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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมมลายู ในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตลักษณ์ที่เกิดจากประวัติศาสตร์เฉพาะ
ของตน ผ่านการรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมภายนอก เช่น อินเดีย จีน และอาหรับ โดยเฉพาะ
การเข้ามาของอิสลามในดินแดนมลายู ได้นาความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ต่อสังคมมลายูในทุกๆ
ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งด้านศิลปะและวรรณกรรม
เป็นบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมมลายูสู่ความเป็นอารยธรรมมลายูอิสลามอย่าง
เด่นชัดดังปรากฏในปัจจุบัน อัตลักษณ์มลายูประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ ศาสนาอิสลาม
ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายู
และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี สิ่งนี้มี
ความสอดคล้องกับชนชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือว่าคนมลายูก็คือ Melayu
Adatnya Melayu Bahasanya Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)
องค์ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่ง ได้ (วรวิทย์ บารู และคณะ,
2551, น. 2)
ความกลมกลืนของความเป็นมลายูและอิสลามไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตเท่านั้น แต่ยังปรากฏในภาษาและวรรณกรรมอีกด้วย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลามอยู่เสมอ มีความกลมกลืนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่สามารถแยกแยะออกจากกัน
ได้ ในบริบทของศาสนาอิสลามแล้ว งานวรรณกรรมจึงมิได้จากัดแต่เพียงงานสร้างสรรค์ที่เน้นทางด้าน
อารมณ์และความรู้สึกอย่างเดียว หากที่สาคัญต้องแฝงด้วยข้อคิ ด คาเตือน คากล่าวที่ดีที่ชักจูงให้ผู้คน
กระทาความดีและละเว้นความชั่ว ผ่านวรรณกรรมที่หลากหลาย เช่น ซาอีร์ นาซัม ปันตุน ซานญี
บุรดะห์ มัซนาวี ฮิกายัต และ กีตาบ ฯลฯ ซึ่ง ล้วนแต่เป็นวรรณกรรมที่อยู่ในเครือข่าย “วรรณกรรม
คาสอน”(Didactic Literature) ซึ่งหมายถึง งานเขียนที่มีจุดประสงค์เพื่อสอน ให้ความรู้ ให้คาแนะนา
เผยแพร่หลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 2555, น. 10)
วรรณกรรมมลายูส่วนใหญ่มีลักษณะการประพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม
ในภาษาอาหรับซึ่งได้รับพร้อมๆ กับการแพร่หลายของศาสนาอิสลาม ยกเว้นปันตุน (Pantun) ซึ่ง
เป็นมุขปาฐะมลายูประเภทร้อยกรองที่มีอยู่ในสังคมมลายูตั้งแต่อดีตก่อนที่คนมลายูจะมีตัวอักษรใช้
เสียอีก มีลักษณะการประพันธ์ที่ปลอดจากการรับอิทธิพลจากภาษาใดๆ ปันตุนเกิดขึ้นเพราะคน
มลายู มีนิ สั ย เจ้ าบทเจ้ ากลอนนั้ น เอง ปันตุนจึงเป็นอัตลั กษณ์ที่โ ดดเด่นยิ่งของสั งคมมลายู ปันตุน
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นอกจากถูกใช้เพื่อความไพเราะประกอบการบันเทิงในพิธีแต่งงาน เพลงกล่อมเด็ก หรือเพลงประการ
แสดงอื่นๆ แล้ว ปันตุนยังแฝงคติสอนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่าต่างๆ ในอดีต
ความไพเราะและรู ป แบบที่ เรี ย บง่ า ยของปัน ตุ นได้ กลายเป็ น ที่นิ ย มอย่ างแพร่ห ลายในอดี ต การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และปลู กฝังความคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสั งคมผ่ าน
มุขปาฐะประเภทนี้ สามารถซึมซับสู่ชาวมลายูตั้งแต่ครั้นอยู่ในเปลจนเติบใหญ่ ชาวมลายูในอดีตจึ ง
สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง (Muhammad Haji Salleh, 2008, น. 8)
ปันตุนได้บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศของบรรพชนชาวมลายูที่ใช้ถ้วยคาที่สละสลวย รวบรัด
ในรูปแบบของบทร้อยกรอง ที่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง ถ่ายทอดสื่อความจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่าง
ยาวนาน ปั น ตุน จึ งมี บ ทบาทส าคัญยิ่ งในการปลู กฝั งปรัช ญาชี วิต คุณธรรมจริยธรรม วัฒ นธรรม
ประเพณี และศาสนาในสังคมมลายู บทบาทเหล่านี้นับว่ามีส่วนสาคัญยิ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม R.J. Wilkinson และ R.O. Winstedt (อ้างถึงใน Wan Yusuf
Hasan และคณะ, 1990, น. Xiii) ถึงกับกล่าวว่า การจะทาความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของ
ชาวมลายูนั้นควรทาความเข้าใจปันตุนของพวกเขาเสียก่อน
ในอดี ต สั ง คมมลายู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ก ารใช้ ปั น ตุ น ในวิ ถี ชี วิ ต อย่ า ง
กว้างขวางเช่นกัน เช่น ใช้เป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น ใช้ขับในงานพิธีต่างๆ รวมทั้ง
การใช้ปันตุนสอดเทรกในการสนทนาทั่วๆ ไป การถ่ายทอดปันตุนจึงเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตปกติของชาว
มลายู การฟังซ้าแล้วซ้าเล่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มักมีการใช้ปันตุนอยู่เสมอจนเกิดความเคยชินและการ
ลอกเลี ย นแบบ กระทั่ ง จดจ าและซึ ม ซั บ จนเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของภาษาที่ใ ช้ ใ นการสื่ อสารประจ าวั น
โดยเฉพาะการใช้เพื่อการอบรมสั่งสอน การตักเตือนว่ากล่าว หรือแม้แต่การตาหนิติเตียน ซึ่งโดย
ธรรมชาติ ข องชาวมลายู แ ล้ ว จะไม่ ก ล่ า วอย่ า งตรงไปตรงมา แต่ มั ก จะใช้ สุ ภ าษิต หรื อ บทปั น ตุ น
ในการเปรียบเปรย เป็นการคานึ งถึงความรู้สึกของผู้รับสารอย่างแยบยล ปันตุนจึงเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของอัตลักษณ์ด้า น
ภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาการขัดเกลาสังคม (สาหะ แวสะมะแอ, 2559)
แต่ทว่าในปัจจุบัน กลอนปันตุนมลายูปาตานีได้สูญหายไปจากสังคมมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างรวดเร็ว อาจจะด้วยค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป หรือสถานการณ์การใช้ภาษา
มลายูในหมู่ชนรุ่นใหม่ลดความเข้มข้นลง จนเกิดภาวะขาดการสืบทอดบทปันตุนตามวิถีปกติ ปันตุนจึง
ค่อยๆ สู ญ หายไปพร้ อมๆ กั บ การจากไปของปราชญ์ผู้ รู้ การสู ญ หายของปั นตุ น มลายู ปาตานี ไ ม่
เพียงแต่เป็ นการสู ญหายของบทกลอนอันไพเราะเท่านั้น แต่ห มายถึงการสู ญหายของ ภูมิปัญญา
คติส อนใจ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้ อมของสั งคมมลายูในอดีตอย่าง
ประเมินค่ามิได้ จึงสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการรวบรวมบทกลอนปันตุนเพื่อจดบันทึกและนาเข้าสู่
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ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ปันตุนสามารถอยู่คู่สังคมมลายูได้อย่างเข้มแข็งและทา
หน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชนรุ่นหลังได้ตลอดไป (อับดุลเลาะ วาเด็ง, 2559)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
ใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาสังคมมาแต่อดีต โดยเฉพาะปันตุน ซึ่ง เป็นบทร้อยกรอง
ดั้งเดิมของชาวมลายูที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกระดับชั้นของสังคม การสอดแทรกหลักคาสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นจึงสามารถสื่อผ่านปันตุนสู่ทุกกลุ่มคนในสังคมมลายู ตั้งแต่วัยเด็กถึง
วัยชรา ตั้งแต่สถาบันครอบครัวถึงสังคมในชุมชน ตั้งแต่ชนชั้นปกครองถึงสามัญชน ปันตุนที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณค่าของการพัฒนาสังคมมนุษย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาในการสื่อสารตามวิถีชีวิต
ปกติของชาวมลายู ฉะนั้นการสูญหายของปันตุนถือเป็นการสูญหายส่วนหนึ่งของภาษา การสูญหาย
ของภาษาคือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร ส่งผลให้เ กิดการขาดตอนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ต่างๆ สูญเสียอัตลักษณ์และรากเหง้าแห่งตัวตน การรับอิทธิพลจากภายนอกโดยปราศจากรากเหง้า
ของตนเอง จะนาสังคมสู่ความไม่สมดุลและสับสนในตัวตน กลายเป็นสังคมที่อ่อนแอ ดังปรากฏใน
สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของสังคมได้
เป็นอย่างดี ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน หากปันตุนยังคงมีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม เหมือนในอดีตแล้ว เชื่อได้ว่า ความสมดุลในระบบสังคม ซึง่ จะเป็นทั้งเบ้าหลอม
และเกราะป้องกันให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดทรัพยากร
มนุษย์ที่ทรงคุณค่าในสังคม เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุ ด การศึกษา
วรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานีในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่ใน
ปันตุน และหาแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมปัจจุบันต่อไป
คาถามการวิจัย
1. สถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นอย่างไร
2. มีองค์ความรู้ใดบ้างในปันตุนมลายูปาตานีที่สามารถใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. สามารถนาปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรูปแบบใดบ้าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อเสนอรูป แบบการนาปันตุนมลายูปาตานี ในการเสริมสร้างความมั่น คงทาง
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1. ได้ทราบสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ประกอบการสังเคราะห์หาองค์ความรู้ในบทปันตุนมลายูปาตานี
2. ได้องค์ความรู้จากบทปันตุนมลายูปาตานี เพื่อใช้ประกอบการหารูปแบบการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ได้ชุดองค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้รู้ปันตุนที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้
2. กลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้
นอกจากนนี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง จะได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล บางประเภทจากการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น
ทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตประกอบกันไปด้วย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สถานการณ์ของปันตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. คุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีด้านวรรณศิลป์ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านสังคม และ
ด้านการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ใ นบทปั นตุ น มลายูป าตานี ด้า นภาษา วั ฒ นธรรม และ
ศาสนา เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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4. ศึกษารูปแบบการนาปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. นาเสนอบทปันตุน มลายูปาตานี ด้วยตัวเขียนรูมี แปลความหมายแบบวรรคต่อ
วรรคเป็นภาษาไทย
ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาในครั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นบทปันตุน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้
ปันตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เฉพาะอาเภอ
จะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี หรือพื้นที่อื่นที่ผู้รู้ปันตุนได้ย้ายไปอยู่
ขอบเขตด้านเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน ทั้งสิ้น 15 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในปฏิทินการดาเนินงานวิจัย
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ปฏิทินการดาเนินงานวิจัย
ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1 ศึกษาเอกสาร

