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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในด้านบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นในการขัดเกลาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
ชุมชน ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ในลาดับแรกผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับ
วรรณกรรมปันตุน ความมั่นคงทางสังคม ประวัติศาสตร์ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจึงเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้รู้ปันตุน และผู้รู้วรรณกรรมมลายู ใน
ด้านเนื้อหาบทปันตุน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปั นตุนมลายูปาตานี
รวมทั้งรู ป แบบการน าปั น ตุ น ไปใช้ใ นสั งคม โดยผู้ วิจั ยได้กาหนด ขอบเขตของการวิจัย ตามความ
มุ่งหมายของงานวิจัยที่ตั้งไว้เป็นหลักสาคัญ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล
การเก็บข้อมูลวิจัย ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มผู้รู้ปันตุน และกลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 กลุ่มผู้รู้ปันตุน พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ 1) สามารถสื่อสารภาษามลายูปาตานี
ได้อย่างคล่องแคล่ว 2) เคยเรียนรู้ปันตุนผ่านการสืบทอดจากบรรพบุรุษหรือผ่านการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา 3) สามารถขับร้องบทปันตุนหรือเขียนบทปันตุนได้ไม่น้อยกว่า 20
ปันตุน การคัดเลือกผู้รู้ปันตุน เริ่มจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต่อกลุ่มผู้รู้
ปัน ตุน จ านวน 5 คน ต่อมาทาการขยายกลุ่ มผู้ รู้ปันตุนด้ว ยการค้นหาแบบลู กโซ่ (Snowball
Sampling) โดยไม่จากัดจานวนจนกว่าถึงจุดอิ่มตัว หมายถึงความซ้าของบทปันตุนในด้านเนื้อหาและ
ลักษณะการประพันธ์ ของตัวอย่างบทปันตุนที่เก็บได้ กลุ่มผู้รู้ปันตุนที่ผู้วิจัย ได้คัดเลือกเป็นเบื้องต้น
จานวน 5 คน ดังรายชื่อและที่อยู่ ดังต่อไปนี้
1) นายอับดุลเลาะ วาเด็ง อายุ 65 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านท่าน้า ตาบลท่าน้า
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
2) นายดือเระ แวเด็ง อายุ 75 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านลาลอง ตาบลนาทวี อาเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา
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3) นายสะหะ แวสะมะแอ อายุ 70 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบาโด ตาบลยุโป
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4) นางตีเมาะ คาเร็ง อายุ 95 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบือแนบาแด ตาบลยะรัง
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
5) นางแวลีเมาะ โต๊ะแวอายี อายุ 70 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบือแนปีแน ตาบล
ประจัน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปันตุนจากผู้รู้ปันตุนข้างต้น ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลผู้อาจรู้
ปันตุนเพิ่มเติมจานวนหลายคนจากทั้งผู้รู้ปันตุนเอง และจากผู้อื่นที่ผู้วิจัยได้สอบถาม ผู้วิจัยได้เดินทาง
ไปพบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง จนพบผู้รู้ปันตุนเพิ่มเติมอีกจานวน 10 คน ซึ่งถือเป็นคน
ที่ 6-15 ดังนี้
6) นายแวหามะ สะดียามู
7) นางยาวาเฮ มูซอ
8) นางแมะฮาโละ บินสาแม
9) นางนิโล ดือราเซะ
10) นางนาปีเสาะ แวเตะ
11) นายวันฮูเซ็น แลกามา
12) นางซาปิเยาะ บากา
13) นางตีเมาะ กาโบะ
14) นางมารีแย กาซอ
15) นางปาตีเมาะ กาโฮง
1.2 กลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ทาการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 6 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวรรณกรรมมลายู
สามารถอธิบายลักษณะและความหมายของวรรณกรรมมลายูประเภทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 2) เป็นผู้
เคยท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วรรณกรรมมลายู ห รื อ มี ผ ลงานด้ า นวรรณกรรมมลายู เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ประกอบด้วย
1) ดร. ฮามีดิน สะนอ
2) ดร. อับดุลรอแม หะยีหะซา
3) นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี
4) นายอับดุลเลาะ ตาเห
5) นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง
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6) นายฮูเซ็น เบ็ญยูโซะ
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น เครื่ อ งมื อ เชิ ง คุ ณ ภาพทั้ ง หมด
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุน 2) แบบบันทึกประวัติผู้รู้วรรณกรรมมลายู 3)แบบ
บันทึกบทปันตุน 4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ 5) แบบแนวคาถามการสนทนากลุ่ม ดังจะอธิบาย
รายละเอียดของลักษณะและการได้มาของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้
2.1 ลักษณะของเครื่องมือการวิจัย
การออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้น
ในรายละเอียดของสังคมแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูล สังคมแวดล้อมของวรรณกรรม และสังคมแวดล้อม
ของผู้อ่าน ตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมของ Wallek และ Rene (1968) และของ Ian
Watt (1963) โดยได้กาหนดรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้
2.1.1 แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุน ใช้กับกลุ่มผู้รู้ปันตุนที่ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูล
บทปันตุนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อ นามสกุล ชื่อเรียกในหมู่บ้าน เพศ
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ
3) ภูมิลาเนาเดิม ภูมิลาเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
4) ประวัติการศึกษา
5) ประวัติการประกอบอาชีพ
6) ประวัติการดารงตาแหน่ง
7) ประวัติการเรียนรู้ปันตุน
8) จานวนบทปันตุนที่ถ่ายทอด
9) ลักษณะการประพันธ์ของบทปันตุนที่ถ่ายทอด
10) ประเภทเนื้อหาของบทปันตุนที่ถ่ายทอด
2.1.2 แบบบันทึกประวัติผู้รู้ด้านวรรณกรรมมลายู ใช้กับกลุ่มผู้ที่มีความรอบรู้
ด้านวรรกรรมมลายู มีผลงานหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมลายู เป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1) ชื่อ นาสกุล เพศ
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ

70

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ภูมิลาเนาเดิม ภูมิลาเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประวัติการศึกษา
ประวัติการประกอบอาชีพ
ประวัติการดารงตาแหน่ง
ประวัติการเรียนรู้วรรณกรรมมลายู
ผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมลายู

2.1.3 แบบบันทึกบทปันตุน ใช้ในการบันทึกบทปันตุนที่เก็บได้จากการลงพื้นที่
พบผู้รู้ปันตุน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1) เนื้อหาปันตุน
2) แปลความหมาย
3) อธิบายขยายความ
4) โอกาสการนาไปใช้
5) ชื่อผู้ให้ข้อมูล
6) บันทึกบรรยากาศแวดล้อมขณะให้ข้อมูล
2.1.4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่ง
โครงสร้าง (Semi Structured Interview) ใช้กับกลุ่มผู้รู้ปันตุน และกลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู แบบ
สัมภาษณ์แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่อบันทึกประวัติส่วนตัวและประสบการณ์เกี่ยวกับปันตุน
ประกอบด้วยรายละเอียด
1) ชื่อ นาสกุล เพศ
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ
3) ภูมิลาเนาเดิม ภูมิลาเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
4) ประวัติการศึกษา
5) ประวัติการประกอบอาชีพ
6) ประวัติการดารงตาแหน่ง
7) บทบาทหรือประสปการณ์ในสังคม
8) ประวัติการเรียนรู้ปันตุน
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ส่วนที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์การใช้ปันตุน คุณค่า
ของปันตุน ประโยชน์ของปันตุน และแนวทางการนาปันตุนไปใช้ในสังคมปัจจุบัน โดยในประเด็น
คุณค่าของปันตุนนั้นจะยึดหลักการวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณกรรมของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545)
ดังนี้
1) คุณค่าด้านวรรณศิลป์
2) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
3) คุณค่าด้านสังคม
4) คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.1.5 แบบแนวคาถามการสนทนากลุ่ม (Focused Group) ใช้กับกลุ่มที่เข้า
ร่วมเวทีสนทนากลุ่ม จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้รู้ปันตุน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมมลายู 2
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน โดยกาหนดเป็นแนวคาถามอย่างกว้างไว้ในประเด็น
ต่อไปนี้
1) การพิจารณาบทปันตุนที่รวบรวมได้
2) พิจารณาผลการแบ่งประเภทเนื้อหาและฉันทลักษณ์
3) รูปแบบการนาปันตุนไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม
2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีขั้นตอนการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
2.2.1 ผู้วิจัยทาการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบที่กาหนด
2.2.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้คาแนะนา
2.2.4 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของถ้อยคา
2.2.5 ผู้วิจัยนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2.6 จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย
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3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทาการวิจัย ขั้นที่สองเป็นการเก็บข้อมูลบทปันตุนจาก
ผู้รู้ปันตุน โดยใช้วิธีการบันทึกเสียงจากการบอกบทปันตุนโดยผู้รู้ปันตุนแล้วมาถอดเสียงในภายหลัง
บทปันตุนบางส่วนอาจได้จากการเขียนบันทึก หรือรวมเล่มของ ผู้รู้อยู่แล้ว ขั้นที่สามเป็นการเก็บข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้รู้ปันตุนและผู้รู้วรรณกรรมมลายู ในประเด็นสถานการณ์การใช้
ปั น ตุน คุณ ค่า ของปั น ตุ น การใช้ บ ทปั นตุ น ในชีวิ ต ประจ าวัน และแนวทางการใช้ ปั นตุ นเพื่ อการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม และขั้นที่สี่เป็นการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อมูล
จากสี่ขั้นตอนดังกล่าวสามารถนาเสนอเป็นรายละเอียดจาแนกตามหัวข้อดังตอ่ไปนี้
