกาสุกะเข๎าสูํยุครุํงเรืองในชํวงปี พ.ศ. 900-1400 ตํอมา อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังชํวง
พุทธศตวรรษที่ 12-16 มีอิทธิพลอยูํในแถบภูมิภาคมะละกาได๎ขยายอ านาจเข๎าครอบครอง ชื่อของ
ลังกาสุกะไมํได๎รับการกลําวถึง จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17 ที่ตั้งเดิมของอาณาจักรลังกาสุกะ ได๎เป็นที่
รู๎จักอีกครั้งแตํในชื่อใหมํวํา  ราชอาณาจักรปาตานีพร๎อมกับการเข๎ารับศาสนาอิสลาม ซึ่งอยูํในชํวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นชํวงเดียวกับท่ีอาณาจักรสุโขทัยเรืองอ านาจ  

       ตํอมาสมัยรัชกาลที่ 1 ประมาณปี พ.ศ.2329  อาณาจักรปัตตานี ได๎ถูกผนวกเข๎ามา
เป็นสํวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม จนท าให๎เกิดการตํอต๎านการปกครองจากเจ๎าเมืองที่มีเชื้อสาย
มลายูเป็นระยะๆ และรุนแรงมากที่สุดในชํวง รัชกาลที่ 5 ที่ได๎ประกาศใช๎ “กฎข๎อบังคับส าหรับ
ปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2444 เจ๎าเมืองในหัวเมืองมลายูสูญเสีย
อ านาจที่มีมาแตํเดิม จึงเกิดการตํอต๎านเป็นระยะๆ ขณะที่สยามได๎บูรณาการปตานีให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของรัฐสยามโดยการปรับโครงสร๎างทางการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช๎วิธีการที่ผํอน
ปรนบ๎าง บังคับบ๎าง และผสมผสานกันไป  

 สํวนค าวํา “ปัตตานี” นั้นมีวิวัฒนาการดังนี้ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2451 สยามได๎มีการปรับ
โครงสร๎างการปกครองหัวเมืองปัตตานี โดยให๎แบํงเมืองปัตตานีเป็นเจ็ดหัวเมืองดังตํอไปนี้ เมือง
ปัตตานี เมืองยะลา (ปัจจุบันเป็นจังหวัดยะลา) เมืองยะหริ่ง  (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานี)  เมืองระแงะ (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส) เมืองราห์มัน (ปัจจุบันเป็นอ าเภอ
หนึ่งในจังหวัดยะลา) เมืองสายบุรีและเมืองหนองจิก (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี)     
ปาตานีได๎กลายเป็นหนึ่งในจ านวนเมืองเล็กจนถึงปี พ.ศ. 2444 รวมเป็นเวลา 93 ปี ตํอมารูปแบบการ
ปกครองดังกลําวได๎เปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ปาตานีในสมัยนี้จะถูกเรียกวํา
มณฑลปัตตานี ในปี พ.ศ. 2449 ได๎มีการปรับเจ็ดหัวเมืองให๎เป็นสี่ เมืองคือ 1) เมืองปัตตานี 
ประกอบด๎วยหนองจิกและยะหริ่ง  2) เมืองยะลาประกอบด๎วยยะลาและราห์มัน 3) เมืองสายบุรี  4) 
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เมืองระแงะ หลังจากมีการยุบระบบมณฑล มณฑลปัตตานีก็ถูกแบํงออกเป็นสามจังหวัด กลําวคือ
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสดังที่เป็นอยูํทุกวันนี้ 

 
 ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แม๎วําปาตานีในอดีต หรือจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในปัจจุบันจะผํานพ๎นปรากฏการณ์

ทางประวัติศาสตร์มากน๎อยแคํไหน และความเป็นตัวตนของรัฐปาตานีอยํางที่เคยปรากฏในอดีตจะ
มลายหายไปพร๎อม ๆ กับการแบํงอาณาเขตระหวํางไทยกับอังกฤษในปี  พ.ศ. 2452 และการสร๎าง
เอกภาพแหํงรัฐผํานกระบวนการปกครองแบบเทศาภิบาลในห๎วงเวลาเดียวกัน แตํอัตลักษณ์ความเป็น
มลายูมุสลิมไมํได๎หายไปแม๎วําผํานพ๎นชํวงเวลาดังกลําวมากวํา 100 ปี   

  จวบจนถึงปัจจุบัน การใช๎ภาษามลายูของมุสลิมมีอิทธิพลมายาวนานจนรัฐไทยเริ่ม
บูรณาการประเทศในชํวงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 แตํภาษามลายูยังคงมีการใช๎ในหลายพ้ืนที่และได๎หด
หายไปในหลายพื้นท่ีเชํนกัน การส ารวจของอมร ทวีศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2530 ระบุวํา นอกจากในปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาสแล๎ว ภาษามลายูในประเทศไทยมีการใช๎อยํางกระจัดกระจายตามจังหวัดตํางๆ 
ดังตํอไปนี้  (รุสลัน อุทัย, 2551, น. 233) 
  1) จังหวัดสงขลา ภาษามลายูมีใช๎ในเขตอ าเภอเทพา สะบ๎าย๎อย นาทวี จะนะ สะเดา 
เมือง และระโนด โดยที่ในสองอ าเภอสุดท๎ายพบน๎อยมาก  
  2) จังหวัดสตูล มีพูดภาษามลายูอาศัยเฉพาะในบริเวณอ าเภอเมืองที่ต าบลบ๎านควน     
เจ๏ะบีลัง ตะมะลัง เกาะปูยู เกาะอาดัง และเกาะสาหรําย  
  3) จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง เกือบทุกต าบล อ าเภอทําศาลาที่ต าบลหัว
ตะพาน ทําศาลา และโมคลาน อ าเภอรํอนพิบูลย์ที่หมูํที่ 1 ต าบลเสาธง อ าเภอสิชล ที่ต าบลทําปรัง 
อ าเภอขนอม ที่หมูํที่ 1 ต าบลท๎องเนียน อ าเภอ ชะอวดที่ต าบลจังอําว 
  4) จังหวัดกระบี่ เขตอ าเภอเมือง ที่เกาะจ า หรือเกาะปู เกาะพีพี อ าเภอเกาะลันตา 
ที่เกาะลันตาใหญํ อ าเภอเทพนม ที่หมูํ 6 ต าบลหน๎าเขา อ าเภออําวลึก ที่บ๎านกลาง และบ๎านชํองไม๎ด า 
ต าบลคลองหิน  
  5) จังหวัดภูเก็ต เขตอ าเภอเมืองที่แหลมตุ๏กแก เกาะสิเหรํ บ๎านสะปา และที่หาด   
ราไวย์  
  6) จังหวัดพัทลุง อ าเภอกงหรา ที่ต าบลกงหรา ต าบลคลองเฉลิม และต าบลชะรัด  
  7) จังหวัดตรัง อ าเภอกันตังที่ต าบลกันตังใต๎ และต าบลเกาะลิบง  
  8) จังหวัดสุราษฎรธานี ต าบลเกาะมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย  
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  ดังนั้นโดยรวมแล๎ว ประชาชนภาคใต๎ตั้งแตํนครศรีธรรมราชลงมาถึง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ได๎เข๎ารับอิสลามพร๎อมๆ กับกระบวนการเป็นอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
โดยเฉพาะตั้งแตํกลางศตวรรษที่ 15 เป็นต๎นมา  

 ในทางภาษาศาสตร์ ภาษามลายูเป็นภาษาในตระกูลมาลาโยโปลิเนเซียน  (Malayo 
Polynesian) หรือออสโตร-เนเซียน (Austronesia) อยูํในตระกูลชวา มลายู มีลักษณะเป็นภาษาค า
ติดตํอ (Agglutinative Language) โครงสร๎างของค าจึงตํางจากภาษาไทย ลักษณะทั่วไปของภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี คือเป็นภาษาพูด (Spoken Language) ไมํมีภาษาเขียน (Written Language) แตํ
สามารถบันทึกเสียงด๎วยอักษรอาหรับได๎ และเรียกอักษรนี้วํา “อักษรยาวี” ภาษามลายูถิ่นปัตตานีจึงมี
เพียงเสียงพยัญชนะและเสียงสระเทํานั้น ไมํมีเสียงวรรณยุกต์ ยกเว๎นใน อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีและ ต าบลเจ๏ะเห จังหวัดนราธิวาส จะปรากฏเสียงสูงต่ าเหมือนมีเสียงวรรณยุกต์ในค าอันเป็น
ลักษณะของการกลายเสียง ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของท๎องถิ่นในสังคมเดิม หรือการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมใหมํ ลักษณะทั่วไปของภาษามลายูอีกประการหนึ่งคือ ค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันสํวนใหญํเป็นค า
สองพยางค์ เชํน มาแก (กิน รับประทาน) ออแร (คน มนุษย์)  ตีโด (นอน) เป็นต๎น (รัตติยา สาและ, 
2534, น. 2-4) ตํอมามีการใช๎ตัวเขียนรูมี (Rumi) โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา โดยรับอิทธิพลจาก
ประเทศมาเลเซียในชํวงตกอยูํใต๎อณานิคมของอังกฤษ และในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาตัวเขียนภาษา
มลายูปาตานีที่ใช๎อักษรไทยเป็นฐานด๎วย ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละตัวเขียน ดังนี้ 

 
  1) ตัวเขียนยาวี (Jawi)    
    ภาษามลายูในรูปตัวเขียนยาวีนั้นได๎พัฒนามาพร๎อมๆ กับอิทธิพลของภาษา

อาหรับและการเข๎ามาของศาสนาอิสลาม เพราะ การเข๎ามาของศาสนาอิสลามได๎เสริมสร๎างอารยธรรม
ใหมํๆ หลายอยําง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระยะเริ่มต๎น สิ่งที่ เห็นได๎ชัดเจนมากที่สุดก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบการใช๎ภาษามลายู จากการน าเอาภาษาอาหรับและตัวเขียนอาหรับและตัวเขียน
ภาษาเปอร์เซียบางตัว น ามาใช๎รวมกันเรียกวําตัวเขียนยาวี แตํยังคงไว๎ซึ่งการเรียกชื่อตํางๆในภาษา
มลายู แตํความเป็นภาษามลายูถูกพัฒนาผํานการน าตัวอักษรดังกลําวจนสามารถเป็นภาษาหลัก ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

  การเผยแผํอิสลามได๎น ามาซึ่งการใช๎ภาษาอาหรับอันเป็นภาษาอัลกุรอานและ       
อัลหะดีษอยํางกว๎างขวาง ภาษามลายูดั้งเดิมที่ยืมตัวเขียนปาลาวะ (Pallava) และกาวี (Kawi) และ
ตัวอักษรอาหรับมาใช๎ ตัวเขียนยาวี (Jawi) ได๎รับการประยุกต์ใช๎จากตัวอักษรในภาษาอาหรับและ
ภาษาเปอร์เซีย  ค าวํายาวีเองส าหรับชาวอาหรับแล๎ว โดยเฉพาะชาวอาหรับในมักกะฮใช๎เรียกคน
มลายูและอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน นักเขียนอาหรับเองก็ระบุและใช๎ค าวํายาวีเพ่ือเรียกคนในแถบนี้
รวมถึงงานเขียนของอิบนุบาฏูเฏาะฮฺในหนังสือของทําน อัล-ริฮละฮ ที่เรียกผู๎คนในเกาะสุมาตราวําเป็น      
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Al-Jawah ดังนี้ชาวอาหรับเข๎าใจโดยภาพรวมทั้งหมดวําทั้งคนมลายูและคนอินโดนีเซียวําคนใน
สัญชาติยาวาฮ หรือ ยาวี และเรียกตัวเขียนวํายาวี ตัวเขียนอาหรับทั้งหมด 29 ตัวอักษรบวกกับ
ตัวอักษรที่ไมํใชํอาหรับอีก 5 ตัวที่คนมลายูสร๎างขึ้นมาเอง 5 ตัวอักษรดังกลําวประกอบด๎วย  غ   
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการออกเสียงและการใช๎ค าใน ((รา) ,(ฆา) ,(ฟา) ,(ชา) ,(ซา))  ث  چ   ڤ        گ

ภาษามลายู อยํางไรก็ดีตามทัศนะของอุมัร อาวัง แล๎ว ยังได๎ระบุเพ่ิมเติมวําที่จริงแล๎วตัวอักษร  چ (ชา) 
และ گ (ฆา) เป็นตัวอักษรในภาษาเปอร์เซีย เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่มีการใช๎อยูํในภาษานี้ และ
ภาษาเปอร์เซียมีอิทธิพลพอสมควรในการใช๎ภาษาท๎องถิ่นในอินเดีย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
แม๎แตํในภาษามลายูเอง ตัวอยํางที่เห็นได๎ศึกษาจากงานเขียนของฮัมซะฮ ฟันซูรีย์ (Hamzah 
Fansuri)  

 อิทธิพลของอิสลามและตัวเขียนอาหรับท าให๎ภาษามลายูได๎รับการพัฒนาและการแผํ
ขยายของศาสนาอิสลามอยํางกว๎างขวางและรวดเร็ว หลายค าจากภาษาอาหรับ ทั้งที่ถูกปรับมาให๎เป็น
มลายูและการทับศัพท์มาโดยตรง ท าให๎เป็นประโยชน์ในการถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจทางศาสนา 
งานเขียนที่มสีาระส าคัญด๎านศาสนาถูกเขียนและตีพิมพ์เผยแผํออกมาจนท าให๎ภาษามลายู กลายเป็น
ภาษาหลักในภูมิภาคนี้ หรือ ที่เรียกวํา Lingua Franca   การน าเอาศัพท์ภาษาอาหรับมาเป็นภาษา
มลายูท าให๎เกิดการใช๎ภาษานี้เพ่ืออธิบายศาสตร์ตํางๆ ของศาสนา ทั้งด๎านกฎหมาย จริยธรรม       
เทววิทยา ปรัชญา และเตาเซาวุฟ เป็นต๎น 

 เชคดาวุด บินอับดุลลอฮ อัล-ฟาฎอนีย์ ถือเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการปรับเปลี่ยนภาษาอาหรับเป็นภาษามลายู และการใช๎เทคนิคตํางๆ ในการทับศัพท์ภาษาอาหรับ
มาเป็นยาวี โดยสามารถศึกษาได๎จากงานเขียนของทํานที่มีอยูํมากกวํา 50 เลํมจากหลากหลาย
สาขาวิชาด๎านศาสนา งานเขียนในยุคแรกๆ สํวนใหญํเป็นงานเขียนด๎านศาสนาเลํมขนาดเล็ก หรือที่
เรียกวํา “รีซาละฮ” เริ่มจากการเขียนงานด๎านศาสนบัญญัติ การกลําวปฏิญาณตนและเงื่อนไข     
การละหมาด การถือศีลอด การจํายทาน (ซะกาต) และการประกอบพิธีฮัจย์ แตํเมื่ อผู๎นับถืออิสลาม
เริ่มเข๎าใจเป็นเบื้องต๎นแล๎ว งานเขียนในยุคตํางๆ จึงสามารถเข๎าถึงรายละเอียดมากขึ้น (Zubir 
Usman อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น. 30)   

   
  2) ตัวเขียนรูมี (Rumi)  
               ระบบตัวเขียนภาษามลายูด๎วยอักขระโรมัน หรือที่เรียกวําตัวเขียนรูมี (Rumi) ที่