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559

2 ค้นหาและติดต่อกับผู้รู้ปันตุน

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2559

3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้รู้ปันตุน

1 ธ.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560

4 ถอดเทป จดบันทึก และแปลความหมายบทปันตุน

1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2560

5 ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้วรรณกรรมมลายู

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2560

7 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560
8 จั ด การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ แ ละ 1 – 30 กันยายน 2560
สังเคราะห์ข้อมูล
9 สรุปผลและรายงานผลการวิจัย
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ปันตุนมลายูปาตานี หมายถึง บทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหว่าง
วรรค มีส่วนพรรณนา และส่วนความหมาย ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปมุขปาฐะ
และลายลักษณ์ ทั้งในรูปภาษามาลายูถิ่นปาตานี หรือภาษามลายูกลาง ไม่ซ้ากับบทปันตุนที่ปรากฏ
ในภูมิภาคอื่น ถ้าซ้าต้องสามารถระบุความเป็นมาหรือข้อบ่งชี้ว่ากาเนิด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างชัดเจน
ความมั่ น คงทางสั ง คม หมายถึ ง การมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ ดี ง าม ธ ารงรั ก ษา
วัฒนธรรม ความเชื่อ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถสืบทอด
องค์ความรู้และค่านิยมของสังคมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี
คุณค่าของปันตุนมลายูปาตานี หมายถึง บทปันตุนมลายูปาตานีที่แสดงความงดงาม
ด้านวรรณศิลป์ การแสดงเนื้อหาสาระ การขัดเกลาทางสังคม และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
รูปแบบการนาปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง คู่มือการสอนจริยธรรมโดยใช้บทปันตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎอีู นประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559