3.1 การสารวจเอกสาร
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เ กี่ยวข้องตามประเด็นที่ กาหนดไว้ โดย
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะกระทา
ก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม และในขณะระหว่างเก็ บข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลที่ทาการศึกษา
ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรมถ้อ งถิ่น วรรณกรรมปันตุน แนวคิด หรือเกี่ยวกับวรรณกรรมกับ
สังคม งานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การเก็บข้อมูลบทปันตุน
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อบันทึกเสียงการขับร้อง
บทปันตุน สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบทปันตุน รวมทั้งข้อมูลและประวัติส่วนตัวของผู้ขับ
ปันตุน การลงพื้นทีพ่ บผู้รู้ของผู้วิจัยได้ยึดแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย คือ แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นหาด้วย
ตนเองตั้งแต่แรก แหล่งข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้สอนภาษามลายูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการแนะนาหรือการบอกต่อของผู้รู้ปันตุน นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่ ได้โดย
บังเอิญอีกด้วย การเก็บข้อมูลบทปันตุนจากผู้รู้ปันตุน มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1) สอบถามแหล่งข้อมูลผู้รู้ปันตุน
2) ลงพื้นที่พบผู้รู้เพื่อแนะนาผู้วิจัยและชี้แจงงานวิจัย
3) เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้รู้ปันตุน และบันทึกบทปันตุนด้วยเครื่อง
บันทึกเสียง
4) ถอดเสียงบทปันตุนเป็นตัวเขียนภาษามลายูอักษรรูมี (อักขระโรมัน)
5) แปลความหมายบทปันตุนเป็นภาษาไทยและอธิบายขยายความบท
ปันตุนเป็นภาษาไทย
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ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย ต้ อ งลงพื้ น ที่ พ บผู้ รู้ ปั น ตุ น ถึ ง สามรอบ
ด้วยกัน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบแรก ผู้วิจัยเลื อกลงพื้นที่ตามแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
ค้นพบด้วยตนเองก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆ และผู้วิจัยรู้จักกับผู้รู้มาก่อนแล้วเป็นส่วนตัว กรณีนี้
ผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงานด้วยตนเองทาให้การลงพื้นที่ในช่วงนี้มีความราบรื่น รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่
ชัดเจน ในเดือนแรกนี้ผู้วิจัยได้เดินทางลงพื้นที่ 6 ครั้ง พบผู้รู้ปันตุนจานวน 5 คน และได้บทปันตุน
240 ปันตุน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบที่สอง เป็นการลงพื้นที่ไปพบผู้รู้ที่ได้รับการ
แนะน าต่อจากผู้ รู้ ปั น ตุน ในรอบแรก เนื่ องจากเป็นกลุ่ มผู้ รู้ ปันตุน ที่ผู้ วิจัยยังไม่คุ้ นเคย จึงใช้วิธีห า
ผู้ประสานในแต่ละท้องที่ที่ผู้รู้อาศัยอยู่ อาจเป็นญาติของผู้รู้ปันตุนเอง หรือบางส่วนเป็นผู้นาในชุมชน
เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผู้รู้ปันตุน ซึ่งจะมีผลต่อการบอกเล่าปันตุนโดยตรง การลงพื้นที่ ในช่วงนี้จึง
ค่อนข้างใช้เวลามาก เพราะต้องติดต่อผู้ประสานงานก่อนในเบื้องต้นในฐานะผู้นาทาง การลงไปพบผู้รู้
เองก็ต้องใช้เวลา 2-3 ครั้งต่อคน ครั้งแรกเพียงทาความรู้จักและชี้แจงวุตถุประสงค์ ครั้งที่สองและสาม
จึงสามารถทาการบันทึกข้อมูลได้ การลงพื้นที่มากครั้ง ยิ่งสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่าง
ผู้รู้ปันตุนกับผู้วิจัย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการให้ข้อมูล การลงพื่นที่ในรอบที่สองนี้ สามารถรวบรวมบท
ปันตุนได้ 307 ปันตุน รวมบทปันตุนที่เก็บได้จากการลงพื้นที่ทั้งสองครั้งจานวน 547 ปันตุน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบที่สาม เป็นการเก็บข้อมูลเพิมเติมในส่วนที่มี
ตกบกพร่อง กากวม ไม่ชัดเจน หลังจากทาการถอดเทปบันทึกเสียงแล้ว ตลอดจนการขอให้ผู้รู้ปันตุน