ใช๎อยํางกว๎างขวางในโลกมลายูในปัจจุบันนี้ ได๎เริ่มใช๎ตั้งแตํปี ค.ศ. 1972 หรือกวํา 40 ปีมาแล๎ว ระบบ
การเขียนนี้ เป็นการตกลงรํวมกันของรัฐบาลมาเลเซีย กับรัฐบาลอินโดนีเซียในการประกาศใช๎พร๎อมๆ
กันเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1972 
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     สํวนประวัติแรกเริ่มของตัวเขียนรูมีนั้น เริ่มตั้งแตํสมัยที่พํอค๎าและนักลําอณานิคม
ชาวตะวันตกเดินทางมายังดินแดนมลายูในราวศตวรรษที่ 16 ชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ประกอบด๎วย
ชาวโปรตุเกตุ สเปน และอิตาลี ได๎เริ่มบันทึกค าภาษามลายูตํางๆ ที่ได๎ฟังในระหวํางท าการค๎าใน
รูปอักษรรูมีที่พวกเขาใช๎ และคํอยๆปรับเปลี่ยนการสะกดค าให๎สอดคล๎องกับหลักการสะกดในภาษา
ของพวกเขาและเสียงของค าในภาษามลายูให๎มากทีสุด 

     ผู๎ที่ถือวําเป็นคนแรกที่สามารถใช๎ตัวเขียนรูมีในการเขียนนั้น เป็นพํอค๎าชาวอิตาลี 
ชื่อ Antonio Pigafetta ในศตวรรษท่ี 15 หลังจากนั้น พํอค๎าชาวตะวันตกคนอ่ืนๆ เชํน อังกฤษ และ 
ฮอลันดา ก็ได๎น าตัวเขียนรูมีไปใช๎ในการเขียนบันทึกค าและประโยคภาษามลายูให๎สอดคล๎องกับ
หลักการสะกดในภาษาของตน 

    ในชํวงศตวรรษท่ี 17-19 ชาวอังกฤษ ได๎วางระบบการสะกดตัวเขียนรูมีในดินแดน
มลายู ประกอบด๎วย ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ Bowrey (1701)  ระบบการสะกด
ภาษามลายูอักษรรูมีของ J. Howison (1800) ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ William 
Marsden (1812) ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีในรัฐบริเวณชํองแคบ (1878) ระบบการสะกด
ภาษามลายูอักษรรูมีของ Swettenham (1881) และระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ 
Maxwell (1882) การสะกดด๎วยอักษรรูมีในขณะนั้นสํวนใหญํยึดหลักการเปลี่ยนผํานตัวเขียนจาก
ตัวอักษรยาวีเป็นอักษรรูมี  

    ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1904 ได๎มีการจัดพิมพ์ระบบการสะกดของ Wilkinson 
เป็นที่รู๎จักในชื่อ Romanised Malay Spelling ซึ่งถูกน ามาใช๎อยํางเป็นทางการในโรงเรียนตํางๆ ทั่ว
ดินแดนมลายู ระบบการสะกดนี้ยังน ามาใช๎ในพจนานุกรมภาษามลายูที่เขียนโดย Wilkinson เชํนกัน 
และขณะที่การเรียนการสอนภาษามลายูอักขระรูมีก าลังแพรํหลายในโรงเรียน สถาบันครูสุลตํานอิด
ริส (Maktab Perguruan Sultan Idris) ก็เข๎ามามีบทบาทส าคัญในเรื่องนี้เชํนกัน 

 ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีที่เป็นที่รู๎จักหลังจากระบบของ Wilkinson คือ 
ระบบการสะกดรูมีของ Za’ba ซึ่งถือก าเนิด ณ สถาบันครูสุลตํานอิดริส (Maktab Perguruan 
Sultan Idris) ในปี ค.ศ. 1924 เป็นระบบการสะกดอักษรูมีที่ได๎รับการปรับปรุงมาอยํางตํอเนื่องเป็น
เวลาหลายปี จนสามารถผลิตต าราที่ใช๎ระบบการเขียนนี้ได๎หลายเลํม ภายใต๎สถาบันครูดัง กลําว 
ประกอบด๎วย Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926), Pelita Bahasa Melayu Penggal 
1 (1941), Daftar Ejaan Jawi-Rumi (1949) dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi. 
ทั้งหมดนี้ เขียนโดยผู๎ที่ใช๎นามปากกาวํา Za’ba. ระบบการสะกดของ Za’ba นี้ ได๎ถูกน ามาใช๎อยําง
กว๎างขวางในโรงเรียนทั่วแหลมมลายู และบรูไน ตั้งแตํปี ค.ศ. 1924 เป็นต๎นมา จนเป็นที่รู๎จักในอีกชื่อ
หนึ่งวํา ระบบการสะกดโรงเรียน เป็นระบบที่ใช๎มาอยํางยาวนานจนกกระทั่งปี ค.ศ. 1972 เมื่อมีการ
ประกาศใช๎ระบบการสะกดรูมีใหมํในภาษามาเลเซียขึ้น 
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 นอกจากระบบการสะกดของ Za’ba แล๎ว ยังมีระบบการสะกด Fajar Asia ระบบ
การสะกด Kongres ระบบการสะกด Melindo และระบบการสะกดรูมีใหมํ ระบบการสะกด Fajar 
Asia นี้ ก าเนิดขึ้นมาเป็นชํวงสั้นๆ ในชํวงการปกครองของญี่ปุุน เพ่ือใช๎เป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อใน
วารสารรายสองสัปดาห์ชื่อ Fajar Asia (1943) เมื่อญี่ปุุนพํายแพ๎ในปี ค.ศ. 1945 ระบบการสะกด 
Fajar Asia ก็ถูกยกเลิกไป และแทนที่ด๎วยระบบการสะกดของ Za’ba อีกครั้ง 

 ในเวทีการประชุมการเขียนมลายู (Kongres Persuratan Melayu) ครั้งที่ 3 ที ่  
สิงค์โปร์ในปี ค.ศ. 1956 ไดมีมติเห็นพ๎องกันในการให๎ก าเนิดระบบการสะกดหนึ่งเพ่ือใช๎ในเวทีการ
ประชุม แตํกระนั้นระบบการสะกดนี้ไมํเคยถูกน ามาใช๎แตํอยํางใด เพราะเป็นระบบที่มีลักษณะเชิง
ภาษาศาสตร์มากเกินไป น าไปใช๎คํอนข๎างยาก  

 ความพยายามในการควบรวมระบบการสะกดระหวํางสองประเทศยักษ์ใหญํที่ใช๎
ภาษามลายู นั่นคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีการรํวมประชุมหารือกันมาหลายครั้ง จนกระทั้งก าเนิด
ระบบการสะกดที่เรียกวํา Melindo (Ejaan Melayu dad Indonesia) ในปี ค.ศ. 1959 แตํท๎ายแล๎ว
ระบบการสะกดนี้ก็ไมํได๎ถูกน ามาใช๎จริงอีกเชํนกัน 

 อยํางไรก็ตามการประชุมหารือของทั้งสองประเทศในการพยายามหาจุดรํวมในการ
ก าหนดหลักการสะกดในภาษามลายูได๎มีขึ้นอีกครั้ง หลังจากยุติไปในชํวงเกิดภาวะเผชิญหน๎ากัน
ระหวําง มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (1963-1966) ผลจากความพยายามของทั้งสองประเทศ ท าให๎เกิด
ระบบการสะกดรูมีใหมํขึ้นมา (Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia) ซึ่งตํอมาเป็นที่รู๎จักในชื่อ 
ระบบการสะกดรูมีใหมํภาษามลายู (Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu) ขณะที่ในอินโดนีเซีย 
ระบบนี้เป็นที่รู๎จักในชื่อ ระบบการสะกดภาษาอินโดนีเซียที่สมบูรณ์ (EjaanBahasa Indonesia yand 
Disempurnakan) ระบบรํวมนี้ได๎ประกาศใช๎พร๎อมๆกันในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1972 ถือเป็น   
การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ท าให๎ระบการสะกดเกําถูกยกเลิกไป ถูกแทนที่ด๎วยระบบการสะกดของ 
Za’ba ในมาเลเซีย และระบบการสะกดของ Soewandi ในอินโดนีเซีย (Muhammed Salehudin 

Aman, 2012)  

 ในปัจจุบันตัวเขียนรูมีได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
เพราะกระแสการตื่นตัวของสมาคมอาเซียน ความจ าเป็นในการใช๎ภาษาเพ่ือการศึกษา การค๎า และ
การทํองเที่ยว ท าให๎มีการเปิดหลักสูตรภาษามลายูที่ใช๎ตัวเขียนรูมีอยํางแพรํหลายทั้งในพ้ืนที่ภาคใต๎
และภูมิภาคอ่ืนอีกด๎วย กระนั้นการใช๎ตัวเขียนทั้งอักษรยาวีและอักษรรูมียังไมํสามารถบันทึกการออก
เสียงตามภาษามลายูปาตานีได๎ เพราะเป็นการเขียนโดยยึดหลักการออกเสียงในภาษามลายูกลาง แตํ
สามารถอํานออกเสียงเป็นภาษามลายูปาตานีได๎ โดยอาศัยความเคยชิน เหมือนกับภาษาไทยถิ่นใต๎ที่
ไมํมีระบบการเขียนเชํนกัน แตํใช๎ภาษาไทยกลางเขียนแทน 
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 3) ตัวเขียนไทย (Thai- Based) 
    ระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทย พัฒนาขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถานเพ่ือใช๎กับ

ภาษามลายูปาตานีและสตูลเทํานั้น เพ่ือให๎สามารถบันทึกการออกเสียงได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา เพ่ือเชื่อมโยงภาษาถิ่นหรือภาษาแมํกับ
ภาษาท่ีสองซึ่งเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรไทยยังสามารถ
น าไปจัดท าพจนานุกรมภาษามลายูปาตานี-ไทย เพ่ือใช๎ศึกษาภาษามลายูปาตานีให๎ลึกซึ้งมากขึ้นและ
สามารถใช๎ในการเรียนรู๎ความหมายของค าศัพท์ภาษาไทยได๎อีกด๎วย ราชบัณฑิตยสถานได๎จัดพิมพ์
รูปเลํม คูํมือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทยเป็นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2553 

   อยํางไรก็ตามระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทยนี้ยังถือเป็นเรื่ องใหมํส าหรับ
ชาวมลายูปาตานี มีการน าไปใช๎อยํางจริงจังเฉพาะในกลุํมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาษาเทํานั้น คนทั่วไปจึงยังไมํคุ๎นเคยกับระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทย และยังเป็นที่
ถกเถียงถึงความเหมาะสมหรือไมํหากจะน ามาเป็นตัวเขียนของภาษามลายูปาตานีจริงๆ นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีโดยใช๎อักษรยาวีอีกด๎วย ดังเชํนการศึกษาวิจัยของ       
กามารุดดีน อิสายะ และคณะ เรื่องการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรยาวี เพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น: กรณีศึกษา ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรยาวีที่เหมาะสมกับการใช๎และแทน

เสียงเพ่ือการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมลายูปาตานี และเพ่ือหาแนวทางการน าระบบเขียนด๎วย
อักษรยาวีที่พัฒนาได๎ไปประยุกต์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานและการเขียนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ภาษามลายูปาตานี จากการวิจัยพบวํา ภาษามลายูปาตานีสามารถน าอักษรยาวีที่ใช๎โดยทั่วไปทั้งหมด 
35 ตัวอักษร มาใช๎เขียนค าทั้งที่เป็นค าภาษามลายูปาตานี ค ายืมในภาษาอาหรับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ การวิจัยยังได๎เลือกใช๎สัญลักษณ์ที่มีในอักษรอาหรับ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู๎จัก
ของคนมุสลิมทั่วไป พบวําสามารถน ามาใช๎รํวมกับอักษรยาวีได๎เป็นอยํางดี และจากการทดลองใช๎
ระบบเขียนที่ได๎พัฒนาขึ้นมานี้ พบวํา สามารถบันทึกค าตํางๆ ในภาษามลายูปาตานีได๎ทุกหนํวยเสียง 
เป็นระบบเขียนที่สามารถเป็นเครื่องมือในการบันทึกค าศัพท์ตํางๆ ในภาษามลายูปาตานี และสามารถ
ใช๎ในการบันทึกองค์ความรู๎ ด๎านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี และเป็นระบบ
เขียนที่สามารถเรียนรู๎ได๎งํายอีกด๎วย จึงถือเป็นอีกระบบเขียนที่สามารถน ามาใช๎บันทึกภาษามลายู   
ปาตานีได๎เป็นอยํางดี แตํอาจด๎วยมีการใช๎สัญลักษณ์ตํางๆ ในระบบเขียนมากกวําภาษายาวีปกติ ท าให๎
เกิดความยุํงยาก ไมํค๎ุนเคย ยากตํอการพิมพ์ จึงยังไมํเป็นที่นิยมในการน ามาใช๎จดบันทึกอีกเชํนกัน 
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 อิทธิพลอิสลามต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมลาย-ูมุสลิม 
 วัฒนธรรมมีความหมายที่กว๎างขวางมาก มีผู๎ให๎ค านิยามแยกไปตามสาขาวิชาที่ตน

เรียนรู๎มา เชํน ให๎ความหมายวํา เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นเลิศในสังคม เชํน ดนตรีที่มีความไพเราะ ภาพ
ที่มีชื่อเสียง จิตรกรรมที่สวยงาม การกระท าท่ีถูกกาลเทศะ เป็นต๎น ความหมายนี้มีความสอดคล๎องกับ
ศัพท์ที่วํา วัฒนะ ซึ่งหมายถึงความเจริญ ฉะนั้นจึงมักจะมีผู๎กลําวถึงบุคคลที่มีรสนิยมสูง ประพฤติตน
ตามแบบฉบับที่ดีงามของสังคม วํามีผู๎ที่มีวัฒนธรรม วัฒนธรรมในความหมายนี้เป็นการแยกแยะการ
กลําวถึงเรื่อง หรือสํวนตํางๆ ของวัฒนธรรมเทํานั้น  ในทางสังคมศาสตร์ ความหมายของวัฒนธรรมมี
ขอบเขตกินความกว๎างขวางมาก ศาสตราจารย์ เฮอร์สโค-วิชส กลําววํา “วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุก
อยํางที่มนุษย์สร๎างขึ้น” (Culture is the man made part of the environment) ซึ่งก็หมายความ
วํา วัฒนธรรมมีความหมายกว๎างขวางเกินจริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
(ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2533, น. 5-6)   

 เมื่อวัฒนธรรมมีความเก่ียวข๎องกับคน ซึ่งเชื่อมตํอกับ ความเชื่อ คํานิยม และบรรทัด
ฐานของสังคม วัฒนธรรมของคนแตํละสังคมยํอมมีความแตกตํางกัน วัฒนธรรมล๎านนา ยํอมแตก
แตกตํางจากวัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมชาวเขา ยํอมแตกตํางจากวัฒนธรรมชาวเล และวัฒนธรรมคน
ชนบท ยํอมแตกตํางกับวัฒนธรรมคนเมือง ดังนี้เป็นต๎น ความแตกตํางทางวัฒนธรรมดังกลําวไมํได๎เป็น
ที่มาของความขัดแย๎งกัน แตํเป็นสิ่งที่สร๎างสรรค์ ในการที่จะเรียนรู๎ความแตกตํางของกันและกัน 