อธิบายความหมายคาศัพย์ยาก ข้อคิด และความรู้ต่างๆ ที่แฝงอยู่ในปันตุนแต่ละบท
3.3 การถอดเทปและจดบันทึกบทปันตุน
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวเขียนรูมี (อักขระโรมัน) ในการแปลงเทปเสียงเป็นลายลักษณ์
ยึดหลักการสะกดตามภาษามลายูมาเลเซีย เพราะเป็นตัวเขียนที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการ
เพิ่มสัญลักษณ์ใดๆ มีเพียงการออกเสียงในบางพยัญชนะเท่านั้นที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก
ทีผ่ ู้รู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะอ่านออกเสียงตัวขียนรูมี แม้ว่าไม่ใช่ชาวมลายูก็ตาม ตัวเขียนรูมียัง
สามารถเชื่อมโยงสู่โลกภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายูได้กว้างขวางกว่าตั วเขียนยาวี
(อักขระอาหรั บ ) แต่การใช้ตัว เขีย นรูมีในการจดบันทึกวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นมีข้อจากัดตรงที่ไ ม่
สามารถเขียนบันทึกได้ตรงกับการออกเสียงในภาษาถิ่น ข้อจากัดนี้จะเกิดขึ้นกับการใช้ตัวเขียนยาวี
ด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้อธิบายเชิงอรรถไว้กับคาศัพท์ที่มีการสะกดหรือความหมายแตกต่างไปจาก
ภาษามลายูกลาง เพราะในการจดบันทึกบทปันตุน ผู้วิจัยจะไม่เปลี่ยนแปลงคาศัพท์ที่ได้ฟังจากผู้รู้โดย
เด็ดขาด แม้เป็นคาศัพท์ที่ใช้เฉพาะในพื้นที่ก็ตาม เพราะถือว่าเป็นลักษณะสาคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็น
ท้องถิ่น
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ปัญหาการบันทึกเป็นตัวเขียนไม่เหมือนกับการออกเสียงในภาษาถิ่น สามารถ
แก้ไขได้ห ากนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรไทยมาใช้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจน
สามารถเขี ย นตามหน่ ว ยเสี ย งในภาษามลายู ป าตานี ไ ด้ ค รบสมบู ร ณ์ และได้ รั บ การรั บ รองจาก
ราชบัณฑิตยสถานเป็นที่เรียร้อย แต่มีข้อจากัดในการเชื่อมสู่โลกภายนอก และยังถือเป็นระบบเขียนที่
ค่อนข้างใหม่ สร้างความไม่คุ้นเคยกับผู้อ่านมากกว่าตัวเขียนรูมีและยาวี ผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวเขียนรูมี
ในการเขียนบท ปันตุนในงานวิจัยนี้ และอีกประการหนึ่งการวิจัยใครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาองค์
ความรู้บทปันตุนมากกว่าการศึกษาบทปันตุนเชิงภาษาศาสตร์ จึงไม่ได้ศึกษาด้านภาษาศาสตร์อย่างลุ่ม
ลึกมากนัก
บทปันตุนบางส่วนผู้วิจัยได้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ระหว่างการ
ลงพื้นที่พบผู้รู้ปันตุน ส่วนใหญ่เป็นบทสั้นๆ และบางส่วนผู้รู้ได้เขียนรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งส่วนมากจะ
เขียนบันทึกด้วยภาษามลายูอักษรยาวี ผู้วิจัยสามารถนาไปแปลงเป็นตัวเขียรูมีได้เลย แต่บทปันตุน
ส่วนมากแล้วผู้วิจัยได้บันทึกเสียงไว้อย่างเดียว แล้วทยอยถอดเทปบันทึก ทีละบทในภายหลัง ปัญหา
ที่คณะผู้วิจัยประสบระหว่างการถอดเทปบทปันตุน คือ ความไม่ชัดเจนของเสียงบันทึกอันเกิดจากการ
ออกเสียงที่ไม่ชัดเจนของผู้รู้ปันตุนเอง บางครั้งมีเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น เสียงนกหรือ
เครื่องยนต์ ทาให้ผู้วิจัยต้องเดินทางไปพบผู้รู้ปันตุนคนเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลพลอยได้ก็
คือ เกือบทุกครั้งที่ผู้วิจัยเดินทางกลับไปพบผู้รู้ มักได้รับบทปันตุนใหม่ๆเพิ่มขึ้น จากการจดจาเพิ่มใน
ภายหลังของผู้รู้ปันตุน บางครั้งการชวนผู้รู้คุยถึงเรื่องต่างๆ ในอดีต สามารถช่วยสะกิดให้ผู้รู้จดจาบท
ปันตุนขึ้นได้
3.4 การแปลและถอดความบทปันตุน
ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบการแปลความหมายของบทปันตุนไว้ 3 ขั้นตอน คือ
การแปลความหมายคาต่อคา การแปลความหมายโดยรวม และการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม ผู้วิจัย
จาเป็นต้องใช้พจนานุกรมหลายๆ เล่มประกอบการแปล เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงที่สุด ส่วน
คาศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมใดๆ ซึ่งมักเป็นคาศัพท์เก่า หรือคาศั พท์ที่ใช้เฉพาะท้องถิ่น ผู้วิจัยได้
สอบถามผู้รู้ปันตุนโดยตรง แต่ ก็มีคาศัพท์จานวนไม่น้อยที่ ผู้รู้เองก็ไม่สามารถอธิบายความหมายได้
เพราะเป็นการจดจาผ่านการสืบทอดในลักษณะมุขปาฐะ จึงต้องสอบถามผู้รู้ทั่วไปและให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษามลายูเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย บางคาผู้วิจัยสันนิฐานว่าน่าจะเกิดจากการ
เพี้ยนคา เพราะบทปันตุนที่สืบทอดจากปากต่อปากโดยไม่มีการบันทึกใดๆ มีโอกาสเพี้ยนสูง การพบ
บทปันตุนบทเดียวกันจากผู้รู้ปันตุนและสถานที่ที่แตกต่างกันสามารถนามาเปรียบเทียบหาคาตรงที่
เกิดจากการเพี้ยนได้ และบทปันตุนซ้าๆ ที่พบในพื้นที่ต่างๆ สามารถยืนยันถึงความเป็น บทปันตุน
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ดั้งเดิม (Pantun Lama) หรือเรียกว่า ปันตุนมรดกตกทอด (Pantun Warisan) ไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นงานประพันธ์ของใคร แต่เป็นของสังคมปาตานีโดยรวม
3.5. การคัดกรองบทปันตุน
การคัดกรองบทปันตุน ผู้วิจัยเน้นคัดเลือกบทปันตุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) มีลักษณะการประพันธ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ปันตุน
2) มีเนื้อหาให้การอบรมขัดเกลาสังคมเป็นหลัก หรือมีคุณค่าด้านอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3) เป็ นบทปันตุนที่ ตรงกับการนิยามความเป็นปันตุนมลายูปาตานี นั่นคือ
เป็นบทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหว่างวรรค มีส่วนพรรณนา และส่วนความหมาย
ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปมุขปาฐะและลายลักษณ์ ทั้งในรูปภาษามาลายูปาตานี
หรือภาษามลายูกลาง ไม่ซ้ากับบทปันตุ นที่ปรากฏในภูมิภาคอื่น ถ้าซ้าต้องสามารถระบุความเป็นมา
หรือข้อบ่งชี้ว่ากาเนิด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน
และผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาตัดบทปันตุนออกด้วยเหตุผลดังนี้
1) บทปันตุนที่ซ้ากันในพื้นที่เดียวกัน
2) บทปันตุนที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป สามารถพบเจอได้ในเอกสารต่างๆ
3) บทปันตุนที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะของปันตุน แต่จะอนุโลมในกรณี
การไม่สัมผัสเสียงตามการเขียนและออกเสียงในภาษามลายูกลาง แต่จะสัมผัสเสียงเมื่อออกเสียงตาม
ภาษามลายูปาตานี
4) บทปันตุนที่พิสูจน์ได้ชัดเจนถึง ที่มาจากนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยสังเกตจากการใช้คาและโครงสร้างทางภาษา
3.6 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview )
เป็นการเก็บข้อมูลกับผู้รู้ปันตุนและผู้รู้วรรณกรรมมลายูด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi - structured Interview) ในประเด็นสถานการณ์การใช้ปันตุน คุณค่าของปันตุน
การใช้บทปันตุนในชีวิตประจาวัน และรูปแบบการใช้ปันตุนเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
3.7 การสนทนากลุ่ม (Group Discussed)
เป็นการจัดเวทีสนทนากลุ่มที่สมาชิกประกอบด้วย ผู้รู้ปันตุนจานวน 2 คน
คัดเลือกจากกลุ่มผู้รู้ปันตุน ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมมลายู จานวน 2 คน คัดเลือกจากกลุ่มผู้รู้
วรรณกรรมมลายู และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน เพื่อพิจารณาบทปันตุนที่
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รวมรวมได้แ ละผ่ า นการคั ดกรองโดยผู้ วิ จัย แล้ ว และพิ จ ารณารู ปแบบการน าปั นตุ น ไปใช้ ใ นการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมที่ผู้วิจัยนาเสนอ
3.8 การตรวจสอบการเขียนและการแปลบทปันตุน
ขั้น ตอนการตรวจสอบการเขีย นบทปัน ตุนด้ ว ยตัว เขียนรูมี และการแปลบท
ปันตุนเป็นภาษาไทย ผู้วิจัย ได้ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามลายูจานวน 2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1) นายแวมายิ ปารามัล อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษามลายู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2) ดร.อามีเนาะ เจะแว อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษามลายู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ใช้ข้ อมูล จากการศึ กษาเอกสารและงานวิ จัยที่เ กี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
จาแนก ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ออกเป็นหมวดหมู่ โดยยึดหลั กเกณฑ์ตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลัก
4.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ด้ว ยวิธีก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation Method) ทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล ในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาว่า
ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ และการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ โดยพิจารณาข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ว่าได้
ข้อมูลที่สอดคล้องกันหรือไม่
4.3 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
อธิ บ ายข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาจากเอกสาร การสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม ตามความ
มุ่งหมายของการวิจั ยที่ตั้ งไว้ในเบื้ องต้น โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นหั วข้อย่อยตามลั กษณะการ
ประพันธ์และลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานี แล้วจึงนามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิด
การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) และแนวคิดคติชน (Folklore) ให้
ปรากฏผลเป็นองค์รวมอีกครั้ง
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5. การสังเคราะห์ข้อมูล
การสั งเคราะห์ ข้ อมู ล เป็น การรวบรวมผลการวิเ คราะห์ บ ทปั นตุ นในด้ านเนื้ อหา
ลั ก ษณะการประพั น ธ์ และคุ ณ ค่ า ในด้ า นต่ า งๆ มาจั ด เป็ น องค์ ค วามรู้ ต ามกรอบทฤษฎี Teori
Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) ของ Hashim Awang (1993) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการหารูปแบบการนาปันตุนไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี
นี้เพราะเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่เหมาะกับวรรณกรรมมลายูโดยเฉพาะ โดยได้เน้นหลักสาคัญ 2 ประการ
ประการแรก คือหลักการด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย ด้านการนาไปใช้ ด้านศีลธรรม และด้านการ
ทานายสัญลักษณ์ หลักการที่สอง คือ หลักการด้านศาสนา ประกอบด้วย ด้านการเชิญชวน ด้านสังคม
และด้านศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับการกาหนดอัตลักษณ์ พื้นฐานของความเป็นมลายู นั่นคือ ภาษามลายู
วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่วิจัย มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
ปั น ตุ น อยู่ บ้ า ง จึ ง เสมื อ นตนเองเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการช่ ว ยให้ ส ามารถท าความเข้ า ใจข้ อ มู ล
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น ซึ่งหากไม่ใช่ผู้
เคยสัมผัสประสบการณ์ตรงดังกล่าวแล้ว อาจเป็นข้อจากัดประการหนึ่งในการทาความเข้าใจต่อข้อมูล
ที่เก็บได้ไม่มากก็น้อย
6. การนาเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จาแนกประเด็นเนื้อหาตามความมุ่งหมายของการวิจัย
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ตารางที่ 2 สรุปกรอบการดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา
สถานการณ์การใช้
และคุณค่าของ
ปันตุนมลายู
ปาตานีในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. เพื่อสังเคราะห์
องค์ความรู้ใน
ปันตุนมลายู
ปาตานีในการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