 ค าสอนศาสนาอิสลามได๎มีอิทธิพลอยํางมากตํอกระบวนการใช๎ชีวิต และวัฒนธรรม
ความเป็นอยูํของประชาชน อิทธิพลของศาสนาอิสลามถูกแทรกซึมเข๎าไปในพฤติกรรม และความคิด
ของคนมลายูเกือบทุกด๎านไป ความเป็นอยูํและการใช๎ชีวิตประจ าวัน การบริโภค การศึกษาหาความรู๎
การแตํงกาย ที่อยูํอาศัย และการใช๎ภาษาล๎วนมีสํวนเกี่ยวโยงกับหลักการและค าสอนศาสนาอิสลาม
   อิทธิพลอิสลามตํอวัฒนธรรมและความเป็นอยูํของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและหลํอหลอมจนกลายเป็นวัฒนธรรมมลายูที่มี        
อัตลักษณ์ของตนเอง มีความผูกพันและมีความหวงแหนพร๎อมอนุรักษ์ปกปูองรักษาสูํอนุชนตํอไป 
อยํางไรก็ตาม สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อาจมีความสับสนในการท าความเข๎าใจและ
แยกแยะระหวํางวัฒนธรรมมลายูกับค าสอนของอิสลามซึ่งมีขอบเขตและกรอบที่กว๎างกวํามาก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมมลายูที่ได๎รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่ได๎รับอิทธิพลจาก อารยธรรม
พุทธ-ฮินดูในอดีตกาล ซึ่งอาจขัดแย๎งกับหลักการอิสลามที่ถูกต๎อง (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และ
คณะ, 2556, น. 31) 

 กลําวโดยสรุป สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ถือเป็นสํวนหนึ่งของสังคม
มลายูทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ที่เรียกวํานูซันตารา (Nusantara) มีรากเหง๎าความเป็นมา
ของภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ได๎อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับ ผํานกิจกรรมทาง



43 
 

ศาสนาและการค๎า อิทธิพลของอารยธรรมเหลํานี้เป็นสาเหตุส าคัญที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงคํานิยม
และแนวคิดในการสร๎างสรรค์วรรณกรรม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคม เพ่ือเปลี่ยนแปลง
สังคมตามอุดมคติที่ถูกตีกรอบตามอิทธิพลของศาสนา ฮินดู-พุทธ และอิสลาม เป็นเพราะอิสลามเป็น
ศาสนาที่น าความเปลี่ยนแปลงตํอสังคมมลายูในชํวงหลังสุด จึงยังคงอิทธิพลอยํางเข๎มแข็งมาตั้งแตํชํวง
ต๎นอาณาจักรปาตานีจนถึงปัจจุบัน จนแทบจะแยกไมํออกระหวํางความเป็นมลายูและความเป็นมุสลิม 
กระนั้นก็ยังมีรํองรอยของความเป็นฮินดู-พุทธ อยูํในวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาของชาวมลายูอยูํ
อีกไมํน๎อย การศึกษาประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ที่ปรากฏวรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข๎าใจ
สภาพสังคมจริงนอกวรรณกรรม เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมได๎อยํางถูกต๎อง   
   
4. วรรณกรรมปันตุน 

  กลุํมชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของไทยเป็นกลุํมประชากรที่มีอัตลักษณ์
พิเศษทั้งทางด๎านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแหลํงอารยะธรรมโบราณ      
มีการสั่งสมความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมของชาวมลายูมุสลิมจึง
เป็นเรื่องส าคัญที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึง อารมณ์ ความรูสึก ความปรารถนา ความเชื่อ ของสังคมมลายู
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อยํางไรก็ตามการศึกษาวรรณกรรมในพื้นท่ีแหํงนี้ยังมีจ านวนน๎อยมาก 
ยังมีวรรณกรรมที่รอการศึกษาอีกจ านวนมาก วรรณกรรมมลายูมี 2 ประเภทได๎แกํ วรรณกรรมมุข
ปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ ทั้งที่เป็นร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง และมีการแบํงประเภทตามยุคสมัย
เป็น 3 ยุคสมัยด๎วยกัน คือ บทร๎อยกรองมลายูดั้งเดิม/ขนบ (Puisi Melayu Tradisional)  บทร๎อย
กรองแบบเกํา (Puisi Melayu Lama) และบทร๎อยกรองมลายูสมัยใหมํ (Puisi Melayu Moden)  

  Harun Mat Piah ในหนังสือ Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicara 
Genre dan Fungsi ได๎กลําววํา บทร๎อยกรองแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนั้นมีเพียงประเภท   
ปันตุน, ซาอิร สํวนที่มีอยูํในรูปแบบอ่ืนๆ นั้นอาจเรียกรวมๆ กันตาม Winstedt วําเป็น ‘Bahasa 
Berirama (Rhythmical Verse) เทํานั้น ทั้งนี้เนื่องจากวําเมื่อมีการอภิปรายในเรื่องนี้พบวํามีการใช๎
ค าอ่ืนๆ อีกหลายค าที่อ๎างถึงบทร๎อยกรองมลายูแบบดั้งเดิมอาจเป็นไปได๎วํามีการใช๎ค าเหลํานั้นถูก
น าไปใช๎เพ่ือแบํงประเภทของร๎อยกรองก็เป็นได๎  ซึ่งจากการศึกษาค าตํางๆที่หมายถึงนั้นเทําที่ค๎นพบ มี 
34 ค า ดังนี้ Pantun, Syair, Gurindam, Seloka, Pantun seloka, Taliban, Perbilangan, Kata 
adat, Perbilangan adat, Teromba, Tambo, Terasul, Bahasa berirama, Sesomba, 
Peribahasa berirama, Peribahasa berangkap, Prosa berirama, Rejang, Dikir (zikir) Jampi 
dan mantera, Teka-teki, Endoi, Bayt, Nazam, Ruba’I, Kit’ah, Masnawi, Ghazal, Berzanji, 
Marhaban,  Qasidah, Hadrah, Dabus,  dan Puisi-puisi sukan. (1989, น. 37)   
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 ความหมายปันตุน  
 ค าวํา “'ปันตุน” ในหลายๆ ภาษาได๎มีชื่อเรียกที่แตกตํางกัน เชํน  ในภาษามลายูถิ่น

ปาตานีออกเสียงเป็น ปาตง ภาษาสุนดา (Sunda) เรียกปันตน ซึ่งจะใช๎กับชนิดค าสุภาษิต ภาษา    
ปัมปางา (Pampanga Filipina) เรียกวํา ตุนตุน ภาษาตากาล็อก (Tagaloq) เรียกวํา โตนโตน   
ภาษาชวาเกําแกํ (Jawa kuno) เรียกวําตุนตุน อาตุนตุน มาตุนตุน หรือปันโตน ภาษาปีสายา 
(Bisaya) เรียกวํา ปันโตน ภาษาบาต็อกโทบา (Batak toba) เรียกวํา ปันตน ภาษามีนังกาเบา 
(Minangkabau) เรียกวํา ปานุนตุน  ภาษามลายูมาลูกู (Malayu Maluku) เรียกวํา ปันตุง ภาษา
มลายูศรีลังกา เรียกวํา ปันธง (Amat Juhari Moain, น. 2008)  ถึงแม๎วําปันตุนจะมีชื่อเรียกที่
แตกตํางกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์และส าเนียงภาษาของแตํละพ้ืนที่แตํทุกเชื้อสายหรือภาษาก็มีนิยาม
ค าวํา ปันตุนที่เหมือนกัน โดยนักวิจัยตํางๆ ได๎จ ากัดนิยามของปันตุนได๎ดังนี ้

 Ali Ahmad (1978) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Pelajaran Asas Puisi Melayu (ความรู๎
พ้ืนฐานร๎อยกรองมลายู) ได๎กลําวถึง ปันตุน วําเป็นงานประพันธ์ของชาวมลายูที่มีความเกําแกํที่สุด   
ปันตุน มีการขับร๎องเพ่ือให๎มีความไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหา เชํน ถ๎าเนื้อหามีการสั่งสอนหรืออบรม
แกํเด็ก ก็จะมีท านองขับร๎องแบบเด็ก หรือถ๎าเนื้อหาที่มุํงหวังให๎เกิดความรักชาติหรือเผําพันธุ์ก็จะมี
ท านองถึงความรักชาติเป็นต๎น ปันตุนจะมี 4 วรรค ค าสุดท๎ายของวรรคที่ 1 จะสัมผัสค าสุดท๎ายของ
วรรคที่ 3 สํวนค าสุดท๎ายของวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับค าสุดท๎ายของวรรคที่ 4 โดยทั่วไปจะมีจ านวน
พยางค์ระหวําง 8-12 พยางค์ แตํก็มีบางสํวนที่มีพยางค์เพียง 6 หรือ 7 พยางค์เทํานั้น  

 ปันตุน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีคํายิ่งของสังคมมลายู ปันตุนได๎สอดแทรกเป็น
สํวนหนึ่งของการด ารงชีวิตของชาวมลายูในสมัยกํอน บทเพลงตํางๆ ล๎วนประพันธ์แตํงในลักษณะของ
ปันตุนแทบทั้งสิ้น ทั้งเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนแบบพ้ืนเมือง รวมทั้งการขับบทกลอน
เนื่องในพิธีตํางๆ ก็จะขับร๎องเป็นปันตุน ดังที่ นูรียัน สาแล๏ะ (1998, น.11) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง เพลง
กลํอมเด็กไทยมลายู: มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมกลุํมชนมลายู โดยกลําววําเพลงกลํอมเด็กไทย
มลายูมีลักษณะการประพันธ์เป็นไปตามลักษณะปันตุน ซาอิร และนาซัม ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ประพันธ์บทร๎อยกรองมลายูที่ใช๎กันอยูํในดินแดนมลายู 

  ปันตุน แบํงออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนที่เรียกวําพรรณนา หรือ เงาของความหมาย 
(Pembayang Maksud) และสํวนที่เป็นความหมาย (Maksud) สํวนลักษณะการประพันธ์ของปันตุน 
มีทั้งแบบ 4 วรรค 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค และ ปันตุนตํอเนื่อง (Berkait) ในสํวนของชนิดนั้น 
แบํงออกเป็น 3 ชนิด คือ ปันตุน ส าหรับเด็ก ปันตุน ส าหรับหนุํมสาวหรือวัยรุํน และปันตุน ส าหรับ
ผู๎ใหญํ ปันตุน ส าหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เป็นความสนุกสนานระเริงใจ พร๎อมกับการอบรมสั่งสอนด๎วย  
ปันตุน ส าหรับหนุํมสาวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหารายได๎ตํอครอบครัว การผจญภัย การพบกัน การ
แยกกัน การหยําร๎างกัน การหยอกล๎อ เกี้ยวพาราสีตามประสาคนหนุํมสาว สํวนปันตุน ส าหรับผู๎ใหญํ 
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี บุญวาสนา และการอบรมสั่งสอนตํางๆ ปันตุนจะ
ถูกน าไปใช๎ในกิจกรรมการละเลํนของเด็กๆ บรรยายถึงความคิด ความรักในชํวงหนุํมสาว ใช๎เพ่ือเป็น
การหยอกล๎อตํอกัน ใช๎ในการโต๎ตอบ ใช๎ในสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัน
ธรรมตํางๆ 

  Aripin Said (1994, น. 24) ในหนังสือ Puisi Warisan (มรดกบทร๎อยกรอง) ได๎
กลําววํา  ปันตุน คือ วรรณกรรมโบราณที่บรรยายถึงคุณคําของบุญคุณและการเอาใจใสํตํอ
สิ่งแวดล๎อมในเวลานั้นกับความเป็นวัฒนธรรมของชาวมลายู เป็นร๎อยกรองมลายูที่บรรยายถึงคุณคํา
ของความเป็นมลายู ปันตุนเป็นงานประพันธ์จากความส านึกและตระหนักของคนมลายูที่แทรกค าสั่ง
สอนและโอวาทที่มีการอธิบายอยํางลึกซึ้งยิ่ง เป็นการประพันธ์ที่ใช๎ธรรมชาติเป็นสํวนประกอบ ใช๎
ภาษาท่ีมคีวามสละสลวยและงํายตํอการประพันธ์ ก าเนิดของปันตุน ไมํสามารถพิสูจน์ได๎วําเกิดขึ้นเมื่อ
ได แตํก็สามารถประมาณการจากบันทึกตํางๆ ในประวัติศาสตร์มลายู ซึ่งเริ่มเขียนในศตวรรษที่ 15 
โดยสํวนใหญํจะเป็นปันตุน 4 วรรค เพราะชนิดนี้มีความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ์ สํวน    
ปันตุน ชนิด 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค 12 วรรค และ 16 วรรคนั้นเป็นวิวัฒนาการการประพันธ์
ปันตุนที่เกิดขึ้นภายหลัง การจ าแนกชนิดเนื้อหาก็ดูความเหมาะสมของการประพันธ์ที่สอดคล๎องกับ
เนื้อหา ปันตุน ส าหรับเด็ก ปันตุนส าหรับคนหนุํมสาว ปันตุนส าหรับผู๎ใหญํ ปันตุนเพ่ือความตลก
ขบขัน เป็นต๎น 

  Hasim Bin Hj. A.Hamid (1994, น. 179) ในหนังสือ Riak Sastera Darussalam 
ได๎กลําวเกี่ยวกับปันตุนวํา เป็นวรรณกรรมมลายูดั้งเดิมที่ผู๎ประพันธ์ได๎สอดแทรกวิถีชีวิต ไมํวําทางด๎าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมตํางๆ 
ซึ่งโดยสํวนใหญํจะใช๎ปันตุน 4 วรรค ในการสื่อสารตํอกัน 

  Harun Mat Piah (1989, น. 122) ในหนังสือ Puisi Melayu Tradisional: Satu 
Pembicaraan Genre dan Fungsi ได๎กลําววํา ปันตุน เป็นมุขปาฐะที่เกําแกํของชาวเอเชียอาคเนย์
ซึ่งมีการใช๎สัญลักษณ์ของใบไม๎หรือต๎นไม๎แทนค าพูดที่สื่อสารกัน จากการใช๎สัญลักษณ์ตํอมาก็เรียงเป็น
ค าพูดเป็นวรรคๆ คือ 2 วรรค และตํอมามีการพัฒนาจนเป็นปันตุนที่มีความสละสลวยดังปรากฏใน
ปัจจุบัน 

  Wahyunan Hj.Abdulgani และ Muhammad Shaidan (2000, น. xxiv) ได๎
ท าการศึกษาเรื่อง Puisi lama berunsur Islam (วรรณกรรมมลายูเกําแกํที่สอดแทรกหลักการ
อิสลาม) พบวําปันตุน เป็นร๎อยกรองมลายูแบบขนบของชาวมลายูที่มาจากความคิดและประสบการณ์
ของชนมลายู โดยใช๎ธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนครูในการด าเนินชีวิต มีการประพันธ์จากวิถีชีวิตของ
ชาวมลายู และเป็นงานประพันธ์ที่สืบเนื่องติดตํอกันมายังลูกหลานในปัจจุบัน ปันตุน มีการใช๎อยูํและมี
การสอดแทรกปันตุนในงานตํางๆ เชํนกิจกรรมรื่นเริง ร๎องร า เต๎นระบ า หรือแม๎แตํการให๎โอวาทและ
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การท าน้ ามนต์เสกยาตํางๆ ของหมอบ๎าน มีเนื้อหาหลักที่เกี่ยวกับบุญคุณ อบรมสั่งสอน ให๎โอวาท 
ศาสนาหรือความเชื่อตํางๆ เป็นต๎น 

  Hashim Hamid (2001, น. 44) ได๎สรุปความหมายของปันตุนวํา เป็นวรรณกรรม
ชนิดหนึ่งที่มีความจ าเป็นตํอชาวมลายู ซึ่งมีความสุภาพและสุขุม พร๎อมทั้งแสดงความคิดเห็น การ
เปรียบเทียบ หรือ การสั่งสอนตํางๆ ไว๎ในเนื้อหาด๎วย 

  Fadzilah A.Rahman (2008, น. 24-27)  ในหนังสือ Puisi Tradisional Melayu: 
Yang Dikendong Takkan Keciciran ได๎กลําววํา ปันตุน เป็นสํวนหนึ่งของวรรณกรรมมลายูที่
เกําแกํที่สุด ถือก าเนิดในเขตแหลมมลายู ในด๎านเนื้อหาสามารถแบํงได๎เป็น 7 ประเภท คือ ปันตุน
ส าหรับเด็ก ปันตุนความรัก ปันตุนวิถีชีวิต ปันตุนปริศนาค าทาย ปันตุนสรรเสริญ ปันตุนโอวาท 
ศาสนา และขนบธรรมเนียม และปันตุนเรื่องเลําตํางๆ 

  Maman S. Mahayana (2008, น. 12) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปันตุน ที่เป็นสังคม
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น การเปรียบเทียบปันตุน มลายู ชวา มาดูรา และเบอตาวี ได๎กลําววํา ปันตุน ใน
สังคมเอเชียอาคเนย์มีสํวนเกี่ยวสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกันมาก ปันตุน อาจเปรียบเสมือนส านวนสุภาษิตที่
ไมํรู๎จักแล๎วจะไมํลุํมหลง ถือเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมมลายูที่อาจกลําวได๎วําเป็นมรดกของคนมลายู 
ปันตุน สามารถเป็นสื่อในการแพรํหลายภาษามลายูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พร๎อมทั้งสอดแทรกการ
อบรมสั่งสอนสูํคนรุํนหลังตํอไป 

  จากการนิยามปันตุนดังกลําว สามารถสรุปได๎วํา ปันตุนเป็นบทร๎อยกรองดั้งเดิมของ
ชาวมลายู ประกอบด๎วยวรรคพรรณนา และวรรคเนื้อหา มีความไพเราะ มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน 
เป็นหลัก  ใช๎การเปรียบเปรย มีความสุขุมรอบคอบ ลุํมลึก หลีกเลี่ยงการวํากลําวที่กระทบตํอความรู๎
ศึกโดยตรงอยํางแยบยล เป็นความสวยงามของศิลปะการสื่อสารของชาวมลายู สํวนการให๎ค าจ ากัด
ความปันตุนมลายูปาตานีนั้น เนื่องจากการก าเนิดของปันตุนมีมากํอนการแบํงพ้ืนที่ทางรัฐศาสตร์ใน
ปัจจุบันมานานมาก การก าเนิดของปันตุนจึงมีรากเหง๎าเดียวกัน มีลักษณะในภาพรวมของปันตุนไมํ
แตกตํางกัน  ไมํวําจะเป็นปันตุนมลายูมาเลเซีย ปันตุนมลายูเรียว ปันตุนมลายูบรูไน หรือปันตุนมลายู
ปาตานี ที่มีความแตกตํางไปบ๎างก็คือ การใช๎ค าศัพท์ ส าเนียง และโครงสร๎างประโยคตามภาษาถิ่น
นั้นๆ การกลําวถึงบริบทสภาพแวดล๎อมที่ปรากฏในพ้ืนที่ และการประพันธ์เพ่ือสนองหรือสะท๎อน
สังคมในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของแตํละพ้ืนที่ จึงสามารถจ ากัดความของ  
ปันตุนมลายูปาตานีวํา หมายถึง บทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหวํางวรรค มีสํวน
พรรณนา และสํวนความหมาย ใช๎ภาษามลายูปาตานีหรือภาษามลายูกลางในการประพันธ์ ที่ค๎นพบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ไมํซ้ ากับบทปันตุนที่ปรากฏในภูมิภาคอ่ืน หรือสามารถระบุความเป็นมาวํา
ก าเนิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางชัดเจน 
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 ชนิดของปันตุน 
 ปันตุนจัดเป็นวรรณกรรมประเภทไมํใชํเรื่องเลํา ดังที่ Zalila Sharif (1993, น. 78)  

ได๎แบํงประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ๎านเป็น 2 ประเภท ดังนี้  1) ประเภทเป็นเรื่องเลํา (Narrative) 
เป็นวรรณกรรมที่มีตัวละครในการด าเนินเรื่อง เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ มีการกลําวและบอกตํอๆ 
กัน โดยได๎แทรกข๎อคิดเป็นแบบอยํางแกํคนรุํนหลังตํอไป วรรณกรรมประเภทนี้ได๎แกํ เรื่องความรัก
สิทธิของตัวละคร เรื่องแบบอยําง เรื่องสัตว์ตํางๆ เรื่องตลกขบขัน เรื่องความยิ่งใหญํ และเรื่องลี้ลับ 
อาถรรพ์ตํางๆ ซึ่งเรื่องราวตํางๆจะเป็นตัวท าให๎คนสามารถรับรู๎ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความขลัง
ของตัวละครตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นๆ และ 2) ประเภทไมํเป็นเรื่องเลํา (Non-narrative) เป็น
วรรณกรรมที่ไมํมีตัวละครด าเนินเรื่อง เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมประเภทนี้ได๎แกํ ปันตุน 
(Pantun) ซาอีร (Syair) นาซัม (Nazam) กูรินดัม (Gurindam)  ซาโลกา (Saloka)  ปริศนาค าทาย 
(Teka-teki)  ปริศนาค าพังเพย (Periba-ohasa berangkap) เตอโรมบา (Teromba) ตาลีบุน หรือ 
เซอโซมบา (Talibun atau Sesomba)  โปรซา ลาริก (Prosa larik) มันตรา (Mantera) และ ดีกีร 
หรือ ซีกิร (Dikir atau Zikir)  วรรณกรรมประเภทนี้ไมํเพียงแตํจะสร๎างความรื่นเริงบันเทิงใจ แตํจะ
สอดแทรกค าสั่งสอนที่ดีตํอลูกหลานด๎วย 

 Zainal Abidin Bakar (1984, น.23-34) ในหนังสือ Kumpulan Pantun Melayu 
(รวมบทปันตุนมลายู) ได๎แบํงชนิดของปันตุนออกเป็น 3 ชนิด ได๎แกํ 

 1) ชนิดผู๎ฟัง/รับ (Audience) 
  2) ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern) 
 3) ชนิดเนื้อหา (Theme) 

 จากทั้ง 3 ชนิดดังกลําวสามารถอธิบาย ได๎ดังนี้ 
 
      1. ชนิดผู้ฟัง/ผู้รับ (Audience)  
 ปันตุนชนิดนี้ผู๎ขับต๎องรู๎วําผู๎ที่จะฟังอยูํในชํวงอายุเทําไร เพศอะไร เพ่ือให๎บทปันตุน 

สอดคล๎องกับผู๎รับได๎มากยิ่งข้ึน โดยได๎แบํงปันตุนชนิดของผู๎รับฟังได๎ดังนี้  
1) ปันตุนส าหรับเด็ก เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการ

สั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณโทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป  
2) ปันตุนส าหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียม การเก้ียวพาราศ ีและการสั่งสอนเก่ียวกับการมีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น  
   3) ปันตุนส าหรับผู๎ใหญํ เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด ารงชีวิต การพรรณนาถึง

อาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น 
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      2. ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern)  
 ลักษณะของการประพันธ์ปันตุนโดยทั่วไป ในแตํละบทประกอบด๎วย 4 วรรค แตํละ

วรรคประกอบด๎วย ค าตั้งแตํ 3-4 พยางค์ขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 8-12 พยางค์ มีเสียงสัมผัสท๎ายวรรค
เป็น a – b , a - b  คือ เสียงสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่ง ลงสัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สาม และ
เสียงสุดท๎ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สี่ดังแสดงเป็นแผนผังได๎ ดังนี้   

 
  O   O   O   O                 ( a )            บาทปึมบายังมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Description) 
  O   O   O   O           ( a )             บาทมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Statement )    
 

ลักษณะการประพันธ์บทกลอนปันตุน ประกอบด๎วยเนื้อหาส าคัญสองสํวนดังตํอไปนี้ 
 1) ปึมบายังมักซุด (Description) หมายถึง เงาแหํงความหมายหรือสํวนพรรณนา 

เป็นเนื้อหาที่กลําวถึง สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งแรกของปัน
ตุน คือในวรรคที่หนึ่งของปันตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองในปันตุนแบบสี่วรรค หรือ
วรรคที่หนึ่งและสองและสามในปันตุน แบบหกวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองและสามและสี่ในปันตุน 
แบบแปดวรรคเป็นต๎น ส าหรับในปันตุนตํอเนื่องนั้นจะเป็นวรรคที่หนึ่งและสองเฉพาะในบทแรกหรือ
บทน า ตํอจากนั้นจะไปปรากฏในวรรคที่หนึ่งของปันตุนบทถัดไป และวรรคที่สี่จากปันตุนบทเดิมก็จะ
ปรากฏในวรรคที่สามของปันตุนบทถัดไป 

 2) มักซุด (Statement) หมายถึง ความหมาย เป็นเนื้อหาที่สื่อความหลักเพ่ือให๎ผู๎
เสพได๎เข๎าถึงความที่ต๎องการบอก เนื้อหาในสํวนนี้เป็นเป็นพ้ืนที่ซึ่งผู๎เสพจะต๎องรับรู๎สาระอยํางลึกซึ้ง 
เพราะวําเป็นสํวนหัวใจของบปันตุน ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งหลังของปันตุน คือในวรรคที่สองของ    
ปันตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่สามและสี่ในปันตุนแบบสี่วรรค หรือวรรคที่สี่และห๎าและหกใน    
ปันตุนแบบหกวรรค หรือวรรคที่ห๎าและหกและเจ็ดและแปดในปันตุนแบบแปดวรรคเป็นต๎น ส าหรับ
ในปันตุนตํอเนื่องนั้นวรรคความหมายจะเป็นวรรคที่สามและสี่ของแตํละบท 

 ตัวอยํางบทปันตุนสี่วรรคที่สอนเตือนให๎ระมัดระวังเกี่ยวกับลิ้น หมายถึงให๎คิดกํอน
พูด ค าพูดเพียงค าเดียวสามารถเชือดเฉือนความรู๎สึกเป็นแผลลึก ยากที่จะเยียวยายิ่งกวําบาดแผลจาก
งูพิษหรือถูกท่ิมแทงด๎วยดาบหอก    
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Tanam belimbing dekat pauh 
Tanaam getah dekat delima 
Tikam lembing cepat disembuh 
Tikam lidah teringat lama 
 

ปลูกมะเฟือง อยูํเคียงมะมํวง 
ปลูกยาง อยูํเคียงทับทิม 
แทงด๎วยหอก ไมํช๎าคงหาย 
แทงด๎วยลิ้น จดจ านาน 

Tanam getah dekat halia 
Pohon delima jauh di kebun 
Tikam lidah teringat lama 
Walaupun lama berpuluh tahun 

ปลูกยาง อยูํเคียงขิง 
ต๎นทับทิม ที่สวนไกล 
แทงด๎วยลิ้น จดจ านาน 
แม๎จะนาน นับสิบปี 
 

 ขณะที่ Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงลักษณะการประพันธ์ของปันตุน
ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) ปันตุน 2 วรรค วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา วรรคที่สองเป็นสํวนความหมาย  
 2) ปันตุน 4 วรรค สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สองวรรคสุดท๎ายเป็นสํวน

ความหมาย  
 3) ปันตุนมากกวํา 4 วรรค เชํน ปันตุน 6 วรรค สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  

สามวรรคสุดท๎ายเป็นสํวนความหมาย หรือปันตุน 10 วรรค ห๎าวรรคแรกเป็นสํวนที่พรรณนา ห๎าวรรค
สุดท๎ายเป็นสํวนความหมาย ท๎งนีไ้มํควรมีเกิน 14 วรรค  

 4) ปันตุนสัมพันธ์ หรือตํอเนื่องกัน (Berkait) เป็นปันตุนที่มีความตํอเนื่องสัมพันธ์กัน
ระหวํางบทที่หนึ่งกับบทที่สอง โดยการน าวรรคที่สองของบทที่หนึ่งมาเป็นวรรคแรกของบทที่สอง 
หรืออาจจะใช๎เพียงบางค าในบทแรกมาเป็นค าขึ้นต๎นของวรรคแรกในบทที่สอง และบางบทจะใช๎บาท
พรรณนาเดียวกันทั้งบทที่หนึ่งและบทที่สอง ซึ่งปันตุนลักษณะนี้จะไมํจ ากัดจ านวนบทที่ตํอเนื่องกันแตํ
ควรเป็นเนื้อหาเดียวกัน  

  
      3. ชนิดเนื้อหา (Theme) 
  Zainal Abidin Bakar (1984) ได๎แบํงประเภทตามเนื้อหาที่ต๎องการสื่อความหมาย

ของบทปันตุนแตํละบทเป็น 10 ประเภท ดังตํอไปนี้ 
 1) ปันตุนประเพณีและวิถชีีวิต (pantun adat dan resam manusia) เป็นปันตุนที่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมของชาวมลายูที่มีการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในสังคม 
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 2) ปันตุนศาสนาและความเชื่อ (pantun agama dan kepercayaan) เป็นปันตุนที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน แนะแนว บอกกลําวหรืออบรมตามหลักการของศาสนา ซึ่งหมายถึง
ศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของชาวมลายู 

 3) ปันตุนบุญคุณ (pantun budi) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเชิงสํงเสริมให๎สร๎างบุญคุณ
คุณคําของผู๎มีบุญคุณ การรู๎จักตอบแทนบุญคุณ  

 4) ปันตุนสนุกสนานและการละเลํน (pantun jenaka dan permainan) เป็น    
ปันตุนเนื้อหาเชิงตลกขบขนั และให๎ความสนุกสนาน โดยสํวนใหญํจะบรรยายถึงสิ่งที่ผู๎ขับประสบมาใน
ชีวิตประจ าวัน  

 5) ปันตุนปริศนาค าทาย (pantun teka-teki) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาปุจฉาวิสัชนา 
ฝุายหนึ่งตั้งค าถามและอีกฝุายหนึ่งตอบ โดยสํวนใหญํจะใช๎ปันตุน 4 วรรค เพราะงํายตํอการแตํง 

  6) ปันตุนการตํอสู๎ (pantun kepahlawanan) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สรรเสริญนักตํอสู๎ แรงบันดาลใจ กิริยามารยาท ความจงรักภักดีของนักสู๎ โดยมีจุดมุํงหมายให๎ความ
ตระหนักถึงการเป็นนักตํอสู๎ที่แท๎จริง  

           7) ปันตุนอบรมสั่งสอน (pantun pendidikan) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สั่งสอน แนะแนว หรืออบรม เพ่ือเป็นการสั่งสอนลูกหลานในสิ่งที่ดี ซึ่งจะเป็นแนวทางการการ
ด ารงชีวิตตํอไป 

 8) ปันตุนสุภาษิต (pantun peribahasa) เป็นปันตุนที่มีการใช๎ค าสุภาษิตตํางๆเพ่ือ
เป็นการสั่งสอน บอกกลําว หรือแนะน าโดยไมํกระทบตํอความรู๎สึก 

  9) ปันตุนเปรียบเปรย (pantun kiasan dan ibarat) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่มีการ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับการด ารงชีวิตตํางๆ เพ่ือเป็นการตักเตือนโดยทางอ๎อมแทนที่จะใช๎ค าหยาบซึ่ง
จะเป็นสิ่งกระทบตํอความรู๎สึกคํูเจรจา เป็นต๎น 

     10) ปันตุนผจญภัยและทํองเที่ยว (pantun kembara dan perantauan) เป็น    
ปันตุนที่มีเนื้อหาบรรยายถึงการใช๎ชีวิตที่เรํรํอนเพ่ือท างานหาเงินทองมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน การ
อพยพลี้ภัย หรือบางครั้งการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวและเยี่ยมเยือนเครือญาติ 

 ขณะที่ Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงประเภทของเนื้อหาที่คล๎ายกับ Zainal 
Abidin Bakar แตํมีการแยกยํอยมากถึง 23 ประเภท ประกอบด๎วย 1) ปันตุนจริยธรรม 2) ปันตุน
ประเพณี  3) ปันตุนส าหรับเด็ก 4) ปันตุนเปรียบเปรย 5) ปันตุนอบรมสั่งสอน 6) ปันตุนผจญภัย หรือ 
ทํองเที่ยว 7) ปันตุนค๎าขาย หรือธุรกิจ 8) ปันตุนสนุกสนาน 9) ปันตุนสุภาษิต 10) ปันตุนศาสนา 11) 
ปันตุนวีรกรรม 12) ปันตุนปริศนาค าทาย 13) ปันตุนการพบกัน 14) ปันตุนความรัก 15) ปันตุนอ าลา 
16) ปันตุนประวัติศาสตร์ 17) ปันตุนตัดพ๎อตํอวํา 18) ปันตุนวาสนา 19) ปันตุนชอบใจ 20) ปันตุน
ความใครํทางเพศ 21) ปันตุนวิถีชีวิต 22) ปันตุนเสียดสี และ 23) ปันตุนแนวบทเพลง (Gurindam)  
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 สํวน Harun Mat Piah (1979) ได๎แบํงเนื้อหาของปันตุนได๎ 7 ประเภท ได๎แกํ 1)  
ปันตุนส าหรับเด็ก 2) ปันตุนความรัก 3) ปันตุนวิถีชีวิต 4) ปันตุนปริศนาค าทาย 5) ปันตุนสรรเสริญ 
6) ปันตุนอบรม สั่งสอน หรือ ขนบธรรมเนียม และ 7) ปันตุนเรื่องเลํา 

 N A Salleh (2008) ในหนังสือชื่อ Aneka Contoh Pantun pilihan Mengikut 
Cara majlis กลําวไว๎วํา ปันตุนมลายูที่ประพันธ์โดยชาวมลายูในสมัยกํอน มีจุดมุํงหมายที่หลากหลาย 
ดังนี้ 1) เพ่ืออบรมสั่งสอน 2) เพ่ือถํายทอดความรักใครํเอ็นดู 3) เพ่ือสื่อถึงความรู๎สึกขอบคุณ 4) เพ่ือ
เป็นประเพณีปฏิบัติ 5) เพ่ือเป็นการเปรียบเปรยหรือติเตียนอยํางอ๎อมค๎อม 6) เพ่ือเป็นการทดสอบ
เชาว์ปัญญา และ 7) เพ่ือเป็นการบันเทิงรื่นเริง 

 
 คุณสมบัติของปันตุนที่มีคุณภาพ 
 Mas Osman (2002) ได๎กลําวในหนังสือเรื่อง ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม  

ทัศนคติของ Mas Osman เห็นวําปันตุนเป็นมรดกเกําแกํของชาวมลายู ซึ่งมีการประเมินคําที่สูงมาก 
มีรูปแบบเฉพาะ พร๎อมมีเนื้อความที่มีคุณภาพยิ่ง โดย Za’ba (1965, น. 216) ได๎กลําววําคุณสมบัติ
ของปันตุนที่มีคุณภาพมี 5 ประการ ดังนี้ 
  1) สํวนพรรณนา มีการใช๎ค าหรือวลีที่สละสลวย ต๎องมีความสละสลวย โดยยึด
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นสํวนใหญํ เชํน ความสวยงามของธรรมชาติ กลิ่นหอมของดอกไม๎ เสียง
ธรรมชาติที่ไพเราะ ดอกไม๎ ใบไม๎ สัตว์ตํางๆ เป็นต๎น 
  2) สํวนความหมาย มีการใช๎ค าหรือวลีที่สละสลวย มีเนื้อหาที่กว๎างขวาง พร๎อมทั้ง
จะต๎องดึงดูดผู๎อํานและผู๎ฟังให๎คล๎อยตามบทปันตุน 
  3) สํวนความหมายจะต๎องมีความสอดคล๎องกับสํวนพรรณนา ไมํวําจะเสียงหรือการ
เปรียบเปรยก็ตาม 
  4) สํวนพรรณนาจะต๎องมีความสอดคล๎องกับค าศัพท์ที่ใช๎ มีการสัมผัสกัน วรรคที่ 1 
จะสัมผัสกับวรรคท่ี 3 สํวนวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับวรรคท่ี 4 
  5) พยางค์ในแตํละวรรคจะมี 8-12 พยางค์ แตํสํวนใหญํจะใช๎ 9- 10 พยางค์  

  จากความหมายและชนิดปันตุนที่ได๎กลําวนั้นสามารถกลําวได๎วํา ปันตุนเป็น
วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน (folklore) ประเภทหนึ่งที่มีทั้งส าเนียงภาษามลายูที่มีคุณคํามาก เป็นผลงาน
สร๎างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์มาครั้งตั้งแตํที่ยังไมํรู๎จักตัวหนังสือ ไมํสามารถอํานออกเขียนได๎ แตํ
สามารถถํายทอดสืบสานกันมา จนปรากฏเป็นหลักฐานให๎แกํชนรุํนหลังได๎ศึกษามาจนถึงทุกวันนี้   
โดยอาศัยความจ าจากการถํายทอดด๎วยวาจาที่เรียกวําวรรณกรรมมุขปาฐะ จึงสมควรแกํการอนุรักษ์
ไว๎ให๎คงอยูํตลอดไป ด๎วยเหตุผลที่กลําวกันวําปันตุนเป็นกระจกสํองเงาที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึง ความคิด 
ความรู๎สึก และเข๎าถึงสังคมและวัฒนธรรมมลายู   
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  บทบาทของปันตุนในการเสริมสร้างความม่ันคงในสังคม 

 ปันตุนมีหลายประเภท เชํน ปันตุนประเพณี ปันตุนศาสนา ปันตุนอบรมสั่งสอน   
ปันตุนสนุกสนาน ปันตุนบุญคุณ ปันตุนปริศนาค าทาย ซึ่งแตํละประเภทได๎ประพันธ์ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ บ๎างอาจใช๎ในพิธีการตํางๆ หรือใช๎เพ่ือต๎องการสื่อบางอยําง รวมทั้งการ
เปรียบเปรยเชิงอบรมสั่งสอน เพ่ือให๎ผู๎รับสารได๎รับการติเตือนอยํางนุํมนวลที่สุด กระทบตํอความรู๎สึก
น๎อยที่สุด แตํได๎ตระหนักและมีผลในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากที่สุด การใช๎ค าในปันตุนจึงผํานการ
กลั่นกรองอยํางสุขุม ลุํมลึก และระมัดระวังการอาจเข๎าใจผิดในจุดประสงค์ที่ต๎องการสื่อสารอยําง
แท๎จริงของปันตุนแตํละบท  

 
 Tenas Effendy (2007, น. ix) กลําววํา ปันตุนไมํเพียงแตํใช๎เพ่ือความบันเทิง

เทํานั้นแตํเป็นสื่อเพ่ือใช๎ถํายทอดการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคมในทุกระดับวัย ความเป็นเจ๎าบท
เจ๎ากลอนของชาวมลายูยังเป็นจุดเดํนส าคัญที่สามารถสอดแทรกหลักค าสอนตํางๆ ผํานบทกลอน
อยํางงํายดาย ซึ่งหลักค าสอนจะไมํแปลกแยกไปจากหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม คุณคําของอิสลาม
ได๎กลายเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมลายูโดยปริยาย ในอดีตปันตุนได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของ
ภาษามลายูและสังคมมลายู ได๎มีบทบาทส าคัญในเกือบทุกๆ มิติของกิจกรรมในสังคม กลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาในการใช๎ปันตุนในโอกาสตํางๆ เชํน หากการพูดคุยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร ปันตุนอบรม
สั่งสอนก็จะถูกหยิบยกมาขับกลําว หากการพูดคุยเป็นเชิงสนุกสนานและหยอกล๎อ ปันตุนสนุกสนาน
หรือปันตุนเปรียบเปรยก็จะถูกหยิบมาขับกลําว ดังสะท๎อนจากค ากลําวทีว่ํา 

 
 Di mana orang berhimpun  ณ ที่ไหนคนมาชุมนุม 
 Di sana pantun dilantun  ณ ที่นั่นปันตุนถูกกลําวถึง 
 
 Di mana orang berbual   ณ ที่ไหนคนจับวงคุย 
 Di sana pantun dijual   ณ ที่นั่นปันตุนจะค๎ุยขาย 
 
 Di mana ada helat jamu  ณ ที่ไหนมีงานเลี้ยง 
 Di sana pantun bertemu  ณ ที่นั่นพบปันตุนขับเสียง 
 
 Di mana ada nikah kahwin  ณ ที่ไหนมีจัดงานแตํง 
 Di sana pantun dijalin   ณ ที่นั่นปันตุนจะสืบสาน 
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 Di mana orang bermuafakat   ณ ที่ไหนคนมาลงแขก 
 Di sana pantun diangkat  ณ ที่นั้นปันตุนจะถูกยิบยก 
 
 Di mana ada tunjuk ajar  ณ ที่ไหนมีการสอนสั่ง 
 Di sana pantun didengar  ณ ที่ไหนปันตุนถูกขับให๎ฟัง 
 
 เนื่องจากโอกาสในการใช๎ปันตุนมีมากมายและบํอยครั้ง ชาวมลายูในอดีตจึงพยายาม

เรียนรู๎ปันตุน ทํองจ า และประพันธ์ขึ้นเอง เพ่ือเป็นการเตรียมพร๎อมอยูํเสมอเมื่อมีโอกาสที่ต๎อง      
ขับกลําว เพราะนับเป็นเรื่องนําอับอายยิ่งส าหรับชาวมลายูที่ไมํสามารถกลําวโต๎ตอบปันตุนได๎ ยิ่งมี
อายุมากก็ยิ่งสะสมบทปันตุนที่หลากหลายและกว๎างขวาง หรืออยํางน๎อยชาวมลายูควรจดจ าปันตุน
ประเภทอบรมสั่งสอน ปันตุนประเพณี เพ่ือใช๎ในครอบครัว 

   แตํในปัจจุบันสถานการณ์การใช๎ปันตุนในลักษณะดังกลําวได๎หํางหายไปจากสังคม
มลายูดังที่ Tenas Effendy  ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา การใช๎ปันตุนในหมูํชาวมลายูได๎ลดลงเป็นอันมาก   
แม๎จะยังคงมีการใช๎ปันตุนอยูํบ๎างในปัจจุบัน แตํดูเหมือนวําส าหรับเยาวชนคนรุํนใหมํสํวนใหญํเห็นวํา 
ปันตุนเป็นเพียงบทกลอนเพ่ือความบันเทิง โดยไมํได๎ตระหนังถึงบทบาทส าคัญในการเสริมสร๎างสังคม
มาอยํางยาวนาน  ไมํคํอยเป็นที่นิยมชื่นชอบและไมํคํอยตระหนักที่จะสืบทอดวรรณกรรมอันเป็น     
ภูมิปัญญาทรงคุณคํานี้ เพราะถ๎าจะหาแคํเพียงเป็นการบันเทิง ในยุคการสื่อสารไร๎พรมแดนในปัจจุบัน
ยํอมมีสื่อที่นําสนุกและตื่นเต๎นมากกวํามากมาย ความหมายของปันตุนในปัจจุบันจึงถูกจ ากัดความให๎
แคบลง ด๎วยคํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม  

 นับเป็นโจทย์ส าคัญที่สังคมมลายูรุํนใหมํจะปรับเปลี่ยนบทบาทของปันตุนไมํให๎ถูก
มองเพียงแคํสื่อเพ่ือความบันเทิงเพียงอยํางเดียว แตํควรมองเป็นสื่ออเนกประสงค์ที่มากไปด๎วยคุณคํา
และบทบาทในการเสริมสร๎างสังคมที่เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี และคํานิยมที่เป็น    
อัตลักษณ์เฉพาะตนของชาวมลายู 

  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานี
เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 2) งานวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมมลายู และ 3) 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม 
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5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 
 วัชรวร  วงศ์กัณหา (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความ

เชื่อในฮีตสิบสองต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  พบวําศาสนา
ชาวบ๎านยังคงมีความส าคัญตํอวิถีชีวิตผู๎คนอยํางลึกซึ้ง  และมีบทบาท ส าคัญตํอการสร๎างความมั่นคง
ทางสังคมวัฒนธรรมทุกระบบ  ประกอบด๎วย ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบการศึกษา ระบบ
สุขภาพและอนามัย  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง  และ ระบบความเชื่อและศาสนา  
แนวทางด าเนินงานด๎านประเพณีพิธีกรรมเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม จ าเป็นต๎อง
ด าเนินการใน  4  ด๎าน ได๎แกํ  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การประยุกต์  และการสร๎างใหมํอยําง
เหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรมของแตํละพ้ืนที่  ใน  6  องค์ประกอบ ของประเพณีพิธีกรรม คื อ  
ด๎านเวลา  ด๎านสถานที่  ด๎านบุคคล  ด๎านวัสดุอุปกรณ์  ด๎านขั้นตอนวิธีการ  และด๎านความมุํงหมาย 

 วันพิชิต ศรีสุข (2552) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการขับร้องเพลงซอพ้ืนเมือง เพ่ือถํายทอดแนวคิดการเมืองภาค
พลเมืองสูํประชาชน พบวํา ปราชญ์ให๎ความสนใจและเต็มใจถํายทอดเป็นอยํางมากแตํการใช๎เนื้อหา
ด๎านการเมืองภาคพลเมืองมาทรอดแทรกเป็นเรื่องใหมํส าหรับปราชญ์และยังมีความเข๎าใจไมํมากจึง
ต๎องใช๎เวลาท าความเข๎าใจเพ่ือให๎การถํายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น สํวนเยาวชนกลับไมํคํอย
ให๎ความสนใจทางวัฒนธรรมมากนักเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมสากลผํานสื่อประเภทตํางๆ เยาวชน
ที่เข๎ารํวมสํวนใหญํยังเป็นเด็ก 

 พัชลินจ์ จีนุํน และคณะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง หลักและวิธีสอนคุณธรรม 
จริยธรรมที่เหมาะสม กับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ชุด วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรม
คัดสรร จากการศึกษาสะท๎อนให๎เห็นวําคนและสังคมไมํวํ าอดีตหรือปัจจุบันตํางก็ต๎องการเห็น
ภาพลักษณ์ของคนดีที่อยูํในกรอบระเบียบที่ดีงามรู๎จักหน๎าที่ ไมํสร๎างปัญหาและเป็น ภาระให๎แกํ
สถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนสถาบันชาติ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ได๎อยํางมีความสุข
พร๎อมทั้งชํวยน าพาชาติบ๎านเมืองให๎เจริญรุํงเรือง ท าให๎เห็นวําแม๎สังคม จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็ว แตํความคาดหวังตํอเยาวชนของคนในสังคม (ไมํวําจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน) ก็ไมํเปลี่ยนแปลง
มากนัก จึงยังคงมีการน าเสนอหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะเห็นวํามี
คุณคํามีประโยชน์ 

      ผลจากการศึกษาของงานวิจัยข๎างต๎นชี้ให๎เห็นถึงความเกี่ยวข๎องและมีผลตํอกันของ
วรรณกรรมกับมิติตํางๆ ของสังคมซ่ึงมีผลตํอการสร๎างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรม แตํกระแสนิยม
ในวัฒนธรรมสากลในปัจจุบันกลับสร๎างความสั่นคลอนตํอตัววรรณกรรมเอง จึงจ าเป็นต๎องพยายาม
ด าเนินการทั้งการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร๎างใหมํ เพ่ือให๎วรรณกรรมสามารถ
ปรับตัวเองให๎เข๎ากับบริบทของสังคมปัจจุบันให๎มากที่สุด 
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5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 วรวิทย์  บารู  และคณะ (2552)  ท าการศึกษาเรื่อง มลายูปาตานี: ชาติพันธุ์        

อัตลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบวํา เรื่องของชาติพันธุ์นั้นชาวมลายูปาตานียังคงฝัง
แนํนกับการยึดถือวําพวกเขาเป็นคนมลายูที่เป็นพลเมืองไทย  พวกเขายังคงยึดถือ “Bangsa” ซึ่งมี
ความหมายวําเชื้อชาติของพวกเขาก็คือมลายู สํวนด๎านอัตลักษณ์พบวํา ชาวมลายูปาตานีจะก าหนด 
อัตลักษณ์มลายูของตนเองด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู 
วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู  องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายูและการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบํงบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี  ซึ่งสอคล๎องกับชนชาว
มลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu Adatnya Melayu 
Bahasanya  Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)  องค์ประกอบทั้ง
สามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่งได๎  

 นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ยังพบอีกวํา คํานิยมของชาวมลายูปาตานี
โดยทั่วไปแล๎วจะมีลักษณะเหมือนคนมลายูทั่วๆ ไปในภูมิภาคมลายู คือ 

 1) มีแนวคิดในเรื่อง “สถานะ” ของตนที่ใฝุฝันที่จะให๎สูงขึ้น 
 2) ต๎องการให๎คนอ่ืนปฏิบัติอยําง “เหมาะสม” ตามแนวทางของขนบธรรมเนียม

ประเพณีและความเห็นรํวมกันของคนสํวนใหญํ  
 3) ได๎รับความอับอายหรือเจ็บใจ สามารถน ามาซึ่งการกระท าในทางรุนแรง หรือ

แสดงออกในเชิงตอบโต๎  
 4) คนมลายูเป็นคนเอื้ออารี มีกิริยามารยาทและอํอนโยน ไมํชอบใช๎วาจากดดันผู๎อ่ืน 

หรือไมํชอบให๎คนอ่ืนใช๎ค าพูดกดดันตน 
 5) มีแนวโน๎มไปในทางอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือเชื่อในลิขิตของพระเจ๎า 

หรือโชคชะตา (Fatalism) 
 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๏าะ (2551) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ

สังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี การศึกษาพบวํา อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับตํอสังคมมลายูในจังหวัด
ปัตตานีเริ่มขึ้นภายหลังจากสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานีเข๎ารับนับถือศาสนาอิสลาม  โดยเริ่มจาก
วัฒนธรรมทางด๎านภาษา ประกอบด๎วย อักษรอาหรับ และค ายืม ตามด๎วยวัฒนธรรมด๎านการแตํงกาย 
ประกอบด๎วย หมวกกปิเยาะห์ ผ๎าพันศีรษะ เสื้อโต๏บ และเสื้อคลุม นอกจากนี้ยังพบวําวัฒนธรรมด๎าน
การแตํงกายแบบชาวอาหรับเป็นเครื่องหมายของผู๎มีความรู๎ทางศาสนาอิสลามหรืออุละมาอ์  และ
ปัจจุบันยังมีความส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจของชาวมลายูในจังหวัดปัตตานีอีกด๎วย 

 พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ (2544) ได๎ศึกษาเรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาพบวํามีอยูํทั้งหมด 6 ประเภท ได๎แกํ มะโยํง สิละ รองเง็ง รองเง็ง
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ตันหยง ซัมเปง และดาระ องค์ประกอบในการแสดงได๎ศึกษาในประเด็นบุคคลในคณะ ซึ่งมะโยํงมี
บุคคลแสดงมากที่ประมาณ 20 คน เป็นตัวแสดงในเรื่องและนักดนตรี การแสดงอ่ืนๆ มี 4-6 คน 
ทั้งหมดมีเครื่องคนตรี 4-5 ชนิด การแตํงกาย มีความแตกตํางกันออกไปตามการแสดงแตํละประเภท 
แตํมีลักษณะรํวมมือ แตํงกายแบบชาวมลายู ขนบธรรมเนียมประเพณีในการแสดงได๎ศึกษาในโอกาส
ในการแสดง เป็นการแสดงในงานรื่นเริงทั่วไป และแสดงประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สถานที่
ส าหรับแสดงในหรือนอกเวที ที่สร๎างขึ้นมาโดยเฉพาะ สํวนการแสดงอ่ืนๆ จะแสดงบนเวที หรือบน
พ้ืนดินก็ได๎ และวิธีแสดง มะโยํงจะแสดงแบบละครร า สิละ เป็นศิลปะปูองกันตัว รองเง็ง รองเง็ง
ตันหยง ซัมเปง และดาระ เป็นประเภทการรํายร าคูํช าย-หญิง สํวนความคลี่คลาย และการ
เปลี่ยนแปลง ได๎ศึกษาถึงความนิยมซึ่งได๎มีความนิยมน๎อยลงตามล าดับจากท้ัง 6 ประเภทดังกลําว 

 ไขํมุก อุทยาวลี  (2547, น. 304) ได๎ศึกษาเรื่อง หลักฐานประวัติศาสตร์ประเภท
ต านานพ้ืนบ้านภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือศึกษา จารีตการบันทึกต านานกระบวนการถํายทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ลักษณะของต านานพื้นบ๎าน ทั้งในด๎านปรัชญาประวัติศาสตร์แนวคิดของผู๎แตํง ต านาน
ที่มีผลสะท๎อนสภาพสังคมท๎องถิ่นภาคใต๎ ลักษณะเดํนของการเขียนต านานพ้ืนบ๎าน และการประเมิน
คุณคําของต านานพ้ืนบ๎านในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาคใต๎ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวํา
ต านานพ้ืนบ๎านภาคใต๎มีลักษณะหลากหลายขึ้นกับเนื้อหาของต านานที่ถูกบันทึกขึ้น และสามารถจัด
ประเภทของต านานได๎ 3 กลุํม คือ ต านานศาสนา ต านานเมือง และต านานพ้ืนบ๎านกลุํมเบ็ดเตล็ด มี
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์  ปูชนียสถานส าคัญ และอธิบายความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
ประเพณีชาวภาคใต๎  

  สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544, น. 175-186) ในงานวิจัยเรื่อง โครงสร้างและพลวัต
วัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา สรุปได๎วํา 1) โครงสร๎างวัฒนธรรมในภาคใต๎เป็นโครงสร๎างเชิงซ๎อน   
2) มีความหลากหลายทางกายภาพและทางชีวภาพ กํอให๎เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม         
3) โครงสร๎างทางเผําพันธุ์ของคนในภาคใต๎เริ่มมีพลวัตมากขึ้น เมื่อมีผู๎คนและเผําพันธุ์จากตํางแดน 
ตํางภาษาและตํางวัฒนธรรมเข๎ามาปะทะสร๎างสรรค์ในชํวงพุทธศตวรรษที่ 5-8  4) โครงสร๎างด๎านพลัง
อ านาจของภาคใต๎ ฐานพลังอ านาจที่ส าคัญของภาคใต๎ คือ ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความอุดมด๎วยสินแรํจากภูเขาและสินแรํจากพัฒนาการของผิวเปลือก 5) โครงสร๎างด๎านพลังอ านาจ 
อันเนื่องด๎วยทรัพยากรบุคคลในภาคใต๎ พบวําการที่ผู๎คนในบริเวณนี้ถูกปกครองมายาวนาน และ
สืบเนื่องมาเป็นรัฐชายขอบของหลายฐานอ านาจมีการปะทะสัมพันธ์กับความผู๎คนและอ านาจภายนอก
มาหลากหลายลักษณะ คนภาคใต๎จึงมักส าแดงออกเกี่ยวกับฐานอ านาจและการใช๎อ านาจคํอนข๎าง
สงวนทําที เพ่ือไมํให๎ถูกเอาเปรียบและไมํยอมเสียเปรียบ 6) การใช๎มิติทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยในการ
พัฒนา วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน 7) การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร๎างฐานและพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ ต๎อง
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ระดมสรรพทรัพยากรเพื่อสร๎างความมั่งคั่งมั่นคงด๎วยระบบเกษตรกรรมนิยม 8) การพัฒนาเชิงแขํงขัน 
ควรใช๎ทฤษฎี “การชนะตนเองยิ่งใหญํกวําชัยชนะใดๆ”  

 จากการศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมมลายู ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ดังกลําวท าให๎ทราบถึงอัตลักษณ์ของชาวมลายูปาตานีในปัจจุบันวํา มิอาจแปลกแยกไปจากคํานิยม
ของอิสลามได๎ อิสลามยังชํวยเติมเต็มในคํานิยมด๎านคุณธรรมจริยธรรมให๎กับอัตลักษณ์เดิมของชาว
มลายู ซึ่งมีความโดดเดํนในด๎านการรู๎บุญคุณ ความเอ้ืออาทร ความอํอนโยน ความเกรงใจ และความ
พอเพียง การจ ากัดความชาวมลายูด๎วยความเป็นประเพณีมลายู ภาษามลายู และศาสนาอิสลาม จึงยัง
สอดคล๎องกับบริบทของชาวมลายูในจังหวัดชาแดนภาคใต๎ในปัจจุบันเชํนกัน นอกจากนี้การศึกษายัง
ท าให๎เข๎าใจถึงพลวัตวัฒนธรรม ที่ผํานการรับอิทธิพลจากอารยธรรมภายนอก สะท๎อนผําน ประเพณี 
ภาษา และวรรณกรรมตํางๆ ซึ่งสิ่งดังกลําวนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูํตลอดเวลา เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับคํานิยมของสังคมในแตํละยุคสมัย ในเมื่อศาสนากลายเป็นอ านาจสูงสุด เป็นสิ่งชี้น าวิถีชีวิตและ
ความถูกต๎องในสังคม ประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีประโยชย์และคุณคําตํอสังคมเชํนกัน ยํอมต๎องปรับตัวเองให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมในปัจจุบัน ถือเป็นพลวัตปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือรับสิ่งใหมํจาก
ภายนอกขณะเดียวกันก็พยายามรักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนให๎คงอยูํสืบไป 

 
5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม 

 นูรียัน สาแล๏ะ (2541) ได๎ศึกษาเรื่อง เพลงกล่อมเด็กไทยมลายู: มรดกทางภาษาและ
วัฒนธรรมกลุ่มชนมลายู ผลการศึกษาสรุปได๎วํา เพลงกลํอมเด็กไทยเชื้อสายมลายูมีก าเนิดมาจากชน
ชั้นชาวนา หรือชาวบ๎านเชํนเดียวกับความคิดของคอมมินส์ เป็นการถํายทอดความรักจากแมํสูํลูกโดย
ใช๎บทเพลงเป็นสื่อ เพลงกลํอมเด็กไทยมลายูมีการแพรํกระจายอยูํทั่วไปภายในสังคมทุกชั้นและเกือบ
ทุกครัวเรือน มีการแพรํขยายออกไปอยํางรวดเร็วภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมทางภาษาและสืบเชื้อสาย
เดียวกัน จึงท าให๎บทเพลงกลํอมเด็กไทยสํวนหนึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกันกับเพลงกลํอมเด็กในมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และมลายูจามปาในเวียดนามจนไมํสามารถบอกได๎วําใครเป็นเจ๎าของ นอกจากนั้นเพลง
กลํอมเด็กยังเป็นต๎นก าเนิดของเพลงอํู การแพรํกระจายของเพลงกลํอมเด็กนี้มีสาเหตุจากการโยกย๎าย
ที่อยูํอาศัยที่เกิดจากการแตํงงาน หรือการประกอบอาชีพ การใช๎ต าราการศึกษาภาษามลายูและต ารา
การศึกษาทางศาสนาอิสลามที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย การศึกษาในด๎านศิลปะการประพันธ์ และ
ความงามในด๎านวรรณศิลป์พบวํา เพลงกลํอมเด็กไทยมีลักษณะการประพันธ์เป็นไปตามฉันทลักษณ์
ปันตุน (Pantun) ชาอิร์ (Sya‘ir) และนาซัม (Nazam) ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของการประพันธ์
วรรณกรรมร๎อยกรองมลายูดั้งเดิมที่ใช๎กันอยูํทั่วไปในดินแดนมลายู โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย มีเทคนิคในการซ้ าค า ซ้ าความ และซ้ าเสียง ท าให๎เกิดความงามในด๎านเสียงที่เป็น
คุณสมบัติของการดนตรี มีการใช๎ภาพพจน์ท าให๎เกิดความงามในด๎านวรรณศิลป์ เชํน ค าอุปมา      
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อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ ปฏิปุจฉา การเลียนเสียงธรรมชาติ และนัยประหวัด มีการใช๎
สัญลักษณ์ และจินตภาพ การศึกษาบทเพลงกลํอมเด็กในเชิงวรรณศิลป์นี้ท าให๎เกิดความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมการประพันธ์ร๎อยกรองมลายูอยํางชัดเจน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยมลายูพบวํา 
เพลงกลํอมเด็กสามารถศึกษาได๎ในสองประเด็น คือเพลงกลํอมเด็กในบริบทสังคมและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว และเป็นการสะท๎อนถึงลักษณะครอบครัวมลายูที่เป็นครอบครัวขยาย ครอบครัวที่มีหน๎าที่
เลี้ยงดูให๎การอบรม และการให๎การศึกษาแกํลูก สมาชิกในครอบครัวมีบทบาท และหน๎าที่ทุกคนขึ้นอยูํ
กับเพศ และวัย และปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชํน การหยําร๎าง การถูกทอดทิ้ง หรือความ
ยากจนนั้น คนไทยเชื้อสายมลายูถือเป็นเรื่องชะตาลิขิต ประเด็นที่สอง คือ เพลงกลํอมเด็กไทยมลายู
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกลุํมชนโดยรวม พบวําเพลงกลํอมเด็กมีสํวนในการชํวยให๎เด็กได๎
เรียนรู๎ และปรับตัวให๎เข๎ากับธรรมชาติ ได๎รู๎สภาพทางเศรษฐกิจ คํานิยมทางสังคม และวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาตํางๆ ที่คนในสังคมต๎องประสบ เป็นเครื่องมือในการสร๎างจริยธรรมและศีลธรรมที่ดี
งามทั้งในครอบครัวและสังคม เป็นการถํายทอดความรู๎และความเชื่อทางศาสนาและคํานิยมตํางๆ 
ทางสังคม เพลงกลํอมเด็กมีคุณคํามากกวําเป็นเพลงกลํอมให๎เด็กนอนหลับธรรมดาทั่วไป แตํเป็นต ารา
แหํงการเรียนรู๎ 

 พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2531) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ในสังคมไทยมุสลิม: ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร ในสาขามานุษยวิทยา 
การศึกษาพบวําคติชนวิทยาประเภทตํางๆ ที่พบได๎ในสังคมไทยมุสลิม ชุมชนบ๎านครัวเหนือในปัจจุบัน 
มีทั้งคติชนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุํมชน ซึ่งมีเนื้อหามุํงเน๎นการอบรมสั่งสอน และถํายทอด
คํานิยม ทัศนคติ ตลอดจนแบบแผนการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม ซึ่งสํวนใหญํปรากฏใน
ต านาน นิทานคติธรรม และความเชื่อตํางๆ คติชนอีกสํวนหนึ่ง คือสํวนที่ได๎รับมาจากการแพรํกระจาย
ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะจากวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ เชํน นิทานอีสป สุภาษิต ค าพังเพย และคติ
สอนใจ เนื้อหาสํวนใหญํมุํงเน๎นถํายทอดคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนแบบแผนการด าเนิน
ชีวิต ให๎ปรับตัวอยูํในสังคม และสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางสงบสุข และพบวํา คติชนที่ได๎รับมาจากวัฒนธรรม
ไทยพุทธนี้ ไมํปรากฏที่ขัดตํอบทบัญญัติศาสนาอิสลามแตํประการใด นอกจากนี้ การที่ชาวไทยมุสลิม
ชุมชนบ๎านครัวเหนือมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจอยูํในระดับต่ าเป็นสํวนใหญํ ทั้งยังมีศาสนา
อิสลามซึ่งมีบทบัญญัติที่เครํงครัดนี้ เป็นผลให๎มีการน าเอาคติชนประเภทตํางๆ มาใช๎ในการอบรม    
สั่งสอนมากกวําใช๎สื่อประเภทอ่ืนๆ 

 นุชนาถ เหละดุหวี (2537) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์นิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิม
จังหวัดปัตตานี และพบว่า นิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี จ าแนกได๎ 9 ประเภท นิทานที่พบ
มากที่สุดคือ นิทานคติ รองลงมาเป็น นิทานปรัมปรา และนิทานมุขตลก สํวนที่พบน๎อยที่สุด ซึ่งมีเพียง 
2 เรื่อง คือ นิทานเข๎าแบบ โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี พบวํามี 3 
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ประเภท คือ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอมนุษย์ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอธรรมชาติ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสิ่ง
เหนือธรรมชาติ   

 1) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอมนุษย์ เป็นภาพสะท๎อนความคิดที่บุคคลมีตํอผู๎อ่ืน และ
แนวทางการด าเนินชีวิต ได๎แกํ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอบุคคลโดยทั่วไป โลกทัศน์ที่มีครอบครัว และเครือ
ญาติ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอกลุํมชนและสังคม โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสถาบันศาสนา และโลกทัศน์ที่
มนุษย์ที่มีตํอผู๎ประกอบอาชีพ 

 2) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอธรรมชาติ เป็นความคิดที่บุคคลมีตํอทรัพยากรธรรมชาติ 
ได๎แกํ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอคุณคําของธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอโทษของธรรมชาติ 

 3) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความรู๎สึกนึกคิดที่เกี่ยวข๎องกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ได๎แกํ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอคติทางศาสนา และโลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอไสยศาสตร์ และ
สิ่งเร๎นลับตํางๆ 

 ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2534) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาพบวํา ปัญหาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎นั้น เกิดจาก
ปัญหาทางการศึกษา ปัญหาทางภาษา ปัญหาทางศาสนา ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และปัญหาทางการเมือง ปัญหาดังกลําวเกิดจากความผิดพลาดและความบกพรํองในนโยบายการ
ปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องการศึกษา ปัญหาความไมํเสมอภาคทางการศึกษา เป็นปัญหา
ที่รัฐควรแก๎ไข และควรจัดการศึกษาให๎ตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่สํวนใหญํเป็นมุสลิม 

 สุธี เทพสุริวงศ์ และเบ็ญจวรรณ บังขวัญ (2547) ได๎ด าเนินการวิจัยเรื่อง การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 
และ ผลการศึกษาปรากฏวํา ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านจังหวัดปัตตานีแบํงได๎เป็น 7 ประเภท คือ ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับอาหาร หัตถกรรม การแพทย์  ศิลปะการแสดง การประกอบอาชีพ ที่อยูํอาศัย และ
เครื่องนุํงหํม ปัจจัยที่เอ้ือให๎เกิดภูมิปัญญาดังกลําว มี 3 ประการ คือ 1) สภาพธรรมชาติพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาสันกาลาคีรีเอ้ือตํอการท าสวนสมรมและการเกษตรผสมผสาน  การมีผลผลิตกล๎วยมากท าให๎
ต๎องดัดแปลงเป็นกล๎วยเส๎นปรุงรส นอกจากนี้พ้ืนที่ริมทะเลยังเอ้ือตํอการเพาะเลี้ยงหอยแครงและ  
การท าประมงชายฝั่ง  ตลอดจนการท าผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางทะเล เชํน น้ าบูดู ย าสาหรําย 
2) ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และทรัพยากรในท๎องถิ่น การน าวัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นมาคิดเพ่ิมเติมคํา  
เชํน การท าดอกไม๎ใบยางพารา กระเป๋ายํานลิเพา และ 3) คติความเชื่อทางศาสนาความเชื่อตาม
ศาสนาพราหมณ์ พุทธ และอิสลามของชาวบ๎าน ผนวกกับความคิดริ เริ่มสร๎างสรรค์และ
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นน าไปสูํการพัฒนาภูมิปัญญาด๎านการแพทย์พ้ืนบ๎าน เชํน  การรักษาโรค
ด๎วยสมุนไพร การบีบนวด การบ าบัดและเยียวยาทางจิตใจด๎วยไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ รวมทั้ง  
ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปะการแสดง เชํน โนรา สิละ และมะโยํง 
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 กิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ  (2546) การวิเคราะห์โครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิม
ภาคใต้ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ โดยศึกษาจากนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิม
ภาคใต๎จ านวน 238 เรื่อง แบํงออกเป็น 6 ประเภท คือ นิทานเทพนิยาย นิทานชีวิต นิทานประจ า
ท๎องถิ่น นิทานเรื่องสัตว์ นิทานมุขตลกและนิทานคติ พบวํา ใช๎ทฤษฎีโครงสร๎างนิทานของวลาดิมีร์ 
พรอพพ์ และการศึกษาคติชนที่ปรากฏในเรื่อง โดยศึกษาผลการศึกษา พบวํา นิทานแตํละประเภทมี
โครงสร๎างหลักที่ก าหนดล าดับพฤติกรรม และการด าเนินเรื่องของนิทาน ดังนี้ นิทานเทพนิยาย
ประกอบด๎วยพฤติกรรมที่ท าให๎ตัวเอกออกจากบ๎านแล๎ว  ได๎พบผู๎ชํวยเหลือได๎ของวิเศษหรือได๎พบ  
ผู๎ชํวยเหลือกํอนได๎รับการทดสอบ ฝุายปฏิปักษ์ปลอมเป็นตัวเอก จากนั้นความจริงเปิดเผย ความโชค
ร๎ายหมดไปแล๎วจะได๎แตํงงานนิทานชีวิตประกอบด๎วยพฤติกรรมที่ท าให๎ประสบกับความทุกข์จนตัวเอก
ต๎องเดินทางออกจากบ๎าน พบผู๎ชํวยเหลือได๎ของวิเศษหรือมีการหลอกและการหลงเชื่อ ตํอมาความ
จริงเปิดเผยและความโชคร๎ายหมดไป นิทานประจ าถิ่นประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบเลําเรื่องคนที่เกิด
ในท๎องถิ่น โครงสร๎างแบบผีอารักษ์ประจ าท๎องถิ่น และโครงสร๎างแบบเลําที่มาของบางสิ่งบางอยําง 
นิทานสัตว์ประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่เจ๎าเลํห์ชอบกลั่นแกล๎ง และโครงสร๎างแบบตัวเอกที่ใช๎
ปัญญาแก๎ไขปัญหา นิทานมุขตลกประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่โงํเซํอและโครงสร๎างแบบตัว
เอกที่ฉลาด นิทานคติประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่ท าดีแล๎วจะได๎ผลดีตอบแทนและพบวํา
นอกจากระบบความคิดสากลจะเป็นตัวก าหนดโครงสร๎างของนิทานแล๎ว ระบบความคิดที่สอดคล๎อง
กับวัฒนธรรมอิสลามมีสํวนอยํางมากในการก าหนดโครงสร๎างของนิทานไทยมุสลิมภาคใต๎อีกด๎วย     
คติชนที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิมภาคใต๎สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยูํ  ความเชื่อ
และประเพณีในชีวิตของชาวไทยมุสลิมภาคใต๎ และแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของการสร๎างสรรค์งาน
ของผู๎เลํากับสังคมได๎เป็นอยํางด ี

 นางสาวซาลีฮะ มูซอ และคณะ (2552, น. 85-87) ได๎ศึกษาใน โครงการวิจัย
รวบรวมนิทานและต านานพ้ืนบ้านในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาสามารถรวบรวม
นิทานได๎จ านวน 170 เรื่อง แตํได๎นิทานที่มีเนื้อหาสมบูรณ์เพียง 77 เรื่อง เนื่องจากปราชญ์สํวนใหญํมี
อายุมาก และหํางหายจากการเลํานิทานมานาน จึงเกิดการหลงลืมไป นิทานที่พบมากตามล าดับ
ตํอไปนี้ นิทานชีวิต นิทานมุขตลก นิทานมหัศจรรย์ นิทานสัตว์ นิทานวีรบุรุษ นิทานประจ าถิ่น นิทาน
อธิบายเหตุ นิทานผี นิทานเข๎าแบบ และนิทานเทวปกรณ์ นิทานศาสนาไมํพบในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ศาสนาอิสลามนั้นเมื่อกลําวถึงพระเจ๎าและศาสดาแล๎วต๎องอ๎างอิงคัมภีร์กุรอานและอัลฮาดิษเป็นหลัก 
จะกลําวลอยหรือปั้นแตํงเป็นนิทานตามจินตนาการไมํได๎ ทั้งนี้เมื่ออิสลามเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในวิถีชีวิต
สังคมมลายูแล๎ว ก็ท าให๎เกิดปฏิกิริยาระหวํางวัฒนธรรมมลายูกับศาสนาอิสลาม สํงผลให๎เกิดวัฒนธรรม
ใหมํข้ึนมา เรียกวํา “วัฒนธรรมอิสลาม” หมายความวําได๎เกิดการผสมผสานระหวํางวัฒนธรรมมลายู
ดั้งเดิมกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ประเพณีที่ขัดกับหลักศาสนาก็จะถูกลบทิ้งไป สํวนประเพณี
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ที่ไมํขัดกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามก็ได๎รับการปรับปรุงฟูมฟักตํอไป จนเกิ ดผลผลิตทาง
วัฒนธรรมใหมํที่อยูํในกรอบแหํงหลักศรัทธา 

 จากการวิเคราะห์นิทานที่รวบรวมได๎ข๎างต๎นได๎พบข๎อสังเกตเกี่ยวกับนิทาน 3 
ประการ ดังนี้ 

 1) จุดมุํงหมายของการเลํานิทานนั้น นอกจากเพ่ือความสนุกสนาน ความบันเทิงใจ 
ผํอนคลายความเครียดแล๎ว นิทานยังสอดแทรกความรู๎ให๎คติและประสบปารณ์บางประการแกํผู๎ฟังได๎
เป็นอยํางด ี

 2) ชาวไทยมุสลิมอ าเภอไม๎แกํนจังหวัดปัตตานี มีความเครํงครัดในศาสนา และยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จึงผูกเรื่องนิทานเป็นเรื่องให๎คติและข๎อคิดในด๎านตํางๆ 

 3) ชาวไทยมุสลิมอ าเภอไม๎แกํนจังหวัดปัตตานี ยกยํองให๎ความเคารพนับถือแกํ
บุคคลที่มีความรู๎ทางศาสนา ได๎แกํ โต๏ะครู โต๏ะอิหมําม คอเต็บ บิหลั่น เนื่องจากบุคคลเหลํานี้มีความ
ประพฤติดีมีคุณธรรม เป็นผู๎น าที่คอยสั่งสอนหลักศาสนา เป็นผู๎คอยชี้แนะ แนะน า และเป็นที่ปรึกษา
ของชาวบ๎าน 

 อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 113-114) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชน
วิทยาของมลายูมุสลิมจังหวัดปัตตานี: ศึกษาผ่านสุภาษิตและส านวนสอนสั่ง  สามารถเก็บรวบรวมมา
ได๎ทั้งหมด 190 บท แบํงเป็นสุภาษิตจ านวน 70 บท และส านวนสอนสั่งอีก จ านวน 119 บท และ
สามารถสะท๎อนแนวคิดออกมาจากสุภาษิต และส านวนสอนสั่งได๎ใน 3 มิติ คือ 1) มิติด๎านภาษา 2) 
มิติทางด๎านสังคม และ 3) มิติทางด๎านศาสนา 

      1) มิติด๎านภาษา 
 ในมิติด๎านภาษายังพบวําในชุมชนมลายู-มุสลิมนั้นยังคนบางคนยังสามารถรักษา   

อัตลักษณ์ด๎านภาษานี้ไว๎ได๎บ๎าง เพราะเห็นถึงความงดงามของภาษา และสามารถสะท๎อนถึงบริบทของ
พ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ดี เนื่องจากคนรุํนใหมํที่ได๎รับการศึกษาโดยหลักสูตรที่เน๎นการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร ขณะเดียวกันการสืบทอดองค์ความรู๎เดิมที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนก าลังได๎
ลดลงไปมาก ท าให๎สุภาษิต และส านวนสอนสั่งอันเป็นสํวนหนึ่งของการใช๎ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมี
การน ามาใช๎ลดลงตามไปด๎วย  

      2) มิติด๎านสังคม 
 สุภาษิต และส านวนสอนสั่งในมิติทางด๎านสังคมสามารถสะท๎อนสภาพของชุมชน 

และสังคมเป็นอยํางดี ซึ่งประกอบด๎วย สภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ ชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ อยํางเชํน การกลําวถึงเรื่องการเป็นอยูํในสังคม วําด๎วยเรื่องการปกครอง และวําด๎วย
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เรื่องศีลธรรม-วัฒนธรรม ประเภทตํางๆ  สภาพทางความเชื่อในสิ่งที่เร๎นลับ สภาพทางครอบครัว แมํ 
พ่ี น๎อง พํอตา แมํยาย ขนาดของครอบครัว ความเป็นอยูํในครอบครัว และกริยามารยาท เป็นต๎น 

      3) มิติด๎านศาสนา 
 ไมํมีสุภาษิตใดจะขัดแย๎งกับหลักการศาสนา เพราะเป็นองค์ความรู๎ทางโลกทั่วๆ ไป 

ซึ่งแม๎แตํในโลกมุสลิม ณ ที่อ่ืนๆ ก็มีสุภาษิตไว๎ใช๎เชํนกัน บางสุภาษิตยังสอดคล๎องกับหลักการศาสนา
อิสลามอยํางชัดเจนด๎วยซ้ า ขณะที่ส านวนสอนสั่งกลับพบวํามีข๎อห๎ามบางอยํางสอดคล๎องกับหลักการ
ศาสนาอิสลาม  

 สํวนสาเหตุวําท าไมํการใช๎สุภาษิต และส านวนสอนสั่งในชุมชนมลายู-มุสลิมมีน๎อยลง 
และคนรุํนใหมํไมํมีการสืบทอด ค าตอบที่ได๎รับตํางออกไป พอสรุปมีดังนี้ 

 1) โลกปัจจุบันเห็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญํ ไมํคํอยจะคิดในเรื่องบทเรียน หรือข๎อคิดที่
ผู๎เฒําผู๎แกํพยายามเน๎นและสั่งสอน  

 2) ค าสอนของผู๎ใหญํเป็นเพียงสิ่งที่ต๎องการให๎เด็กกลัว เด็กๆ ปัจจุบันไมํคํอยกลัว  
 3) เด็กรุํนใหมํถูกมอมเมาด๎วยอบายมุข จนไมํมีความคิดที่เป็นของตนเอง ตนเองก็

เอาตัวไมํรอด แล๎วจะไปสอนลูกๆ เด็กๆ ได๎อยํางไร 
 4) คนรุํนใหมํเห็นวํามีเรื่องอ่ืนที่ส าคัญมากกวําในภาวะสังคมที่มีการแขํงขันสูง ไมํมี

เวลาที่จะมาคิด ทบทวนเรื่องค าสั่งสอนของผู๎ใหญํ 
 5) อิทธิพลของสื่อจากภายนอก ท าให๎วิธีคิดของคนรุํนใหมํตํางจากคนรุํนกํอน 
  6) อิทธิพลของแนวคิด และหลักการศาสนาที่น าเข๎ามาจากโลกมุสลิม มุํงเน๎นการ

ปฏิบัติตามตัวบทในศาสนา มิใชํจะตามคนรุํนกํอนที่ไมํสอดคล๎องกับหลักการ หรือตัวบทศาสนา  
 ชวน เพชรแก๎ว (2543) ศึกษาเก่ียวกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจาก

วรรณกรรมท้องถิ่นอ่ืนบางเรื่อง พบวําการรับวรรณกรรมท๎องถิ่นอ่ืนมาปรับเปลี่ยนหรือปรับปรนเป็น
วรรณกรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ ชาวใต๎จะปรับเปลี่ยนวรรณกรรมนั้นให๎ปรากฏเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วรรณกรรมท๎องถิ่นใน 4 ลักษณะด๎วยกัน คือ ลักษณะค าประพันธ์ การแตํงหรือตํอเติมให๎ยาวขึ้น การ
เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอนุภาคของเรื่อง และเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร 

 Aminoh Jehwae (2017) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Krisis Masyarakat Melayu di 
Selatan Thailand dalam Cereka Terplih : Satu Pendekatan Kajian Budaya (วิกฤติความ
ขัดแย๎งของสังคมมลายูชายแดนภาตใต๎ของไทยในวรรณกรรมงานเขียน: กรณีศึกษาเชิงวัฒนธรรม)    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบวิกฤติความขัดแย๎งของสังคมมลายูชายแดนภาตใต๎ของไทยใน
วรรณกรรมงานเขียน  2) เพ่ือศึกษาวิธีการแก๎ปัญหาที่น าเสนอโดยผู๎เขียนตํอวิกฤติความขัดแย๎งของ
สังคมมลายู โดยใช๎การศึกษาเชิงวัฒนธรรม และ 3) เพ่ือวิเคราะห์วําวรรณกรรมงานเขียนมีบทบาท
มากน๎อยแคํใหนตํอการเสริมสร๎างความเป็นหนึ่งในสังคม การศึกษาพบวํา วรรณกรรมงานเขียนของ
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ไทยได๎เสนอวิกฤติความขัดแย๎งที่ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ก าลังเผชิญในหลายๆด๎าน คือ 
ด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเมือง และด๎านอัตลักษณ์ โดยวิกฤติที่เผชิญกับความขัดแย๎งมาก
ที่สุด คือ วิกฤติความขัดแย๎งด๎านการเมือง ซึ่งประสบความขัดแย๎งมาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน เผยให๎เห็น
การกดขี่ของชนชั้นปกครองตํอผู๎ที่อยูํใต๎ปกครอง เชํนเดียวกับปัจจัยด๎านอ านาจ ที่เป็นสาเหตุส าคัญ
ของวิกฤติความขัดแย๎งระหวํางรัฐบาลกับประชาชน เพราะอ านาจเป็นสิทธิเด็ดขาดของชนชั้นปกครอง
ที่จะท าอะไรก็ได๎ตํอประชาชนผู๎ถูกปกครอง การศึกษายังพบอีกวํา ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ก าลังเผชิญกับวิกฤติด๎านอัตลักษณ์ ไมํวําจะเป็นด๎านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และแม๎แตํด๎าน
ประวัติศาสตร์ โดยวิกฤติด๎านภาษาเป็นเรื่องที่นําเป็นหํวงมากที่สุด สํวนการน าเสนอวิธีการแก๎ไข
ปัญหาของผู๎เขียนวรรณกรรมพบวํา จ าเป็นต๎องสร๎างกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ การศึกษาในครั้งนี้
ยังชี้ให๎เห็นวํา วรรณกรรมสามารถท าความเข๎าใจวิกฤติความขัดแย๎งของชาวมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ของไทยได๎อยํางรอบด๎าน 

 Aminoh Masoh (2016) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Nilai-nilai Budaya dalam 
Pantun Melayu Patani dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra di 
Tsanawiyah Patani (คุณคําด๎านวัฒนธรรมในปันตุนมลายูปาตานีและการประยุต์ใช๎ในการเรียนรู๎
ภาษาและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปาตานี) โดยเจาะจงท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
คุณคําทางวัฒนธรรมในบทปันตุนมลายูปาตานีในหนังสือ Bunga Rampai Sastra Melayu Lama 
ประพันธ์โดยอับดุลเราะมาน ดีวานี การศึกษาผบวํา มีคุณคําทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ค๎นพบในหนังสือ
ปันตุนดังกลําวเป็นจ านวนมาก ประกอบด๎วยระบบพัฒนาการทางเทคโนโลยี เชํน เครื่องมือการท ามา
หากิน เครื่องศาสตราวุธ ยานพาหนะการขนสํง ระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตรกรรม การท าสวน 
การท าไร คหกรรมในครัวเรือน สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม และ การประมง ระบบความสัมพันธ์ใน
สังคม ประกอบด๎วย ความสัมพันธ์ในหมูํเครือญาติ และความสัมพันธ์นอกเครือญาติหรือความสัมพันธ์
ภายในชุมชน องค์กรตํางๆ นอกจากนี้ผลการศึกษายังได๎ทราบถึงองค์ความรู๎ด๎านตํางๆที่ปรากฏอยูํใน
ปันตุน ประกอบด๎วย สภาพแวดล๎อมกายภาพ คุณลักษณะและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ศิลปะ       
ภูมิปัญญาที่ปรากฏในสิ่งปลูกสร๎าง  องค์กรทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา  การน าปันตุนมลายู
ปาตานีในหนังสือ Bunga Rampai Sastra Melayu Lama ไปใช๎ในการศักษาและเรียนรู๎ภาษาและ
วรรณกรรมสามารถท าให๎นักเรียนหรือนักศึกษาเรียนรู๎บทบาทและคุณคําของปันตุน เกิดความ
ตระหนักและหวงแหนในมรดกของชาติพันธ์ เป็นคุณลักษณะของเยาวชนรุํนใหมํที่สามารถเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคมตํอไป   

 Haryati Shafii (2010) ในงานวิจัย Kelestarian Alam Dalam Seni Budaya 
Melayu : Pantun Sebagai Bayangan Falsafah Alam กลําววํา การอนุรักษ์ไว๎ซึ่งการพรรณนา
ธรรมชาติในวรรณศิลป์มลายูโดยเฉพาะปันตุนนับวํามีความส าคัญยิ่ง สื่อถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
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มลายู  ชี้ ให๎เห็นถึงการใช๎การเปรียบเปรยในการสื่อสารของชาวมลายูซึ่งไมํนิยมกลําวอยําง
ตรงไปตรงมา นับเป็นกิริยามารยาทที่สูงสํง ความสุภาพ ความเกรงใจ และความนอบน๎อม ชาวมลายู
จึงระมัดระวังยิ่งในการพูดจา การปฏิสัมพันธ์ในสังคม  ปันตุนสะท๎อนให๎เห็นถึงแนวคิดปรัชญามลายู
อยํางครบด๎าน ทั้งด๎านการศึกษา การอบรมสั่งสอน สาระความรู๎ การอนุรักษ์ปันตุนเป็นการคงไว๎ซึ่ง 
มรดกสืบทอด และพินัยกรรม สูํชนรุํนหลัง  เป็นสื่อการศึกษาของเยาวชนรุํนใหมํ 

 Adisti Primi Wulan (2011) ได๎ศึกษาเรื่อง Analisis stilistika dan nilai 
pendidikan pantun melayu pontianak karya พบวํา คุณคําของการอบรมสั่งสอนที่มีอยูํใน    
ปันตุนมลายูตั้งอยูํบนคุณคําหลัก 4 ประการ คือ คุณคําทางศาสนา คุณคําทางกริยามารยาท คุณคํา
ทางสังคม ละคุณคําทางวัฒนธรรม คุณคําดังกลําวนี้ได๎แฝงอยูํในบทปันตุนซึ่งเนื้อหาเต็มไปด๎วยการ
ชี้แนะที่จะแก๎ไขหรือเสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่ดีงามแกํเยาวชน คุณคําทางศาสนาก็ได๎กลําวถึงการ
ตักเตือนให๎ระลึกถึงองค์อัลลอฮ ขณะที่คุณคําทางกริยามารยาทที่พบในการศึกษาในครั้งนี้คือ การเชิญ
ชวนให๎ลูกๆ หรือเยาวชนให๎ท าแตํความดี สํวนคุณคําทางสังคมจะสะท๎อนให๎เห็นถึงสถานการณ์ของ
สังคม และคุณคําทางวัฒนธรรม คือ จะเชิญชวนให๎ปกปักรักษาประเพณีท่ีดีงาม 

 Sigrid Spangenberg (2014) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง The function of pantun in 
Malay speech (บทบาทของปันตุนในส านวนค าพูดของชาวมาลายู) พบวํา ชาวมลายูได๎สะท๎อน
ตัวตนของเขาอยํางชัดเจนผํานวรรณกรรมปันตุน เป็นชนที่ให๎ความเคารพอยํางสูงสํงในคํานิยมทาง
สังคม หลีกเลี่ยงการใช๎ส านวนค าพูดที่สํงผลโดยตรงตํอความรู๎สึกที่จะสร๎างความไมํสบายใจ คับแค๎น 
หรือ  อับอาย ชาวมลายูจึงชอบใช๎การเปรียบเปรย โดยใช๎ธรรมชาติรอบตัวเป็นตัวกลางสื่อถึงแทน 
ความเป็นอัตลักษณ์ที่ไมํชอบการพูดอยํางตรงไปตรงมา ( Indirectness) ของชาวมลายูสะท๎อนได๎จาก
ลักษณะเดํน คือ ความเขินอาย อดกลั้น ให๎ความเคารพ ถํอมตน บริสุทธิ์ใจ และรู๎บุญคุณ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแสดงให๎เห็นวํา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปันตุน
อยํางแพรํหลายในตํางประเทศโดยเฉพาะในมาเลเซียและอินโดนีเซียจนสามารถรวบรวมบทปันตุน
และพัฒนาประยุกต์ใช๎ตามโอกาสตํางๆ แตํพบการศึกษาเก่ียวกับปันตุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎
อยูํน๎อยมาก การศึกษาวรรณกรรมในภาคใต๎สํวนใหญํยังจ ากัดอยูํในกรอบวรรณกรรมในภาษาไทยและ
วรรณกรรมมลายูในประเภทนิทานเรื่องเลํา สะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาทางวรรณกรรมบางอยํางที่
คํอยๆหายไป โดยไมํมีโอกาสได๎รับการศึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนตัวเองตามยุคสมัย ผู๎วิจัยเชื่อวํา
วรรณกรรมทั้งหลายล๎วนมีคุณคํา และสามารถน ามาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เครื่องมือที่มี
รากเหง๎าจากท๎องถิ่นเองยํอมมีความเหมาะสมกับการใช๎ในพ้ืนที่นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่
ไมํได๎ยึดโยงกับความเป็นท๎องถิ่น ยํอมเป็นสิ่งแปลกแยกและอาจสร๎างปัญหาทีเกิดจากความไมํสมดุล
กับบริบทของท๎องถิ่นก็เป็นได๎  
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ใช๎รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นหลัก โดยผู๎วิจัยมุํงหวังที่จะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์หาคุณคําและประโยชน์ของปันตุนอันจะเป็นแนวทางการประยุกต์ใช๎ปันตุนให๎เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยข๎อมูลที่ใช๎ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู๎เกิดจากการศึกษา
ท าความเข๎าใจใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์บทปันตุนที่รวบรวมได๎จากการลงพ้ืนที่
เก็บข๎อมูลจากผู๎รู๎ในพ้ืนที่วิจัย 2) การศึกษาข๎อมูลบริบทแวดล๎อมของปันตุน ด๎วยการศึกษาสังคมมลายู
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทั้งในด๎านประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และ 3) 
การศึกษาท าความเข๎าใจแนวคิดการเสริมสร๎างคามมั่นคงทางสังคมในด๎านการสร๎างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและคํานิยมในสังคม การศึกษากลับไปกลับมาของความสัมพันธ์ระหวํางบทปันตุนกับบริบท
ของสังคมท าให๎สามารถสืบทราบบทบาทของปันตุนตํอสังคมและสืบทราบสถานการณ์ของปันตุนใน
ปัจจุบันในด๎านการน าไปใช๎และการอนุรักษ์ จากข๎อมูลหลัก 3 ด๎านดังกลําวจะเป็นข๎อมูลส าคัญ
ประกอบการสังเคราะห์หาองค์ความรู๎ในปันตุนมลายูปาตานีตามทฤษฎี Pengkaedahan Melayu 
(หลักการนิยามความเป็นมลายู)  ซึ่งประกอบด๎วย Pengkaedahan Alamiah (หลักการทางธรรชาติ)  
และ Pengkaedahan Keagamaan (หลักการทางศาสนา)  เพ่ือให๎สามารถน าปันตุนไปประยุกต์ใช๎
เป็นรูปแบบในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมในปัจจุบัน
ให๎มากที่สุด ดังภาพประกอบตํอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

วรรณกรรมปันตุน  
- ลักษณะเนื้อหา 
- ลักษณะการประพันธ์ 
- คุณคําของปันตุน 

 

แนวคิดการ เสริมสร้ า ง
ความม่ันคงทางสังคม 
- การสร๎างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
- คํานิยมและกฎเกณฑ์ของ
สังคม 

สั งคมมลายู ในจั งห วัด
ชายแดนภาคใต้ 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนาและความเชื่อ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง    
ปันตุน 
- การน าไปใช๎ 
- การอนุรักษ์รักษา 

องค์ความรู้ จากการ
สังเคราะห์ปันตุน 
- หลักการทางธรรมชาติ 
- หลักการด๎านศาสนา 

 

รูปแบบการใช้ปันตุนในการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 
- การประยุกต์ให๎เหมาะสมกับบริบท
สังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
 