การจัดกระทาข้อมูล
- ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิเคราะห์บทปันตุน
- สัมภาษณ์เชิงลึก
- ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวมบทปันตุนจาก
ผู้รู้ปันตุนและจากเอกสารที่
มีการบันทึกไว้
- คัดกรองบทปันตุน
- วิเคราะห์บทปันตุน
- สังเคราะห์เนื้อหาปันตุน

3. เพื่อเสนอ
- จัดเวทีสนทนากลุ่ม
รูปแบบการนา
ปันตุนมลายู
ปาตานีในการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดน
- สรุปผลการวิจัย
ภาคใต้
- นาเสนอผลการวิจัย

เครื่องมือ
- แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก
-

ผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
- ผู้รู้ปันตุน
- ผู้รู้วรรณกรรมมลายู
- ผู้วิจัย

- เครื่องบันทึกเสียง
- ผู้วิจัย
- แบบบันทึกบทปันตุน - ผู้รู้ปันตุน
- แบบวิเคราะห์ปันตุน
- แบบสังเคราะห์
ปันตุน
- แบบแนวคาถาม
สนทนากลุ่ม

- รายงานผลการวิจัย
- เวทีนาเสนองานวิจัย
- บทความงานวิจัย

- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
- ผู้รู้ปันตุน
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วรรณกรรมมลายู
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจัย
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ภาพประกอบ 3 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ศึกษาเอกสาร หนังสือ
เกี่ยวกับปันตุน ความ
มั่นคงทางสังคม และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

สร้างเครื่องมือวิจัย

-----------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล
รวบรวมบทปันตุนจากผู้รู้
ปันตุนและจากเอกสารที่มี
การบันทึกปันตุน

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผู้รู้ปนั ตุนและกลุ่มผู้รู้
วรรณกรรมมลายู

คัดกรองบทปันตุน

-----------------------------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์บท
ปันตุน

สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากบท
ปันตุน

เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา

ปรับปรุง
แก้ไข

นาเสนอ
รูปแบบการ
นาปันตุน
ไปใช้ในการ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางสังคม

