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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาด๎วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ด๎ว ยเครื่องมือที่หลากหลายผํานการสํ า รวจ สั มภาษณ๑ และสนทนากลุํ ม เพื่อให๎ ได๎
คําตอบตามจุดมุํงหมายของการวิจัย 3 ข๎อ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ๑การใช๎และคุณคําของป๓นตุน
มลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 2) เพื่อสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี
ในการเสริมสร๎างความมั่ นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการนํา
ป๓นตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร๎างความมั่ นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ในการนําเสนอ
ผลการวิจัย ผู๎วิจัยได๎จําแนกหัวข๎อการนําเสนอตามจุดประสงค๑ของการวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ๑การใช๎ ป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ประกอบไปด๎วย
1.1 ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในบทป๓นตุนมลายูปาตานี
1.2 ลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนมลายูปาตานี
1.3 บุคคลที่เกี่ยวข๎องด๎านป๓นตุนมลายูปาตานี
1.4 สถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในสังคม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี
2.1 คุณคําด๎านวรรณศิลป์
2.2 คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ
2.3 คุณคําด๎านสังคม
2.4 คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี
3.1 ป๓นตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู
3.2 ป๓นตุนกับบทบาทในการธํารงรักษาวัฒนธรรมมลายู
3.2 ป๓นตุนกับการเสริมสร๎างคํานิยมในหลักศาสนา
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษารูปแบบการนําป๓นตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร๎างความ
มัน่ คงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
4.1 ป๓นตุนกับโอกาสในการเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในสถานศึกษา
4.2 การนําป๓นตุนไปใช๎ในโรงเรียนตาดีกา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
การศึกษาสถานการณ๑การใช๎ ป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่เก็บข๎อมูลป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนโดยตรง ศึกษาภูมิหลังและบริบทแวดล๎อมของผู๎รู๎ป๓นตุน
การเข๎ ารํ ว มสั งเกตกิจ กรรมและวิ ถีชี วิต ในชุ มชน และการสั มภาษณ๑ เชิ งลึ ก กลุํ มผู๎ รู๎ ป๓น ตุน และผู๎ รู๎
วรรณกรรมมลายู เพื่อสอบถามความคิดเห็นตํอสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ในป๓จจุบัน
ผลการวิเคราะห๑ ใ นสํ ว นนี้ตอบคํ า ถามการวิ จัยข๎อ 1 ในสํ ว นสถานการณ๑ การใช๎
บทป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นอยํางไร
1.1 ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในบทปันตุนมลายูปาตานี
หลังจากผู๎วิจัยได๎รวบรวมบทป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนและบางสํวนจากเอกสารสารที่มี
การบัน ทึกบทป๓ นตุนไว๎ และผํานการพิจารณาคัดกรองบทป๓นตุนเรียบร๎อยแล๎ ว ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑
เนื้อหาอยํางละเอียดที่ปรากฏในแตํละบท เชํน คําสั่งสอน ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ การนําไปใช๎ เพื่อ
นําไปจําแนกแบํงประเภทตามเนื้อหา โดยยึดหลักการแบํงประเภทของ Zainal Abidin Bakar (1984)
และ Amat Juhari Moain (2008) ผลจาการวิเคราะห๑เนื้อหาบทป๓นตุน มลายูปาตานีพบวํา ป๓นตุน
มลายูปาตานีที่เก็บได๎มีเนื้อหาที่แตกตํางกัน 18 ประเภท ดังตํอไปนี้
1) ป๓นตุนอบรมสั่งสอน (Pantun Pendidikan)
ป๓นตุนอบรมสั่งสอน เป็นบทป๓นตุนที่พบมากที่สุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมสั่ง
สอน ให๎การแนะแนว ให๎คติสอนใจ ทั้งการประพฤติตน การทํางานเลี้ยงชีพ การศึกษาหาความรู๎ เพื่อ
เป็นการสั่งสอนลูกหลานในสิ่งที่ดี ซึ่งจะเป็นแนวทางการดํารงชีวิตตํอไป การสั่งสอนบุตรหลานผํานบท
ป๓นตุน ทั้งในรูปเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํน และอื่น ๆ ได๎ซึมซับเข๎าสู๎จิตใจของบุตรหลาน
อยํางอํอนโยน แตํฝ๓งรากลึกและมั่นคงยิ่ง ดังจะกลําวเป็นตัวอยํางในด๎านตํางๆ ดังนี้
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1.1) สอนให๎ระมัดระวังคําพูด เชํน
Tinggi di dahan sarang kelulut,
Di pokok jering buahnya lebat;
Jikalau berkata sesedap mulut,
Pedih terluka hati sahabat.
(No. 70)
Pokok durian berbuah di dusun,
Berkawan terbang burung merpati;
Bahasanya menarik dipilih disusun,
Nikmatnya terlekat di dalam hati.
(No. 71)
Menanam sirih cepat berhenti,
Pagi hari menanam lada;
Perkataan sedih lekat di hati,
Seperti duri di dalam dada.
(No. 154)
Pagi hari menanam lada,
Pokok melati lama berpucuk;
Seperti duri di dalam dada,
Terpacak di hati sepanjang hidup.
(No. 155)
Pohon melati lama berpucuk,
Pohon senduduk tumbuh di kebun;
Terpacak di hati seumur hidup,
Walau pun hidup seratus tahun.
(No. 156)

ชันโรงทํารัง ที่กิ่งสูง
ที่ต๎นเนียง ออกผลดก
ถ๎าพูดกลําว ตามสนุกปาก
ยํอมเชือดเฉือน จิตใจเพื่อน
ตันทุเรียน ออกผลที่สวน
นกพิราบโบยบิน กันเป็นฝูง
ภาษาคัดสรร มาร๎อยเรียง
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน
ปลูกใบพลู เสร็จเร็วนัก
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก
คําพูดช้ําใจ ชนักอยูํในทรวง
เปรียบดัง หนามยอกอกอยูํ
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก
ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว
เปรียบดัง หนามยอกอกอยูํ
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต
ต๎นมะลิแตกยอดแล๎ว
ต๎นโคลงเคลงงอกอยูํในสวน
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต
แม๎ชีวิตยั่งยืนเป็นร๎อยปี

บทป๓นตุนข๎างต๎นให๎การอบรมสั่งสอนถึงการระมัดระวังคําพูด ให๎คิดกํอนพูด อยําพูด
กํอนคิด เพราะเมื่อพูดไปแล๎ว ผลที่ตามมาตนเองต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตราบเทํานาน ดังสุภาษิตไทยที่วํา
ปลาหมอตายเพราะปาก บทป๓นตุนได๎เปรียบเปรยคําพูดที่เสียดแทงความรู๎สึกของคนอื่นวํา เสมือน
หนามที่ยอกอยูํในทรวงอก เป็นความปวดร๎าวภายใน บางครั้งไมํได๎แสดงออกให๎เห็น แตํจะเก็บความ
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คับแค๎น ความน๎อยใจ ความช้ําใจไว๎ ภายใน ตรงกันข๎ามหากใช๎คําพูดดีๆ ยํอมสร๎างความประทับใจ
เสริมสร๎างสัมพันธไมตรีที่ดีตํอกัน
1.2) สอนให๎หมั่นศึกษาหาความรู๎ เชํน
Bertemu teruna sudahnya pergi,
Cuaca fajar pergi sekolah;
Ilmu laksana buah yang tinggi,
Membaca menghafaz menjadi galah.
(No. 140)
Bertemu teruna datang melayar,
Cuaca putih kembali memukat;
Ilmu laksana binatang yang liar,
Membaca menulis tali pengikat.
(No. 138)
Cuaca putih datang ke Palas,
Muda belia mencuci temu;
Membaca menulis jangan dimalas,
Kerana dia anak kunci ilmu.
(No. 21)

พบชายโสด เดินจากไป
รุํงอรุณ ไปโรงเรียน
วิชาความรู๎ เปรียบดังผลไม๎บนกิ่งสูง
การอํานทํอง เป็นดังไม๎สอย
พบชายโสด ออกแลํนเรือ
อรุณรุํง กลับดักอวน
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม
อรุณรุํง ออกปาลัส
ชายหนุํม ล๎างขมิ้นขาว
การอํานเขียน อยําได๎เกียจคร๎าน
เพราะนั่นคือ กุญแจความรู๎

บทป๓นตุนข๎างต๎นได๎เปรียบเปรยความรู๎ด๎วยสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ที่สามารถมโนภาพได๎
งํายวํา เป็นดั่งผลไม๎บนต๎นสูง ยากที่จะเก็บเกี่ยว เป็นดั่งสัตว๑ที่ไมํเชื่องยากที่จะจับขัง เป็นเสมือนสิ่ง
ล้ําคําที่ผนึกปิดไว๎ยากที่จะเกะเปิด สิ่งดังกลําวนี้แม๎เป็นสิ่งที่คํอนข๎างยาก แตํล๎วนมีวิธีการและขั้นตอน
ที่สามารถกระทําได๎ ถ๎ามีความพยายามอยํางไมํลดละ เชํน ไช๎ไม๎สอยในการสอยผลไม๎ ใช๎เชือกในการ
ลํามสัตว๑ และใช๎กุญแจในการเปิดล็อคตํางๆ การศึกษาหาความรู๎ ในสาขาตํางๆ ก็เชํนกัน ล๎วนมีกลวิธี
ที่แตกตํ างกัน ออกไป ถ๎า มีความพยายามบนแนวทางที่ถู กต๎องแล๎ ว ความสํ าเร็ จยํอมไมํ ใชํ สิ่ งไกล
เกินเอื้อมแตํอยํางใด บทป๓นตุนยังได๎สํงเสริมให๎หมั่นอํานเขียนให๎มากเพราะถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน
สําคัญที่ผู๎รักการเรียนรู๎ต๎องหมั่นฝึกเป็นนิสัย
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1.3) สอนให๎เชื่อฟ๓งและระลึกถึงบุญคุณบิดามารดา เชํน
Burung tiung terbang tinggi,
Tinggi naik tiga batu;
Kalau adik nak senang hati,
Kena turut perkataan ibu.
(No. 64)
Pulang di bukit membawa lilin,
Balik bersurai di tanah medan;
Alangkah sakit ibu bersalin,
Hampir bercerai nyawa di badan
(No. 267)

นกขุนทอง โบยบินสูง
บินสูงไกล สามกิโล
หากน๎อง อยากสบายใจ
จงเชื่อฟ๓ง คําสอนมารดา
กลับจากเขา พาเทียนไข
กลับไปแยกย๎าย ที่ลานกว๎าง
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร
แทบจะแยกวิญญาณ จากเรือนรําง

บทป๓ น ตุ น ข๎ า งต๎ น สอนให๎ ผู๎ เ ป็ น ลู ก มี ค วามกตั ญ ๒ู ก ตเวที เชื่ อ ฟ๓ ง บิ ด ามารดา
โดยเฉพาะผู๎เป็นมารดา ลูกต๎องตระหนักในความยากลําบากของทํานในการเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะ
ในชํวงเสี่ยงป็นเสี่ยงตายให๎กําเนิดเรา ลูกจึงไมํมีสิทธิ์ ใดๆ ที่จะเนรคุณตํอมารดา เป็นหน๎าที่ของผู๎เป็น
ลู กต๎ องตอบแทนบุ ญ คุณ มารดา การเชื่ อฟ๓ งทํ านถือ เป็ นการให๎ ความเคารพทํา น ในอิส ลามได๎ใ ห๎
ความสําคัญกับมารดาอยํางสูงสํง ถึงกับระบุวํา “สวรรค๑อยูํใต๎ฝุาเท๎าของมารดา” หมายความวํา ผู๎เป็น
ลูกจะไมํมีสิทธิ์เข๎าสวรรค๑ของพระเจ๎าโดยเด็ดขาดตราบใดที่มารดาของเขารู๎สึกไมํสบายใจหรือไมํพอใจ
ตํอเขา ผู๎เป็นลูกจึงต๎องกตัญ๒ูรู๎คุณ หมั่นทําดีตํอมารดา และต๎องหลีกหํางพฤติกรรมใดๆ ที่อาจสร๎าง
ความขุํนเคืองใจตํอมารดา
1.4) สอนให๎ทําดีกับคนอื่น เชํน
Ikat benang di batang pisang,
Ikat tali di batang tebu;
Yang menang jadi arang,
Yang kalah jadi abu.

ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย
ผู๎ชนะ เป็นถําน
ผู๎แพ๎ เป็นเถ๎า
(No. 1)

การผูกเชือกผูกด๎าย เปรียบเสมือนการผูกมิตร สร๎างสัมพันธไมตรตํอกัน เสริมสร๎าง
สังคมแหํงการชํวยเหลือเกื้อกูล ในทางตรงกันข๎าม หากเกิดการทะเลาะเบาะแว๎งกัน ในบทป๓ นตุน
ข๎างต๎นได๎ใช๎การเปรียบเทียบงํายๆ แตํสามารถมโนภาพได๎ชัดเจน คือ เมื่อทะเลาะกันแล๎ว แม๎จะชนะ
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หรือแพ๎ ก็คงบอบช้ํา ไร๎ศักดิ์ศรี ไมํสงํางาม ผู๎ชนะเปรียบเสมือนไม๎ที่ถูกเผาไหม๎จนเป็นถําน สํวนผู๎แ พ๎ก็
เชํนกันมีแตํสูญเสีย เปรียเสมือนไม๎ดีมีคํา เมื่อถูกไฟเผากลายเป็นขี้เถ๎าไร๎ราคา
1.5) สอนให๎รักใครํสามัคคี เชํน
Semut mengakut sarang ke lorong,
Tanda hujan kan turun lebat;
Kalau hidup bergotong royong,
Kejayaan tentu cepat didapat.
(No. 77)

มดย๎ายรัง ไปตามทาง
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี
ความสําเร็จ ยํอมได๎ในไมํช๎า

เป็ น บทป๓ น ตุ น ที่ ใ ช๎ ว รรคพรรณนากั บ วรรคความหมายได๎ ส อดคล๎ อ งกั น มาก คื อ
นอกจากใช๎ คํ า สั ม ผั ส เสี ย งตามการบั ง คั บ ของป๓ น ตุ น แล๎ ว ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ๑ ใ นเชิ ง ความหมาย
ที่พรรณนาถึงมดเพื่อให๎เห็นถึงความพยายามอยํางไมํยํอท๎อ การทํางานเป็นทีม ความมีระเบียบ ความ
มุมานะในหน๎ าที่ การรํ ว มเดิน ทางสูํ เปูาประสงค๑เดียวกัน จนสามารถบรรลุเปูาหมายที่ยิ่งใหญํได๎
เฉกเชํนเดียวกับคน หากมีความสามัคคีกลมเกลียว มองเปูาหมายสํวนรวมเป็นสําคัญ ความสําเร็จยํอม
เกิดขึ้นโดยไมํยาก เพราะสามัคคี คือพลัง
นอกจากนี้ ยั งเป็นการสอนเด็กให๎รู๎จักสังเกตสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ซึ่งหลายๆ อยําง
ไมํได๎เป็นสิ่งที่ไร๎คําเสมอไป เชํน เราอาจรําคาญที่มีมดมากัดกินอาหาร แตํในบางครั้ง มดกลับเป็นลาง
บอกเหตุวําฝนใหญํจะมาแล๎ว ให๎เตรียมความพร๎อมแตํเนิ่นๆ
1.6) สอนให๎ขยันทํามาหากิน เชํน
Orang rajin kerja kuat,
Lantai patah tolong tukar;
Ringan tulang perut berat,
Berat tulang perut lapar.

คนขยัน ทํางานหนัก
พื้นกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน
กระดูกเบา ท๎องหนัก
กระดูกหนัก ท๎องหิว
(No. 68)

บทป๓นตุนบทนี้ เป็นคติสอนใจให๎มีความพยายาม ขยันทํามาหากิน คําวํา กระดูกเบา
ในวรรคที่สาม หมายถึงความขยั น ตื่นแตํเช๎า ลุกไปทํางานงําย คุณลักษณะอยํางนี้ยํอมสามารถหา
รายได๎ได๎ไมํยาก มีอาหารกินอิ่มทุกมื้อ ซึ่งในบทป๓นตุนข๎างต๎นใช๎คําวํา ท๎องหนัก หมายถึงอิ่ม ตรงกัน
ข๎าม หากเป็นคนกระดูกหนัก หมายถึง ขี้เกียจสันหลังยาว ยํอมทําให๎ท๎องหิว
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1.7) สอนให๎เห็นคุณคําของเวลา เชํน
Orang bukit datang ke desa,
Di sana desa ada kayu cengal;
Janganlah adik membuang masa,
Kerana masa terlalu mahal.
(No. 31)
Nenas masak di tempat asli,
Angsa dan belibis duduk sekali;
Emas dan perak dapat kembali,
Masa yang habis tidak kembali.
(No. 32)

ชาวเขา เข๎าหมูํบ๎าน
ที่นอกหมูํบ๎าน มีต๎นตะเคียน
ลูกๆ จงอยํา สูญเสียเวลา
เพราะวําเวลา คําแสนแพง
สับปะรดสุก อยูํที่ต๎น
หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน
ทรัพย๑เงินทอง หาคืนได๎
เวลาที่หมดไป มิอาจหวนคืน

การอบรมสั่งสอนลูกๆ ให๎รู๎จักคําของเวลา เป็นหน๎าที่ของพํอแมํ ต๎องปลูกฝ๓งให๎เกิด
คํานิยมในด๎านการเป็นคนตรงตํอเวลา มีกิจวัตรประจําวันที่ต๎อ งรับผิดชอบ ครอบครัวชาวมลายูสํวน
ใหญํจะเริ่มการปลูกฝ๓งการรู๎จักรักษาเวลาด๎วยการให๎ฝึกละหมาดวันละห๎าเวลา การละหมาดเป็นการฝึก
ตนที่ที่มากกวําเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ กระทําตามหน๎าที่ในฐานะบําวของพระเจ๎าเทํานั้น แตํเป็นการ
ฝึกการรักษาเวลา ฝึกระเบียบ ฝึกสมาธิ และฝึกให๎ระลึกถึงความเทําเทียมกันในฐานะมนุษย๑ คําสอน
ด๎านการรักษาเวลาจึงพบอยูํในรูปของบทป๓นตุนเป็นจํานวนไมํน๎อย ดังบทป๓นตุนข๎างต๎น
นอกจากคําสอนที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ยังมีคําสอนปลีกยํอยที่ปรากฏอยูํในป๓นุตนอีก
หลากหลายที่ไมํได๎นํามากลําวในที่นี้ เชํน สอนให๎มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง มีความอดทนอด
กลั้น ให๎ยึดมั่นในหลักศาสนา มีจิตอาสา เป็นต๎น เพราะบทป๓นตุนเกิดขึ้นตามบริบทและสถาณการณ๑
เป็นทักษะการสื่อสารประการหนึ่งที่มุํงสื่อสารเพื่อให๎ผู๎รับสารได๎ตระหนักรับรู๎ และนําไปพิจารณาปรับใช๎
กับแตํละคน
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 1-86)
2) ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม (Pantun Budi)
ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาและคํานิยมที่สูงสํงมาก เป็นการ
สํ งเสริ มให๎ ใช๎ส ติป๓ ญญาและความรอบคอบกํอนจะประพฤติปฏิบัติตํอคนอื่น ให๎ มีส ามัญสํ านึกใน
กิริยามารยาท ความสุภาพเรียบร๎อย ซื่อสัตย๑สุจริต รู๎จั กกาลเทศะ สํงเสริมการสร๎างบุญคุณ รู๎คุณคํา
ของผู๎มีบุญคุณ การกตัญ๒ูรู๎คุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมมลายูให๎ความสําคัญเป็นอยํางมาก ในสังคมชาว
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มลายู ป าตานี บุ ญ คุ ณ ถื อ วํ า เป็ น สิ่ ง ที่ สู ง สํ ง การสร๎ า งบุ ญ คุ ณ คื อ การให๎ โ ดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จไมํ ห วั ง ใน
ผลตอบแทน ผู๎มีบุญคุณได๎รับการยกยํองนับถือในสังคม การสร๎างบุญคุณยํอมมีการตอบแทนบุญคุณ
กํอให๎เกิดสังคมที่เอื้อเฟื้อตํอกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักใครํปรองดอง ดังจะสังเกตได๎จาก
หลั กปฏิบั ติตํอเพื่อนบ๎ านเรื อนเคียงเชํน เมื่อบ๎านหนึ่งทําแกงก็จะนําไปให๎เพื่อนบ๎านได๎ลิ้ มรสด๎ว ย
เจ๎าของบ๎านที่ได๎รับแกงจะไมํสํงคืนถ๎วยแกงในทันทีจนกวํา ตนเองจะทําอาหารบางอยํ าง จึงจะสํงคืน
ถ๎วยพร๎อมอาหารไป หรือในสังคมที่ใหญํขึ้น จะสังเกตเห็นภาพของการรํวมด๎วยชํวยกันของผู๎คนทั้ง
หมูํบ๎านในงานจัดเลี้ยงเนื่องในพิธีแตํงงาน หรือการไปให๎ความชํวยเหลือในกรณีได๎รับภัยพิบัติแม๎จะไมํ
รู๎จักกันมากํอนก็ตาม
จากการศึกษาเนื้อหาบทป๓นตุนที่ได๎รวบรวมในการวิจัยในครั้งนี้ พบป๓นตุนที่มี
เนื้อหาด๎านคุณธรรมจริธรรมเป็นจํานวนมาก เชํน
Di kedai Budi orang sembahyang,
Pohon salak di ladang getah;
Pandai berbudi orang sayang,
Walaupun anak orang susah.
(No. 87)
Di Kedai Budi orang kasih,
Pohon salak di ladang Pak Sin;
Pandai berbudi orang kasih,
Walaupun anak orang miskin.
(No. 88)
Di kedai budi keluarga berjual,
Pohon salak di ladang desa;
Pandai berbudi harga mahal,
Walaupun anak orang biasa.
(No. 89)
Ke kedai budi makan pengat,
Pohon salak di ladang sana;
Pandai berbudi orang ingat,
Walaupun anak orang hina.
(No. 90)

ที่ตลาดบุดี คนรํวมละหมาด
ต๎นสละ ที่สวนยาง
สร๎างคุณเกํง ใครก็รัก
แม๎เป็นลูก คนยากลําบาก
ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน
สร๎างคุณเกํง คนเขารัก
แม๎เป็นลูก คนยากจน
ที่ตลาดบุดี เขาค๎าขาย
ต๎นสละ ที่สวนบ๎าน
สร๎างคุณเกํง แสนมีคํา
แม๎เป็นลูก คนธรรมดา
ที่ตลาดบุดี กินแกงบวด
ต๎นสละ ที่สวนไกล
สร๎างคุณเกํง คนคิดถึง
แม๎เป็นลูก คนรังเกียจ
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Ke Kedai Budi orang di tanjung,
Pohon salak di Kuala Becah;
Pandai berbudi orang sanjung,
Walau pun anak gemala gajah.
(No. 91)
Ke Kedai Budi orang khidmat,
Pohon salak di sana pulau;
Pandai berbudi orang hormat,
Walaupun anak gemala kerbau.
(No. 92)
Ke Kedai Budi orang kaya,
Pohon salak di Kuala Jambu;
Pandai berbudi orang mulia,
Walaupun anak gemala lembu.
(No. 93)
Ke Kedai Budi membawa biji,
Pohon salak di tepi perigi;
Pandai berbudi orang puji,
Walaupun anak gemala bebiri.
(No. 94)

ที่ตลาดบุดี ชนชาวแหลม
ต๎นสละ ที่ทําบือเจาะ
สร๎างคุณเกํง คนเชิดชู
แม๎เป็นลูก เจ๎าควาญช๎าง
ที่ตลาดบุดี ทําจิตอาสา
ต๎นสละ อยูํฝ๓่งเกาะ
สร๎างคุณเกํง เขาเคารพ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงควาย
ที่ตลาดบุดี คนร่ํารวย
ต๎นสละ ที่ทํายามู
สร๎างคุณเกํง เขาให๎เกียรติ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงวัว
ที่ตลาดบุดี พาผลไม๎
ต๎นสละ ที่ข๎างบํอ
สร๎างคุณเกํง เขาสรรเสริญ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงแกะ

บทป๓ นตุน ข๎างต๎นได๎กลํ าวพรรณนาถึงบรรยากาศทั่ว ไปของตลาดบุดี มีการทํามา
ค๎าขายด๎วยอัธยาศัยยิ้มแย๎มแจํมใส การรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน กลําวถึงสภาพธรรมชาติอัน
อุดมสมบู ร ณ๑ของพื้น ที่ช ายทะเล ปากแมํน้ํา เป็ นวิถีชี วิตที่ เรีย บงํา ยกลมกลื น กับสภาพธรรมชาติ
ถือเป็นการใช๎วรรคพรรณนาที่สอดคล๎องกับสํวนเนื้อหาที่กลําวถึงคุณคําของการมี คุณธรรมจริยธรรม
เป็นคุณความดีที่แท๎จริง คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกทําได๎แม๎จะเลือกเกิดไมํได๎ แม๎สถานะ
ทางครอบครัว การประกอบอาชีพ การศึกษา รูปรํางหน๎าตา หรือวงศ๑ตระกูลไมํได๎สูงสํงในสัง คม แตํ
ด๎วยการเป็นคนมีจริยธรรมที่ดีเดํน ซึ่งเป็นความดีแท๎ที่เป็นคุณคําของคนๆ หนึ่ง คุณคําความดีของคน
เมื่อเป็นที่ประจักษ๑ จะได๎รับการได๎รับการเชิดชู การยกยํองให๎เกียรติ การเคารพ ได๎รับความรักจาก
สังคม เป็นที่กลําวถึงเชิงเชื่นชมอยํางไมํสิ้นสุด
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 87-105)
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3) ป๓นตุนสําหรับเด็ก (Pantun Kanak-kanak)
ป๓นตุนสําหรับเด็ก เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเลํน การอธิบายวิถี
ชีวิตของเด็กๆ ใช๎วรรคพรรณนาเลียนเสียงธรรมชาติ โดยสํวนใหญํจะเป็นประโยคสั้นๆ เทํานั้น เชํน
ป๓นตุนที่มีเนื้อหาการหาความรู๎ การกตัญ๒ูตํอบิดามารดา กิริยามารยาทตํางๆ การตระหนักถึงคําสอน
ของ ครูบาอาจารย๑ เป็นต๎น บทป๓นตุนลักษณะนี้สํวนมากใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก มีทํานองที่ไพเราะ
ขัดเกลาให๎ลูกน๎อยรู๎จักเสียงดนตรี มีจิตใจที่อํอนโยน แม๎ ยังไมํอาจเข๎าใจความหมายของบทป๓นตุนได๎ก็
ตาม ดังปรากฏในบทป๓นตุน เชํน
Kuk kelek kuk,
Ayam balung mas;
Duk buat apa oh Tuk,
Duk menyayur nanas,
Nak semangkuk oh Tuk,
Kaha dulu panas.

เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก
ไกํหงอนทอง
โอ๎ ยายจ๐า กําลังทําอะไรอยูํ
กําลังแกงกะทิสับปะรด
ขอสักถ๎วยเถอะ โอ๎ยายจ๐า
เดี๋ยวกํอนลูก ยังร๎อนอยูํ
(No. 119)

Tepuk amai-amai,
Belalang kupu-kupu;
Tepuk adik pandai,
Nak umpah minum susu.
Susu lemak manis,
Santan nyiur muda;
Adik jangan menangis,
Emak nak pergi kerja.

ปรบมือช๎าๆ
แมลงเดินคุํม
ปรบมือน๎องคนเกํง
แล๎วจะให๎ดื่มนม
นมแสนหวานมันอรํอย
กะทิมะพร๎าวอํอน
ลูกน๎อยเจ๎าอยําร๎องให๎
แมํเจ๎าจะทํางาน
(No. 129)

Endoi-endoi tiak,
Tiak makan padi;
Adik jangan teriak,
Emak cari padi.

เปลเอ๐ย เปล นกกระจาบ
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก
ลูกอยําร๎องให๎
แมํออกหาข๎าวเปลือก
(No. 120)

ป๓นตุนทั้งสามบท เหมาะสําหรับใช๎ขับให๎เด็กเล็กๆ ฟ๓ง พรรณนาด๎วยการใช๎เสียงร๎อง
ของไกํ ลักษณะของทําทํางของแมลง และเหลํานกกระจาบที่โบยบินตามท๎องทุํง ซึ่งสัตว๑เหลํานี้เป็นสัตว๑
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ใกล๎ตัวเด็กในหมูํบ๎าน ใช๎สิ่งแวดล๎อมที่สวยงามในชนบทเพื่อเสริมสร๎างการจินตนาการให๎กับเด็ ก แล๎ว
เชื่อมโยงกับสภาพแวดล๎อมรอบตัว เป็นกิจวัตรในบ๎านที่เด็กพบเห็นเป็นประจํา คือในยามที่พํอแมํไป
ทํางาน เด็กมักจะคลุกคลีอยูํ กับคุณยาย ซึ่งมักทําอาหารให๎เด็กได๎กินกันเสมอ สะท๎อนให๎ เห็นความ
อบอุํนของครอบครัวใหญํในอดีตที่มีพํอแมํ ลูกๆ และคุณปูุคุณยําอยูํด๎วยกัน ในบทป๓นตุนบทนี้ ยังแสดง
ถึงความอํอนโยนของภาษาในการสื่อสาร ระหวํางเด็กๆ กับผู๎อวุโสในครอบครัว ขณะที่ในป๓นตุนบทที่
สองใช๎ขับหยอกเลํนกับเด็กเล็กๆ ที่กําลังฝึกการปรบมือ หรือใช๎ขับเวลาเด็กงอแงร๎องให๎ เชิงปลอบให๎
หยุดร๎อง เพราะพํอแมํต๎องไปทํางานหากิน สอดคล๎องกับป๓นตุนในบทที่สามที่ใช๎สําหรับกลํอมเด็กนอน
หรือปลอบเด็กให๎อยูํอยํางเรี ยบร๎อย อยํางอแง เพื่อจะได๎ไมํเป็นภาระให๎แกํพํอแมํ ซึ่งจะต๎องออกไป
ทํางานหาป๓จจัยยังชีพมาเลี้ยงครอบครัว และเป็นการสอนให๎ลูกๆ เชื่อฟ๓ง กตัญ๒ูตํอพํอแมํ ที่เลี้ ยงดู
ตนเองตั้งแตํเล็กจนเติบใหญํ ครั้นเมื่อคุณแมํกลับมา เด็กๆ จะวิ่งมาหาและโผเข๎ากอดด๎วยความเบิกบาน
ใจที่ได๎อยูํพร๎อมหน๎ากันอีก ดังบทป๓นตุนที่วํา
Anak kumbang jati,
Suka korek tiang;
Senang rasa hati,
Emak sudah pulang.

ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ
ชอบทํารู ที่หัวเสา
สบายใจ เป็นนักหนา
คุณแมํรัก กลับมาแล๎ว
(No. 112)
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 106-130)

4) ป๓นตุนเปรียบเปรย (Pantun Kiasan dan Ibarat)
ป๓นตุนเปรียบเปรย เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่ง ๆ หนึ่ง
กับการดํารงชีวิตของมนุษย๑ในมิติตํางๆ เพื่อเป็นการตักเตือนโดยทางอ๎อมหรือกลําวเป็นนัย แฝงด๎วย
ความหมายที่ลึกซึ้ง แทนที่จะใช๎คําทั่วไปกลําวตรงไปตรงมา ซึง่ อาจจะสะเทือนตํอความรู๎สึกคูํเจรจามาก
เกินไป การพูดเปรียบเปรยถือเป็นการให๎เกียรติและเป็นมารยาทของการพูดสนทนาของชาวมลายู
ดังตัวอยํางบทป๓นตุนตํอไปนี้
Tebing tinggi pangkalan lama,
Pintu sasak memagar lorong;
Abang pergi janganlah lama,
Buah masak makannan burung.

ตลิ่งชัน ณ ทําเรือเกํา
ประตูไม๎ไผํ กั้นซอยไว๎
พีจ่ ากไป อยํานานนัก
ผลที่สุก กลายเป็นอาหารนก

Burung pucung terbang sekawawn,
Jatuh ke baruh menjadi bangau;

นกกระยาง บินเป็นฝูง
ตกในนาลุํม กลายเป็นกระสา
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Bunga tanjung molek di likaran,
Jatuh ke tubuh menjadi panau.
(No. 185)

ดอกพิกุลสวย เมื่อร๎อยเป็นมาลัย
ตกที่กาย กลายเป็นเกลื้อน

บทป๓นตุนทั้งสองบทนี้ มีความเกี่ยวโยงกันตามลักษณะการประพันธ๑ประเภทหนึ่ง
ที่ค๎นพบในป๓นตุนมลายูปาตานี คือ เอาคําสุดท๎ายของวรรคสุดท๎ายในบทแรก มาเป็นคําแรกของวรรค
แรกในบทถัดมา สํวนในด๎านเนื้อหาของบทป๓นตุนข๎างต๎นถือวําใช๎การเปรียบเทียบที่ลุํมลึกยิ่ง กลําวเชิง
เปรียบเปรยวําเมื่อมีโอกาสต๎องรีบคว๎าไว๎ อยําให๎หลุดลอยไปโดยไร๎ประโยชน๑ ดังสุภาษิตไทยวํา น้ําขึ้นให๎
รีบตัก โดยในบรรทัดสุดท๎ายของบทแรกกลําวเพื่อให๎ตระหนักในเรื่องนี้วํา ผลไม๎ที่สุกงอมแล๎วเมื่อไมํไป
เก็บเกี่ยวก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของนก สํวนในบทที่สองถือเป็นป๓นตุนคุณภาพสูง บทหนึ่ง ทั้งใน
ด๎านลั กษณะการประพันธ๑ที่มีทั้งการสัมผัสนอกสัมผัสใน และด๎านความหมายที่ ต๎องการเตือนสติวํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม๎ปกติจะเป็นสิ่งที่ดีงามในตัวของมันเอง แตํหากนําไปวางหรือใช๎ผิดที่ผิดทางอาจเกิดผล
เสียหายได๎ โดยในบทป๓นตุนกลําวถึงดอกพิกุลวําจะสวยงามยิ่งเมื่อนํามาร๎อยเป็นมาลัย แตํ เมื่อตกที่
รํางกายคนจะกลายเป็นเกลื้อน ในที่นี้ต๎องอธิบายเพิ่มเติมวํา ดอกพิกุลมิ ได๎มีพิษภัยที่นําไปสูํการเกิด
เกลื้อนตามรํางกายแตํอยํางใด แตํคําวํา ดอกพิกุล (bugnga tanjung) ที่มีตามรํางกายนั้นหมายถึงชื่อ
เรียกเกลื้อนชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ชาวมลายูปาตานีจะเรียกชื่อเกลื้อนตามรูปลักษณ๑ที่ปรากฏ เชํน ปานา บีแต
(เกลื้อนดาว) ปานา บูงอ ตาญง (เกลื้อนดอกพิกุล) ปานากาโบะ (เกลื้อนขี้ฝุน) เป็นต๎น
ในอีกตัวอยํางหนึ่ง กลําวเปรียบเทียบความรักของคูํรักเป็นดั่งเลือดกับเนื้อที่มิอาจ
แยกออกจากันได๎ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ทุกคนอยากมีความรัก แตํความรักอาจไมํสมหวังตลอดไป
ความผิดหวังนําไปสูํการหยําร๎าง แตํความผูกพันที่เคยมี เมื่อแยกทางกันแล๎วยํอมเกิดความเจ็บปวด
สร๎างความปวดร๎าวกับทั้งสองฝุาย ซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อที่ไมํมีเลือด โดยปกติแล๎วเนื้อกับเลือดจะอยูํ
ด๎วยกัน ไมํสามารถแยกออกจากกันได๎ ถ๎าไมํมีเลือดก็ทําให๎เนื้อเสียและเนําไปในที่สุด ถ๎าไมํมีเนื้อ เลือดก็
จะแห๎งหายไปเชํนกัน การแยกเลือดออกจากเนื้อจึงเป็นไปไมํได๎เฉกเชํนเดียวกับจะแยกคูํรักออกจากกั น
ดังบทป๓นตุนตํอไปนี้
Bulan cerah cuaca putih,
ดวงเดือน ทอแสงสวํางจ๎า
Orang bergala menyadak tebing;
ไถนาเพลิน โกยคันดิน
Bukan mudah tinggal kekasih,
ไมํใชํงําย จะลาจากคนรัก
Seperti darah tinggal daging.
เสมือนแยกเลือด ออกจากเนื้อหนัง
(No. 170)
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 131-187)
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5) ป๓นตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia)
ขนบธรรมเนียมประเพณีถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของแตํละชนชาติหรือสังคม
สําหรับชาวมลายูปาตานีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายโดยสํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากการ
นับถือศาสนาของชาวมลายูทั้งในอดีตและป๓จจุบันนั่นคือศาสนาฮินดู พุทธ และอิสลาม การเข๎ามาของ
อิสลามนําความเปลี่ยนแปลงอยํางมากตํอสังคมมลายูเพราะอิสลามได๎กลายเป็นธรรมนูญชีวิต สามารถ
จําแนกลักษณะของประเพณีหลังการเข๎ ามาของอิสลามได๎ 3 ประเภท คือ (1) ประเพณีเดิมที่ขัดกับ
หลักของศาสนาอิสลาม ประเพณีเหลํานี้จะคํอยๆ ถูกละทิ้ง ไมํมีการสืบตํอจนเลือนหายไปจากสังคม
มลายูในที่สุด (2) ประเพณีเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับหลักศาสนาอิสลาม แตํเดิมจะทํา
พิธีกรรมตามศาสนาฮินดูเมื่อชาวมลายูรับอิสลามก็ยังคงประเพณีเหลํานี้ไว๎เพียงแตํปรับเปลี่ยนให๎
สอดคล๎ อ งและไมํ ขั ด กั บ หลั ก ศาสนา และ (3) ประเพณี ใ หมํ ที่ มี ขึ้ น หลั ง ชาวมลายู เ ข๎ า รั บ อิ ส ลาม
ประเพณีเหลํานี้เกี่ยวข๎องโดยตรงกับศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร๑อิสลาม เป็นความเปลี่ย นแปลงที่
เกิดจากการศรัทธามั่นในศาสนา
ประเพณีตํางๆ เหลํานี้ปรากฏในตํานานเรื่องเลํา นิทานพื้นบ๎าน และในบทป๓นตุน
ถือเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญอยํางหนึ่งที่ควรเก็บรักษาไว๎ เพราะวรรณกรรมพื้นบ๎านเหลํานี้ ถือกําเนิดจาก
บริบทของความเป็นท๎องถิ่น ดังตัวอยํางบทป๓นตุนที่ สื่อให๎เห็นถึงประเพณีการแตํงงานของชาวมลายู
ในอดีต เชํน
Ayun lambut laju,
Sarap batang nipah;
Tenun kain baju,
Buat pakai menikah.

ไกวเปลสูงเร็วลอยละลิ่ว
ก๎านใบจาก
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ
ไว๎ใสํวันแตํงงาน
(No. 189)

Ada sirih ada pinang,
Nanti gambir dengan kapur;
Sudah dipilih sudah di pinang,
Hanya menanti ijab kabul.
(No. 207)
Apa guna orang bergatih
Ambil benang balutkan lokli
Apa guna orang berkasih
Hulur pinang picit jari
(No. 191)

ใบพลูมี ผลหมากพร๎อม
รอเพียง สีเสียดกับปูน
ได๎คัดเลือก ได๎จัดหมั้นแล๎ว
เพียงแตํรอ พิธีแตํงงาน
เป็นประโยชน๑ฉันใด คนป๓่นด๎าย
ถ๎าไมํเอาด๎าย พันรอบแกน
เป็นประโยชน๑ฉันใด คนรักกัน
ถ๎าไมํนําขันหมาก ไปสูํขอ
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Buah ketepan kuning
Buah larak masak
Bersimpan hari ini
Nak berarak hari esok

นมแมว เหลืองอรําม
นมควาย สุกงอม
เตรียมพร๎อม วันนี้
จะแหํขันหมาก ในวันพรุํง
(No. 192)

บทป๓นตุนบทแรกใช๎ขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็ก เนื้อหาได๎กลําวถึง การทอผ๎าเพื่อสวม
ใสํในวันแตํงงาน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รู๎จักกันดีในสังคมมลายูปาตานีในสมัยกํอน งานแตํงงานนั้น
นับวําเป็นประเพณีทสี่ ําคัญอยํางหนึ่งที่ชาวมลายูได๎ให๎ความสําคัญ ผู๎ที่จะไปรํวมงานแตํงงานจะสรรหา
เสื้อผ๎า หรือ ชุดใหมํ ใสํไปงานแตํงงาน นอกจากงานแตํงงานแล๎ว ในวันตรุษ (วันรายอ) ชาวมลายู
มุสลิมก็จะสวมใสํเสื้อผ๎าใหมํ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสําคัญทางศาสนาอิสลามอีกด๎วย จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นที่เด็กผู๎หญิงต๎องเรียนรู๎วิชาการทอผ๎าเพื่อผลิตเสื้อผ๎าไปใช๎เองในครอบครัวหรือเพื่อเสริมสร๎าง
รายได๎ โดยในสังคมมลายูสมัยกํอนนั้น วิชาทอผ๎าถือเป็นคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรีของสังคมมลายู
ในอดีต จาการสอบถามผู๎รู๎ ในอดีตการทอผ๎ามีการทําเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ผ๎าทอจากปาตานี
เป็นที่รู๎จักในแหลมมลายู ด๎วยศิลปะการทอที่วิจิตรงดงาม การทอผ๎าได๎หายจากสังคมมลายูปาตานี
นับ ตั้งแตํสิ้น สงครามโลกครั้ งที่ 2 เป็นต๎นมา เพราะวัตถุดิบคือด๎ายที่นําเข๎าจากจีนมีราคาแพงขึ้น
ประกอบกับเริ่มมีผ๎าทอด๎วยเครื่องจักรจากโรงงานซึ่งมีราคาถูกกวํามากมาวางจําหนําย
สํวนบทป๓นตุนที่เหลือจะกลําวถึงธรรมเนียมปติบัติและพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับ
การแตํงงาน ในบรรทัดสุดท๎ายของป๓นตุนบทที่สอง ได๎กลําวถึงคําวํา “ijab kabul” เป็นคําภาษา
อาหรับ หมายถึง การกลําวประโยคแตํงงานโดยผู๎ทําพิธีและกลําวรับคําแตํงโดยเจ๎าบําว
คําวํา “picit jari” ในบรรทัดสุดท๎ายของป๓นตุนบทที่สาม แปลวําบีบนิ้วมือ
หมายถึงพิธีกรรมแตํงงานเมื่อผู๎ทําพิธีซึ่งปกติจะเป็นอิหมํามประจําหมูํบ๎านนั่งหันหน๎าสูํวําที่เจ๎าบําวโดย
มีสักขีพยามนั่งรายล๎อมใกล๎ๆ จากนั้นอิหมํามจะจับมือเจ๎าบําวและกลําวประโยคแตํงงานเชํน “ฉันได๎
แตํงงานเจ๎ากับ......(ชื่อเจ๎าสาว).......ด๎วยสินสอด....(ระบุจํานวนสินสอด)….” เมื่อจบประโยคอิหมํามก็
จะบีบมือเจ๎าบําวเบาๆ เป็นการให๎สัญญาณวําให๎กลําวตอบโดยทันที อยําทิ้งชํวงนาน โดยเจ๎าบําวจะ
กลําวตอบรับวํา “ฉันรับการแตํงงานดังกลําวด๎วยสินสอดตามที่กลําวมา” จากนั้นก็จะถามสักขีพยาน
ที่รายล๎อมวําได๎ยินชัดเจนและถูกต๎องหรือไมํ ถ๎าไมํมีป๓ญหาประการใด ก็เป็นอันเสร็จพิธีทางศาสนา ณ
วินาทีนั้นเจ๎าสาวและเจ๎าบําวถือเป็นสามีภรรยาถูกต๎องตามหลักศาสนา
ขณะที่ป๓น ตุนบทสุดท๎ายได๎กลําวถึง การแหํขบวน หมายถึง การแหํขันหมาก โดย
ผู๎ใหญํฝุายเจ๎าบําวจะตระเตรียมขบวนแหํอันประกอบไปด๎วย
(1) เงินสินสอดใสํในถาดทองแดงหรือทองเหลืองที่มีฝาปิด
(2) แหวนทองหรือแหวนพลอยบรรจุในกลํองทองแดง
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(3)
(4)
(5)
(6)

ชุดเสื้อผ๎าอยํางดีจํานวน 2 ชุด ในถาดทองแดงหรือทองเหลือง
ขนมพื้นบ๎านหลายชนิดใสํในจานขนาดใหญํหรือถาดตกแตํงสวยงาม
ผลไม๎สดหลายชนิดใสํในจานขนาดใหญํหรือถาด
ขันหมากตกแตํงอยํางสวยงามอาจวางบนพานทองแดงหรือพานเงิน
สิ่งเหลํานี้ได๎ถูกตระเตรียมให๎พร๎อมกํอนวันพิธีหนึ่งวัน ในพิธีแหํจะมีผู๎ถือถาด
เหลํานี้คนละถาดเรียงแถวไปบ๎านเจ๎าสาว ผู๎ถือจะแตํงกายด๎วยชุดสวยงามนําหน๎าขบวน สํวนเจ๎าสาว
หากยังไมํได๎ทําพิธีแตํงงานมากํอนหน๎านี้ ไมํควรออกนอกบ๎านมาต๎อนรับ แตํถ๎าแตํงงานมากํอนวันจัด
งานก็สามารถออกมาต๎อนรับพร๎อมกับญาติๆ ได๎ (Mohd. Zamberi A. Malek, 1994: 200-201)
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 188-192)
6) ป๓นตุน ผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว (Pantun Kembara dan Perantaun)
ป๓นตุน ผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว เป็นบทป๓นตุนทีมีเนื้อหาบรรยายถึงการใช๎ชีวิตที่
เรํรํอนในการหาเงินทองมาใช๎ในชีวิตประจําวัน บางครั้งต๎องจากบ๎านเกิด จากคนที่รักเพื่อออกไปหา
งานในตํางถิ่น บางครั้งต๎องจากไปเพราะเกิดภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม จําเป็นต๎องอพยพหาที่อยูํใหมํ
บางกลุํมอพยพไปบุกเบิกแหลํงที่อยูํใหมํในปุาลึก บางกลุํมอพยพข๎ามแดนไปอาศัยในรัฐเพื่อนบ๎าน เชํน
เกดาห๑ กลันตัน ตรังกานู เป็นต๎น ความสัมพันธ๑ฉันพี่น๎องระหวํางชาวปาตานีกับรัฐเหลํานี้จึง ยังคงมีอยูํ
ตราบเทําทุกวันนี้ ลักษณะการผจญภัยของชาวมลายูปาตานีปรากฏในบทป๓นตุน เชํน
Jeruk kangkung maman berduri,
Jeruk lada di dalam cupak;
Keluar kampung tinggal negeri,
Air mata membilang telapak.
(No. 197)

ดองผักบุ๎ง ดองผักเสี้ยน
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร
ออกจากบ๎าน ทิ้งลาเมือง
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า

บทป๓นตุนข๎างต๎น ในสํวนวรรคพรรณนาได๎บรรยายถึงวิถีชีวิตคนมลายูในอดีต ที่มี
การดองอาหารเพื่อให๎สามารถเก็บอาหารได๎เป็นเวลานาน ไว๎ใช๎ในยามขาดแคลนหรือจัดเป็นเสบียง
เมื่อต๎องออกเดินทางไกล ใช๎เวลาเดินทางหลายวัน สํวนในวรรคความหมายได๎อธิบายถึงการดํารงชีวิต
ของคนมลายูที่ต๎องอพยพออกจากหมูํบ๎านหรือแผํนดินเกิดที่เขารัก เพราะเหตุจําเป็นตํางๆ เชํนถูก
เนรเทศ แพ๎สงคราม ถูกย่ํายี หรือมีความจําเป็นบางประการ ซึง่ การเดินทางละทิ้งบ๎านเกิดนั้นเป็นสิ่งที่
ทําใจยากยิ่ง ทําให๎เกิดความโศกเศร๎าเสียใจจนน้ําตาไหลหยดตลอดทางที่ก๎าวเดินไป เพราะความคิดถึง
บ๎านเกิดเมืองนอนของตน ในป๓นตุนนี้จะสื่อความหมายอีกทางหนึ่งคือ ถึงแม๎ตนจะต๎องทิ้งบ๎านทิ้งเมือง
ออกไปอยูํตํางแดน แตํหัวใจยังรักและหวังจะกลับบ๎านเกิดตลอดเวลา
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 193-204)
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7) ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน (Pantun Jenaka dan Permainan)
ป๓นตุนสนุกสนานเป็นบทป๓นตุนที่มี เนื้อหา ตลก ขบขัน รื่นเริง โดยสํวนใหญํจะ
บรรยายถึงสิ่งที่ผู๎ขับร๎องประสบมาในชีวิตประจําวัน จะไมํคํอยเน๎นในเรื่องของสาระเนื้อหาหรือคติ
สอนใจตํางๆ มากนัก บางป๓นตุนแทบจะหาสาระไมํได๎แตํมีความไพเราะของการสัมผัสคํา ทํวงทํานอง
และเป็นจุดเดํนคือจะแฝงมุขตลกไห๎ผู๎ฟ๓งได๎หัวเราะอยูํเสมอ ป๓นตุน ลักษณะนี้มักจะใช๎ขับร๎องกับบุคคล
ที่เป็นกันเองมีความสนิทสามารถหยอกล๎อกันได๎ เชํน
Endoi endoi papan,
Serunai daun buluh;
Cucu Tok Wan lapan,
Cicik dua puluh.

เปลเอ๐ย เปลไม๎กระดาน
ขลุํยใบไผํ
หลานโต๏ะแวแปด
เหลนยี่สิบ
(No. 122)

เป็นบทป๓นตุนใช๎ขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็ก วรรคพรรณนากลําวถึงภูมิป๓ญญาการทํา
เปลด๎วยไม๎กระดาน และใช๎ใบใผํ เปุาเป็นเสียงดนตรี เพื่อให๎เด็กน๎อยในแปลหลับไป ขณะที่ในวรรค
ความหมาย ได๎กลําวเชิงหยอกล๎อถึงการมีลูกหลานมากมายของผู๎เป็นปูุ ยํา ตา ยาย ซึ่งชาวมลายูเรียก
“โต๏ะเจะ”กับ “โต๏ะแว” การมีลูกหลานมากในสังคมมลายูในอดีต ถือวําเป็นสิ่งที่นํายินดี เป็นความ
ภาคภูมิใจของวงศ๑ตระกูล หาเป็นเรื่องที่นําอับอายไมํ ด๎วยความเป็นอยูํในลักษณะครอบครัวใหญํ จึงมี
ผู๎คอยชํวยเลี้ยงดูลูกเล็กอยูํหลายคน ชํวยแบํงเบาภาระของพํอแมํได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ยังสื่อถึง
ความอบอุํน ในครอบครั ว ซึ่ งเป็ น สิ่ ง สํ า คัญ ยิ่ง ที่ทํ า ให๎ เด็ กๆ เจริ ญเติบ โตและได๎ เรี ยนรู๎จ ากบริ บ ท
แวดล๎อมที่ดี การอบรมเลี้ยงดูเด็กในระดับสถาบันครอบครัว เป็นสิ่งที่ชาวมลายูในอดีตให๎ความสําคัญ
เป็นอยํางมาก
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 205-212)
8) ป๓นตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa)
ป๓นตุนสุภาษิต เป็นบทป๓นตุนที่มีการใช๎คําสุภาษิตประกอบอยูํในบทป๓นตุน โดยมี
จุดมุํงหมายเพื่อสั่งสอน บอกกลําว หรือแนะแนวโดยไมํใช๎คําพูด ตรงไปตรงมา แตํใช๎ความสละสลวย
ของสุภาษิต ความล้ําลึกของความหมายในแตํละสุภาษิต จะเป็นคติสอนใจในแตํละบทป๓นตุน เชํน
Ulam ulam pucuk jenerih,
Air setimba bertupah ruah;
Ulang ulang hendakkan nak boleh,
Seperti kerengga tunggu buah.
(No. 179)

ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ
น้ําในถังหกกระจาย
ติดตามไมํเคยหํางหวังวําจะได๎
เสมือนมดแดงเฝูาผลไม๎
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สุภาษิตมลายูปาตานี “มดแดงเฝูาผลไม๎” หมายถึงการเฝูารอสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดย
ตัวเองไมํมีโอกาสได๎ครองเป็นเจ๎าของหรือรับประโยชน๑จากสิ่งนั้นเลย บทป๓นตุนได๎กลําวล๎อเลียนชายที่
หลงรักและเฝูารอสาวอยูํแตํฝุายเดียวเหมือนมดแดงเฝูารอผล เมื่อผลสุกเจ๎าของก็มาเด็ดเก็บไป โดยที่
ตนเองได๎แตํมอง ไมํสามารถจะปกปูองใดๆได๎ เป็นการทุํมเทเวลาและทรัพย๑สินที่สูญเปลํา
สุภาษิตหรือสํานวนมลายูสํวนมากเป็นการอุปมาอุปมัยกับสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่เรา
สามารถพบเห็นเป็นประจํา ใช๎คําสั้นๆ แตํให๎ความหมายลึกซึ้ง เชํน
Nangka sejati di dalam perahu,
Pergi berlangsung jangan beradu;
Luka di hati orang tak tahu,
Seperti racun di dalam madu.
(No. 181)
Banyak pinang sudahlah layu,
Pokok jambu di Kuala Jambu;
Ingatlah pesanan pepatah Melayu,
Mulut kamu harimau kamu.
(No. 158)

ขนุนแท๎ อยูํในเรือ
เดินทางผํานไป อยําได๎หยุดพัก
บาดช้ําในหัวใจ ไมํมีใครรู๎
เสมือนยาพิษ ในน้ําผึ้ง
ผลหมาก สุกงอม
ผลฝรั่ง ที่ทํายามู
จดจําไว๎ สํานวนชาวมลายู
ปากเจ๎า คือเสือเจ๎า

สํานวน “ยาพิษในน้ําผึ้ง” เป็นสํานวนมลายูปาตานี กลําวถึงสิ่งอันตรายที่แฝงอยูํกับ
สิ่งหนึ่งที่อาจดูดีมีคุณคําสูงจากภายนอก เป็นการเตือนสติให๎ระมัดระวังการใช๎ชีวิตประจําวันที่ต๎อง
ผํานพบกับสิ่งตํางๆ มากมาย ควรพิจารณาอยํางรอบคอบ ไมํดํวนตัดสินสิ่งใดวําดี เพียงการได๎เห็ นจาก
ภายนอก ในบทป๓นตุนข๎างต๎น ได๎ใช๎เปรียบเทียบอาการของความเจ็บช้ําน้ําใจของคนๆ หนึ่งวําเสมือน
ยาพิษในน้ําผึ้ง จึงเป็นการพูดอธิบายที่ลุํมลึกยิ่ง เพราะอาการความรู๎สึกบางครั้งไมํได๎แสดงออกให๎เห็น
แตํไมํได๎หมายความวําไมํรู๎สึก
นอกจากตัวอยํางข๎างต๎น ยังมีสํานวน หรื อสุภาษิตมลายูที่ปรากฏในบทป๓นตุนอีก
มากมาย เชํน
“Anjing di orang raja di ibu” แปลวํา สุนัขในสายตาคนอื่น ราชาในสายตาแมํ
“Api bernyala di dalam lubuk Ikan bermain di dalam padang” แปลวํา
ไฟคุโชนในหลุมพรุ ปลาแหวกวํายอยูํกลางสนาม หมายถึง เหตุการณ๑หรือการกระทําใดๆ ที่เกิดขึ้นผิด
ที่ ผิดเวลา
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“Sepandai-pandai tupai melompat adakala jatuh ke tanah” แปลวํา เจ๎า
กระรอกกระโดดเกํงกาจ ก็ยังมีพลาดตกสูํดิน หมายความวํา แม๎จะมีความเชี่ยวชาญเกํงกาจขนาดไหน
ก็อาจมีวันผิดพลาดหรือพํายแพ๎ได๎เสมอ จึงควรมีความระมัดระวังอยูํตลอดเวลา ไมํตั้งอยูํในความ
ประมาท
“Jauh berbeza asam garam” แปลวํา แตกตํางไกลลิบ ราวส๎มกับเกลือ หมายถึง
การเปรียบเทียบสิ่งของ คน หรือพฤติกรรมที่แตกตํางกันโดยสิ้นเชิงราวฟูากับดิน
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 213-217)
9) ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan)
ป๓นตุนศาสนาเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน แนะแนว บอกกลําว
หรืออบรมตามหลักการของศาสนา ซึ่งหมายถึงศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของ
ชาวมลายูปาตานี การเรียนรู๎ศาสนาในอิสลามถือเป็นการบังคับ ผู๎รู๎ต๎องสอนคนที่ยังไมํรู๎ พํอแมํต๎อง
จัดหาสถานที่และโอกาสให๎ลูกๆ ได๎เรียนรู๎ การเรียนรู๎ศาสนาในสังคมมุสลิมจึงเกิดขึ้นตั้งแตํอยูํในเปลถึง
หลุม ฝ๓งศพ โดยมีวรรณกรรมกีตาบ (Kitab) หรือตําราศาสนาเป็นสื่อหลักในการถํายทอดองค๑ความรู๎
ด๎านศาสนาจากรุํนสูํรุํนอยํางเข๎มแข็ง เป็นวรรณกรรมที่นําความเปลี่ยนแปลงสูํสังคมมลายูอยํางขนาน
ใหญํ สําหรับวรรณกรรมประเภทร๎อยกรอง หากมีเนื้อหาเชิงศาสนาล๎วน มักจะถูกประพันธ๑ในรูปแบบ
ซาอีร (Syair) แตํก็มีจํานวนไมํน๎อยที่ปรากฏในรู ปแบบป๓นตุนเชํนกัน ดังตัวอยํางป๓นตุนที่กลําวถึงหลัก
ปฏิบัติในศาสนาอิสลามห๎าประการที่มุสลิมทุกคนต๎องรู๎และยึดปฏิบัติ
Turun bermalam di sana utara,
Lama bercakap di rumah Saadah;
Rukun Islam lima perkara,
Pertama mengucap kalimah syahadah.
(No. 232)
Membawa layang lama di situ,
Warga yang dekat cepat ke desa;
Kedua sembahyang lima waktu,
Ketiga zakat keempat puasa.
(No. 233)
Turun bersama remaja mengaji,
Lamanya duduk membeli barang;
Rukun kelima mengerjakan haji,

ลงไปพักแรม ฝ๓่งทางหนือ
คุยอยูํนาน ที่บ๎านสะอาดะห๑
หลักอิสลาม มีห๎าประการ
อันดับแรก กลําวคําปฏิญานตน
ไปเลํนวําว อยูํเนิ่นนาน
บ๎างออกไป ทํางานสวน
อันดับสอง ละหมาดห๎าเวลา
สามจํายทาน สี่ถือศิลอด
เด็กหนุํม ออกไปร่ําเรียน
หยุดซื้อของ เสียเนิ่นนาน
หลักที่ห๎า ประกอบพิธีฮัจญ๑
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Selama hidup sekali seorang.

ตลอดชีวิตอยํางน๎อยหนึ่งครั้ง
(No. 234)

หลักปฏิบัติ 5 ประการในศาสนาอิสลาม คือ การปฏิญาณตน การละหมาด การจําย
ซะกาต การถือศีลอดและการบําเพ็ญฮัจญ๑ หลั กปฏิบัติเหลํานี้ เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา
เพราะการศรัทธาเป็นอาการที่เกิดอยูํในจิตใจ ยากที่จะหยั่งรู๎ได๎ ดังนั้น การปฏิบัติจึงเป็น สิ่งบํงบอก
ความศรัทธาประการหนึ่ง เป็นการยืนยันถึงความศรัทธาวํา มั่นคง หนักแนํน เพียงไร ถ๎าไมํมีการ
ปฏิบัติ ก็ไมํมีหลักฐานที่แสดงถึงความศรัทธา
หลักปฏิบัติในอิสลาม สามารถแบํงได๎เป็น 3 ภาค คือ ภาคบังคับเป็นรายบุคคล ภาค
บังคับเป็นสํวนรวม และภาคความสมัครใจ การปฏิบัติตามหลักการทั้ง 5 ประการนี้ เป็นการปฏิบัติ
ภารกิจ ตํอพระเจ๎ าและตํอเพื่อนมนุษย๑ กํอให๎ เกิดประโยชน๑ แกํมนุษย๑เอง มิใชํเพื่อ ประโยชน๑ของ
อัลลอฮ เพราะมุสลิมถือวํา อัลลอฮฺมีความพร๎อมบริบูรณ๑ มีความเพียงพออยูํในพระองค๑เอง จึงไมํ
ต๎องการสิ่งใดจากมนุษย๑อีกการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการนี้ จะมีผลตํอการกระทําความดี ดังนี้
(1) การปฏิญาณตน เป็นการให๎สัญญาตํออัลลอฮฺ ผู๎ทรงเดชานุภาพอันหาที่สุดมิได๎
การปฏิบัติตนตามสัญญานั้น ทุกสังคมถือวํา เป็นคุณธรรมอยํางหนึ่ง และการละเมิดสัญญานั้น ก็เป็น
การละเมิดคุณธรรมเชํนเดียวกัน เว๎นแตํการละเมิดสัญญา ที่ขาดความเป็นธรรม สาระสําคัญของ
สัญญานี้ คือ การปฏิเสธการมีอยูํของพระเจ๎าอื่นๆ ทั้งหมด ยอมรับแตํอัลลอฮฺองค๑เดียว และยอมรับ
แบบอยํางของศาสดามุหัมมัด เป็นแบบอยํางของตน กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการประกาศยอมรับ
ปฏิบัติตาม อัลกุรอาน และอัลหะดิษ หรือวจนะของศาสนทูต นั่นเอง
(2) การละหมาด ผู๎ที่ทําละหมาดสม่ําเสมอ วันละ 5 เวลา จะทําให๎จิตใจของเขา
ได๎รับการซักฟอกให๎สะอาดบริสุทธิ์ ตรงเวลา ซื่อสัต ย๑สุจริต อดทน และระลึกถึงอัลลอฮอยูํทุกเวลา
จิตใจที่ระลึกแตํอัลลอฮ ยํอมไมํเปิดโอกาสให๎คิดทําความชั่วตํางๆ และในคํากลําวที่ใช๎ในขณะละหมาด
นั้น ก็มีคําสอน คําเตือนใจ ให๎ปฏิบัติอยูํมากมาย หลายประการ
(3) การจํ า ยซะกาต การจํ า ยซะกาต เป็ น การฝึ ก ให๎ มี ค วามเสี ย สละ ให๎
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ลดความตระหนี่ สํงเสริมให๎คนยากจน ได๎รับความชํวยเหลือ การสังคมสงเคราะห๑ และ
การกระจายรายได๎ เมื่อทุกคนได๎รับการสงเคราะห๑อยํางทั่วถึง ก็จะลดป๓ญหาการลักขโมย การปล๎นจี้
และฉกชิงวิ่งราวตํางๆ อาจมีบางคนเข๎าใจวํา เป็นการสํงเสริมให๎คนงอมืองอเท๎ารอคอยซะกาต แตํโดย
เนื้อแท๎แล๎ว อิสลามสอนให๎ทุกคน ขวนขวายทํามาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริต จนถึงขั้นเป็นผู๎จํายซะกาต
มิใชํสํงเสริมให๎เป็นผู๎รับซะกาต
(4) การถือศีลอด – การถือบวช คุณธรรมที่เกิดจากการถือศีลอดที่เห็นได๎ชัด เจน
อาทิเชํน กํอให๎เกิดความเสมอภาคในระหวํางผู๎มีฐานะตํางกัน เพราะทุกคนได๎ลิ้มรสของความหิวโหย
เทําเทียมกันกํอให๎เกิดความซื่อสัตย๑ สุจริต เกิดความอดทนอดกลั้น เกิดความเมตตา สงสาร เห็นอก
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เห็นใจผู๎อดอยากหิวโหย ได๎สํานึกในความสําคัญของอาหารและเครื่องดื่ม และซาบซึ้งถึงความเมตตา
กรุณาของอัลลอฮ ที่ประทานอาหาร และเครื่องดื่มมาให๎
(5) การบําเพ็ญฮัจญ๑ อิสลามสอนวํา ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัม มนุษย๑คนแรก
ของโลก ทุกคนจึงมีความเทําเทียมกัน ไมํมีชั้น วรรณะ และทุกคนก็มีความสัมพันธ๑เป็นเครือญาติกัน
ทั่ ว โลก การบํ า เพ็ ญ ฮั จ ญ๑ เปิ ด โอกาสให๎ มุ ส ลิ ม จากทุ ก มุ ม โลก มาพบกั น ได๎ เ ห็ น ผู๎ ค นที่ มี ห น๎ า ตา
ผิวพรรณ ภาษา ที่แตกตํางกัน มารวมอยูํ ณ ที่แหํงเดียวกัน ด๎วยเปูาหมายเดียวกัน ความแตกตํางทาง
ภาษา ผิวพรรณ รูปรําง หน๎าตา และ ฐานะ ไมํกํอให๎เกิดอภิสิทธิใดๆ นั่นคือ ภราดรภาพ หรือ ความ
เป็นพี่น๎องกันของมนุษย๑ทั่วโลก ได๎ปรากฏเป็นภาพชัดเจนทุกๆ ปี
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 218-256)
10) ป๓นตุนความรัก (Pantun Percintaan)
ป๓นตุนความรักเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความใครํ เกี้ยวพาราสี
ของคนหนุํมสาว ความรักความหํวงใหญํระหวํางพํอแมํกับลูกๆ และความรักความสามัคคีในหมูํเพื่อน
มนุษย๑เพื่อบรรยายถึงบรรยากาศชีวิตที่มีความสุขสดชื่นตามวิถีแหํงความพอเพียงของชาวมลายู เชํน
Tetak palas ke tunggul gila,
Pucuk budi peracur kapur;
Rupa paras hamba tak gila,
Gila budi hatinya hancur.

ฟ๓นต๎นกะพ๎อ เหลือแตํตอ
เอายอดโพ บดเคล๎ากับปูน
รูปรํางหน๎าตา ฉันไมํลุํมหลง
แตํใจละลาย เพราะหลงในบุญคุณ

(No. 286)
Layang-layang terbang melayag,
Layang nak jatuh di tanjung jati;
Darimana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.
(No. 287)

วําวบินลํองลอย
วําวจะตกที่ตันหยงยาตี (แหลมสัก)
จากไหนมาสุดที่รัก
จากดวงตาสูํดวงใจ

ความสวยงามเป็นสิ่งที่ไมํคงกระพัน เมื่อแกํเฒํา ชราภาพ ความสวยงามก็หายไป
แตํสิ่งที่อยูํกับตัวตราบเทํานาน คือจิตใจที่งดงาม หรือคุณความดี สิ่งเหลํานี้ยํอมทําให๎จิตใจคนเคลิ้ม
หรือหลงใหลไปด๎วยเชํนกัน ดังนั้น การจะเลือกหญิงสาวมาเป็นคูํครองนั้น อยําพิจารณาแตํความสวย
ความงามแตํภายนอก แตํให๎ศึกษาที่จิตใจเป็นสําคัญ เพราะนั่นคือฐานความดีของแตํละคน
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ป๓นตุนบางบทได๎ประพันธ๑ให๎สื่อถึงความรักความหํวงใย ระหวํางผู๎เป็นแมํกับลูกๆ
เป็นความรักแสนบริสุทธ๑ ไมํมีความรักใหนจะยิ่งใหญํเทําความรักของแมํที่มีตํอลูก ดังปรากฏในบท
ป๓นตุนที่วํา
Pergi ke gua di sana medan,
ออกไปถ้ํา ณ ชายทุํง
Sudah menanak hendak sembahyang;
หุงข๎าวเสร็จ เตรียมละหมาด
Selagi nyawa ada di badan,
ตราบที่ลมหายใจ ยังคงอยูํ
Wajah anak terbayang –bayang.
ใบหน๎าลูก ติดตาตลอด
(No. 262)
Burung cak cak di pohon bedara,
นกกระจาบ บนต๎นพุทรา
Di pokok kabu di pokok keriang;
บนต๎นนุํน บนต๎นหว๎า
Walaupun cacat walaupun cedera,
แม๎จะด๎อย แม๎จะพิการ
Ayah dan ibu tetap saying.
พํอแมํรัก ตราบเทํานาน
(No. 263)
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 257-296)
11) ป๓นตุนการพบกัน (Pantun Pertemuan)
ป๓นตุนพบกัน เป็นบทป๓นตุนที่ใช๎ในการกลําวทักทาย กลําวกํอนเริ่มพิธีงานตํางๆ
มีการใช๎คําอวรพรให๎เกิดความสุข ความสันติ ใช๎คําแสดงความยินดี ดีใจที่ได๎พบได๎ทักทายกัน เชํน
Bunga sekuntum bunga melati,
Putih berseri harum baunya;
Assalamu alaikum selamat pagi,
Semoga hari ini sihat bahagia.
(No. 297)
Pohon sebatang daunnya lebat,
Tumbuh subur di kampung Jabat;
Saya datang bukan nak berdebat,
Tegur menegur meramaikan sahabat.

1

ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ
ขาวละมุน หอมละไม
อัสซาลามูอาลัยกุม1 อรุณสวัสดิ์
อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ
ต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง มีใบดก
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ
ฉันมามิใชํ เพื่อการโต๎เถียง
ทักทายวํากลําว เสริมเพิ่มมิตรสหาย

อัสซาลามูอาลัยกุม เป็นคําภาษาอาหรับ ใช๎ในการกลําวทักทายเมื่อพบเจอกัน แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการบังคับ
ในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทํานเชํนกัน
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Tumbuh subur di kampung Jabat
Mashurnya nama jauh dan dekat
Tegur menegur ramaikan sahabat
Iratkan hubungan membawa barakat
(No. 300)

งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ
เป็นที่เลื่องลือ ทั้งไกล๎ไกล
ทักทายวํากลําว เสริมเพิ่มมิตรสหาย
เชื่อมชิดสายสัมพันธ๑ นําสูํมงคล

วัฒนธรรมการทักทายของชาวมลายูได๎ยึดตามรูปแบบของศาสนาอิสลาม ด๎วยการ
กลําวสลาม ด๎วยการกลําว “อัสซาลามูอาลัยกุม” แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการ
บังคับในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน
เชํนกัน การกลําวสลามถือเป็นการขอพรให๎ซึ่งกันและกัน คนที่หมั่นทักทายเพื่ อนยํอมเป็นคนชอบ
พูกมิตร มีอัธยาศั ยดี ชาวมลายูจะกลําวทักทายด๎วยสลามเสมอในทุกๆ โอกาส แม๎กับคนที่ไมํรู๎จัก
โดยมายาทแล๎วผู๎ที่อาวุโสน๎อยกวํา จะเป็นผู๎กลําวให๎สลามตํอผู๎อวุโสมากกวํา คนที่เดินมาหาจะเป็น
ผู๎กลําวให๎สลามผู๎ที่นั่งอยูํ และผู๎รับสลามควรกลําวตอบสลามด๎วยคํากลําวที่ยาวกวํา เชํน เมื่อมีคน
กลําว “อัสซาลามูอาลัยกุม” ให๎ตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม วาเราะห์มาตุลลอฮ” เป็นต๎น
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 297-300)
12) ป๓นตุนอําลา (Pantun Perceraian)
ป๓นตุนอําลาเป็น บทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลํ าวอําลา ไมํวําจะเป็นใน
โอกาสใดก็ตาม เชํน กํอนเลิกงานแตํง งานสัมมนา การจากลาเพื่อเดินทาง เป็นต๎น ทั้งที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ เชํน
Ayam balik bulu belipat,
Kayu jati buat penolak;
Aku balik di kampung tempat,
Kalau tak mati kita jumpa pula.
(No. 302)
Putik pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan;
Sungguh jauh negerinya satu,
Hilang di mat di hati jangan.
(No. 301)

ไกํขนกลับ งอกสลับด๎าน
เอาไม๎สัก มาทําคันไถ
ฉันกลับไป ที่บ๎านเกิด
ถ๎าไมํตาย คงได๎พบกันอีก
มะมํวงอํอน ทับทิมหิน
ลูกปลาดุกทะเล อยูํบนฝุามือ
ถึงจะไกลกัน ก็ผืนดินเดียวกัน
หํางไกลแคํสายตา แตํในใจไมํ

(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 301-304)
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13) ป๓นตุนประวัติศาสตร๑ (Pantun Sejarah)
ป๓นตุนประวัติศาสตร๑เป็น บทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติสาสตร๑ที่เกิดขึ้น
ผู๎ป ระพัน ธ๑มีเจตนาที่จ ะถํายทอดประวัติสาสตร๑ให๎ ชนรุํนหลั งได๎รับรู๎ ถึงเหตุการณ๑ในอดีต เพื่อเป็น
บทเรียนให๎ชนรุํนหลังได๎ตระหนัก ไมํลืมรากเหง๎าของตนเอง ภาคภูมิใจในตัวตน เชํน
Tetak tebu betung,
Sandar pohon pinang;
Berarak dalam dusun,
Hindik gajah Tok Nang.
Gajah Tok Nang Budur,
Belaga balik seberang;
Semalam tidak tidur,
Berjaga tengok wayang.
Wayang balik pintu,
Ketopeng balik dinding;
Timbang anak datu,
Jatuh timpa lembing.
Lembing buatan Siam,
Tikam tujuh relong;
Zaman musuh Siam,
Makan sagu mulung.
Mulung sepelepah,
Mulung kampung Datuk;
Angkat tangan sembah,
Pinta ampun datuk.
Datuk nak berjalan,
Banyak orang iring.
Iring kerbau jalang,
Elak masuk cat;
Taruh rambut panjang,
2

ฟ๓นต๎นอ๎อยตง
พิงไว๎ที่ต๎นหมาก
เดินแหํในสวน
ขี่ช๎างเจ๎านาย
ช๎างเจ๎านายแหํงบ๎านบูโด
ไปชนช๎างที่ฝ๓่งโน๎น
เมื่อคืนไมํได๎หลับนอน
เพราะเฝูาดูหนัง
หนังหลังประตู
หุํนอยูํหลังฝา
ยกลูกดาตูด๎วยมือสองข๎าง
ลูกดาตูตกโดนหอกทิ่ม
หอกจากเมืองสยาม
พุํงไปไกลถึงเจ็ดรือลง2
สมัยสงครามสยาม
อดอยากต๎องกินสาคู
ต๎นลานใบทางเดียว
ต๎นลานแหํงบ๎านดาโต๏ะ
ยกมือไหว๎
ขออภัยโทษตํอเจ๎านาย
เจ๎านายจะเดินทาง
คนมากมายเดินขนาบข๎าง
จูงควายปุา
ต๎อนเข๎าคอก
ไว๎ผมยาว

รือลง (relung ) เป็นมาตรวัดที่ชาวมลายูใช๎กับขนาดของผืนดิน 1 รือลง = 0.71 เอเคอร๑
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Makan sirih lipat.
Pandai lipat kain,
Lipat kasur merah;
Sepuluh orang lain,
Tak sama sedaging sedarah.

กินใบพลูพับ
เกํงพับผ๎า
พับผ๎ากาโซแดง
สิบคนอื่นนั้น
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน
(No. 310)

บทป๓นตุนข๎างต๎น ใช๎ขับเป็นเพลงกลํอมเด็ก และขับร๎องเพื่อความบันเทิง เป็นบท
ป๓นตุนเกําแกํในลักษณะมุ ขปาฐะ ไมํสามารถระบุผู๎ประพันธ๑ได๎ ในบทนี้จะกลําวถึงวิถีชีวิตของชาว
ปาตานีในสมัยสงครามสยาม จากการศึกษาประวัติศาสตร๑พบวําชาวสยามได๎ยกทัพมาโจมตีปาตานี
หลายครั้งในรัชสมัยราชกาลที่ 1 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ ความยากลําบากของชาวปาตานีดังปรากฏใน
วรรคที่วํา “สมัยสงครามสยาม อดอยากกินสาคู” เกิดขึ้นเมื่อครั้งปาตานีถูกสยามตีแตกในการยกทัพ
มาโจมตีครั้งที่ 5 ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2329 ความพํายแพ๎เป็นครั้งแรกของปาตานีนํามาซึ่ง
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญํที่สุดในประวัติศาสตร๑ปาตานี มีผู๎คนล๎มตายเนื่องจากสงครามจํานวนมาก ถูก
จับเป็นเชลย บ๎านเมืองถูกเผาทําลาย ทรัพย๑สินถูกริบหรือไมํก็ถูกทําลาย กระทั่งนาข๎าวก็ถูกเผาจน
หมดสิ้น เป็นเหตุให๎เกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารอยํางเลวร๎ายจนกระทั่งต๎องกินแม๎กระทั่งลําต๎นสาคูเพื่อ
ประทังชีวิต (Mohd. Zamberi A. Malek. 2005)
ในบทป๓นตุนนี้ยังได๎กลําวถึงการให๎เกียรติผู๎หลักผู๎ใหญํเพื่อแสดงความเคารพนับถือ
เชํน เมื่อทํานจะเดินทางไปไหน ก็จะผู๎คนมากมายเดินขนาบข๎ างและออกมาไห๎การต๎อนรับ ตํอมาได๎
กลําวถึงความสัมพันธ๑กับประเทศสยาม ซึ่งมีการนําหอกที่ผลิตจากสยามมาใช๎ และสันนิษฐานวํานําจะ
เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ขึ้นชื่อ เนื่องจากหอกที่ผลิตจากประเทศสยามเป็นหอกที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถ
พุํงแทงไปได๎ในระยะทางที่ไกลมาก ในบทป๓นตุนที่กลําวถึง การพับผ๎ากาโซสีแดงสะท๎อนและยืนยันให๎
เห็นวําคนในอดีตได๎มีการติดตํอค๎า ขายกับชาวจีน เพราะสีแดงเป็นสัญลักษณ๑แหํงความรุํงโรจน๑ของ
ชาวจีน สําหรับ “ผ๎ากาโซ” เป็นคําศัพท๑โบราณ หมายถึง ผ๎าชนิดหนึ่งนิยมใช๎เป็นผ๎าปูในกลุํมชนมลายู
สมัยกํอน ป๓จจุบันน๎อยคนนักที่จะรู๎จัก
สํวนสํานวนสอนใจทีสําคัญยิ่งในบทป๓นตุนนี้ปรากฏในสองวรรคสุดท๎าย คือ “สิบคน
เลือดเนื้ออื่น ไมํเทําหนึ่งเลือดเนื้อเดียวกัน” เป็นการเน๎นให๎สมัครสมานสามัคคี โดยเฉพาะในหมูํญาติ
มิตร หรือชาติเดียวกัน อยําไปหวังพึ่งพาหรือไว๎วางใจใครอื่นมากไปกวําคนรํวมสายโลหิต จากคําบอก
เลําของผู๎รู๎ป๓นตุน นายสาหะ แวสะมะแอ สํานวนสอนใจดังกลําวได๎กลําวถึงนายจันทร๑ทอง ซึ่งเดิมเป็น
ชาวสยามจากเมืองนครศรีธรรมราชเข๎ารับอิสลามและอาศัยอยูํที่ปาตานีมานานจนได๎รับความไว๎วางใจ
จากสุลตํานมูฮําหมัดกษัตริย๑ปาตานีในขณะนั้นให๎รับราชการเป็นถึงแมํทัพคนหนึ่งของปาตานี แตํ
ท๎ายที่สุดแล๎วนายจันทร๑ทองกลับทรยศและขายความลับในการปูองกั นเมืองของกองทัพปาตานีแกํ
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สยาม จนเป็นเหตุให๎พํายแพ๎สงครามในที่สุด จึงเป็นบทสอนใจให๎อยําไว๎วางใจใครที่มิใชํเลือดเนื้อเชื้อ
ชาติเดียวกันกับตนงํายๆอีก เพราะโดยสัญชาตญานมนุษย๑ เมื่อใดที่เกิดความทุกข๑ยากขึ้นยํอมจะต๎อง
ชํวยเหลือพวกพ๎องชนเดียวกันกับตนเป็นอันดับแรกเสมอ สํานวนเตือนใจลักษณะนี้ยํอมเป็นเรื่องปกติ
เพราะถือกําเนิดในบริบทที่รัฐสยามกับรัฐปาตานีกําลังมีสงครามตํอกัน การทําความเข๎าใจเนื้อหาอยําง
ลึกซึ้งจึงต๎องศึกษาบริบทของวรรณกรรมด๎วย ตามแนวคิดของการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม
ป๓นตุนอีกบทหนึ่งกลําวถึงประวัติศาสตร๑ชํวงที่ราชโอรสแหํงรัฐยะโฮร๑มาอภิเษกสมรส
กั บ ราชิ นี กู นิ ง แหํ ง ปาตานี แตํ ก ลั บ ลุํ ม หลงนั ก ร๎ อ งประจํ า ราชวั ง จนนํ า ไปสูํ เ หตุ ก ารณ๑ สํ า คั ญ ใน
ประวัติศาสตร๑ปาตานีอีกเหตุการณ๑หนึ่ง ดังปรากฏในบทป๓นตุนดังนี้
Zaman –zaman terkukur mati,
ในยุคสมัย นกเขาชวาตาย
Mati di bawah terung perat;
ตายอยูํใต๎ มะเขือเปราะ
Zaman-zaman anak raja Johor mari,
ในยุคสมัย พระโอรสแหํงยะโฮร๑มา
Mari membunuh Dang Sirat.
มาเพื่อฆํา ดังซีรัต
(No. 305)
Dari Patani ke tanjung Kandis,
จากปาตานี สูํแหลมกันดิส
Di tiup angin selatan daya;
ลมพัดพา ผํานชํองแคบ
Dari mula ianya manis,
ในตอนแรก นางดูแสนหวาน
Rupanya Sultan kena pedaya.
ราวกับวําสุลตําน ถูกหลอกลวง
(No. 306)
จากการบอกเลําของนายอิสมาอีล เบ็ญจสมิทร๑ นั กประวัติศาสตร๑ผู๎เป็นผู๎ บุกเบิก
ประวัติศาสตร๑ปาตานีคนสําคัญ ได๎กลําวถึงเหตุการณ๑ ในชํวงนี้วํา ในสมัยการปกครองของราชินีกูนิง
(พ.ศ. 2178 - 2194 ) รัฐยะโฮร๑ถือเป็นดินแดนสํวนหนึ่ง ที่อยูํภายใต๎อิทธิพลของอาณาจักรปาตานี
ดารุสาลาม ครั้นเมื่อมกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑มาอภิเษกสมรสกับราชินีกูนิงแหํงปาตานี ราชีนีกูนิงได๎
มอบเกาะสิงค๑โปร๑และรัฐปาหังให๎สุลตํานยะโฮร๑เป็นผู๎ดูแล มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ยะโฮร๑มาอยูํชํ วย
วําราชการราชินีกูนิงได๎ไมํนาน ก็เกิดลุํมหลงเสนํห๑ห านักร๎องประจําวังราชตําหนักนีลัมคนหนึ่งชื่อ
ดังซีรั ต (Dang Sirat) ดังซีรั ตเป็นสาวนักร๎องผิ ว ดํา นําตาไมํส วย แตํมีน้ําเสียงที่ไพเราะจับใจ
มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ลุํมหลงถึงขึ้นยอมทําตามดังซีรัตขอทุกอยําง เชํน ทําเสื้อทองให๎ ยอมอุ๎มลง
อาบน้ําในสระหลวง สร๎างความอับอายให๎ราชินีกูนิงเป็นอยํางยิ่ง สุดท๎ายทํานจึงยอมให๎มกุฎราชกุมาร
แหํงยะโฮร๑ออกจากวังไปแตํงงานกับดังซีรัตเสีย
การแตํ ง งานเตรี ย มจั ด ที่ บ๎ า นเดิ ม ของดั ง ซี รั ต คื อ บ๎ า นกระโด เขตอํ า เภอยะรั ง
ในป๓จจุบัน แตํขณะที่พิธีแตํงงานกําลังจะเริ่ม ปรากฏวํามีกองทัพช๎างจากวังหลวงมาบุกเพื่อจะจับตัว
ทั้งสองเสียกํอน มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑จึงรีบนําดังซีรัตขี่ช๎างหนีขึ้นเขาตาแบห๑ เมื่อขี่ช๎างหนีไปถึง
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บริเวณใกล๎กับบ๎านปาลัสในป๓จจุบัน เครื่องรางที่ดังซีรัตสวมใสํมาตลอดก็เกิดหลุด และตกสูญหายไป
ดังซีรัตที่ดูงดงามยิ่งในสายตามกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ก็กลับเป็นคนละคนในทันใด มกุฎราชกุมารแหํง
ยะโฮร๑โกรธมาก พึ่งตระหนักไดวําถูกหลอกจึงได๎แทงดังซีรัตด๎วยกริชประจํากายเสียชีวิตและฝ๓งรําง
ของนางบนเขาตาแบห๑นั่นเอง
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 305-310)
14) ป๓นตุนวาสนา (Pantun Nasib)
ป๓นตุนวาสนาเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโชควาสนาที่ไมํดีในการดํารงชีวิต
ความลําบากใจ ความท๎อแท๎ บรรยายถึงความไมํเป็นธรรมที่เกิดขึ้น แตํสําหรับชาวมลายูแล๎ว คํานิยม
ของอิสลามได๎ซึมซับสูํวิถีชีวิต จึงมีทัศนคติและมุมมองในมิติตํางๆ ที่สุดท๎ายแล๎วยอมรับและนอบน๎อม
ตํอเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นไปแล๎ว โดยถือวําเป็นกําหนดการที่ลิขิตไว๎แล๎วโดยพระผู๎เป็นเจ๎า ดังปรากฏใน
บทป๓นตุนที่วํา
Pucuk paku di sana kolam,
Membeli banyak orang dewasa;
Tidak berlaku bencana alam,
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa
(No. 312)
Pergi ke kebun balik ke seberang,
Buah rambutan banyak dijual;
Rugi dan untung nasib seseorang,
Sudah suratan semenjak di awal.
(No. 315)

ยอดผักกูด อยูํฟากฝ๓่งบึง
คนขอซื้อ ชํางมากมาย
ภัยธรรมชาติ ยํอมไมํเกิด
เว๎นแตํเป็นพระประสงค๑ องค๑อภิบาล
ออกไปสวน กลับไปทุํง
ผลเงาะ มีขายมากมาย
กําไรหรือขาดทุน ถือเป็นโชคแตํละคน
ถูกลิขิต มาแตํต๎น

การเชื่อและยอมรับในลิขิตของพระเจ๎า นับเป็นหลักศรัทธาข๎อที่ 6 ในหลักศรัทธา
หกประการในอิสลาม คือ ศรัทธาในพระเจ๎า ศรัทธาตํอบรรดาเทวทูตของพระเจ๎า ศรัทธาตํอบรรดา
ศาสนทูตของพระเจ๎า ศรัทธาตํอวันปรโลก และศรัทธาตํอกําหนดการของพระเจ๎าทั้งความดีและความ
ชั่ว ความเชื่อในกําหนดการของพระเจ๎านี้ กลายเป็นจุดแข็งประการหนึ่งของชาวมุสลิม เมื่อประสบกับ
ภัยพบัติ ประสบกับความสูญเสียที่รุนแรง ยํอมเป็นเรื่องยากที่จะทําใจหรืออดทนได๎ แตํชาวมุสลิมเชื่อ
วํา ทุกอยํางล๎วนเป็นกําหนดการของพระเจ๎า ถือวําพระเจ๎าได๎ทดสอบบําวของพระองค๑ ผู๎เป็นบําวที่ดี
ต๎องอดทนให๎ได๎ ต๎องทบทวนการกระทําของตนเองเพื่อเป็นบทเรียน และหมั่นขอพรจากพระเจ๎าให๎
มากขึ้น เป็นแนวคิดที่ยอมจํานนโดยสิ้นเชิงตํอพระเจ๎า ด๎วยความเครํงครัดในศาสนาของชาวมลายู
จึงพบวํามีสถิติการฆําตัวตายเมื่อประสบกับมรสุมชีวิตที่น๎อยมากๆ หรือแทบไมํมีเลย
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ป๓นตุนบางบทมีเนื้อหาอธิบายความรู๎สึกน๎อยอกน๎อยใจ ความผิดหวังจากสิ่งที่ได๎ตั้งใจ
ไว๎ไมํป ระสบผล อยากบอกกลํ าวให๎ คนที่เกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ และตระหนักถึงความตั้งใจของตน แตํ
กระนั้นชาวมลายูก็ยังถือวําเหตุการณ๑ทั้งหมดเป็นสิ่งพระเจ๎ากําหนดไว๎แล๎ว เรามีหน๎าที่แคํคาดหวังและ
พยายาม หากสิ่งใดไมํเป็นไปตามคาด ก็ถือวําไมํใชํพระประสงค๑ของพระเจ๎า อาจเสียใจได๎แต๎ต๎อง
ยอมรับในลิขิตที่พระเจ๎ากําหนดไว๎ เชํน
Malam berlabuh suasana damai,
Di langit pula gelap gelita;
Kasih sayang telahku semai,
Tapi sayang tumbuhnya derita.
(No. 284)
Perlahan mentari dibawa hari,
Berubah masa memancar cahaya senja;
Perasaan di hati tiada siapa peduli,
Sudah terluka dibiar sahaja.
(No. 336)

ยามค่ําคืน เข๎าเทียบทําสงบนิ่ง
ท๎องฟูาปิด ดํามืดมิด
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎
เสียดายนัก ไฉนงอกเป็นทุกข๑ระทม
ตะวันเดินคล๎อย ตามชํวงวัน
เวลาผันเปลี่ยน ยอแสงสายัณห๑
ความรู๎สึกในหัวใจ ไร๎ใครเหลียวแล
หัวใจปวดร๎าว ปลํอยตามยถากรรม

บทป๓นตุนข๎างต๎นกลําวถึงความผิดหวังของพํอแมํที่มีตํอลูก หรือใครสักคนที่มีตํอคน
รัก เมื่อความพยายามใสํใจ ให๎ความรักความอบอุํนเสมอมา โดยมุํงหวังอนาคตที่สดใสของลูกๆ หรือ
คนรัก แตํเมื่อโตขึ้นหรือเมื่อเวลาผํานไป กลับเป็นผู๎สร๎างความทุกข๑ใสํตัว เชํน ลูกประพฤติไมํดี หรือคน
รักออกหํางจากตน เป็นต๎น ยํอมสร๎างความปวดร๎าวในจิตใจและว๎าเหวํ ราวถูกทอดทิ้งเดียวดาย
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 311-348)
15) ป๓นตุนเสียดสี (Pantun Sindiran)
ป๓นตุนเสียดสี เป็นบทป๓นตุนที่เลือกใช๎คําสละสลวยและไมํกระทบตํอความรู๎สึก
ของผู๎ฟ๓งเมื่อใช๎พูดเสียดสี เพราะการเสียดสีหากใช๎คําอยํางตรงไปตรงมา ใช๎คําที่โจํงแจ๎งเกินไป ยํอม
เกิดบรรยากาศที่ไมํสู๎ดีตํอผู๎ฟ๓ง และมีโอกาสสูงที่จะเป็นบํอเกิดของความเข๎าใจผิดตํอกัน เชํน
Pagi-pagi turun ke bendang,
Bendang ada di hujung tanjung;
Budi bahasa tidak dipandang,
Emas permata juga disanjung.
(No. 374)

เช๎าๆ ออกไปนา
นาอยูํไกล ที่ปลายแหลม
คุณความดี ไมํได๎เหลียวมอง
เพชรพลอยเงินทอง นิยมเชิดชู
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Hilir ke Nongcik memebeli mangkuk,
Mangkuk berisi buah berangan;
Tahan racik burung tak masuk,
Burung biasa makan di tangan.
(No. 370)

ไปซื้อถ๎วย ไกลถึงหนองจิก
ถ๎วยบรรจุ ลูกเกาลัด
ดักแร๎ว แตํนกไมํเข๎า
เพราะนกเคยชิน กินจากในมือ

ป๓นตุนบทแรกกลําวเสียดสีถึงบุคคลที่ตัดสินความดีงามของคนเพียงทรัพย๑สินเงิน
ทอง แตํกลับไมํเหลียวมองคุณความดีที่คนอื่นมี ขณะที่ป๓นตุนในบทที่สองเป็นการพูดเสียดสีอยําง
ลุํมลึกถึงบุคลที่เราดูแลฟูมฟ๓กมากับมือ ยํอมรู๎จักเราเป็นอยํางดี ยํอมยากที่จะทํากุสโลบายบางอยําง
ผู๎พูดจึงกลําวเชิงเสียดสีแตํเพื่อลดการสื่อสารในลักษณะโจํงแจ๎ง จึงใช๎นกเป็นตัวนําเรื่องแทน
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 349-386)
16) ป๓นตุนการตํอสู๎ (Pantun Kepahlawanan)
ป๓นตุนการตํอสู๎ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญนักตํอสู๎ แรงบันดาล
ใจ กิริยามารยาท ความจงรักภักดีของนักสู๎ โดยมีจุดมุํงหมายให๎ความตระหนักถึงการเป็นนัก ตํอสู๎ที่
แท๎จริง ป๓นตุนการตํอสู๎เป็นวรรณกรรมลักษณะโลกทัศน๑เผชิญ หมายถึง การมองโลกตามสภาพที่เป็น
จริ ง ด๎ ว ยพลั ง ศรั ท ธา แม๎ ค วามเป็ น จริ ง เป็ น ภาวะที่ ไ มํ พึ ง ปรารถนา แตํ ก็ มี ค วามหวั ง วํ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปสูํสภาพที่ดีกวํา
จากบริ บ ทการเผชิ ญ หน๎ า กั น มาอยํ า งยาวนานของความแตํ ง ตํ า งระหวํ า ง
จุดมุํงหมายและความคาดหวังจากรัฐบาลกับความต๎องการและความใฝุฝ๓นของชาวมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ได๎กํอเกิดความไมํเข๎าใจกัน เกิดกระแสการตํอต๎านนโยบายใดๆ ที่เห็นวําเป็นการ
คุกคามอัตลักษณ๑และสิทธิของตน ไมํวําจะเป็นด๎านภาษา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี
วัฒนธรรม จนกํอเกิดวรรณกรรมที่สื่อถึงความหํวงแหงในอัตลักษณ๑และสิทธิแหํงตนมากมาย ทั้งในรูป
ซาญัก ซาอีร อานาซีด แม๎แตํในป๓นตุนก็มีจํานวนไมํน๎อยที่สื่อถึงวีรกรรม หรือการตํอสู๎ในด๎านตํางๆ ดัง
ปรากฏในตัวอยําง ดังนี้
Satu hilang dua terbilang,
Patah tumbuh hilang berganti;
Sumbangkan bakti jika ingin cemerlang,
Bukan hanya hidup menunggu mati.
(No. 392)

หนึ่งหาย นับเป็นสอง
หักงอก หายทดแทน
ชํวยกันอาสา หากหวังรุํงเรือง
ไมํใชํเพียงแตํ รอความตาย
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ในวรรคพรรณนาของบทป๓นตุนข๎างต๎นมีการใช๎สํานวนโวหารมลายูถึงสองสํานวน
คือ Satu hilang dua terbilang หมายถึงแม๎นักสู๎คนหนึ่งล๎มหายตายจากไป ยํอมมีเยาวชนคนรุํน
ใหมํที่นิ ยมชมชอบและยกยํ องเขาเป็นวีรชน มาทดแทนสานตํออุดมการณ๑ในจํานวนคนที่มากขึ้น
ทวีคูณ สอดคล๎องกับวรรคที่ตามมาที่ใช๎อีกสํานวนวํา Patah tumbuh hilang berganti หมายถึง
การสืบสานหน๎าที่จากรุํนสูํรุํนอยําได๎ ขาดตอน เมื่อกิ่งหนึ่งหัก กิ่งใหมํก็แตกงอก เมื่อคนหนึ่งหายคน
ใหมํต๎องมาทดแทน ในสํวนความหมายของบทป๓นตุนนี้จึงได๎เน๎นย้ําให๎สู๎อยํางถึงที่สุดจึงจะประสบ
ความสําเร็จ ไมํใชํรอโชคชะตาโดยไมํทําอะไรเลย
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 386-400)
17) ป๓นตุนชอบใจ (Pantun Sukacita)
ป๓นตุนชอบใจ เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบายถึงอารมณ๑ชอบใจ
ประทับใจ ชื่นชมในสิ่งที่ได๎รับ หรือพบเห็น โดยสํวนใหญํจะมีการขับร๎องเป็นบทเพลงเพื่อเพิ่มความ
ไพเราะและสุนทรีย๑ เชํน
Siang hujan malam pun hujan,
Dingin terasa di siang hari;
Begitu indahnya perjalanan alam,
Ciptaan Tuhan tiada tandingi.
(No. 401)

ฝนเทลงมา ทั้งคืนวัน
รู๎สึกเย็นกาย ในกลางวัน
ชํางสวยงาม วิถีธรรมชาติ
พระเจ๎าสรรค๑สร๎าง ไร๎เทียบเคียง

บทป๓นตุนข๎างต๎นได๎สะท๎อนบรรยากาศชํวงฤดูฝน ในคืนวันที่อากาศหนาวเย็น
เป็นชํวงที่มักจะเว๎นวํางจากการงาน มีโอกาสได๎อยูํพร๎อมหน๎ากับครอบครัวมากที่สุด การบอกเลํา
นิทาน การขับป๓นตุน มักจะถูกนํามาใช๎เพื่อสร๎างความสนุกสนาน สนทรีย๑ แฝงด๎วยการอบรมสั่งสอน
สมาชิกในครอบครัว ในวรรคความหมายของบทป๓นตุนข๎างต๎น ได๎กลํา วถึงธรรมชาติวิถี ถือเป็นความ
โปรดปรานของพระเจ๎า ที่ประทานฤดูกาลตํางๆ สลับหมุนเวียนกันไป เราในฐานะบําวของพระองค๑จึง
ต๎องรู๎จักขอบคุณพระองค๑ เป็นบทป๓นตุนที่สะท๎อนคํานิยมในศาสนา ซึ่งซึมซับในทุกวิถีชีวิตของชาว
มลายู
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 401-405)

109

18) ป๓นตุนปริศนาคําทาย (Pantun Teka teki)
ป๓นตุนปริ ศนาคําทายเป็นบทป๓นตุน เชิงปุจฉาวิสัชนา ทดสอบเชาณ๑ป๓ญญา มี
เนื้อหาเป็นคําถามเพื่อให๎ผู๎อื่นหรือผู๎ที่ขับป๓นตุนด๎วยกันได๎โต๎ตอบกัน โดยทั่วไปแล๎ว ผู๎ตอบจะตอบกลับ
ในรูปแบบป๓นตุนเหมือนกัน แตํบางครั้งอาจจะตอบกลับโดยไมํใช๎รูปแบบป๓นตุนก็ได๎ ตัวอยําง เชํน
Kalau tuan pergi ke kedai,
Belikan saya buah keranji;
Kalau tuan bijak pandai,
Apakah binatang keris di kaki.

หากวําเจ๎า จะไปตลาด
ซือ้ ลูกหยี ให๎ฉันหนํอย
หากวําเจ๎า เกํงกาจนัก
สัตว๑อะไรเอํย มีกริชอยูํที่ขา

บทป๓นตุนข๎างต๎นเป็นปุจฉาวิสัชนา ใช๎เลํนทายป๓ญหากับเด็กๆ โดยใช๎กริชซึ่ง
เป็นอาวุธประจํากายของชาวมลายู ความแหลมคมของกริช อุปมาความแหลมคมของเดือยไกํ คําตอบ
ของคําทายข๎างต๎น ดังปรากฏเป็นบทป๓นตุน
Nanti aku belikan keranji,
ฉันจะซื้อ ลูกหยีให๎
Kalau pergi ke kedai nant;i
หากวําฉัน ได๎ไปตลาด
Binatang berkeris di dua kaki,
เจ๎าสัตว๑มี กริชทั้งสองขา
Itulah ayam jatan jati.
นั่นคือไกํ ตัวผู๎ตัวแท๎
(No. 406)
(ศึกษาบทป๓นตุนเพิ่มเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 406-409)
การวิเคราะห๑แยกประเภทเนื้อหาของบทป๓นตุนดังกลําวนี้ ถือเป็นการวิเคราะห๑
เนื้อหาในสํวนที่บทป๓นตุนต๎องการสื่อถึง หรือเรียกวําวิเคราะห๑เนื้อหาตามชนิดผู๎ฟ๓ง จากการวิเคราะห๑
พบวําบทป๓นตุนมลายูมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกมิติในสังคม เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหา
สําหรับเด็กๆ สําหรับคนหนุมํสาว และสําหรับผู๎ใหญํ สอดคลองกับ Zainal Abidin Bakar (1984, น.
23-34) ที่ระบุวํา ป๓นตุนสามารถแบํงตามชํวงวัยอายุของผู๎ฟ๓งได๎ 3 ประเภท คือ 1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก
เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการสั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณ
โทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป 2) ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน
เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม การเกี้ยวพาราศี และการสั่งสอนเกี่ยวกับการ
มีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น และ 3) ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
การพรรณนาถึงอาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น และ
จากการวิเคราะห๑เนื้อหาบทป๓นตุนมลายูปาตานีแยกยํอยตามลักษณะการแยกประเภทเนื้อหาป๓นตุน
ของ Amat Juhari Moain (2008) พบมีเนื้อหาสามารถแยกยํอยเป็น 18 ประเภท โดยในแตํละ
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ประเภทมีจํานวนบทป๓นตุนที่แตกตํางกัน ทั้งนี้ในการนับจํานวนป๓นตุน กรณีที่เป็นป๓นตุนแบบตํอเนื่อง
และป๓นตุนแนวบทเพลง ซึ่งมีหลายบทตํอเนื่องกัน จะถูกนับเป็นหนึ่งป๓นตุนเทํานั้น ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนป๓นตุนแยกตามประเภทของเนื้อหา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภทเนื้อหา
ป๓นตุนอบรมสั่งสอน
ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม
ป๓นตุนสําหรับเด็ก
ป๓นตุนเปรียบเปรย
ป๓นตุนประเพณีและวิถีชีวิต
ป๓นตุนผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว
ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน
ป๓นตุนสุภาษิต
ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ
ป๓นตุนความรัก
ป๓นตุนพบกัน
ป๓นตุนอําลา
ป๓นตุนประวัติศาสตร๑
ป๓นตุนวาสนา
ป๓นตุนเสียดสี
ป๓นตุนการตํอสู๎
ป๓นตุนชอบใจ
ป๓นตุนปริศนาคําทาย
รวม

จํานวนป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ
86
21.03
19
4.64
25
6.11
57
13.94
5
1.22
12
2.93
8
1.95
5
1.22
39
9.53
40
9.78
4
0.98
5
1.22
6
1.46
38
9.29
37
9.04
14
3.42
5
1.22
4
0.98
409

จากตารางข๎างต๎นแสดงให๎ เห็ นวําเนื้อ หาของป๓นตุนมลายูปาตานีสํ ว นมากแล๎ ว มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน การปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 86 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ
21.03 รองลงมาเป็นป๓นตุนเปรียบเปรย จํานวน 57 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 13.94 สอดคล๎องกับ
คํากลําวที่วํา “ลักษณะที่โดดเดํนของป๓นตุนคือ เป็นวรรณกรรมเชิงอบรมสั่งสอนขัดเกลาสังคม โดยใช๎
ภาษาที่นุํมนวล อุปมาอุปมัย หลีกเลี่ยงการกลําวอยํางตรงไปตรงมา”
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1.2 ลักษณะการประพันธ์ของปันตุนมลายูปาตานี
ลั กษณะการประพันธ๑ ห รือฉั นทลั กษณ๑ ของป๓ นตุน มลายู มีวิวั ฒ นาการมาจาก
ป๓นตุนแบบสองวรรค มีวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา และวรรคหลังเป็นสํวนแสดงความหมาย มีการ
สัมผัสเสียงที่คําสุดท๎ายของแตํละวรรค ตํอมาได๎พัฒนารูปแบบที่ยาวขึ้นเป็นสี่ว รรค จนเป็นที่นิยมอยําง
แพรํหลาย ป๓นตุนสี่วรรค มีสองวรรคแรกเป็นวรรคพรรณนา สองวรรคหลังเป็นวรรคความหมาย มี
ลักษณะการสัมผัสเป็น a-b, a-b ซึ่งถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมของป๓นตุนที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด ตํอมา
ได๎มีพัฒนาการเป็นลักษณะที่ซับซ๎อนมากขึ้นอีก เชํน ป๓นตุนหกวรรค ป๓นตุนแปดวรรค ป๓นตุนสิบวรรค
ป๓นตุนตํอเนื่อง เป็นต๎น บางครั้งมีการนําสุภาษิตมลายูมาแตํงเป็นป๓นตุน ซึ่งสามารถพบได๎ในป๓นตุนแบบ
สองวรรค สํวน Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนไว๎ถึง 11
ลักษณะ คือ ป๓นตุนสองวรรค ป๓นตุนสี่วรรค ป๓นตุนหกวรรค หรือตาลีบน ป๓นตุนแปดวรรค ป๓นตุนสิบ
วรรค ป๓นตุนสิบสองวรรค ป๓นตุนสิบสี่วรรค ป๓นตุนเซอโลกา (Seloka) ป๓นตุนตํอเนื่อง (Berkait) ป๓นตุน
ปริศนาคําทาย และป๓นตุนรือยัง (Rejang)
จากการวิเคราะห๑ลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวบรวมได๎นั้น
ผู๎ วิจั ย ได๎ค๎น พบลั กษณะการประพันธ๑ป๓ นตุน เพี ยง 4 ลั กษณะ คือ ป๓ นตุน สองวรรค ป๓นตุน สี่ ว รรค
ป๓ น ตุ น ตํ อ เนื่ อ ง และป๓ น ตุ น แนวบทเพลง โดยมี รู ป แบบการใช๎ คํ า ในแตํ ล ะวรรค ตั้ ง แตํ 3-5 คํ า
ดังรายละเอียดและตัวอยํางของแตํละลักษณะตํอไปนี้
1) ป๓นตุนสองวรรค (Pantun Dua Kerat)
ป๓นตุนสองวรรคมีลักษณะคือ วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา วรรคที่สองเป็นสํวน
ความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สอง โดยสํวนใหญํแล๎ว
ป๓นตุนสองวรรคเกิดจากการนําสํานวนสุภาษิต หรือสํานวนโวหารมาแตํงเป็นป๓นตุน ดังตัวอยํางเชํน
Sang kancil di tepi pagar,
กระจงน๎อย

ที่

ข๎าง

Sejak kecil mulai belajar.
ตั้งแตํ

เล็ก

เริ่ม

OO OO

(a)

OO OO

(b)

รั้ว

เรียน

(No. 108)
2) ป๓นตุนสี่วรรค (Pantun Empat Kerat)
ป๓นตุนสี่วรรคมีรูปแบบคือ สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สองวรรคสุดท๎ายเป็น
สํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สาม และคําสุดท๎าย
ของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่ เป็นบทป๓นตุนที่พบมากที่สุด ดังตัวอยํางเชํน
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Embun bertakung di daun keladi,
น้ําค๎าง

ขัง

บน

Keladi subur di pinggiran taman;
ใบบอน สมบูรณ๑ อยูํ

ริม

งดงาม

เสมือน

บํอ

จริยธรรม

Siapa terminum menjadi budiman.
ใคร

ได๎ดื่ม

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

สวน

Pantun indah ibarat telaga budi,
ป๓นตุน

OO OO

ใบบอน

เป็นผู๎ฉลาดสุขุม

(No. 175)
ป๓นตุนสี่วรรคที่เก็บได๎ มีจํานวนไมํน๎อยที่มีลักษณะสัมผัสทั้งที่คําสุดท๎าย เป็น a-b,
a-b ที่คําสุดท๎ายในแตํละวรรค และมีการสัมผัสรองที่คําตรงกลางของแตํละวรรค ในลักษณะ a-b,
a-b เชํนกัน การเพิ่มสํวนสัมผัสในบทป๓นตุนจะยิ่งเพิ่มความไพเราะในการฟ๓ง แตํทําให๎ประพันธ๑ยาก
ขึ้นตามไปด๎วย ดังตัวอยําง
Tanam kapas tanam pinang,
ปลูก

สําลี

ปลูก

Buah pinang di bawah rumput;
ผลหมาก

อยูํใต๎
พ๎นผําน

อยําได๎

ระลึก

Kalau dikenang bertambah serabut.
ถ๎า

ระลึกถึง

OO

(a)

OO

OO

(b)

OO

OO

(a)

OO

OO

(b)

กอหญ๎า

Barang yang lepas jangan dikenang,
เรื่อง

OO

หมาก

ยิ่งเพิ่ม

ความกลุ๎มใจ

(No. 45)
3) ป๓นตุนหกวรรค (Pantun Enam Kerat)
ป๓นตุนหกวรรคมีรูปแบบคือ สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สามวรรคหลังเป็น
สํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ สี คําสุดท๎ายของ
วรรคทีส่ องจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ห๎า และคําสุดท๎ายของวรรคที่ส ามจะสัมผัสกับคําสุดท๎าย
ของวรรคทีห่ ก เป็นบทป๓นตุนที่พบไมํมากนัก และไมํคํอยเป็นที่นิยม ดังตัวอยํางเชํน
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Tahi mala di atas beno,3

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(c)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(c)

กาวยางครั่งอยูํบนขอบพื้น

Cabut kemuncu,4
ถอนหญ๎าเจ๎าชู๎

Berjalan ke humo;5
เดินไปยังนาไหลํเขา

Kaki balar jangan dihunyo,6
เท๎าเป็นเผือกอยําเหยียดออกไป

Salah terjempu,7
พลั่งไปหยิบ

Kata ke bungo.8
นึกวําเป็นดอกไม๎

(No. 211)
บทป๓นตุนข๎างต๎น เป็นบทป๓นตุนที่ขับร๎องด๎วยสําเนียงภาษามลายูถิ่นปาตานี หาก
นํามาเขียนหรือออกเสียงตามภาษามลายูกลางแล๎วจะไมํสัมผัสตามหลักการสัมผัสของป๓นตุน ลักษณะ
การสัมผัสที่ต๎องออกเสียงตามสําเนียงภาษามลายูปาตานีเทํานั้นตามปรากฏในบทป๓นตุนข๎างต๎น บํงชี้
ถึงความเป็นป๓นตุนดั้งเดิมของชาวมลายูปาตานีอยํางแท๎จริง
4) ป๓นตุนตํอเนื่อง (Pantun Berkait)
ป๓นตุนตํอเนื่องมีรูปแบบคือ เป็นป๓นตุนที่มีวรรคตํอวรรคมีความตํอเนื่องกันพร๎อม
ทั้งเนื้อหาที่มีความตํอเนื่องกัน และ สํวนพรรณนานั้นสามารถจะใช๎ประโยคเดียวกันก็ได๎ ป๓นตุนชนิดนี้
มีพัฒนาการจากป๓นตุนสี่วรรคกลําวคือ คําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่
สาม และคําสุ ดท๎า ยของวรรคที่ ส องจะสั มผั ส กับคํ าสุ ด ท๎ายของวรรคที่สี่ เหมื อนป๓ นตุน สี่ ว รรคทุ ก
ประการ แตํจ ะนํ าวรรคที่ส องของบทข๎างต๎นมาเป็นวรรคที่ห นึ่งของบทตํอไป ลั กษณะการสั มผั ส
ดังกลําวนี้เป็นลักษณะการสัมผัสที่พบมากที่สุดของป๓นตุนแบบตํอเนื่อง ดังแผนผัง ข๎อสังเกตประการ
หนึ่ง ป๓นตุนมลายูปาตานีหลายบทจะสัมผัสเสียงเฉพาะเมื่ออํานออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูปาตานี
เทํานั้น และจะเพี้ยนสัมผัสทันทีหากนําไปเขียนหรื ออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูกลาง สํวนใหญํพบใน
บทป๓นตุนดั้งเดิมซึ่งใช๎ขับร๎องและถํายทอดจากปากสูํปากมากกวําการนําไปเขียนบันทึก ถือเป็นสิ่งบํงชี้
ประการหนึ่งถึงแหลํงกําเนิดของป๓นตุนดังกลําววํามาจากพื้นที่ปาตานี

3

ภาษามลายูกลางสะกด bendul
ภาษามลายูกลางสะกด kemuncup
5
ภาษามลายูกลางสะกด humur
6
ภาษามลายูกลางสะกด hunjur
7
ภาษามลายูกลางสะกด terjemput
8
ภาษามลายูกลางสะกด bunga
4
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Masak masam masak manis
สุก

เปรี้ยว

สุก

Masak satu makan satu;
สุก หนึ่งผล

กิน
ตา

ใส

Katak puru belakang gerutu.
คางคก

หลัง

ขรุขระ

Masak satu makan satu,
สุก

หนึ่งผล

กิน

หนึ่งผล

Makan banyak tidak jamin;
กิน

หลัง

(b) วรรคที่สอง

OO OO

(a) วรรคที่สาม

OO OO

(b) วรรคที่สี่

OO OO

(b) วรรคที่สองของบทที่หนึ่ง

OO OO

(c)

OO OO

(b) วรรคที่สี่ของบทที่หนึ่ง

OO OO

(c)

ขรุขระ

Katak menyak perut cermin.
เขียด

OO OO

เยอะไป จะไมํ ปลอดภัย

Katak puru belakang gerutu,
คางคก

(a) วรรคที่หนึ่ง

หนึ่งผล

Katak pisang mata jernih,
ปาด

OO OO

หวาน

ท๎อง

มันวาว

(No. 130)
ฉันทลักษณ๑ของป๓นตุนตํอเนื่องในบางบทมีลักษณะตํางกันอีกคือ ไมํได๎นําคํากลอน
ในวรรคที่สองและวรรคที่สี่ในบทที่หนึ่ง มาเป็นบทกลอนในวรรคที่หนึ่งและวรรคที่สามในบทที่สอง
แตํมีการนําเพียงคําสุดท๎าย หรือสํวนสุดท๎ายของวรรคที่สี่มาเป็นคําแรกหรือสํวนแรกในวรรคที่หนึ่ง
ของบทตํ อ ไป เป็ น ลั ก ษณะการเกี่ ย วโยงของบทตํ อ บทที่ งํ า ยกวํ า มั ก ใช๎ แ ตํ ง ป๓ น ตุ น ตํ อ เนื่ อ งเชิ ง
เรื่องเลํา (Pantun berkait dalam bentuk penceritaan) มีความยาวเกี่ยวเนื่องกันหลายๆบท
ดังตัวอยํางตํอไปนี้
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Naik nangka mambung,

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

รอจนคืนเดือนหงาย

OO OO

(b)

Bulan cerah pauk belatik,

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

ขึ้นต๎นขนุน ผลขนุนไมํมีเนื้อ

Julai nangka dahan;
อยูํที่ปลายกิ่งขนุน

Budak Cik Mah Cik Mung,
เด็กชื่อเจะมะฮ เจะมง

Belaga lembu jantan.
ไปชนวัวตัวผู๎

Lembu jatan jati,
วัวตัวผู๎ตัวแท๎

Tambat bayang gurah;
ลํามไว๎ใต๎เงาของต๎นสมอทะเล

Abang lambat mari,
อีกช๎ากวําพี่จะมา

Nanti bulan cerah.

พระจันทร๑สวํางก็ออกไปดักสัตว๑

Patah seligi tikam kerbau;
หลาวหักเพราะแทงควาย

Orang tua meneweh gatip,
คนแกํก็โลดเต๎นด๎วย

Patah gigi tampal tahi mala.
ฟ๓นหักเอากาวยางครั่งมาติด

...........
(No. 211)
5) ป๓นตุนแนวบทเพลง
ป๓นตุนแนวบทเพลงเป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการหรือการให๎โอวาสตํางๆ
โดยป๓นตุนประเภทนี้อาจเหมือนกับซาอิร (Syair) แตํมีรูปแบบของป๓นตุน มักแตํงเป็นเพลงที่มีเนื้อหา
คํอนข๎างยาวและมีความตํอเนื่องกัน ป๓ นตุนลักษณะนี้ยังมีการนําไปใช๎แตํงเป็นเพลงบาดีเก ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน เชํน
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Masa mu halus,

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

เมื่อตอนเจ๎าเล็กๆ

Nak boleh ke besar;
กวําจะได๎เติบใหญํ

Orang tua asuh,
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก

Pelihara sampai pandai.
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก

Bila mu tua,
เมื่อเจ๎าเติบใหญํ

Pandai bercakapan;
พูดจาได๎เกํงคลํอง

Ibu mu durhaka,
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ

Sampai sepak tendang.
ถึงกับแตะถีบ

Ibu suka hati,
แมํนั้นแสนดีใจ

Anak segar rasa mujur;
ยามลูกสบายก็สุขใจ

Berdiam kayu api,
อยูํไฟกองไม๎ฟืน

Sampai jenera atas dapur.
จนหลับใหลคาเตาผิง

........
(No. 86)

จากการศึกษาลักษณะการประพันธ๑หรือฉันทลักษณ๑ ในบทป๓นตุนมลายูปาตานีที่ได๎
เก็บรวบรวมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวํา ป๓นตุนมลายูปาตานีมีฉันทลักษณ๑ที่ไมํแตกตํางไปจาก
บทป๓ตุนในพื่นที่อื่นๆ นอกจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เชํน ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
บรูไน ถือเป็นการแพรํกระจายของของภาษาและวรรณกรรมในพื้นที่หรือกลุํมชนเดียวกัน และพบ
ป๓นตุนที่นํามาใช๎อยํางกว๎างขวาง คือ ป๓นตุนสี่วรรค ดังแสดงในตารางตํอไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนป๓นตุนแยกตามลักษณะการประพันธ๑
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ลักษณะการประพันธ๑
ป๓นตุนสองวรรค
ป๓นตุนสี่วรรค
ป๓นตุนหกวรรค
ป๓นตุนตํอเนื่อง
ป๓นตุนแนวบทเพลง

จํานวนป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ
6
1.47
368
89.97
2
0.49
29
7.10
4
0.98

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา บทป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวมรวมได๎ในการวิจัยในครั้งนี้ มี
ลักษณะการประพันธ๑แบบป๓นตุนสี่วรรคมากที่สุด จํานวน 368 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 89.97 รองลงมา
เป็นป๓นตุนตํอเนื่อง จํานวน 29 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 7.10 ขณะที่ลักษณะการประพันธ๑ที่พบน๎อย
ที่สุด คือ ป๓นตุนหกวรรค และป๓นตุนแนวบทเพลง จํานวน 2 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 0.49 และจํานวน
4 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 0.98 ตามลําดับ โดยไมํพบลักษณะการประพันธ๑ชนิดมากกวําหกวรรคอยูํเลย
นอกจากการวิ เ คราะห๑ บ ทป๓ น ตุ น เพื่ อ แยกประเภทตามเนื้ อ หาและลั ก ษณะการ
ประพันธ๑แล๎ว ผู๎วิจัยยังพบวําบทป๓นตุนที่รวบรวมได๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากนําไปจําแนกตาม
อายุหรือความเกําแกํของบทป๓นตุน จะเห็นความแตกตํางอยํางชัดเจนของบทป๓นตุนอยูํสองกลุํมใหญํๆ
คือ
1) บทป๓นตุนดั้งเดิม หรือป๓นตุนคลาสสิค เป็นบทป๓นตุนที่ผู๎รู๎มิได๎ประพันธ๑ขึ้นมาเอง
หากแตํได๎รับการถํายทอดในลักษณะมุขปาฐะ จากบรรพบุรุษในครอบครัว หรือผู๎รู๎ในชุมชน ป๓นตุน
ดั้งเดิมสํวนใหญํใช๎ภาษาที่บํงชี้ถึงความเป็นท๎องถิ่นปาตานีอยํางแท๎จริง ทั้งสําเนียงและคําศัพท๑ และใน
วรรคพรรณนามักใช๎เหตุกาณ๑ วิถีชีวิต และสภาพแวดล๎อมที่สะท๎อนถึงสถานการณ๑ในอดีตได๎เป็นอยําง
ดี ผู๎รู๎ป๓นตุนที่สามารถบอกเลําป๓นตุนดั้งเดิมได๎สํวนใหญํจะอยูํในวัยสูงอายุ บอกเลําป๓นตุนโดยใช๎ความ
จําเป็นหลัก ไมํถนัดที่จะประพันธ๑บทใหมํๆ บทป๓นตุนสํวนใหญํสามารถสืบย๎ อนหลังได๎ถึง 2-3 ชั่วอายุ
คนทีเดียว
2) บทป๓นตุนสมัยใหมํ เป็นบทป๓นตุนที่ประพันธ๑ขึ้นมาภายหลังโดยผู๎รู๎ป๓นตุนที่มี
ความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนและมีความรอบรู๎ด๎านป๓นตุนอยํางลึกซึ้ง ใช๎บริ บทการพรรณนา
และสํานวนภาษาที่เป็ น ป๓จ จุ บัน มากขึ้น เนื้อหามุํงขัดเกลาสภาพสั งคมในยุคป๓จจุบัน ผู๎ที่ส ามารถ
ประพัน ธ๑ป๓ น ตุน ได๎ สํ ว นใหญํอยูํ ในวัยสู งอายุแล๎ วเชํนกัน แตํมีภูมิห ลั งเคยผํ านระบบการศึกษาใน
โรงเรี ยนสอนศาสนา มีโอกาสได๎เรียนรู๎ภาษามลายูและวรรณกรรมผํ านระบบการศึ กษาสมัยใหมํ
เนื้อหาสํวนมากยังคงเน๎นการอบรมสั่งสอนขัดเกลาสังคมด๎วยคํานิยมอิสลาม แตํก็ยังพบมีการนําไป

118

บั น ทึ ก หรื อ รวมเลํ ม อยูํ น๎ อ ยมาก นอกจากนี้ ยั ง พบนั ก ประพั น ธ๑ รุํ น ใหมํ ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของการจั ด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เอกภาษาและวรรณกรรมมลายูตามมหาวิทยาลัยตํางๆ ในพื้น ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และมีการรวมเลํมวางจําหนํายอยูํบ๎าง เชํน หนังสือ Senandung Warisan Patani
เป็ น หนั ง สื อรวมเลํ มบทป๓ น ตุน ที่เ ขียนโดยนักศึก ษาเอกศึ กษาศาสตร๑ภ าษาและวรรณกรรมมลายู
(Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Melayu) คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันอิสลามศึกษา
ศึกษา Jamiah Syiek Daud al-Fathani (JISDA) หนังสือชื่อ Cendawan Berkembang di Bumi
Gersang ผลงานนักศึกษา Kolej ISLAM Antarabangsa Pombing (KIAP) แม๎บทป๓นตุนที่เขียน
โดยนักศึกษาเหลํานี้ยังมิอาจเทียบเคียงด๎านคุณภาพทั้งด๎านวรรณศิลป์และเนื้อหากับนักเขียนรุํนเกําได๎
แตํถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เห็นเริ่มมีการถํายทอดและเรียนรู๎วรรณกรรมมลายูในสถาบันการศึกษา
ระดับสูงในพื้นที่ กลุํมนักศึกษาเหลํานี้ยังสามารถพัฒนาตนเองได๎อีกยาวไกล เชื่อได๎วําหากได๎เรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนวรรณกรรมมลายูสูํสังคมได๎
ความเหมือนและความตํางของป๓นตุนดั้งเดิมกับป๓นตุนสมัยใหมํ ที่เดํนชัดสามารถ
อธิบายได๎ ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงความเหมือนและความตํางระหวํางป๓นตุนมลายูปาตานีดั้งเดิมกับป๓นตุนมลายูปาตานี
สมัยใหมํ

ความตําง

ความเหมือน

ป๓นตุนดั้งเดิม
- ไมํสามารถสืบทราบชื่อผู๎แตํงได๎
- แพรํกระจายในหลายพื้นที่
- สืบทอดจากปากสูํปาก
- อาจปรากฏคําศัพท๑ที่ป๓จจุบันไมํนิยม
ใช๎แล๎ว
- สํวนใหญํใช๎ภาษาสําเนียงมลายูปาตานี

ป๓นตุนสมัยใหมํ
- สืบทราบชื่อผู๎แตํงได๎
- ใช๎เฉพาะบางโอกาสและสถานที่
- มีการบันทึกหรือรวมรวมเป็นเลํม
- ใช๎คําศัพท๑ที่เป็นป๓จจุบัน
- สํวนใหญํออกเสียงตามภาษามลายู
มาตรฐาน
- เน๎นสื่อสารด๎วยการอําน-เขียน
- กลําวถึงเหตุการณ๑แวดล๎อมในป๓จจุบัน

- เน๎นสื่อสารด๎วยการฟ๓ง-พูด
- กลําวถึงเหตุการณ๑แวดล๎อมในอดีต
- มีคุณคําในการขัดเกลาสังคมในด๎านตํางๆ
- นิยมประพันธ๑ในรูปแบบป๓นตุนสี่วรรคมากที่สุด
- นิยมใช๎สํานวนเปรียบเปรย
- นิยมใช๎ธรรมชาติ และวิถีชีวิตในวรรคพรรณนา
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1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านปันตุนมลายูปาตานี
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีบุคคลที่เกี่ยวของกับป๓นตุนในฐานะผู๎ให๎ข๎อมูลหลักอยูํ 2
กลุํม คือ กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานี และกลุํมผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู ดังจะกลําวในรายละเอียดตํอไปนี้
1) ผู๎รู๎ป๓นตุน
ผู๎รู๎ป๓นตุน เป็นผู๎ที่สามารถให๎ข๎อมูลบทป๓นตุ นมลายูปาตานีได๎ อาจด๎วยการ
จดจํา รับการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน หรือด๎วยการประพันธ๑ขึ้นมาเองในภายหลัง เพราะได๎รับการเรียนรู๎
ด๎านการประพันธ๑ป๓นตุน โดยใช๎อัตลักษณ๑ทางภาษาและลักษณะการประพันธ๑แบบดั้งเดิม การคัดเลือก
กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุน เริ่มจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนจํานวน 5 คน
ตํอมาทําการขยายกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนด๎วยการค๎นหาแบบลูกโซํ (Snowball Sampling) จนพบผู๎รู๎ป๓นตุน
เพิ่มอีกจํานวน 10 คน รวมกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนที่ผู๎วิจัยได๎ลงไปเก็บข๎อมูลมีจํานวน 15 คน ดังรายชื่อและ
รายละเอียดของแตํละคนดังตํอไปนี้
(1) นายอับดุลเลาะ วาเด็ง เป็นที่รู๎จักในชื่อ เจ๏ะฆูเลาะห๑ ตือรือแน ป๓จจุบันอายุ 65
ปี อาศั ย อยูํ ที่ บ๎ า นทํ า น้ํ า ตํ า บลทํ า น้ํ า อํ า เภอปะนาเระ จั ง หวั ด ป๓ ต ตานี จบการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ด๎านศาสนา ภาษามลายู และภาษาอาหรับ เรียนรู๎จากโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ
และจบชั้นซานาวี (อิสลามศึกษาตอนปลาย) จากโรงเรียนดารุลมาเรฟ อําเมือง จังหวัดป๓ตตานี ด๎วย
ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ด๎วยใจรักในวิชาการ ทํานได๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎สอนตาดีกาในหมูํบ๎าน สอนตาม
ปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนา ทํานสามารถสอนวิชาศาสนาได๎ดีในทุกวิชา ไมํวําจะเป็น วิชาเตาฮีด
(หลั กศรั ทธา) วิช าฟิ กฮ (หลั กปฏิบั ติ) ตัฟ ซีร (อัตฐาธิ บายอัล กุรอาน) ภาษาอาหรั บ แตํมั กได๎รั บ
มอบหมายให๎สอนวิชาฟารออิด (การแบํงมรดก) ซึ่งเป็นวิชาที่หาคนถนัดยาก
ตํ อ มาเมื่ อ มี ค รอบครั ว ทํ า นได๎ เ ปิ ด ธุ ร กิ จ เล็ ก ๆ ด๎ ว ยการขายของชํ า ภายหลั ง
เปลี่ยนเป็นขายอุปกรณ๑ทํางการชํางและไฟฟูากระทั่งป๓จจุบัน แตํเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล๎ว ทําน
ประสบกับ ป๓ ญหาด๎านสุ ขภาพ ด๎ว ยโรคเบหวาน และโรคเกาต๑ หลั ง จากนั้ นไมํน านทํ านก็สู ญเสี ย
ประสาทการมองเห็นทั้งสองข๎าง จึงไมํสามารถทําหน๎าที่ ครูได๎อีกตํอไป แตํก็มีลูกศิษย๑ลูกหามาเยี่ยม
เยือน สอบถามเรียนรู๎ถึงที่บ๎านอยูํตลอดเวลา
จากประสบการณ๑ก ารเรี ยนและการสอยของทํ า น ไมํ พ บการเรี ย นรู๎ ป๓น ตุ น หรื อ
วรรณกรรมมลายูอื่นๆ เป็นการเฉพาะแตํอยํางใด แตํด๎วยระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
และโรงเรียนสอนศาสนาในอดีตพบวํามีการสอดแทรกวรรณกรรมทั้งของมลายูและอาหรับอยําง
เข๎มข๎น เชํน ป๓นตุน ซาอีร ซาญัก เป็นต๎น ทํานจึงซึมซับวรรณกรรมเหลํานี้จากระบบการศึกษาเป็น
หลัก และด๎วยนิสัยรักการอํานอยํางยิ่งยวดของทําน โดยทํานจะอํานหนังสือตํารากีตาบตํางๆ รวมทั้ง
วารสารรายสัปดาห๑ หรือรายเดือนตํางๆ ซึ่งสํวนมากนําเข๎าจากมาเลเซีย
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สาเหตุหรือแรงจูงใจสําคัญที่ทําให๎ทํานมาสนใจในการประพันธ๑ป๓นตุน คือ ทํานมักจะ
ติดตามรายการวิทยุตํางๆ มาโดยตลอด ยิ่งเมื่อทํานพิการสายตาและเป็นอัมพาต ไมํสามารถเดินทาง
ไปใหนได๎ ยิ่งใช๎เวลากับการฟ๓งมากเป็นพิเศษ ทํานตระหนัก วําผู๎ฟ๓งจํานวนมากรักความบันเทิง เห็นได๎
จากการโทรศัพท๑มาขอเพลงโปรดในรายการวิทยุ เป็นจํานวนมาก แตํเพลงสํวนใหญํในป๓จจุบันเน๎น
เพียงความบันเทิง ไมํคํอยมีเนื้อหาเชิงอบรมสอนใจแตํอยํางใด ทํานจึงเริ่มโทรศัพท๑ไปหารายการวิทยุ
ตํางๆ พร๎อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนและฝากบทป๓นตุนทิ้งท๎ายเสมอ จนเป็นที่ชื่นชอบของผู๎ฟ๓ง ป๓จจุบันมี
รายการวิทยุในท๎องถิ่นบางรายการเชิญชวนทํานให๎โทรศัพท๑มาจัดรายการรํวมด๎วย ซึ่งทํานก็ยินดีและ
โทรศพท๑รํวมรายอยูํบํอยครั้ง
ลั กษณะบทป๓ น ตุนของนายอั บดุ ล เลาะ วาเด็ง สํ ว นใหญํ เป็ นป๓ นตุน สี่ ว รรคใช๎คํ า
กะทัดรัด สละสลวย มีการสัมผัสนอกและสัมผัสใน เนื้อหาทั้งหมดมีลักษระเชิงอบรมสั่งสอน ขัดเกลา
สังคม เน๎นการปฏิบัติตนตามกรอบของศาสนาอิสลาม การรู๎บุญคุณ หมั่นศึกษาเลําเรียน ระมัดระวัง
ความโลภจากทรัพย๑สินเงินทอง เป็นต๎น จุดเดํนความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนของทํานคือ ทําน
สามารถประพันธ๑ป๓นตุนได๎สดๆ ในทุกสถานการณ๑
ในป๓จ จุ บัน ทํานใช๎ชํองทางรายการวิทยุตํางๆ ในพื้นที่ในการเผยแพรํป๓นตุน เพื่อ
สอดแทรกคติคําสอนตํางสูํสังคม ซึ่งเป็นชํอวทางที่ทํานคิดวําสะดวกที่สุดตามข๎อจํากัดด๎านสุขภาพของ
ทําน กระนั้ น ก็ได๎รั บ การตอบรั บ อยํางดียิ่งจากทั้งผู๎ จัดรายการเองและผู๎ ติดตามรายการ สํว นการ
ถํายทอดบทป๓นตุน ทํานได๎ขอร๎องให๎ภรรยาของทําน นางรอซีเยาะ ดาเม็ง ซึ่งสามารถอํานเขียนด๎วย
ภาษามลายูอักษรยาวีได๎เป็นอยํางดีเป็นผู๎จดบันทึก แล๎วนําไปแจกจํายสําหรับผู๎ที่สนใจ
(2) นายดือเระ แวเด็ง อายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ. 2485 ป๓จจุบันอาศัยอยูํที่บ๎านลําลอง
ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แตํทํานเกิดและใช๎ชีวิตในวันเด็กที่บ๎านบาราเฮาะ อําเภอ
เมืองป๓ตตานี จังหวัดป๓ตตานี ทํานเคยเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาเพียงสองปี จบการศึกษาแคํชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอํานเขียนภาษาไทยได๎นิดหนํอย แตํทํานสามารถอํานเขียนภาษามลายู
อักษรยาวีได๎ดีพอสมควร เพราะในวัยเด็กมีโอกาสได๎เรียนภาษามลายู และความรู๎พื้นฐานด๎านศาสนา
จากครูทํานหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย หนีภัยสงครามมาอาศัยที่บ๎านปูยุด
สํวนการเรียนรู๎ป๓นตุน ทํานเลําให๎ฟ๓งวํา ในวัยเด็กทํานชอบที่จะเข๎ารํ วมในที่ๆ ผู๎ใหญํ
เขาชุมนุมกัน เชํน การเข๎าเวรเฝูายามในหมูํบ๎าน ซึ่งจะใช๎เวลาเกือบทั้งคืนในการเลํานิทานบ๎าง ขับร๎อง
ป๓นตุนบ๎าง บางครั้งรํวมลงแขกเกี่ยวข๎าวนานนับสัปดาห๑ในชํวงหน๎าแล๎ง ซึ่งมีการขับเพลงป๓นตุนตอบโต๎
ไปมาอยํางสนุกสนานตามประสาชาวบ๎าน อีกทั้งคุณยายของทํานเป็นนักขับป๓นตุนเพลงกลํอมเด็ก
ตัวยง ขับให๎ฟ๓งตั้งแตํทํานยังนอนอยูํในเปล สิ่งแวดล๎อมดังกลําวนี้ หลํอหลอมให๎ทํานสามารถจดจําบท
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ป๓นตุน และนิทานเรื่องเลําตํางๆ อยํางมากมาย โดยไมํเ คยทําการจดบันทึกมากํอนแตํอยํางใด ป๓นตุน
ของทํานจึงเป็นการถํายทอดจากปากสูํปาก หรือรุํนสูํรุํนอยํางแท๎จริง
ลักษณะการประพันธ๑ บทป๓นตุนที่ได๎รับการถํายทอดจากนายดือเระ แวเด็ง เป็นบท
ป๓นตุนแบบ 4 วรรคเกือบทั้งหมด มีเนื้อหาที่หลากหลาย แตํเน๎นความบันเทิง สนุกสนาน ใช๎วรรค
พรรณนาที่สามารถสะท๎อนบรรยากาศแวดล๎อมของสังคมในอดีตได๎เป็นอยํางดี
ในอดีตทํานมีโอกาสใช๎ป๓นตุนอยูํบํอยๆ เป็นวิถีชีวิตปกติทั่วไปในขณะที่มีการชุมนุม
รวมตัวในโอกาสตํางๆ ในชุมชน เชํน การเตรียมงานแตํงงาน ซึ่งมีชาวบ๎านมารํวมด๎วยชํวยกันที่บ๎าน
เจ๎าของงานในชํวง 2-3 วันกํอนถึงวันงาน ในโอกาสเชํนนี้ ป๓นตุนจะถูกขับขานตอบโต๎ไปมาอยําง
สนุกสนานครื้นเครง อีกบรรยากาศหนึ่งที่ยังอยูํในความทรงจําของนายดือเระ แวเด็ง คือ บรรยากาศ
ขณะลงแขกเกี่ย วข๎า วในหมูํ บ๎ าน เสี ยงการขับป๓ นตุน ที่มั กใช๎ สิ่ งแวดล๎ อมตามท๎องทุํง มาเป็นวรรค
พรรณนาจะถูกขับร๎องด๎วยทํานองตํางๆ ที่แสนไพเราะ บรรยากาศดังกลําวนี้คํอยๆ สูญหายไปจาก
ชุมชนเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล๎ว และสูญหายไปโดยสิ้นเชิงในป๓จจุบัน เทํากับวําทํานหํางเหินจาก
ป๓นตุนมาหลายสิบปีแล๎ว ไมํมีโอกาสได๎ฟ๓งและได๎ขับร๎อง บทป๓นตุนที่ยังจําอยูํในป๓จจุบันถือวําเป็นสํวน
น๎อยเทํานั้น เพราะผู๎ที่มีความสามารถในการขับป๓นตุนจริงๆ ได๎เสียชีวิตไปหมดแล๎ว ทํานกลําววํา เมื่อ
สภาพแวดล๎อมในป๓จจุบันเปลี่ยนแปลงไป การรวมตัวของผู๎คนในชุ มชนมีน๎อยลง ตํางคนตํางยุํงกับ
หน๎าที่การงานของตนเอง การทํานาก็ลดน๎อยลงไปมาก เมื่อไมํมีเวทีให๎ใช๎ป๓นตุนการเชื่อมตํอหรือการ
ถํายทอดสูํชนรุํนหลังก็ขาดตอนลง
(3) นายสาหะ แวสะมะแอ อายุ 70 ปี ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบันอยูํบ๎านบาโด
ตําบลยุโป อําเมืองยะลา จังหวัดยะลา อาชีพเป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และ
โรงเรียนวัฒนาอิสลาม เคยใช๎ชีวิตเป็นนักศึกษาที่ประเทศอิ รักเป็นเวลา 10 ปี จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแบกแดด ประเทศอิรัก กํอนเดินทางไปศึกษาตํอที่ประเทศอิ รัก ทํานเคย
ศึกษาในระบบปอเนาะจากปอเนาะบือแนปีแน อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี และระบบโรงเรียนจาก
โรงเรียนธรรมวิทยามูล นิธิ จั งหวัดยะลา ทํานมีความสามารถด๎านศาสนา ภาษามลายู และภาษา
อาหรับเป็นอยํางดี
แม๎ทํานมีประสบการณ๑การศึกษาที่หลากหลายและยาวนาน แตํการเรียนรู๎ป๓นตุน
ของทํานแทบไมํได๎เกี่ยวข๎องกับประสบการณ๑การศึกษาของทํานเลย เพราะทํานเรียนรู๎และได๎สืบทอด
จากผู๎เป็นแมํผํานการขับเพลงกลํอมเด็ก สํวนคุณแมํของทํานนั้นได๎สืบทอดจากคุณทวดของทําน คุณ
ทวดของคุณแมํเป็นนักขับป๓นตุนเลื่องชื่อในสมัยนั้น จนเจ๎าเมืองรามันอยากให๎มาเป็นผู๎รับใช๎ประจําวัง
รับหน๎าที่ขับเพลงกลํอมเด็กในวังโกตาบารู เมืองรามันในอดีต คุณทวดของคุณแมํไมํอยากไป แตํกลัว
จะไมํปลอดภัย ทํานจึงได๎ลี้ภัยไปอาศัยความคุ๎มครองของเจ๎าเมืองยาลอ โดยอาศัยอยูํที่บ๎านบาโด
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ในเขตอําเภอเมืองยะลาในป๓จจุบัน จากการสืบทราบอายุของป๓นตุนที่ได๎จากนายสะหะ แวสะมะแอ
มีอายุไมํน๎อยกวํา 200 ปี ป๓นตุนสํวนใหญํเป็นป๓นตุนที่ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก มีทํานองเฉพาะบทที่
ไพเราะยิ่ง
(4) นางตีเมาะ คาเร็ง อายุ 95 ปี เป็นชาวบ๎านบือแนบาแด ตําบลยะรัง อําเภอ
ยะรัง จังหวัดป๓ตตานี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน กะนิเมาะห๑ ทํานไมํเคยได๎รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลย
เพียงแตํสมัยกํอนเคยเรียนอัลกุรอํานและหลักศาสนาตามบ๎านโต๏ะครูเทํานั้น ชํวงที่มีเวลาวํางจากการ
ทํางาน ในวัยเด็ก เคยติดตามผู๎ใหญํไปงานตํางๆ ทั้งในหมูํบ๎านและหมูํบ๎านใกล๎เคียง ไมํวําจะเป็น งาน
แตํงงาน งานสูํ ขอเจ๎ าบํ าวเจ๎าสาว งานขึ้นบ๎านใหมํ บํายศรีรับขวัญเด็กแรกเกิด ประเพณีขึ้นเปล
กิจกรรมรื่นเริงตํางๆ และกิจกรรมพื้นเมืองตํางๆ ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลําวล๎วนใช๎บทป๓นตุนในการ
ขับร๎องทั้งสิ้น ขณะที่ได๎ติดตามผู๎ใหญํก็ได๎หัดและร๎องตามเพื่อความเพลิดเพลิน หลังจากแตํงงานก็ได๎ใช๎
ประสบการณ๑ด๎านการขับป๓นตุนที่ได๎สะสมมาไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน ทําให๎มีคนรู๎จักมากมาย
และได๎สอนลูกๆเกี่ยวกับวิถีชิวิตโดยผํานบทป๓นตุน ซึ่งจะขับเป็นเพลงกลํอมเด็ก แกํลูกทุกคน ทํานมีลูก
ทั้งหมด 10 คน แตํเสียชีวิตแล๎ว 4 คน
เมื่ อ ชํ ว งอายุ ป ระมาณ 20 กวํ า ๆ ทํ า นได๎ ไ ปรั บ จ๎ า งทํ า นาและสวน ที่ รั ฐ เคดะห๑
ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ทํานานั้นก็ได๎ขับร๎องป๓ตตุ นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แล๎วทํานก็ได๎จําบท
ป๓นตุนได๎ดีจากคนรอบข๎างหรือญาติผู๎ใหญํ ซึ่งทําให๎ทํานเองได๎ประสบการณ๑และข๎อคิดหลายอยํางจาก
เนื้อหาของป๓นตุน มาใช๎ สั่งสอนและอบรมแกํลูกๆ ตลอดมา ตํอมาเมื่อทํานกลับมาใช๎ชีวิตที่ป๓ตตานี
ทํานก็ยังสนใจการขับป๓ นตุนตํางๆ ทําให๎เป็นที่รู๎จักในชุมชนวําเป็นผู๎ขับป๓นตุ นได๎ดีคนหนึ่ง ซึ่งในชีวิต
บั้นปลายนั้นกิจกรรมตํางๆ ที่ใช๎ป๓นุตนได๎เริ่มจางหาย ทําให๎ทํานไมํมีเวทีหรือกิจกรรมที่สามารถขับ
ป๓นตุนได๎ ทําไห๎ทํานหลงลืมป๓นตุนบางสํวนที่ทํานเคยใช๎ มาตลอดกํอนหน๎า อีกทั้งคนสมัยใหมํไมํคํอย
สนใจป๓นตุนด๎วย จึงทําให๎ไมํมีคนสืบทอด
(5) นางแวลีเมาะ โต๏ะแวอายี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน จิเมาะห๑ หรือ เจะ อายุ 70 ปี
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดและอาศัยอยูํที่ บ๎านบือแนปีแน ตําบลประจัน อําเภอยะรัง
จังหวัดป๓ตตานี เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน ด๎วยความเป็นคนชอบในเพลงป๓นตุน
จึงสามารถเรียนรู๎ได๎งํายและจดจําได๎นาน บทป๓นตุนของนางแวลีเมาะ สํวนมากมีเนื้อหาเชิงเปรียบ
เปรย และเสียดสีสังคม นิยมใช๎ขับร๎องเป็นบทเพลงตามเวทีงานตํางๆ ในอดีต และมีบางสํวนใช๎ขับเป็น
เพลงกลํอมเด็ก
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(6) นายแวหามะ สะดียามู ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน เปาะเตะห๑มะ อายุ 74 ปี
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เกิดและอาศัยอยูํที่บ๎านบือแนปีแน ตําบลประจัน อํ า เภอยะรั ง
จังหวัดป๓ตตานี เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน เพราะในวัยเด็กชอบติดตามคณะ
ป๓นตุนที่เดินทางไปขับร๎องเพลงป๓นตุนในงานพิธีตํางๆ แตํทํานบอกวําทํานได๎หลงลืมไปมากแล๎ว เพราะ
ไมํได๎ใช๎มานานแล๎ว บทป๓นตุนของนายแวหามะ สะดียามู สํวนมากมีเนื้อหาเชิงเสียดสีสังคมและบอก
เลําวิถีชีวิต แตํงเป็นบทเพลงใช๎ขับร๎องเป็นบทเพลงตามเวทีงานตํางๆ ในอดีต
(7) นางยาวาเฮ มูซอ อายุ 60 ปี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน จิเฮ เป็นชาวบ๎านบ๎านบูโกะ
ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี อาชีพทําสวน ตลอดชีวิตไมํเคยได๎รับการศึกษาผํานระบบ
โรงเรียนเลย ทํานอํานหนังสือไมํออกและเขียนไมํได๎ แตํเรียนรู๎ป๓นตุนได๎จากการจําและประสบการณ๑
ตรงโดยสํวนใหญํ เพราะสมัยเป็ นเด็ก เคยอยูํกับตายาย ขณะนั้นตายายมักขับป๓นตนให๎ลูกๆหรือ
หลานๆฟ๓งเป็นประจํา ทํานจะสอนวิถีชิวิ ตและเลํานิทานให๎เด็กๆ ฟ๓งด๎วย ซึ่งสํวนใหญํเด็กชอบฟ๓ง
เพราะความบันเทิงสนุกสนาน ทําให๎การที่ได๎ยินเป็ นประจําและอยูํในภาวะแวดล๎อมดังกลําวนี้ ทําให๎
ได๎ซึมซับ จดจําและสามารถถํายทอดสูํรุํนลูกรุํนหลานตํอไป
(8) นางแมะฮาโละ บินสาแม ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน มะดอ อายุ 79 ปี ไมํเคยเข๎าเรียน
ในระบบโรงเรียน เกิดและอาศัยอยูํที่ บ๎านโคกกะดุง ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนาธิวาส
เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากคุณแมํและคุณยาย รวมทั้งผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน โดยเฉพาะบทป๓นตุนที่ใช๎
กลํอมเด็ก แตํเนื่องจากป๓จจุบันไมํได๎นําป๓นตุนไปใช๎เลยจึงหลงลืมไปมาก หลายบทจําได๎ไมํครบบท
โดยเฉพาะบทป๓นตุนรือยัง (Pantun Rejang) เป็นที่นําเสียดายยิ่งที่ทํานไมํสามารถขับร๎องจนจบ
สมบูรณ๑ เพราะหลงลืมไป จึงไมํได๎นํามารวบรวมประกอบการศึกษาในครั้งนี้
(9) นางนิโล ดือราเซะ ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน แมะลี อายุ 83 ปี ภูมิลําเนาเดิมและ
ป๓จจุบันอยูํ บ๎านบือราแง ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไมํเคยเข๎าเรียนในระบบ
โรงเรียน ไมํสามารถอํานเขียนและฟ๓งภาษาไทยได๎ ทํานจดจําป๓นตุนจากการฟ๓งคนสมัยกํอนขับเลํนใน
หมูํบ๎านเพียงอยํางเดียว บทป๓นตุนที่ได๎รับจากทํานทั้งหมดเป็นป๓นตุนสี่วรรค มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน
เปรียบเปรย และเสียดสีสังคม
(10) นายวันฮูเซ็น แลกามา อายุ 61 ปี เป็นที่รู๎จักในชื่ออุสตะแวอูเซ็ง บือรูวัส
ภูมิลําเนาเดิมเป็นชาวบ๎านบางมะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดป๓ตตานี ป๓จจุบันอาศัยอยูํบ๎านแบรอ
อําเภอเมืองป๓ตตานี จังหวัดป๓ตตานี เป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนศาสสามัคคี อําเภอเมืองป๓ตตานี
ทํานจบการศึกษาจากประเทศซาอุ ดีอารเบีย มีค วามชํ านาญภาษาอาหรับ และวิช าด๎ านศาสนา
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แตํด๎วยความรักและชื่นชอบในวรรณกรรมมลายู ทํานได๎ศึกษาด๎วยตนเอง อาศัยความเป็นนักอํานตัว
ยง ประกอบกับความรู๎และประสบการณ๑เดิมเกี่ยวกับวรรณกรรมมลายู โดยเฉพาะป๓นตุนที่ได๎เรียนรู๎มา
ในวัยเด็ก ทําให๎ทํานสามารถประพันธ๑ป๓นตุนในลักษณะที่นําคํานิยมและกลิ่นอายของความเป็นป๓นตุน
ดั้งเดิมกับภาษาและบริบทแวดล๎อมของสังคมป๓จจุบันได๎อยํางลงตัว ทํานใช๎เวลาวํางในการประพันธ๑
ป๓นตุนและเผยแพรํในโลกโซเซียลในนามปากกา Abu wardee tongkat sakti
(11) นางซาปิเยาะ บากา ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน มะดอเยาะห อายุ 78 ป ทํานไมํเคย
รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลย ประกอบอาชีพเกษตรกร ปจจุบันอาศัยอยูํบ๎านตะโล๏ะ ตําบล
ตะโล๏ะ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากพํอแมํที่ขับให๎ฟ๓งในวัยเด็ก และ
สังคมแวดล๎อมในหมูํบ๎านที่มักใช๎ป๓นตุนในพิธีกรรมตํางๆ ในหมูํบ๎าน
(12) นางตีเมาะ กาโบะ ชื่อเรียกในหมบู าน เมาะซู อายุ 84 ป ทํานไมเคยศึกษา
ในระบบโรงเรียนเลย ไมํสามารถอํานเขียนได๎ ประกอบอาชีพเกษตรกร ภูมิลําเนาเดิมอยูํบ านถนน
ตําบล ถนน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี ป๓จจุบันอยูํบ านยากูนิง ตําบลกระโด อําเภอยะรัง
จังหวัดปตตานี เรียนรู๎ป๓นตุนจากการชอบติดตามขณะป๓นตุนในหมูํบ๎านตั้งแตํวัยเด็ก และนํามาขับขาน
ในหมูํเพื่อนอยูํเสมอ แตํในชํว งหลังนอกจากการขับป๓นตุนเป็นเพลงกลํอ มเด็กนอนแล๎ว แทบไมํมี
โอกาสได๎ขับป๓น ตุน อีกเลย จึงเกิดการหลงลื มบป๓นตุนไปมาก และที่ทํานเสี ยดายคือ ทํานไมํได๎จด
บันทึกไว๎เลย เพราะเป็นคนอํานเขียนไมํได๎
(13) นางมารีแย กาซอ ชื่อเรียกในหมบู าน เมาะ หรือ รอแมะแย อายุ 87 ป ทําน
ไมเคยศึกษาในระบบโรงเรียน ภูมิลําเนาเดิมและปจจุบันอยูํบานกูแบซีรา ตําบลกอลํา อําเภอ ยะรัง
จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนและซาอีรจากการขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็กของมารดา แม๎ทํานไมํ
เคยศึกษาผํานระบบโรงเรียน แตํทํานจดจําหลักศาสนาตํางๆ ได๎อยํางแมํนยําผํานบทป๓นตุนและซาอีร
(14) นางปาตีเมาะ กาโฮง ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน กะเมาะห อายุ 56 ป ถือกําเนิด ณ
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย ป๓จจุบันอาศัยอยูํ บ๎านบือแนปแน ตําบลประจัน อํา เภอ ยะรัง
จังหวัดปตตานี สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 7 เคยศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาในหมูบ๎าน
เคยไปศึกษาภาษาอาหรับและอังกฤษที่ประเทศอิรัก ทํานสามารถพูดและอํานเขียนภาษามลายู ไทย
อาหรั บและอังกฤษได๎ ในสมัยเป็น นักเรียนเป็นคนชอบการขับร๎องอานาซีดเป็นอยํางมาก ได๎เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนไปแขํงขันตามเวทีตํางๆ อยูํเสมอ ซึ่งในเวทีงานดังกลําวมักมีการแสดงการขับ ร๎อง
ป๓นตุนอยูํด๎วย ทําให๎ได๎มีโอกาสรับฟ๓งมาแตํวัยเด็ก นอกจากนี้ยังได๎เรียนรู๎และจดจําบทป๓นตุนในเพลง
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บาดีเกในอดีต ซึ่งมีเนื้อหาเชิงสร๎างสรรค๑เป็นสํวนใหญํ ให๎ข๎อคิด คติสอนใจ เสียดสีสังคมเพื่อให๎เกิด
ความตระหนัก แตํในป๓จจุบันแทบไมํได๎รับฟ๓งและขับขานบทป๓นตุนเหลํานี้อีกเลย จึงมีบางสํวนหลงลืม
ไปแล๎วบ๎าง
(15) นางนาปีเสาะ แวเตะ อายุ 60 ปี ชื่อเรียกในหมบู าน กะเสาะ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีอาชีพเป็นเกษตรกร ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบัน อยูํบานกาเดาะ ตําบล
ลิปะสะโง อําเภอหนองจกิ จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนจากการได๎ฟ๓งคุณแมํขับป๓นตุนขณะ
กลํอมหลานนอน และในวัยเด็กเคยฟ๓งจากการขับป๓นตุนโต๎ตอบในงานพิธีตํางๆ ในหมูํบ๎าน ซึ่งตํอมาได๎
หํางหายไป แตํทํานยังนํามาใช๎อยูํบ๎างในการขับเป็นเพลงกลํอมเด็กจนกระทั้งป๓จจุบัน
จากการศึกษารายละเอียดของผู๎รู๎ป๓นตุ นทั้ง 15 คน และจากการสังเกตชํวงลงพื้นที่
เพื่อค๎นหาและพบผู๎รู๎ป๓นตุนพบวํา มีผู๎รู๎ป๓นตุนอยูํในสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน
น๎อยมาก หลายชุมชนที่ได๎เดินทางไปสอบถาม ไมํพบผู๎รู๎ป๓นตุนอยูํเลย ผู๎รู๎สํวนใหญํอยูํในวัยสูงอายุ
ดังแสดงในตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานีแยกตามกลุํมอายุ
ลําดับที่
1
2
3
4

ระดับอายุผู๎รู๎ป๓นตุน
80 ปีขึ้นไป
60-79 ปี
40-59 ปี
ต่ํากวํา 40 ปี

จํานวน
4
10
1
-

คิดเป็นร๎อยละ
26.66
66.66
6.66
0

จากตารางข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา กลุํมคนที่มีอายุระหวําง 60-79 ปี เป็นกลุํมที่
สามารถขับป๓นตุนได๎มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 66.66 รองลงมาคือ กลุํมคนที่อายุ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 26.66 สํวนกลุํมคนที่มีอายุ 40 – 59 ปี มีจํานวนผู๎ขับป๓นตุนได๎อยูํในเกณฑ๑น๎อยมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 6.66 บํงบอกถึงป๓นตุนมลายูปาตานี ได๎เริ่มจางหายในคนกลุํมนี้เป็นเบื้องต๎น และได๎สูญหายไป
จากสังคมโดยสิ้นเชิงในกลุํมคนอายุต่ํากวํา 40 ปี จากข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา โดยความ
จริงแล๎ว กลุํมคนอายุมากกวํา 80 ปี อาจเป็นกลุํมที่สามารถขับป๓นตุนได๎มากที่สุด แตํสํวนใหญํแล๎วจะ
มีความหลงลืม เป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตไปกํอน อยํางไรก็ตาม สามารถกลําวได๎วํา การคํอยๆ ลด
จํานวนของผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เกิดขึ้นมาเป็นเวลามากกวํา 50 ปี
มาแล๎ว หรือตั้งแตํสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา
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การลดน๎อยถอยลงของป๓นตุนตามความอวุโ สของอายุดังปรากฏในตารางข๎างต๎น
สามารถบํงชี้ประการหนึ่งถึงป๓ญหาการขาดตอนในการสืบทอดป๓นตุนจากรุํนสูํรุํน ตามลักษณะการ
ถํายทอดของวรรณกรรมมุขปาฐะที่เคยดําเนินตลอดมา สภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยํางรวดเร็ว ทําให๎เกิดภาวการณ๑เป็นหมันของป๓นตุนมลายูปาตานี ดังสะท๎อนได๎จากการบอกเลําของ
ผู๎รู๎ป๓นตุนดังตํอไปนี้
“ข้าพเจ้าไม่ได้ขับปันตุนอย่างเป็นการเป็นงานมาร่วม 50 ปีแล้ว ไม่รู้จะขับ
ให้ใครฟัง ไม่มีการจัดเวทีในงานพิธีต่างๆ อีกต่อไป คนรุ่นใหม่สนใจหาความ
บันเทิงจากเพลงอานาซีดและเพลงไทยมากกว่า”
(นางแวลีเมาะ โต๊ะแวอายี. 20 ตุลาคม 2560)
“ยังนึกเสียดายอยู่ ว่าตนได้หลงลืมบทปันตุนไปมากแล้ว เพราะไม่ได้นาไปใช้
มานานมากแล้ว แต่นึกเสียดายมากว่าที่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบต่อ ทั้งที่สาหรับ
ตัวเองแล้วปันตุนมีคุณค่ามาก บทปันตุนหลายๆ บท ตนยึดเป็นสิ่งเตือนสติ
ในการดาเนินชีวิตตลอดมา”
(นางยาวาเฮ มูซอ. 25 ตุลาคม 2560)
ตลอดการลงพื้น ที่เพื่ อค๎นหาบทป๓นตุนนี้ ผู๎ วิจัยได๎ทราบทัศนคติของชาวบ๎านตํ อ
ป๓นตุน สถานการณ๑ของป๓นตุนในสังคมชาวมลายูในป๓จจุบัน ผู๎รู๎ป๓นตุนสามารถจําแนกได๎เป็น 2 กลุํม
คือ กลุํมแรกเป็นกลุํมที่จดจําป๓นตุนผํานการสืบทอดจากบรรพบุรุษในครอบครัวหรือชุมชน โดยสํวน
ใหญํแล๎วผู๎ที่ยังสามารถขับป๓นตุน ได๎ ล๎วนอยูํในวัยสูงอายุ และแทบไมํได๎ขับป๓นตุนให๎ใครฟ๓งมานาน
หลายสิบปีแล๎ว จึงเกิดความหลงลืมไปมาก บางครั้งลูกหลานของผู๎รู๎เองก็ไมํทราบวําคุ ณปูุคุณยําของ
ตนเองสามารถขับป๓นตุนได๎ ผู๎วิจัยจึงเน๎นการสอบถามผู๎สูงอายุ ประมาณวัย 60 ปีขึ้นไปมากเป็นพิเศษ
ซึ่งสามารถบอกแหลํงข๎อมูลในหมูํบ๎านได๎อยํางชัดเจน ตํางจากการสอบถามบุคคลวัยกลางคนหรือ
วัยรุํนที่น๎อยคนที่สามารถอธิบายป๓นตุนได๎
ด๎วยความสูงวัยของผู๎รู๎ ป๓นตุน อาจเกิดอุปสรรคในการเก็บข๎อมูลอยูํบ๎าง เชํน การ
ออกเสียงที่ไมํตรงกับอักขระ เพราะความไมํสมบูรณ๑ของฟ๓น สุขภาพที่ไมํคํอยแข็งแรงไมํพร๎อมที่จะขับ
ป๓นตุน หรือความหลงลืม สิ่งเหลํานี้ทําให๎ผู๎วิจัยต๎องเดินทางไปพบผู๎รู๎ป๓นตุนหลายครั้ง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎อง และได๎จํานวนบทป๓นตุนมากที่สุด จากการสอบถามผู๎สูงอายุในหมูบ๎านตํางๆ ยิ่งสร๎างความ
เสีย ดายแกํผู๎วิจั ย เพราะวําผู๎รู๎ ที่ส ามารถขับป๓นตุนได๎ล๎ วนจากโลกนี้ไปแล๎ ว เหลื อไว๎แตํเรื่องเลํ าถึง
ความสามารถของบุคคลเหลํานั้น โดยไมํมีใครสืบทอดหรือจดบันทึกไว๎เลย บทป๓นตุน ดั้งเดิมจํานวน
มากจึงสูญหายพร๎อมกับผู๎รู๎เหลํานั้นอยํางไมํอาจหาที่ไหนได๎อีกเลย
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กลุํมที่สองเป็นกลุํมที่มีความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนขึ้นมาเองได๎ โดยมีความรู๎
ด๎านการประพันธ๑ป๓นตุนเป็นอยํางดี ผํานการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียนและสภาพแวดล๎อมอื่นที่ได๎ไป
สัมผัส เชํน มีโอกาสเข๎ารั บ การอบรมด๎านวรรณกรรม มีโอกาสไปศึกษาตํอตํางประเทศ หรือการ
บริโภคสื่อจากมาเลเซีย เป็นต๎น ผู๎รู๎กลุํมนี้ นอกจากได๎ซึมซับวรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวมลายูในพื้นที่แล๎ว ยังได๎เรียนรู๎และฝึกฝนจากสภาพแวดล๎อมนอกพื้นที่ เป็นการเติมเต็มใน
ชํวงเวลาที่ ความเข๎มข๎นในการเรียนรู๎วรรณกรรมมลายูในพื้นที่ลดนอ๎ยลงไป บทป๓นตุนที่ได๎จากกลุํมผู๎รู๎
ในกลุํมนี้เป็นบทป๓นตุนที่ยังคงมีกลื่นอายของความเป็นมลายูปาตานี ไมํวําจะเป็นบริบทของสถานที่
เหตุการณ๑ สํานวนภาษา และคํานิยม เพียงแตํมีการใช๎ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น ทําการถํายทอด
ผํานวิธีการเขียนมากกวําการถํายทอดในลักษณะมุขปาฐะเหมือนบทป๓นตุนดั้งเดิมจากกลุํมผู๎รู๎กลุํมแรก
ถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของปนตุนมลายูปาตานี ที่เกิดจากการผสมกลมกลืนอยํางลงตัวระหวําง
คํานิยมของสังคมดั้งเดิมกับบริบทของสังคมสมัยใหมํ การมีอยูํของกลุํมผู๎รู๎กลุํมที่สองนี้ มีบทบาทสําคัญ
ในการเชื่อมตํอบทป๓นตุนสูํเยาวชนคนรุํนใหมํ ผํานการถํายทอดในระบบการศึกษาสมัยใหมํ เป็นสิ่งที่
ยืนยันได๎วําป๓นตุนจะไมํสูญหายไปจากสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
2) ผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู
ผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู เป็นบุคคลที่ผู๎วิจัยได๎ทํา การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 6 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 1) เป็นผู๎มีความรู๎และประสบการณ๑ด๎าน
วรรณกรรมมลายู สามารถอธิบายลั กษณะ และความหมายของวรรณกรรมมลายูประเภทตํางๆ ได๎
ได๎อยํางชัดเจน 2) เป็นผู๎เคยทําการศึกษาเกีย่ วกับวรรณกรรมมลายูหรือมีผลงานด๎านวรรณกรรมมลายู
เป็นที่ประจักษ๑ ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
(1) ดร. ฮามีดิน สะนอ เป็นที่รู๎จักในชื่อ บาบอดิง ปาแดรู ป๓จจุบันดํารงตําแหนํง
ประธานกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด๑ (Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu
Thailand) เป็นผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาเยาวชนอิสลามวิทยา ปาแดรู เป็นอาจารย๑สอนวิชา
วรรณกรรมมลายู มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อดีตเคยทํางานที่ Institute Pendidikan Kelantan ประเทศ
มาเลเซีย สอนวิชาวรรณกรรมและประวัติศาสตร๑ เป็นนักวิจารณ๑วรรณกรรมมลายู โดยเฉพาะซาญัก
(Sajak) เคยศึกษาในประเทศมาเลเซียตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จบปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายูที่โดดเดํนยิ่งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน
(2) ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา เป็นที่รู๎จักในนามปากกา อับดุลเราะห๑มาน เดวานี
เป็ น นั กเขีย นวรรณกรรมมลายูที่มีชื่อเสี ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยเฉพาะผลงานด๎าน
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วรรณกรรมป๓นตุน ซาญัก และงานเขียนด๎านประวัติศาสตร๑ งานเขียนของทํ านเกือบทั้งหมดใช๎ภาษา
มลายูอักษรยาวี ทํานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาภาษาอินโดนีเซีย ที่
Institut Keguruan Pendidikan (IKIPM) สาขา Keguruan Sastra Seni (การสอนวรรณกรรม) ที่
Yogjakarta ประเทศอิน โดนี เซีย และ สาขาการเผยแพรํศาสนา (Dakwah) ที่ Universitas
Muhammadiyah Yogjakarta ระดับปริญญาโทที่ Institute Agama Negri Sunan Kalijogo
Yogjakarta คณะสังคมศาสตร๑ สาขาวัฒนธรรมอิสลาม ตํอมาในปี พ.ศ. 2559 ทํานได๎รับวุฒิปริญญา
เอก จาก Open System Leadership University (OSLU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด๎วยผลงานการ
วิจัยภาคสนามเรื่อง Post Modenism and Islamic Cooperatives management in Thailand
(การบริหารจัดการสหกรณ๑อิสลามยุคหลังสมัยใหมํในประเทศไทย)
ทํานเคยเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมารํวม 30 ปี เข๎ามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อยํางมากมาย โดยเฉพาะด๎านการสํงเสริมการศึกษา เคย
เป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดป๓ตตานี ป๓จจุบันทํ านเป็นกรรมการบริห ารสหกรณ๑ออมทรัพย๑
อิสลามป๓ตตานี เป็นรองประธานกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด๑ (Dewan Bahasa dan
Pustaka Melayu Thailand) เป็นอาจารย๑พิเศษสอนวิชาวรรณกรรมมลายู ผู๎ริเริ่มการจัดเวทีอําน
วรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในต๎นปี พ.ศ. 2527 ซึ่งกิจกรรมลักษณะดังกลําวได๎มีมา
อยํางตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน
(3) นายสาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี เป็นอดีตอาจารย๑ภาคภาษามลายู มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร๑ วิทยาเขตป๓ตตานี อดีตผู๎อํานวยการโรงเรียนอามานะศักดิ์ ป๓ตตานี ป๓จจุบันเป็นผู๎
ประสานงานศู น ย๑ วิ จั ย ท๎ อ งถิ่ น ประเด็ น ภาษา สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญพิเศษด๎านวรรณกรรมมลายู
(4) นายอับดุลเลาะ ตาเห เป็นอาจารย๑สอนศาสนาโรงเรียนอัลอิสลามียะห๑วิทยา
มูลนิธิ อําเภอยะรังจังหวัดป๓ตตานี เกิดที่หมูํ บ๎านลูโบะจาแว อําเภอยะรัง เคยผํานการศึกษาในระบบ
ปอเนาะที่ส ถาบั นปอเนาะดาลัมกราวัต ซึ่งเป็นปอเนาะใกล๎ ห มูํบ๎าน และไปศึกษาตํอที่รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซียในระบบโรงเรียน ตํอมาได๎กลับมาปฏิบัติหน๎าที่เป็นผู๎สอนศาสนาหลายโรงในจังหวัด
ป๓ตตานี โดยเฉพาะที่โรงเรียนประสานวิ ทยา และโรงเรียนโรงเรียนอัลอิสลามียะห๑วิทยามูลนิธิ ซึ่ง
รับหน๎าที่สอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิชาด๎านศาสนา ประวัติศาสตร๑ ภาษาอาหรับ และภาษา
มลายู สํวนการเรียนรู๎ภาษามลายูและวรรณกรรมมลายูของทํานนั้น นอกจากจากระบบโรงเรียนที่
ประเทศมาเลเซียแล๎ว ทํานได๎เรียนผํานการเป็นนักอํานตัวยง ความเป็นนักอํานของทํานเป็นที่รู๎กัน
โดยทั่วไป ทําให๎ทํานมีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะด๎านภาษามลายู และประวัติศาสตร๑
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(5) นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง เป็นที่รู๎จักในชุมชนในชื่อ อุสตะเล็ง ป๓จจุบันอายุ 38 ปี
ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบัน อยูํบ๎านแนบาแด หมูํที่ 5 ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี มีอาชีพ
เป็นครูสอนภาษามลายู โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เอกศึกษาศาสตร๑ ภาษามลายู มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ระดับปริญญาโท
สาขาอักษรศาสตร๑ ภาษามลายูและภาษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ประสบการณ๑เป็น
นักวิจั ยประเด็น ภาษาของ สกว. นักวิจัยอักษรศาสตร๑ ภาษามลายู ประธานชุมชนแนบาแด ของ
เทศบาลตําบลยะรัง สมาชิก อาสตราวานี (Asterawani) บรูไน สมาชิกภาษามลายู บรูไน ป๓จจุบัน
กําลังศึกษาตํอระดับปริญญาเอก สาขาอักษรศาสตร๑ภาษามลายู ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม
ระหวํางอยูํที่บรูไน เคยอมรมการขับกลอนและป๓นตุนมลายู เคยรํวมวิเคราะห๑ วรรณกรรมร๎อยกรอง
มลายู เคยเป็นกรรมการด๎านวรรณกรรมมลายู เคยรํวมวิจัยการรวบรวมวรรณกรรมพื้นเมือง ชาวมูรูต
(Murut) ในรัฐ เติมบูรง (Temburung) ประเทศบรูไน จัดโดย ศูนย๑ภาษามลายู บรูไน และรํวมสัมนา
ตํางๆของชมรม อาสตราวานี (Asterawani) บรูไน
(6) นายฮูเซ็น เบ็ญยูซุฟ เป็นที่รู๎จักในชื่อ อุสตาซเซ็ง มัจลิส อายุ 70 ปี เป็น
ชาวบ๎านจือรั งบาตู อําเมืองป๓ ตานี จังหวัดป๓ตตานี แตํภูมิลํ าเนาเดิมอยูํอําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ทํานมีโอกาสได๎เรียนรู๎ป๓นตุนผํานทั้งสภาพแวดล๎อมในสังคมและระบบการศึกษาในโรงเรียน
กลํ าวคือ ในชํว งอาศัย อยูํ ที่สุ ไหงโกลกทํานจะติดตามรายการวิทยุของมาเลเซีย และสิงคโปร๑เป็น
ประจํา ได๎ฟ๓งการขับป๓นตุนอยูํบํอยๆ ประกอบกับการใช๎ป๓นตุนในชุมชนหมูบ๎านในขณะนั้นยังพอมีอยูํ
บ๎าง ตํอมาได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแหํงแรกๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎เริ่มเข๎าศึกษาตั้ งแตํระดับอิสลามศึกษาปีที่ 4
จนจบชั้นสูงสุดคือ อิสลามศึกษาปีที่ 10 ตลอดชํวงที่อยูํโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ทํานได๎เรียนรู๎
วรรณกรรมมลายู และเริ่มเขียนบทประพันธ๑ตํางๆ ทั้งในรูปป๓นตุน ซาอิร๑ เรื่องสั้น ละครเวที เป็นต๎น
ตํอมาเมื่อมีโอกาสได๎ไปศึกษาตํอ ณ เมื องบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในสาขาการ
ธนาคาร ทํานอาศัยเวลาวํางศึกษาและเข๎ารํวมเวทีวรรณกรรมตํางๆ อยูํเสมอ เมื่อจบกลับมาแล๎ว แม๎มี
ผู๎ ติด ตํอให๎ ไ ปทํา งานด๎า นการธนาคารที่ ประเทศอิน โดนีเซี ย ตามสาขาที่ทํ านเรีย น แตํด๎ ว ยความ
ตระหนั ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของชาวบ๎ า นที่ ชํ ว ยกั น สนั บ สนุ น ทุ น ตั้ ง ต๎ น ให๎ ทํ า นได๎ ไ ปศึ ก ษาตํ อ ถึ ง ประเทศ
อินโดนีเซีย ทํานจึงมุํงมั่นที่จะตอบแทนคุณแผํนดินบ๎านเกิดมากกวํา จึงได๎เริ่มสอนหนังสือตั้งแตํกลับ
จากตํางประเทศจนถึงป๓จจุบัน นับเป็นเวลารํวม 40 กวําปีแล๎ว มากกวํา 10 โรงเรียน ทั้งเป็นครู
ประจํา และครูพิเศษ รับสอนในวิชา ภาษามลายู ประวัติศาสตร๑ และ เศรษฐศาสตร๑ นอกจากนี้ยังเป็น
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นักจัดรายการวิทยุอีกด๎ว ย ด๎วยประสบการณ๑ ที่ห ลากหลายดังกลําว บทป๓นตุนของทํานจึงเป็นบท
ป๓นตุนที่งดงามทั้งด๎านเนื้อหาและวรรณศิลป์
กลุํมผู๎รู๎ วรรณกรรมมลายูทุกคนมีความเชี่ยวชาญไมํเพียงแตํด๎านป๓นตุนอยํางเดียว
เทํานั้น แตํมีความเชี่ยวชาญในวรรณกรรมมลายูในด๎านอื่นๆ ด๎วย ถือเป็นกลุํมที่มีบทบาทสําคัญในการ
เป็นคลังสมอง เป็นผู๎สอน ผู๎ตรวจสอบ ผู๎ให๎การแนะนํา และเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา การจัดอบรม
ด๎านภาษาและวรรณกรรมมลายู จากการศึกษาประวัติของผู๎เชี่ยวชาญป๓นตุนข๎างต๎น จะสังเกตุเห็นวํา
ทุกคนสําเร็จการศึกษาและมีประสบการณ๑ด๎านวรรณกรรมมลายูจากตํางประเทศทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซี ยและอินโดนีเซีย เพราะตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบันยังไมํมีสถาบันการศึกษาระดับสูงใน
ประเทศไทยเปิดทําการสอนสาขาวิชาวรรณกรรมมลายูในระดับสูงกวําปริญญาตรีเลย ถือเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทําให๎มีผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาใต๎ไมํมากนัก
นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ ในฐานะผู๎ให๎ข๎อมูลรอง เพื่อความครบถ๎วนของ
ข๎อมูล ประกอบด๎วย ครูผู๎สอนภาษามลายู นักกิจกรรมด๎านศิลปะวัฒนธรรมมลายู นักศึกษาเอกภาษา
และววรรณกรรมมลายู ตลอดจนชาวบ๎านที่มีประสบการณ๑เกี่ยวกับป๓นตุน
1.5 สถานการณ์การใช้ปันตุน
จาการวิเคราะห๑บทป๓นตุนที่รวบรวมได๎ระหวํางการลงพื้นที่เก็บข๎อมูล ทั้งด๎านเนื้อหา
และลักษณะการประพันธ๑ ตลอดจนวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎รู๎ป๓นตุนมาลายูปาตานี ทําให๎เห็นเป็นภาพรวมถึง
ความเคยเป็นแหลํงอาริยธรรมมลายูในอดีตของปาตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน และ
ด๎ว ยความเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล๎ อมที่เกี่ยวข๎องกับป๓นตุนในหลายๆ ด๎านทําให๎ สถานะและ
บทบาทของป๓นตุนเปลี่ยนไป และการทําความเข๎าใจอดีตยํอมทําให๎เข๎าใจสถานการณ๑ในป๓จจุบันได๎
อยํางถูกต๎องอีกด๎วย ดังจะกลําวในรายละเอียดตามหัวข๎อดังตํอไปนี้
1) บทป๓นตุนดั้งเดิมที่เคยใช๎อยํางแพรํหลายในอดีตกําลังขาดการสืบทอด
จาการตั้งข๎อสังเกตและวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการลงพื้นที่ตามชุมชนตํางๆ พบวํา
ป๓นตุนเคยเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลายในสังคมมลายูในอดีต เป็นวรรณกรรมร๎อยกรองที่ใช๎เพื่อความ
บันเทิง สนุกสนาน และใช๎ในการอบรมสั่งสอน ให๎คติสอนใจ ทั้งในรูปบทเพลงกลํอมเด็ก หรือบทเพลง
ทั่ว ไป สะท๎อนให๎ เห็ น การอบรมฟู มฟ๓ก ลู ก หลานชาวมลายู โ ดยสุ น ทรี ย๑ เพื่อ ให๎ มีจิ ตใจที่น อบน๎อ ม
อํอนโยน จากการสอบถามผู๎รู๎ป๓นตุนถึงวิธีการสืบทอดบทป๓นตุนนั้นทําให๎ทราบถึงอายุของบทป๓นตุน
มลายูปาตานีชนิดที่เป็นบทป๓นตุนดั้งเดิม ที่มีความเป็นมานับร๎อยๆปี เพราะผู๎รู๎ป๓นตุนสํวนใหญํอยูํในวัย
ชรา ได๎รับการสืบทอดป๓นตุนจากปูุ ยํา ตา ยาย ตั้งแตํตนเองยังอยูํในวัยเด็ก เชํน จากการบอกเลําของ
นายสะหะ แวสะมะแอ อายุ 65 ปี ผู๎รู๎ป๓นตุนจากบ๎านบาโด อําเภอเมืองยะลา (2559, ธันวาคม 24)
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ทํานได๎สืบทอดบทป๓นตุนจากผู๎เป็นแมํผํานการขับเพลงกลํอมเด็ก สํวนคุณแมํของตนเองนั้นได๎สืบทอด
จากคุณทวดของทําน คุณทวดของคุณแมํเป็นนักขับป๓นตุนเลื่องชื่อในสมัยนั้น จนเจ๎าเมืองรามันอยาก
ให๎มาเป็นผู๎รับใช๎ประจําวัง รับหน๎าที่ขับเพลงกลํอมในวังโกตาบารู เมืองรามันในอดีต คุณทวดของคุณ
แมํไมํอยากไป แตํกลัวจะไมํปลอดภัย ทํานจึงได๎ลี้ภัยไปอาศัยความคุ๎มครองของเจ๎าเมืองยาลอ โดย
อาศัยอยูํที่บ๎านบาโดในเขตอําเภอเมืองยะลาในป๓จจุบัน จากการสืบทราบอายุของบทป๓นตุนที่ได๎จาก
นายสะหะ แวสะมะแอ มีอายุไมํน๎อยกวํา 200 ปี
ขณะที่จากการสอบถามนางมารีแย กาซอ อายุ 88 ปี ผู๎รู๎ป๓นตุนจากบ๎านกูแบซีรา
อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี (2559, ธันวาคม 27) ทราบวํา ทํานได๎สืบทอดบทป๓นตุนจากคุณพํอของ
ทํานเองโดยคุณพํอของทํานได๎เสียชีวิตขณะที่ทํานอายุเพียง 15 ปี ในวัย 63 ปี บทป๓นตุนที่ได๎จาก
นางมารี แย กาซอจึงมีอายุไมํต่ํากวํา 140 ปี ทํานได๎กลําวอีกวําเนื่องจากในสมัยกํอนยังไมํมีระบบ
โรงเรียน พํอแมํในสมัยกํอนจึงปลูกฝ๓งหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตํางๆ ผํานเพลงกลํอมเด็กในรูปของ
ป๓นตุนหรือซาอิรเพื่อความไพเราะและงํายตํอการจดจํา
ในป๓จจุบันบทป๓นตุนดั้งเดิมจํานวนมากได๎สูญหายไปจากสังคมชาวมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ไมํเป็นที่นิยมในหมูํชนรุํนใหมํ ไมํมีโอกาสในการนํามาใช๎ ไมํมีการจดบันทึก และแทบ
จะไมํมีการสืบทอดสูํชนรุํนหลัง เพราะสถานการณ๑และสิ่งแวดล๎อมในป๓จจุบันได๎ปรับเปลี่ยนคํานิยม
สังคมยุคใหมํ ซึ่งแตกตํางกับสังคมในสมัยกํอนโดยสิ้นเชิง เสมือนเป็นมํานกั้นการถํายโอนภูมิป๓ญญา
จากรุํน สูํ รุํน ป๓น ตุนจึ งกําลั งกลายเป็นวรรณกรรมล้ําคําที่ถูกลื ม สาเหตุสําคัญที่ทําให๎ ป๓นตุนมลายู
ปาตานีลดบทบาทลง คือ การรับอิทธิพลคํานิยมสมัยใหมํเข๎ามาแทนที่ ทําให๎คนในสังคมเพิกเฉยตํอ
มรดกทางป๓ญญาของตนเอง โดยมุํงให๎ความสนใจตํอคํานิยมสมัยใหมํในด๎านเดียว ผลักดันให๎คนใน
สังคมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และวิถีการดําเนินชีวิต ปมสาเหตุอีกด๎านหนึ่งของการลดถอยลง
ของป๓นตุน คือ การขาดองค๑กรที่เข๎มแข็งรับผิดชอบและกํากับดู แลมาอยํางยาวนาน นอกจากนี้ความ
อํอนแอลงของภาษามลายูในหมํคนรุํนใหมํยํอมสํงผลกระทบตํอการนําป๓นตุนไปใช๎หรือทําความเข๎าใจ
บทป๓นตุน ทําให๎สถานการณ๑ของป๓นตุนในพื้นที่แหํงนี้ตกอยูํในภาวะเสี่ยงตํอการสูญหายเป็นอยํางยิ่ง
อับดุลฮาเล็ม คาเร็ง (2560, กันยายน 29) ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา
“ปันตุนที่ถือว่ากาลังสูญหายไปจริงๆ คือปันตุนดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น ที่เรียกว่า pantun warisan ไม่สามารถระบุผู้แต่งหรือแหล่งที่มาได้
ส่วนมากใช้เป็นเพลงกล่อมเด็ก ปันตุนเหล่านี้แทบจะสูญ หายไปจากสังคม
มลายูปาตานีโดยสิ้ นเชิง เพราะไร้ผู้สืบทอดจากคนรุ่นใหม่ ประกอบความ
อ่อนแอทางภาษามลายูของคนรุ่นใหม่ การรับค่านิยมสากลผ่ านสื่ อยุคไร้
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พรมแดนในปัจจุบันและความไม่สนใจในอัตลักษณ์ชาติพันธ์ของกลุ่มนิยม
ศาสนาแบบ puritant”
สอดคล๎องกับการบอกเลําของผู๎รู๎ป๓นตุนดั้งเดิมหลายๆ ทํานที่พูดเป็นเสียงเดียวกันวํา
ในป๓จจุบันแทบไมํได๎ขับร๎องป๓นตุนอีกตํอไป เพราะกิจกรรมตํางๆที่เคยใช๎ป๓นตุนได๎ลดความนิยมลง
หรือถูกแทนที่ด๎วยการขับร๎องเป็นบทเพลงประเภทอื่นแทน ดังคํากลําวของนายสาหะ แวสะมะแอ
(2560, พฤศจิกายน 20)
“ตนยังจดจาบทปันตุนที่ใช้ขับเป็นเพลงกล่อมเด็กอยูจานวนไม่น้อย แม้จะขับ
ร้องบ้างในขณะมีโอกาสเลี้ยงดูหลาน แต่ถือว่าน้อยครั้งมากไม่ได้ทาเป็นกิจวัตร
เหมือนครั้งที่คุณแม่ใช้กับตนในวัยเด็ก เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ระหว่างอดีต
กับปัจจุบัน ถึงความแตกต่างในด้านการให้ความอบอุ่น และอารมณ์สุ นทรีย์
ขณะเลี้ยงดูบุตรหลาน...”
แนวคิดเรื่องคํานิยมในการรักษาความบริสุทธิ์ ในอิสลาม พยายามเจียรไนอิสลามให๎
ปลอดจากอิทธิพลของความเป็ น ท๎องถิ่นใดๆ โดยถือวํา คําภีร๑อัลกุรอาน และพระวจนะของทําน
ศาสนฑูตมีความสมบูรณ๑ครบถ๎วนแล๎ว จึงไมํมีความจําเป็นใดๆ ทีจะต๎องใช๎อยํางอื่นมาเป็นสื่อขัดเกลา
สังคม แนวคิดนี้มีสํวนไมํน๎อยที่ทําให๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎านวรรณกรรม เชํน ป๓นตุน สํานวนสอนใจ
นิทาน ไมํได๎รับการเหลียวแล ฉะนั้นการลดน๎อยลงไปของป๓นตุนคงจะไปโทษใครอื่นไมํได๎ มากไปกวํา
โทษตนเองที่ไมํให๎ความสําคัญ ไมํพยายามเรียนรู๎และสืบตํอ การขาดตอนในการสืบทอดเกิดจากการ
เปลี่ยนในคํานิยมของสังคม เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนไปตํอป๓นตุน ดังสะท๎อนได๎จากการให๎สัมภาษณ๑ของ
ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560, กรกฎาคม 17)
“.....แม้ปันตุนดั้งเดิมจะยังคงมีอยู่บ้าง แต่ได้ถูกแทนที่ด้วยเพลงอานาซีด 9
ที่ได้รับการฝึกฝนโดยครูศาสนาในโรงเรีย ขณะเดียวกัน การขับปันตุน
ในขณะกล่อมเด็กนอน ไดรับการแนะนาจากบาบอ10 บางท่านว่า ควรขับ
ร้องด้วยการกล่าวสรรเสริญพระองค์อัลลอฮจะได้ผลบุญมากกว่า....”
ความจริงแล๎วตัว บทป๓นตุนเองไมํเป็นสิ่งต๎องห๎ ามในอิสลามแตํประการใด เพราะ
คํานิยมในป๓นตุนล๎วนเป็นคํานิยมในอิสลาม เพราะอิสลามได๎ซึมซัมเข๎าสูํวิถีชีวิตชาวมลายูมาช๎านาน
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เพลงแนวศาสนาหรือสังคม มีเนื้อหาเชิงสรรเสริญพระเจ๎า สรรเสริญทํานบี และหลักคําสอนในอิสลาม
ผู๎รู๎ศาสนา ทําหน๎าที่สอนศาสนาในโรงเรียนปอเนาะหรือตามมัสยิด
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แล๎ว จนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันระหวํางมลายูและอิสลาม จึงไมํเป็นการห๎ามแตํประการใดที่จะใช๎
ป๓นตุนในกิกรรมทางศาสนา เชํน สอดแทรกป๓นตุนในการคุตบะห๑11 ในวันศุกร๑ เป็นต๎น
ด๎วยอิทธิพลของแนวคิดทางศาสนาดังกลําวนี้ ทําให๎ป๓นตุนยิ่งถอยหํางไปจากวิถีชิวิต
ของชาวมลายูไปอีก และยังทําให๎มุมมองหรือทัศนคติของชาวมลายูโดยทั่วไปตํอป๓นตุนเปลี่ยนแปลงไป
ด๎วย เพราะจากการศึกษาพบวําในชํวงที่ป๓นตุนได๎หดหายไปจากการใช๎ในวิถีชีวิตประจําวัน ป๓นตุนได๎
ถูกนําไปใช๎ในรูปแบบของการประพันธ๑เป็นบทเพลงบาดีเกร๑ และในวายังกูลิต (หนังตะลุง) เน๎นการ
สร๎างความบัน เทิงเป็นหลัก ซึ่งกลุํมผู๎รู๎ในศาสนาไมํเห็นด๎วยกับการใช๎ความบันเทิงในลักษณะนี้ อีก
เชํนกัน ด๎วยอิทธิพลของผู๎รู๎ทางศาสนาดังกลําว ยํอมสํงผลโดยตรงตํอผู๎ที่ยึดเครํงในหลักศาสนา ยกเว๎น
กลุํมคนที่ไมํเครํงครัดในศาสนา กลุํมนี้จะนิยมสื่อให๎ความบันเทิงในรูปแบบดังกลําวตํอไป จนในระยะ
หลังเป็นที่เข๎าใจในบางกลุํมคนวํา ป๓นตุนคือ เพลงบาดีเกร๑ เป็นบทร๎อยกรองที่ไมํเกี่ยวข๎องกับศาสนา
อิสลาม หากจะใช๎วรรณกรรมร๎อยกรองที่สื่อคํานิยมทางศาสนา ควรใช๎บทร๎อยกรองในรูปซาอีร ซึ่งเป็น
รูปแบบร๎อยกรองที่รับอิทธิพลโดยตรงจากโลกอาหรับพร๎อมๆกับการรับอิสลาม ดังตัวอยําง เชํน บท
อํานชีวประวัติของศาสดา ที่นิยมอํานเป็น ทํานองเสนาะในชํวงเดือนแหํงการประสูติ ของทํานศาสดา
มูฮําหมัด ก็อยูํในรูปของซาอีรทั้งสิ้น งานประพันธ๑ในรูปร๎อยกรองของเชคอะฮ๑มัด อัลฟาตอนี ปราชญ๑
ที่ยิ่งใหญํของชาวปาตานี ก็ล๎วนประพันธ๑ในรูปร๎อยกรองซาอีรเชํนกัน
อยํางไรก็ตามเพลงบาดีเกร๑นับวํามีสํวนในการธํารงรักษาป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานี
อยูํไมํน๎อย บทเพลงบาดีเกร๑จํานวนไมํน๎อยที่มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่นิยมไมํเพียงแตํในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เทํานั้น แตํยังรวมถึงพื้นที่รัฐชายแดนของประเทศ
มาเลเซีย เชํน กลันตัน ตรังกะนู เป็นต๎น ดังตัวอยํางบทเพลงที่ประพันธ๑และขับร๎องโดยมะเยะ
Lutut keras,
Tulang besi;
Usaha malas,
Tak se cari.
Bendangnya luas,
Tak ada padi;
Genak tak berberas,
Ubi tak berisi.
Kebun sayur,
Kho duk kosong;
11

การบรรยายธรรมศาสนาที่มัสยิดในชํวงการทําพิธีละหมาดวันศุกร๑

เขําแข็ง
กระดูกเหล็ก
ขี้เกียจพยายาม
ไมํขวนหา
ผืนนากว๎าง
ไมํมีต๎นข๎าว
โถไมํมีข๎าว
มันไมํมีหัว
ไรํผัก
ปลํอยวํางเปลํา
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Selaput tunggul,
Naik menerung.
Pisang tepi dapur,
Berbuah terbit jantung;
Nya tak ambil padul,
Habis makan di burung.
Tubuh kho tua,
Penyakit nak mari;
Belajar mengaji mengeja,
Mata tak bergari.
Bacaan pun telo,
Lidah tak nak jadi;
Dunia pun nak sahaja,
Akhirat pula rugi.
Kepala uban,
Rambut dua serupa;
Sain kho renggan,
Orang tak mulia.
Tenagapun kurang,
Kuasapun tak ada;
Kalau umur panjang,
Macam mana kita kira.

เหลือแตํตอ
ขึ้นหญ๎ารก
กล๎วยอยูํข๎างรั้ว
ออกผลออกปลี
ก็ไมํได๎เหลียวแล
จนนกกินเสียหมด
กายยิ่งแกํลง
โรคเริ่มถามหา
ฝึกเรียนสะกดอําน
ดวงตาไมํคํอยชัด
การอํานก็ติดขัด
ลิ้นใช๎ไมํคลํอง
โลกนี้ดูจะสูญเปลํา
โลกนําก็ขาดทุนอีก
หัวหงอก
ผมสองสี
เพื่อนคํอยๆ เหินหําง
คนเก็ไมํให๎เกียรติ
กําลังก็ลดน๎อยลง
อํานาจก็ไมํมี
หากวําอายุยืน
เราจะทําอยํางไรดี

ชํว งเปลี่ ย ผํานทางสั งคมในมิติด๎านการเข๎าถึงการศึกษาของเยาวชน ถือวํามีสํ ว น
สําคัญยิ่งตํอความเสื่ อมถอยและความอยูํรอดของป๓นตุนมลายูปาตานี กลําวคือ จากบริบทการให๎
การศึกษา การอบรมฟูมฟ๓กลูกในวัยแรกเริ่มของเด็ก แตํเดิมสถาบันครอบครัวจะทําหน๎าที่หลักในการ
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต ผํานการถํายทอดโดยตรงจากพํอแมํ และปูุยํา ตายาย ตามลักษณะครอบครัว
ใหญํของชาวมลายูในอดีต เป็นการรับประสบการณ๑ตรงในสภาพแวดล๎อมจริง นับวําเป็นการอนุบาล
เด็กที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเด็กยิ่ง บทป๓นตุนก็มีสํวนในฐานะสื่อให๎ความบันเทิงเชิงสอดแทรก
หลักคําสอน ในรูปแบบของเพลงกลํอมเด็ก บทร๎องประกอบการละเลํน บทร๎องทั่วๆ ไปสําหรับเด็กที่
จะขับขานในบ๎าน ในหมูํบ๎าน อยํางเป็นปกติวิถี เด็กๆ เกิดสุนทรียภาพ ทัศนคติ มโนทัศน๑ และภาษาที่
สื่อถึงอัตลักษณ๑ของตัวตน พร๎อมที่จะก๎าวสูํการเรียนรู๎ในระดับที่สูงขึ้นตํอไป
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แตํเมื่อเริ่มมีการบังคับให๎เด็กวัยเยาว๑ดังกลําวต๎องเข๎าสูํระบบการศึกษาในลักษณะ
ของโรงเรียนรัฐ มีการนําหลักสูตรจากสํวนกลาง ทําให๎เด็กมีเวลาเรียนรู๎จากสถาบันครอบครัวน๎อยลง
เกิดการเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่จากสถาบันครอบครัว เป็นโรงเรียนในฐานะผู๎ให๎การอบรมเด็ก ถือวําเป็น
สิ่งดีเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แตํก็สํงผลกระทบมากมาย เมื่อเด็กต๎องเรียนรู๎เพื่อเตรียม
ความพร๎อมตนเองในบริบทที่แปลกใหมํ ภาษาที่แปลกใหมํ บริบทดังกลําวนี้แทบไมํมีรากเหง๎าของ
ความเป็นท๎องถิ่นมาเกี่ยวข๎องเลย สถานการณ๑ในชํวงเปลี่ยนผํานนี้ถือเป็นชํวงแรกๆ ของการขาดตอน
ในการถํายทอดภูมิปญ
๓ ญา มิใชํเพียงป๓นตุนเทํานั้น แตํเกิดขึ้นกับภูมิป๓ญญาอื่นๆ ด๎วยเชํนกัน
สถานการณ๑เ ชํน นี้ ยั งมีนั กคิ ดชาวมลายู ที่เริ่ มตระหนักในผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงมีการพยายามนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดยเฉพาะด๎านภาษาและศาสนาเข๎าสูํ
ระบบการศึกษาสมัยใหมํให๎ได๎ ด๎วยการเปิดสอนเด็กในชํวงวันหยุด พัฒนาปอเนาะเป็นระบบโรงเรียน
ซึ่งสามารถนําหลักสูตรที่สอดคล๎องกับท๎ องถิ่นเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ของเด็กได๎บ๎าง แม๎จะไมํมาก แตํ
ถือเป็นกําแพงแนวสุดท๎ายที่ มีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาพรมแดนด๎านอัตลักษณ๑ของชาติพันธ๑ให๎
คงอยูํตลอดมา
2) ป๓นตุนสมัยใหมํกับบทบาทที่เปลี่ยนไป
ในป๓จจุบันแม๎จะไมํพบการใช๎ป๓นตุนในวิถีชีวิตเหมือนในอดีตอีกตํอไป แตํยังพบมี
การสอนและขับร๎องป๓นตุนอยูํบ๎างในศูนย๑อบรมจริธรรมประจํามัสยิด หรือที่รู๎จักในชื่อโรงเรียนตาดีกา
และในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยพบมีการสอนป๓นตุน
เฉพาะในวิชาภาษามลายู แตํไมํมากนัก มีการแสดงการขับร๎องป๓นตุน หรือแขํงขันการขับป๓นตุนอยูํ
บ๎างในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน แตํสํวนใหญํเป็นป๓นตุนที่ไมํคํอยเน๎นคุณภาพหรือคุณคําทางการ
ขัดเกลาสังคมมากนัก เน๎นเพียงความบันเทิงสนุกสนาน ซึ่งไมํใชํวัตถุป ระสงค๑หลักของป๓นตุน การ
เรียนรู๎ป๓นตุนของคนรุํนใหมํถูกจํากัดเพียงการเรียนรู๎จากระบบโรงเรียน แตํจากการศึกษาพบวําใน
โรงเรียนตํางๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีผู๎สอนที่มีความสามารถด๎านป๓นตุนอยูํน๎อยมาก หลาย
โรงเรียนไมํมีผู๎จบการศึกษาด๎านภาษามลายูเลย
ป๓จจัยด๎านความอํอนแอด๎านภาษามลายูข องคนรุํนใหมํ นับเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทํา
ให๎ไมํสามารถเขียนป๓นตุนที่มีคุณภาพได๎ ไมํสามารถแม๎แตํทําความเข๎าใจบทป๓นตุนที่มีอยูํเดิมได๎อยําง
ลึกซึ้ง สอดคล๎องกับ อิบราเฮ็ม ณรงค๑รักษาเขต และคณะ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชนวิทยาของ
มลายูมุสลิมจังหวัดป๓ตตานี: ศึกษาผํานสุภาษิต และสํานวนสอนสั่ ง พบวําในชุมชนมลายู -มุสลิมนั้น
บางคนยั งสามารถรั กษาอัตลั กษณ๑ด๎านภาษาไว๎ได๎บ๎าง เพราะเห็นถึงความงดงามของภาษา และ
สามารถสะท๎อนถึงบริบทของพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี แตํคนรุํนใหมํที่ได๎รับการศึกษาโดยหลักสูตรที่เน๎นการ
ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทําให๎สมรรถนะด๎านภาษามลายูลดน๎อยลง การสืบทอดองค๑ความรู๎เดิมที่
สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนกําลังลดลงไปมาก ทําให๎สุภาษิต และสํานวนสอนสั่งอันเป็นสํวนหนึ่งของการ
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ใช๎ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมีการนํามาใช๎ลดลงตามไปด๎วย จากสาเหตุดังกลําวใชํวําสังคมมลายูใน
ป๓จจุบันไมํชอบป๓นตุน แตํขาดทั้งผู๎รู๎ที่คอยอบรมสั่งสอน และขาดแคลนบทป๓นตุนที่จะเป็นสื่อให๎คนรุํน
ใหมํได๎เรียนรู๎ ดังที่อาจารย๑ฮูเซ็น เบ็ญยูซุฟ (2560, พฤษจิกายน 25) ได๎กลําววํา
“ในปัจจุบันเราขาดแคลนปันตุน ทั้งในด้านบุคลและบทปันตุน แต่มั่นใจว่า
ปันตุนยังเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ ด้วยภาษาที่งดงาม เนื้อหากินใจ สังเกต
ได้ ทุกครั้ งที่ตนได้อ่านบทปันตุนในที่ส าธารณะ จะสะกดให้ ทุกคนหยุดนิ่ง
เรียกร้องให้อ่านต่อเมื่อตนหยุดอยู่เสมอ”
จากการศึกษายังพบอีกวํา ในป๓จจุบันกลุํมคนที่สามารถเข๎าถึงป๓นตุนได๎งํ ายที่สุดคือ
กลุํมนักเรียนในโรงเรียน แตํกลุํมที่สามารถทําความเข๎าใจเนื้อหาของป๓นตุนได๎มากที่สุด คือ กลุํมวัย
ผู๎ใหญํ เพราะยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูได๎ดี เมื่อเทียบกับคนรุํนใหมํที่ไมํสารถจะ
สื่อสารด๎วยภาษามลายูล๎วนได๎ จําเป็นต๎องใช๎คําศัพท๑ภาษาไทยผสมปนด๎วยเสมอ สํวนกลุํมที่มีบทบาท
มากที่สุดตํอการเป็นผู๎ทําหน๎าที่อบรมถํายทอด คือ กลุํมครูสอนวิชาภาษามลายู
ความเปลี่ยนแปลงที่แตกตําไปจากอดีตของการใช๎ป๓นตุนในป๓จจุบันที่เห็นได๎ชัด คือ
ไมํมีการใช๎ป๓นตุนตามวิถีชีวิตปกติ และพิธีกรรมตํางๆ ในสังคมอีกตํอไป มีการเรียนการสอนป๓นตุน
เพียงเล็ กน๎ อยในรายวิชาภาษามลายู มีการใช๎ป๓นตุนอยูํบ๎างในกลุํ มเล็กๆ ของผู๎ รู๎ป๓นตุนที่สามารถ
ประพันธ๑ได๎เองตามสถาณการณ๑ และนําไปใช๎เฉพาะในวันที่มีกิจกรรมภาคเวที สํวนผู๎ฟ๓งในฐานะผู๎รับ
สาร คิดวําการฟ๓งป๓นตุน เป็นความบันเทิงมากกวําการได๎เรียนรู๎และซึมซับคําสอนและคํานิยมที่แฝงอยูํ
ในป๓นตุน สอดคล๎องกับ Tenas Effendy (2007) ที่ได๎ศึกษาพบวํา การใช๎ป๓นตุนในหมูํชาวมลายูได๎
ลดลงเป็นอันมาก แม๎จะยังคงมีการใช๎ป๓นตุนอยูํบ๎างในป๓จจุบัน แตํดูเหมือนวําสําหรับเยาวชนคนรุํน
ใหมํสํวนใหญํเห็นวํา ป๓นตุนเป็นเพียงบทกลอนเพื่อความบันเทิง โดยไมํได๎ตระหนังถึงบทบาทสําคัญใน
การเสริมสร๎างสังคมมาอยํางยาวนาน
3) การฟื้นฟูป๓นตุนในบริบทสังคมยุคป๓จจุบัน
เมื่อบทบาทของการเป็นสถานที่อบรมฟูมฟ๓กเด็กๆ และเยาวชนในป๓ จจุบัน เปลี่ยน
จากสถาบั น ครอบครั ว เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย น เด็ ก ๆ ใช๎ เ วลาในการเรี ย นรู๎ สิ่ ง ตํ า งๆ
ที่โรงเรียนมากกวําที่บ๎าน โอกาสที่จะได๎เรียนรู๎จากสื่อที่มีอยูํในท๎องถิ่นลดน๎อยลงไป แตํ ถูกแทนที่ด๎วย
สื่อแวดล๎อมตามหลักสูตรที่สํวนกลางกําหนด ลักษณะของความไมํสมดุลในการเรียนรู๎ของเด็กๆ ใน
พื้น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต๎ ได๎ดํ า เนิ น มาอยํ า งยาวนาน ผลั ก ดัน ให๎ คํ านิ ย มของเยาวชนรุํ น ใหมํ
เปลี่ยนไป ความไมํตอบโจทย๑ ตามความต๎องการของสังคมของการจัดการศึกษาโดยรัฐในพื้นที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต๎ สังเกตได๎จากการนิยมสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกวําโรงเรียนของ
รัฐ ทั้งที่ต๎องใช๎คําใช๎จํายมากกวํา แตํกระนั้นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เองก็ยังไมํมีความโดดเดํนในการนํา
ภูมิป๓ญญาและอัตลักษณ๑ความเป็นท๎องถิ่นมากนัก ยกเว๎นอัตลักษณ๑ด๎านศาสนาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางเข๎มข๎น ฉะนั้นการไมํสามารถปรับตัวเองของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากการเรียนรู๎ใน
ครอบครัวหรือชุมชน สูํการจัดการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียน จะทําให๎ภูมิป๓ญญาเหลํานี้ คํอยๆ ลดน๎อย
หายไปอยํางนําเสียดาย เฉกเชํนเดียวกับป๓นตุน ในฐานะวรรณกรรมที่เป็นภูมิป๓ญญาแหํงการขัดเกลา
สังคมสูํอัตลักษณ๑ และคํานิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ ของชาวมลายู ก็กําลังตกอยูํในภาวะที่
สุํมเสี่ยงตํอการสูญหายด๎วยเชํนกัน ฉนั้นโอกาสในการฟื้นฟูป๓นตุนในป๓จจุบันจึงขึ้นอยูํกับการสามารถ
นําป๓นตุนสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนมากน๎อยเพียงใด
ป๓ญหาของการลดหายของป๓นตุน ไมํใชํอยูํที่ตัวบทป๓นตุนเองที่มิอาจตอบโจทย๑ความ
ต๎องการของสังคมยุคใหมํ ได๎ แตํป๓ญหาอยูํที่การนําไปใช๎ของคนยุคป๓จจุบัน การแก๎ป๓ญหาจึงต๎องแก๎ที่
กระบวนการนําไปใช๎ ดังการให๎ข๎อคิดเห็นของ ดร.ฮามีดิน สะนอ (2560, ธันวาคม 17)
“ปั น ตุ น มี คุ ณ ค่ า ในตั ว ตนอยู่ เ สมอ เพราะคุ ณ ลั ก ษณะของปั น ตุ น คื อ การ
ขัดเกลาคน ฉะนั้นสังคมใดมีโอกาสได้ซึมซับปันตุน สังคมนั้นจะได้รับอนิสงค์
แห่งการขัดเกลานี้โดยอุตโนมัติ แต่ที่เป็นปัญหา คือ คนที่จะนาปันตุนไปใช้
ต่างหาก”
ด๎วยความตระหนักและหวงแหนในภูมิป๓ญญาและอัตลักษณ๑ในตัวตนของประชาชน
ในพื้นที่ จึงมีความพยายามรักษาและฟื้นฟูอัตลักษณ๑ของตนผํานระบบการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรี ยน
ตาดีกาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถือวําเป็นผู๎มีบทบาทสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน ดัง
สังเกตุได๎จากการกําหนดคําขวัญในการจัดการศึกษาในระดับตาดีกาประจําปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2543
เป็นต๎นมา ดังนี้
พ.ศ.2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550

Tak kan Melayu Hilang di Dunia
Tadika Melibar Agama Tersibar
Menyemai Benih Menabur Jasa
Merentas Jalan Meniti Arus
Lunas Berteras Tunas Bernafas
Santun Adalah Budaya Kita
Pendidikan Asas Kejayaan
Ilmu Menyinari Hidup
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พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

Ilmu Asas Kemajuan
Rajin Usha Tangga Kejayaan
Ilmu Nadi Dewasa
Tadika Cemerlang Bangsa Gemilang
Membaca Budaya Kita
Caknakan Bahasa Julangkan Budaya
Memupuk Budaya Menyatu Ummat
Jayakan Bahasa Ibunda Kita
Bahasa Berkembang Budaya Gemilang
Bahasa Berkembang Budaya Gemilang

คําขวัญข๎างต๎นบํงชี้ชัดเจนถึงความพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน โดยวางอยูํบนพื้นฐานของการตื่นรู๎ด๎าน ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางอัตลักษณ๑ของชาวมลายู เชํน Membaca Budaya Kita (การอํานเป็นวัฒนธรรมของเรา)
Caknakan Bahasa Julangkan Budaya (ตระหนักในภาษา เชิดชูวัฒนธรรม) Bahasa
Berkembang Budaya Gemilang (ภาษาเบํงบาน วัฒนธรรมเลิศล้ํา) เป็นต๎น
แม๎ในป๓จจุบันป๓นตุนปรากฏเพียงการขับขานบนเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน
เทํานั้น แตํก็เริ่มเห็นพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอยํางคํอยเป็นคํอยไป การสอนภาษามลายู ในป๓จจุบัน
มีการขยายตัวเป็นอยํางมาก มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหํงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎เปิดสอนเอก
ภาษามลายู และมีการเปิดสอนภวิชาภาษามลายูกระจายตามมหาวิทยาลัยในภาคตํางๆ ทั่วประเทศ
ถือเป็นกระแสการตื่นตัวรั บอาเซียน ซึ่งประชากรมากวําสามร๎อยล๎านคนพูดสื่อสารด๎วยภาษามลายู
บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงสํงผลโดยตรงตํอการผลิตบุคคลที่มีความสามารถด๎านภาษามลายู และ
วรรณกรรมมลายูสูํการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโรงเรียน
การนํ า ป๓ น ตุ น เข๎ า สูํ ร ะบบโรงเรี ย นตาดี ก าได๎ ถื อ วํ า เป็ น ก๎ า วยํ า งสํ า คั ญ ยิ่ ง เพราะ
โรงเรียนตาดีกามีในทุกหมูํบ๎าน หากมีกาจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องทั้งการเรียนการสอน การอบรม
ครูผู๎สอน และจัดให๎มีเวทีประชันความสามารถด๎านป๓นตุน ยํอมเกิดการตื่นตัวและกระแสความนิยมได๎
ไมํยาก ทั้งจําเป็นต๎องเป็นกิจกรรมที่ถูกกําหนดเป็นแผนตํอเนื่องขององค๑กรที่รับผิดชอบ
การฟื้นตัวของป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ จึงขึ้นอยูํกับ
ป๓จจัย 3 ด๎านที่สําคัญ คือ ป๓จจัยด๎านบุคคล ป๓จจัยด๎านแหลํงข๎อมูล และป๓จจัยด๎านกิจกรรมสํงเสริม
การใช๎ ป๓จจัยทั้ง 3 ด๎านนี้มีความกี่ยวโยงกัน จึงจําเป็นต๎องดําเนินการไปพร๎อมๆ กัน จากการศึกษาใน
แตํละประเด็นพบวํา
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ประเด็นที่ 1 ประเด็นด๎านบุคคล ประกอบด๎วย กลุํ มผู๎รู๎ป๓นตุน กลุํมผู๎รู๎วรรณกรรม
มลายู และกลุํมนักศึกษาเอกภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู กลุํมบุคคลทั้ง 3 กลุํมนี้ ถือเป็นบุคคลที่
มีบทบาทโดยตรงตํออนาคตของป๓นตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนใน
ป๓จจุบันพบมีน๎อยมาก โดยเฉพาะผู๎รู๎ป๓นตุนดั้งเดิมที่สืบทอดบทป๓น ตุนกันมาอยํางยาวนานจากรุํนสูํรุํน
กําลังอยูํในชํวงขาดการสืบทอด สํวนผู๎รู๎ป๓นตุนที่สามารถประพันธ๑ป๓นตุนด๎วยตนเอง พบเป็นกลุํมเล็กๆ
ที่มีความสนใจในวรรณกรรมมลายูเป็นการเฉพาะ มีการรวมกลุํมอยํางไมํเป็นทางการในรูป กลุํมใน
สังคมโซเซียลเน็ตเวิร๑ค ยังไมํมีกิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นระบบใดๆ กับกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนเลย
กลุํมที่ถือวํากําลังเป็นผู๎มีบทบาทเป็นเฟืองตัวสําคัญในการเชื่ อมตํอกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนกับ
กลุํมนักศึกษา คือ กลุํมผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู ในป๓จจุบันมีผู๎สําเร็จการศึกษาในสาขาวรรณกรรมมลายู
และปฏิบัติงานอยูํในพื้นที่มีจํานวนน๎อยมาก แตํเริ่มมีการขับเคลื่อนในด๎านการเตรียมบุ คคลรุํนใหมํ
ด๎วยการเปิดสอนวรรณกรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเดํนของ
สถาบันอิสลามศึกษาขั้นสูงเช็คดาวุดอัลฟาฏอนี อัลอิสลามียะห๑ (Jamiah Islam Syeikh Daud Al
fathani - JISDA) ที่เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร๑ภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู เป็นสถาบันแรก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทํา ให๎เกิดพื้นที่แหํงการถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านวรรณกรรมมลายู
รวมทั้งป๓นตุนซึ่งอยูํในชํวงถูกแชํแข็ง ขาดขั้นตอนการสืบทอดมาอยํางยาวนาน
สํวนกลุํมนักศึกษาในฐานะเป็นเยาวชนรุํนใหมํ ที่จะเข๎ามามีบทบาทในอนาคต พบมี
การให๎ความสนใจด๎านการศึกษาตํอในเอกภาษามลายูมากขึ้น เริ่มมีนักศึกษาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน
ทั้งในรูปการสืบค๎นหาข๎อมูลวรรณกรรม การจัดเวที่เสวนาด๎านวรรณกรรมมลายู การจัดคํายอบรมด๎าน
การเรียนรู๎วรรณกรรมตามโรงเรียนตํางๆ และกิจกรรมภาคเวทีตามชุมชนตํางๆ ถือเป็นกระแส และ
แนวโน๎มที่เป็นที่มั่นใจได๎วํา บุคคลที่เป็นผู๎รู๎ด๎านวรรณกรรมมลายูจะไมํสูญหายไปจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ เพียงแตํเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทตามบริบทของสังคมป๓จจุบัน
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด๎านแหลํงข๎อมูลป๓นตุน เป็นประเด็นที่นับวําอํอนแอมากที่สุด
เพราะพบแหลํงข๎อมูลป๓นตุนมลายูปาตานีอยูํน๎อยมาก ไมํพบการรวมเลํมบทป๓นตุนมลายูปาตานีฉบับที่
เป็นทางการ และเผยแพรํสูํธารณะชน มีเพียงการจดบันทึกเป็นเอกสารสํวนตัว หรือรวมเลํมเล็กๆ ที่มี
การนําไปใช๎เฉพาะกลุํมหรือโอกาส ไมํพบการรวมรวมข๎อมูลในรูปสื่ออิเลคทรอนิก เพื่องํายตํอการ
สืบ ค๎น และแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ด๎ว ยข๎อจํากัด ของแหลํ งข๎อมูล ป๓นตุนในป๓จจุบัน กลายเป็น
ข๎อจํากัดในการเข๎าถึงบทป๓นตุนมลายูปาตานีของผู๎ที่สนใจป๓นตุน อาจเป็นเพราะวําสังคมมลายูปาตานี
โดยภาพรวมแล๎ว ไมํคํอยชอบอํานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสื อภาษามลายูทั้งในรูปตัวเขียนยาวี และรูมี
ดังข๎อคิดเห็นของ ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560 ธันวาคม, 21)
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“สังคมมลายูไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน ตนเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ฟาจัร (Fajar) หนังสือพิมพ์ภาษามลายูฉบับเดียวที่วางขายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ มนักอ่านกลุ่ ม
เล็กๆ เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นครูสอนศาสนาและนักเรียนนักศึกษา จนในที่สุด
ต้องปิดตัวลง”
ในป๓จจุบัน ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา ได๎หันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับ วรรณกรรม
มลายู ประวั ติ ศ าสตร๑ การศึ ก ษา สั ง คม เศรษฐกิ จ และศาสนา จนมี ห นั ง สื อ ในนามปากกา
อับดุลเราะห๑มาน เดวานี ออกสูํตลาดมากมายหลายเลํม ที่สําคัญทุกเลํมเขียนด๎วยภาษามลายูอักษร
ยาวี นอกเหนือจากทํานแล๎ว ยังมีนักเขียนอีกหลายทํานที่เขียนหนังสือในภาษามลายูอักษรยาวี แตํ
สํวนมากจะเกี่ยวกับด๎านศาสนาเพียงอยํางเดียว ทําให๎ในป๓จจุบันมีแหลํงข๎อมูลเพื่อใช๎ในการอ๎างอิง
เกี่ยวกับวรรณกรรมป๓นตุนมลายูปาตานีอยูํน๎อยมาก อยํางไรก็ตามในป๓จจุบันเริ่มมีการจัดการอบรม
เพื่อพัฒนานักเขียนรุํนใหมํมากขึ้น ดําเนินการโดยเอกภาษามลายูในมหาลัยตํางๆ ชมรมโรงเรียน
ตาดีกา และองค๑กรภาคประชาสังคมตํางๆ
ประเด็น ที่ 3 ประเด็ นด๎า นกิจ กรรมสํ งเสริม การใช๎ เป็ นกิ จกรรมที่ เสริมสร๎า ง
บรรยากาศแวดล๎อมด๎านการนําป๓นตุนไปใช๎นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ใน
ป๓จจุบันพบวํายังไมํพบการจัดเวทีแสดงป๓นตุนหรือจัดแขํงขันป๓นตุนอยํางจริงจัง เหมือนการแขํงขัน
อานาซีด ซาญัก กลํ าวสุ นทรพจน๑ (Pidato) เป็นต๎น มีเพียงการขับป๓นตุ นในลักษณะเป็นกิจกรรม
สอดแทรกในกิจกรรมภาคเวทีของนักเรียน มีการนําบทป๓นตุนไปติดตามห๎องในสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา ปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา แตํถือวําเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น ไมํพบการปิดบท
ป๓นตนในที่สาธารณะอื่นๆ หรือในบ๎าน แตํพบมีการนําสํานวนโวหาร และสุภาษิตมลายูติดในบ๎านและ
สถานศึกษาอยูํบ๎าง ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560 ธันวาคม, 21) ได๎กลําวสะท๎อนถึงเรื่องนี้วํา
“....อย่างน้อยภายในบ้าน ควรต้องมีบทปันตุนดีๆ ที่คอยเป็นคติเตือนใจติด
อยู่ตามผนังบ้านอยู่บ้างสัก 2-3 บท....”
จากสถาณการณ๑ทั้ง 3 ประเด็นดังกลําว แม๎จะยังไมํอยูํในขั้นที่แข๎มแข็ง แตํถือวํายังมี
ต๎นทุนที่ยังสามารถขับเคลื่อนป๓นตุนมลายูปาตานีเข๎าสูํกิจกรรมในสังคมอีกครั้ง ด๎วยบริบทและบทบาท
ที่อาจแตกตํางไปจากเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความตํอเนื่องและการดําเนินการอยํางเป็นระบบ มีแผนการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจน ทุกฝุ ายที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจและดําเนินการในแนวทางเดียวกัน เมื่อป๓นตุนมี
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โอกาสเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในสังคมอีกครั้ง บทบาทและคุณคําของป๓นตุนตํอสังคมจะซึมซับสูํสังคมโดย
อัตโนมัติ เพราะป๓นตุนมีคุณลักษณะของการให๎การศึกษาอยูํแล๎ว
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี
ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคําถามการวิจัยข๎อที่ 1 เฉพาะในสํวนคุณคําของป๓นตุน
มลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎วําเป็นอยํางไร
การวิเคราะห๑บทป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวบรวมได๎ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิเคราะห๑
หาคุณคําใน 4 ประเด็นหลัก คือ คุณคําด๎านวรรณศิลป์ คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ คุณคําด๎านสังคม และ
คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละด๎าน ดังตํอไปนี้
2.1 คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 วํา
“ศิลปะในการแตํงหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม, วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี, หนังสือที่ได๎รับการยก
ยํองวําแตํงดี” จากความหมายนี้ การพิจารณาคุณคําด๎านวรรณศิลป์ ของป๓นตุนจึงต๎องศึกษาตั้งแตํการ
เลือกคําประพันธ๑ให๎เหมาะสมกับ ชนิดของป๓นตุน การรู๎จักตกแตํงถ๎อยคําให๎ไพเราะสละสลวยอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของภาษากวี และทําให๎ผู๎อํานเกิดความสะเทือนอารมณ๑ ซึ่งความไพเราะของบทป๓นตุน
เกิดด๎วยเหตุ 2 ประการ คือ ความไพเราะอันเกิดจากรสคํา และความไพเราะอันเกิดจากรสความ
ตามรายละเอียดดังตํอไปนี้
1) ความไพเราะอันเกิดจากรสคํา พบวําบทป๓นตุนมีการเลือกสรรคําที่มีเสียงเสนาะ
ไพเราะ ซึ่งเกิดจากวิธีการใช๎คําเลียนเสียงธรรมชาติ คําที่มีเสียงสัมผัสคล๎องจองกัน การเลํนคํา และ
ลีลาจังหวะของคํา เชํน
Orang rajin kerja kuat,
Lantai patah tolong tukar;
Ringan tulang perut berat,
Berat tulang perut lapar.

คนขยัน ทํางานหนัก
พื้นกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน
กระดูกเบา (ขยัน) ท๎องจะหนัก
กระดูกหนัก (เกียจคร๎าน) ท๎องก็หิว
(No. 68)

บทป๓นตุนข๎างต๎นนอกจากเป็นความไพเราะของการสัมผัสบังคับตามฉันทลักษณ๑ของ
ป๓น ตุน แล๎ ว ยั งพบการเลํน คําอยํ างแยบยลในสองวรรคสุ ดท๎าย เลื อกใช๎คําสั มผั ส ในของเสี ยงสระ
ringan กับ tulang และเลือกใช๎คําสัมผัสเสียงพยัญชนะในสํานวน perut berat berat tulang เป็น
การจงใจใช๎เสียง r (ร) เพื่อความไพเราะในการออกเสียง
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ความไพเราะที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ พบได๎ทั่วไปในบทป๓นตุนสําหรับเด็ก
เป็นการจงใจให๎เด็กเกิดมโนทัศน๑และรู๎สึกความผูกพันกับธรรมชาติ เป็นการปลูกฝ๓งการรักธรรมชาติ
ให๎อยูํกับธรรมชาติตั้งแตํเด็กๆ เชํนในบทป๓นตุน
Kuk kelek kuk,
Ayam balung mas;
............

เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก
ไกํหงอนทอง
………..
(No. 119)

Embek - embek kambing,
Kambing curi nangka;
............

แบะ แบะ เสียงแพะร๎อง
เจ๎าเพะ ขโมยลูกขนุน
...........
(No. 125)

บทป๓นตุนในวรรคพรรณนาข๎างต๎น ใช๎เสียงสัตว๑ คือ ไกํขัน และ แพะร๎อง เพราะเป็น
สัตว๑ใกล๎ตัวเด็ก เด็กได๎ฟ๓งเสียงของสัตว๑เหลํานี้อยูํทุกวัน การใช๎เสียงร๎องของสัตว๑ขึ้ นต๎น มักใช๎ขับร๎อง
เลํนในขณะเลี้ยงดูลูกอยูํที่บ๎าน เมื่อได๎ยินหรือพบเห็นสัตว๑เหลํานี้ บทป๓นตุนล๎อเลียนเสียงสัตว๑ก็จะถูก
ขับขานให๎เด็กฟ๓ง พร๎อมกับแฝงคําสอนในสํวนวรรคความหมายของบทป๓นตุน
2) ความไพเราะอันเกิดจากรสความ พิจารณาได๎จากการใช๎คําที่มีความหมายกระชับ
ชัดเจน และการใช๎โวหารตํางๆ สามารถถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึก ได๎อยํางลึกซึ้ ง กระแทกอารมณ๑
กระเทือนจิตใจ และกระทบความรู๎สึก เชํน
Embun bertakung di daun keladi,
Keladi subur di pinggiran taman;
Pantun indah ibarat telaga budi,
Siapa terminum menjadi budiman.
(No. 175)

น้ําค๎างขัง บนใบบอน
ใบบอนสมบูรณ๑ อยูํริมสวน
ป๓นตุนงดงาม เสมือนบํอคุณธรรม
ใครได๎ดื่มกิน ยํอมเป็นคนดี

การอธิบายคุณคําอันมหาศาลของป๓นตุนด๎วยคําวํา “บํอความดี” สามารถสื่อถึง
ความดีที่มีมากมายในบทป๓นตุน จะตักไปเทําไหรํก็ไมํมีวันหมด และใช๎คําวํา “ดื่มกิน” เมื่อกลําวถึงคน
ที่สามารถซึมซับคําสอนตํางๆ ที่มีในป๓นตุน การจงใจเลือกใช๎คําเหลํานี้สามารถเข๎าถึงสิ่งตํางๆ ที่เป็น
นามธรรม ให๎เป็นรูปธรรมชัดเจน เข๎าใจได๎งําย
ถึงแม๎ป๓นตุนจะบังคบสัมผัสเพียงท๎ายวรรคในลักษณะ a-b, a-b เทํานั้น แตํป๓นตุนที่
ถือวํามีคุณภาพสูง จะมีการสัมผัสรองระหวํางวรรค การสัมผัสเสียงภายในวรรค รวมทั้งการเลือกใช๎คํา
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ที่สวยงาม สั้นกระชับ ลุํมลึก เป็นภาษากวี เพื่อสร๎างความงดงามไพเราะและให๎ความหมายที่ลึกซึ้ง
ความไพเราะอันเกิดจากรสความนี้ มีหลักสําคัญที่เกี่ยวข๎องกัน 3 ด๎าน (ดาราวดี ประสีระตา, 2555 )
ดังนี้
2.1) การสรรคํา
การสรรคํา คือการเลือกใช๎คําให๎สื่อความคิด ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และ
อารมณ๑ได๎อยํางงดงาม โดยคํานึงถึงความงามด๎านเสียง โวหาร และรูปแบบคําประพันธ๑ การสรรคํา ใน
ป๓นตุนพบวํา ผู๎แตํงมีความละเอียดอํอนในการเลื อกใช๎คํา มากไปกวําการใช๎คําเพื่อสื่อความหมาย
เทํานั้น กลําวคือ มีการเลือกคําให๎เหมาะกับเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลที่ต๎องการสื่อถึง เลือกใช๎คํา
พ๎องเสียง เลือกใช๎คําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส สัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระและอักษร การเลํนคําซ้ํา
คํา เลือกใช๎คําเลียนเสียงหรือพฤติกรรมธรรมชาติ เลือกใช๎คําไวพจน๑ได๎ถูกต๎องตรงตามความหมาย ดัง
ตัวอยํางบทป๓นตุน
Ulam ulam pucuk jenerih,
Air setimba bertupah ruah;
Ulang ulang hendakkan nak boleh,
Seperti kerengga tunggu buah.
(No. 215)

ผักเอ๐ยผัก ยอดต๎นแซะ
น้ําในถัง หกกระจาย
ติดตามไมํเคย หํางหวังวําจะได๎
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎

บทป๓นตุนข๎างต๎น จงใจใช๎พฤติกรรมของธรรมชาติด๎วยการใช๎สํานวน “มดแดงเฝูา
ผลไม๎” เพื่ออุปมาให๎เห็นภาพที่คมชัดของคนที่เฝูามอง ทุํมเททั้งกายใจ เพื่อมุํงหวังจะได๎ครองใจคนๆ
หนึ่ง แตํท๎ายแล๎วไมํได๎เป็นไปตามวาดหวัง เมื่อถึงเวลาเป็นคนอื่นที่มาหยิบครองไปตํอหน๎า โดยไร๎
ความสามารถในการเรียกร๎องใดๆ การสรรคําที่ชัดลึกในตัวอยูํแล๎ว ยํอมทําให๎บทป๓นตุนมีความแหลม
คมไปด๎วย
2.2) การเรียบเรียงคํา
การเรีย บเรียงคํา คือการจัดวางคําที่เลื อกสรรแล๎ วให๎มาเรียงร๎อยกันอยําง
ตํอเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร๎ างภาษา หรือตามฉันทลักษณ๑ ซึ่ งจากการศึกษาลักษณะการเรียงคํา
ในบทป๓นตุน พบวํา มีการจัดลําดับความคิดหรือถ๎อยคําจากสิ่งสําคัญจากน๎อยไปมาก จนถึงสิ่งสําคัญ
สูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น มีการเรียงถ๎อยคําเพื่อให๎ผู๎อํานแปลความหมายไปในทางตรงข๎ามเพื่อเจตนาให๎
เกิดความตระหนัก เลี่ยงการใช๎คําตรงไปตรงมา ดังตัวอยําง
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Susah derita anak yang kejam,
Lebih kejam daripada kambing;
Sepatah kata yang sangat tajam,
Lebih tajam daripada lembing.
(No. 152)

ยากลําบาก ลูกคนซน
แสนซุกซน ยิ่งกวําแพะ
หนึ่งคําพูด ที่แสนเฉียบคม
คมยิ่งกวํา คมหอกทวน

การลํ าดับ การเปรียบเทียบจากความเปรียวความซนของแพะ กับความไมํอยูํใน
โอวาทของลูกๆ ในวรรคพรรณนา ในสองบรรทัดแรก ตํอด๎วยสองวรรคความหมาย ซึ่งเป็นสํวนที่
ต๎องการสื่อถึงจริงๆ โดยกลําวเปรียบเทียบความแหลมคมของคําพูดที่เจ็ บแสบ สามารถทะลุทะลวง
ความรู๎สึกของคนได๎ยิ่งกวําความแหลมคมของหอกทวนที่ต๎องใช๎ทั้งความแมํนยําและพลังในการทะลวง
เปูาหมาย การเรียงลําดับคําและประโยคถือเป็นจุดเดํนของป๓นตุนอยูํแล๎ว เพราะถูกกําหนดวําในสอง
วรรคแรกต๎องเป็นวรรคพรรณนา ซึ่งเป็นเพียงวรรคที่ให๎ มโนภาพ แตํจุดสูงสุดที่ต๎องการสื่อสารอยําง
แท๎จริงคือสองวรรคหลังที่เป็นสํวนความหมายนั่นเอง
2.3) การใช๎โวหาร
การใช๎โวหาร คือการใช๎ถ๎อยคําเพื่อให๎ผู๎อํานเกิดจินตภาพเรียกวํา “ภาพพจน๑”
ซึง่ ในป๓นตุนพบมีการใช๎โวหารเป็นจํานวนวมาก หลายวิธี ได๎แกํ
- อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวําเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคําเปรียบปรากฏอยูํ
ด๎วย คําเปรียบเทียบเหลํานี้ได๎แกํ seperti (เหมือน เสมือน) seumpama (ดุจ เฉกเชํน) macam
(ดัง) laksana (ราวกับวํา) ตัวอยํางบทป๓นตุน
Pokok gemia bersama terajan,
Burung merbuk banyak sekali;
Hidup di dunia umpama hujan,
Turun sekejap lenyap kembali.
(No. 136)

ต๎นสาคู อยูํไกล๎ต๎นกําชํา
นกหัวจุก มากมายนัก
ชิวิตบนโลก เฉกเชํนฝน
ตกสักพัก หายดังเดิม

ในบทป๓นตุนข๎างต๎น มีการอุปมาชีวิตบนโลกนี้กับฝนตก หมายความวํา ชีวิตบนโลกนี้
เป็นชีวิตที่ไมํจีรัง เสมือนฝนตกที่ตกเพียงชั่วขณะหนึ่งแล๎วก็หายไป เปรียบชีวิตกันฝนตก ฝนตกต๎องมี
หยุด ชีวิตต๎องมีตาย สอนให๎ตระหนักวําเรามีโอกาสตายได๎ทุกขณะ ฉะนั้นจงทําแตํความดี เพราะ
ความดีป็นสิ่งที่ไมํตาย ทําแล๎วสังคมชื่นชมและได๎ผลบุญได๎ความสบายใจ
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- บุคคลวัต คือ การสมมุติสิ่งตํางๆให๎มีกริยาอาการ ความรู๎สึกเหมือนมนุษย๑ หรือ
สิ่งมีชีวิตอื่น ในบทป๓นตุนมีการใช๎บุคคลวัตในสํวนวรรคพรรณนาเป็นสํวนใหญํ เพราะมักใช๎สิ่งแวดล๎อม
รอบตัวมากลําวอยูํแล๎ว เชํน
Malam berlabuh suasana damai,
Di langit pula gelap gelita;
Kasih sayang telahku semai,
Tapi sayang tumbuhnya derita.
(No. 284)

กลางคืนยํางกรายเทียบทํา สงบนิ่ง
บนฟูานภา ดํามิดมืดสนิท
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎
เสียดายนัก งอกออกมา เป็นทุกข๑ระทม

ในบทป๓นตุนข๎างต๎นปรากฏการใช๎บุคคลวัตเมื่อกลําวถึง บรรยากาศชํวงตะวันตกดิน
ความมืดเริ่มมาครอบคลุม ในป๓นตุนวรรคแรกใช๎คําวํา berlabuh (เข๎าเทียบทํา) กับความมืด ซึ่งเป็น
สิ่งไมํมีชีวิต แตํเพื่อให๎เห็นการเข๎ามาแทนที่ชํวงกลางวัน ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะช๎าๆ ได๎อยํางชัดเจน จึง
ใช๎คําวําเทียบทํา เสมือนคนขับเรือมาเทียบทํา หรือในอีกตัวอยํางหนึงที่ใช๎สัตว๑เป็นบุคคลวัต
Bertemu teruna datang melayar,
Cuaca putih kembali memukat;
Ilmu laksana binatang yang liar,
Membaca menulis tali pengikat.
(No. 138)

พบชายโสด ออกแลํนเรือ
อรุณรุํง กลับดักอวน
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม

บทป๓ นตุน ได๎กลําวเปรียบความยากของการศึกษาหาความรู๎ เสมือนสั ตว๑ที่เปรียว
ความเปรียวของสัตว๑ยากที่จะจับฉันใด ความรู๎ก็เป็นในลักษณะเดียวกัน ใชํวําจะได๎มาอยํางงํายๆ กวํา
จะเกิดความชํานาญในแตํละสาขาวิชายํอมต๎องใช๎เวลาและความพยายามอยํางสูง ได๎มาแล๎วก็ไชํวําจะ
อยูํกับเราตลอดไป บางที่อาจเกิดความหลงลืม ฉะนั้นการอํานทบทวน และจดบันทึกจึงเป็นวิธีการที่
จะเก็บรักษาความรู๎ไว๎ ในป๓นตุนเปรียบการอํานเขียนวํา เป็นเชือกลํามไว๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับสัตว๑
เปรียว
- อธิพจน๑ คือการกลําวเกินจริง เพื่อเน๎นข๎อความนั้นให๎มีน้ําหนักยิ่งขึ้น บางครั้งอาจ
ใช๎คํากลําวน๎อยกวําจริงเรียกวํา อวพจน๑ เชํนในบทป๓นตุน
Lembing buatan Siam,
Tikam tujuh relong;
Zaman musuh Siam,
Makan sagu mulung.

หอกจากเมืองสยาม
พุํงไปไกลถึงเจ็ดรือลง
สมัยสงครามสยาม
อดอยากต๎องกินสาคู
(No. 310)
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ป๓นตุนข๎างต๎นได๎กลําวถึงประสิทธิภาพของหอกที่ผลิตจากสยามสามารถพุํงไปไกลถึง
7 รือลง ซึ่งความจริงแล๎วเป็นสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ เพราะคําวํา รือลง เป็นมาตรวัดพื้นที่ของชาวมลายู โดย
1 รือลง เทํากับ 0.75 เอเคอร๑ 7 รือลง จึงเทํากับ 5.75 เอเคอร๑ หรือเทํากับความยาวของพื้นที่ขนาด
14.54 ไรํเลยทีเดียว แตํตั้งใจกลําวให๎เกินจริง เพื่อให๎เห็นถึงประสิทธิภาพที่ไมํธรรมดาของหอกสยาม
2.2 คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
ป๓นตุนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดํนชัด คือ การอบรมขัดเกลาคน (pantun bersifat
mendidik) ในเนื้อหาป๓นตุนจึงเต็มไปด๎วยคุณคําในด๎านตํางๆ ดังนี้
1) คุณคําด๎านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมในภาษามลายูใช๎คําวํา budi ซึ่งคุณคําในด๎าน budi นี้สามารถ
อธิบายได๎หลากหลายและกว๎างขวาง เชํน อํอนน๎อมถํอมตน เคารพภักดี เข๎าใจเข๎าถึง ใจบุญ รู๎บุญคุณ
ให๎ ความชํว ยเหลื อ เป็ น ต๎น สอดคล๎ อ งกับ พัช ลิ น จ๑ จีนุํ น และคณะ (2559) ได๎กลํ า วถึง คุ ณธรรม
จริยธรรมวํา เป็น คุณลักษณะ สภาวะ หรือสภาพของคุณงามความดีที่บุคคลมีอยูํ และแสดงออกหลัก
ทางการประพฤติปฏิบัติของการอยูํรํวมกับคนในสังคมอยํางถูกต๎อง ดีงาม และเหมาะสม สอดคล๎อง
กับกฏเกณฑ๑และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคม เพื่อนําไปสูํการประพฤติปฏิบัติตํอตนเอง
และการอยูํรํวมกับคนในสังคมอยํางสงบสุข
คุณธรรม จริยธรรมในบริบทสังคมมลายูปาตานีถือเป็นคุณคําที่สูงสํงและมีคํายิ่ง
เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาอยํางเครํงครัดมาแตํอดีต เป็นสิ่งที่ทุกคนต๎องมีและยึดปฏิบัติ คนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมจะได๎รับการยกยํอง ให๎เกียรติในสังคม และไมํเพียงแตํยึดปฏิบัติเฉพาะตนเทํานั้น ยังสามารถ
เป็นตัวอยํางหลํอหลอมสังคมได๎ อีกด๎วย ความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดของสังคมมลายูในอดีต สามารถ
สะท๎อนให๎เห็น คุณคําของความดีที่สื่อผําน คําสุภาษิต คําพังเพย ป๓นตุน เป็นต๎น ถือเป็นแนวทางการ
สื่อสารเพื่อเกลาสังคมอยํางแยบยล ดังเชํน สํานวนมลายูที่วํา
“Orang berbaik kita berbahasa, orang memberi kita merasa”
(ใครทําดี เรานอบน๎อม, ใครมอบให๎ เราสํานึก)
สํานวนข๎างต๎นเผยให๎เห็นถึงการให๎ความสําคัญของสังคมมลายูตํอบุญคุณความดี
การทําความดีเป็นการแทนบุญคุณ เปรียบได๎เหมือน การให๎ความชํวยเหลือประการหนึ่ง การทําความ
ดี การให๎เกียรติผู๎อื่น ยํอมได๎รับการปฏิบัติตอบแทนด๎วยความดีเชํนกัน คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามใน
สั ง คมมลายู ยํ อมมิอ าจเกิด ขึ้ น ได๎ห ากไร๎พื้ น ฐาน การหลํ อ หลอมที่ แข็ ง แกรํง จากสั ง คม คุณ ธรรม
จริยธรรม เกิดจากการสร๎างความสํานึกในจิตใจของคนผํานความนุํมนวลทางภาษา ความรู๎สึกในจิตใจ
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ของคนๆ หนึ่งจะสํงผลโดยตรงทางทัศนคติหรือมุมมอง อันจะถูกถํายทอดผํานคําพูดหรือการกระทําที่
นําชื่นชม ฉะนั้นการรู๎ จักตอบแทนบุญคุณ ยํอมเป็น คุณธรรม จริยธรรมที่ต๎องยึดถือปฏิบัติในสังคม
มลายู เมื่อมีบุญคุณ ยํอมมีการตอบแทนบุญคุณ ดังสํานวนมลายูที่วํา
“Ada ubi adabatas, ada budi ada balas”
(มีหัวมัน ยํอมมีรํอง, มีบุญคุณ ยํอมมีการตอบแทน)
คนที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในสั ง คมมลายู จึ ง ถู ก มองวํ า เป็ น คนภู มิ รู๎ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่อยูํบนพื้นฐานของความเป็นป๓ญญาชน คือการให๎ความสําคัญกับความรู๎และการเรียนรู๎
อยํางสูงสํง ในทัศนคติของชาวมลายู คําวํา “budi” (พุทธิ) หมายถึง ป๓ญญา หรือฉลาด ถือเป็นแกํน
ของความรู๎ ดังปรากฏในการใช๎คํา ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในแตํละด๎าน คือ budi bicara, budi
pekerti, budi bahasa (Hassan Ahmad, 2003: 32 อ๎างใน Norouni Mohidin, 2016: 6)
คุณธรรม จริยธรรมได๎สะท๎อนถึงตัวตนของคนๆหนึ่ง ด๎านกริยามารยาทที่ดี ด๎าน
ความนุํมนวลของการใช๎ภาษา ความระมัดระวังในการใช๎ภาษาไมํให๎เกิดความกระทบตํอความรู๎สึกของ
อีกฝุาย เป็นสิ่งที่สังคมมลายูปาตานีให๎ความสําคัญยิ่ง ดังปรากฏในบทป๓นตุนตํอไปนี้
Pokok durian berbuah di dusun,
Berkawan terbang burung merpati;
Bahasanya menarik dipilih disusun,
Nikmatnya terlekat di dalam hati.
(No. 71)

ตันทุเรียน ออกผลอยูํที่สวน
เหลํานกพิราบ บินกันเป็นฝูง
ภาษาที่ขัดเกลา มาร๎อยเรียง
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน

2) คุณคําด๎านศาสนา
ศาสนาอิสลามเป็นทั้งศาสนาและวิถีชีวิตที่ครอบคลุมในทุกมิติในสังคมมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในตัวตนของชาวมลายูวางอยูํบนพื้นฐานของ
หลักคําสอนในศาสนาอิสลาม รู๎จักจําแนก บาบกับบุญ สิ่งที่ฮาลาล (อนุมัติในอิสลาม) กับสิ่งที่ฮารอม
(สั่งห๎ามในอิสลาม) สิ่งที่ผิดกับถูก รวมทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไมํดี คุณคําด๎านศาสนากลายเป็นบรรทัดฐานที่
ชาวมลายูยึดเป็นธรรมนูญชีวิต คุณคําด๎านศาสนาได๎ปรากฏในวรรณกรรมประเภทตํางๆของชาวมลายู
อยํางเข๎มข๎น โดยเฉพาะ วรรณกรรมกีตาบ (ตําราศาสนา) ซาอีร์ นาซาม บัรซันญี เป็นต๎น วรรณกรรม
ดั ง กลํ า วนี้ ยํ อ มมี คุ ณ คํ า ด๎ า นศาสนาอิ ส ลามอยํ า งเข๎ ม ข๎ น อยูํ แ ล๎ ว เพราะตั ว วรรณกรรมเองเป็ น
วรรณกรรมที่นําเข๎าจากอาหรับโดยตรง แตํในกรณีป๓นตุน ซึ่งเป็นวรรณกรรมร๎อยกรองดั้งเดิมของชาว
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มลายูที่มีมากํอนการเข๎ามาของอิสลาม คํานิยมอิสลามที่ปรากฏในป๓นตุนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง
หลังจากที่ชาวมลายูรับศาสนาอิสลาม ถือวําสภาพแวดล๎อมทางสังคมทําให๎เกิดวรรณกรรมป๓นตุนที่มี
คุณคําด๎านศาสนา ดังตัวอยํางบทป๓นตุน
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat;
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.

วันตํางๆ มีหลายวัน
แตํเกียรตนั้น ไมํเทําวันศุกร๑
มีนบี (ศาสดา) อยูํหลายทําน
แตํเกียรตนั้น ไมํเทํานบีมูฮัมหม๎ด

Anak ayam turun sepuluh,
Mati seekor tinggal Sembilan;
Bangun pagi sembahyang subuh,
Minta ampun kepada Tuhan.

สิบลูกไกํ ลงจากรัง
ตายเสียหนึ่ง เหลืออยูํเก๎า
ตื่นแตํเช๎า ละหมาดซุบฮี
ขออภัยโทษ ตํอพระเจ๎า

สังคมมลายูมองจากบทป๓นตุนข๎างต๎น สะท๎อนให๎เห็นอัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานีที่
ยึดมั่นกับหลักคําสอนของอิสลามอยํางเดํนชัด ด๎วยประการดังตํอไปนี้
(1) เป็นสังคมที่ยกยํองให๎เกียรติทํานศาสดา
(2) เป็นสังคมที่ยึดถือและให๎เกีรติวันสําคัญทางศาสนา
(3) เป็นสังคมที่มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว๑เป็นอาหาร ยึดวิถีความพอเพียง
พึ่งตนเอง
(4) เป็นสังคมที่น๎อมน๎อมและยอมจํานนตํอพระเจ๎า
(5) เป็นสังคมที่ตื่นนอนแตํเช๎าตรูํ และขยันทํามาหากิน
(6) เป็นสังคมที่หมั่นขอพรจากพระเจ๎า
อัตลั กษณ๑ความเป็นมลายูปาตานีดังกลํ าวชี้ให๎ เห็ นถึงอิทธิพลของศาสนาอิส ลาม
ตํออัตลักษณ๑ความเป็นมลายูปาตานีวํามีสูงมาก สอดคล๎องกับ วรวิทย๑ บารู และคณะ (2552) ที่
กลําวถึง อัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานี วําประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่สําคัญ 3 องค๑ประกอบ คือ
ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู องค๑ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม
ภาษามลายู และการปฏิบั ติตามวัฒ นธรรมอิส ลามและมลายูนั้นเป็นสิ่ งบํงบอกถึงความเป็นมลายู
ปาตานี ซึ่งสอคล๎องกับชนชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu
Adatnya Melayu Bahasanya Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)
องค๑ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค๑ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่งได๎
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3) คุณคําด๎านความสามัคคี
คุณคําด๎านความสามัคคีนับเป็นคุณคําที่สําคัญยิ่งในสังคมชาวมลายู เป็นคุณคําที่
สามารถรวบรวมความเป็นหนึ่งตั้งแตํระดับชุมชนหมูํบ๎านถึงระดับครอบครัวใหญํของชาวมลายูทั้ง
ภูมิภาค หากศึกษาตั้งแตํรากเหง๎าของชาวมลายูแล๎ว ชาวมลายูได๎แพรํขยายไปทั้งภูมิภาคด๎วยการ
อพยพย๎ายถิ่น ซึ่งหากปราศจากความสามัคคคี การรวมกลุํมเดินทางอพยพซึ่งต๎องใช๎ทางเรือข๎ามจาก
เกาะตํางๆ แล๎วตั้งเป็นชุมชนใหมํยํอมเกิดขึ้นไมํได๎
Bentian William ได๎ให๎คําจํากัดความชาวมลายูวํา เป็นคนที่อาศันในพื้นที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ และเกาะตํางๆ ในบริเวณไกล๎เคียง บรรพบุรุษมาจากตระกูล ออสโตรเนเซีย โปรโต
(Austronesia Proto) มลายู โปรโต (Melayu Proto) มองโกลอย๑ด อินโดนีเซีย (Mongoloid
Indonesia) หรือ มาลายัน (Malayan) ชนเผําเหลํานี้เชื่อวํามีถิ่นกําเนิดจากมนฑลยูนาน ทางตอนใต๎
ของประเทศจีน พวกเขาได๎เดินทางอพยพลํองไปตามแมํ น้ําโขงเมื่อประมาณ 2500 ถึง 1500 ปี
กํอนคริศตกาล ตํอมาได๎แพรํขยายสูํแหลมมลายู เกาะตํางๆในอินโดนีเซีย มาดากัสการ๑ และเกาะอื่นๆ
ในฝ๓่งตะวันออก (Ismail Hamid, 1988, น. 2-3)
คําวํามลายู (Melayu) ก็มีการให๎คําจํากัดความที่แตกตํางกันหลานทัศนะ เชํน ตาม
ทัศนะของ Werndly อ๎างถึงใน Ismail Hamid (1988, น. 1) ระบุวํา Melayu มาจากคําวํา Melaju
ซึ่งมาจากรากศัพท๑วํา laju หมายถึง รวดเร็ว วํองไว กระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของชาว
มลายู ขณะที่ Van de Tuuk อ๎างถึงใน Ismail Hamid (1988, น. 1) มีความเห็นที่แตกตํางไปวํา
Melayu หมายถึง การเดินทางข๎ามฟาก หรือการเปลี่ยนการเปลี่ยนศาสนาจากฮินดู-พุทธ เป็นอิสลาม
ในอีกด๎านหนึ่ง Hollander มีความเห็นวํา Melayu มีความหมายใกล๎เคียงกับคําวํา Pengembara
หมายถึง การเดินทางผจญภัยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
อยํางไรก็ตามตั้งแตํชาวมลายูได๎เข๎ามาอาศัยอยูํในบริเวณนี้ วัฒนธรรมทางสังคมของ
พวกเขาได๎วางอยูํบนพื้นฐานของความรํวมมือสามัคคีกัน โดยเฉพาะความรํวมมือกันในการดํารงชีพ
เชํน การเกษตรกรรม การลําสัตว๑ การทําประมง เป็นต๎น ถึงแม๎วําชาติพันธ๑มลายูเคยได๎รับอิทธิพลทาง
ความเชื่อหรือศาสนาจากดั้งเดิมคือ เชื่อในภูตผีนางไม๎ เป็นความเชื่อในศาสนาฮินดู -พุทธ และใน
ป๓จจุบันเป็นอิสลาม แตํคํานิยมในความสามัคคีกลมเกลียวยังคงอยูํเหมือนเดิม กลายเป็นอัตลักษณ๑
หนึ่งของชาวมลายู ดังปรากฏในบทป๓นตุน
Buah salak masak tergantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
Hidup pasti bergotong royong,
Itulah tanda hidup bermuafakat.
(No. 74)

ผลสละสุก ห๎อยติดต๎น
เปลือกแข็ง เนื้อฝาด
ชีวิตต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน
บํงบอกถึง ความสมัครสมานสามัคคี
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4) คุณคําด๎านการให๎การศึกษา
สังคมมลายูในอดีต มีลักษณะความเป็นอยูทํ ี่มคี วามใกล๎ชิดสนิทสนมในหมูํสมาชิก
มีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแนํนแฟูน มีความเคารพนับถือ ให๎ความชํวยเหลือ ดูแลกันอยํางทั่วถึง
มีการติดตํอไปมาหาสูํหมูํญาติพี่น๎องสม่ําเสมอ ครอบครัวสํวนใหญํเป็นครอบครัวขยาย (Extended
Family) คือเป็นครอบครัวใหญํที่ประกอบไปด๎วยญาติพี่น๎องของสามีหรือภรรยา เชํน พี่ ปูา น๎า อา ปูุ
ยํา ตา ยาย เป็นต๎น อยูํรํวมในครอบครัวด๎วย แสดงบทบาทหน๎าที่ในการให๎การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน
สมาชิกที่เกิดใหมํในครอบครัว และถํายทอดความรู๎และเป็นธุระจัดหาที่เลําเรียนให๎แกํบุตร ตลอดจน
การกระทํ า ตนให๎ เ ป็ น ตั ว อยํ า งที่ ดี เ พื่ อ ให๎ บุ ต รเติ บ โตเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คม และนํ า ความรู๎
ความสามารถจรรโลงสังคมให๎พัฒนาสืบตํอไป การปลูกฝ๓งให๎มีคํานิยมใฝุเรียนจึงเกิดขึ้นตั้งแตํเล็กๆ ดัง
ปรากฏในป๓นตุนตํอไปนี้
Sang kancil di tepi pagar;
Sejak kecil mulai belajar.

กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว
(No. 108)

Kalau ke bukit membawa lembu,
Buah keduduk cepatnya tua;
Kalaulah adik banyak ilmu,
Dapatlah duduk di tempat raja.
(No. 29)

ถ๎าขึ้นเขา จูงวัวไป
ลูกโคลงเคลง แกํเร็วนัก
ถ๎าน๎อง มากความรู๎
ยํอมได๎นั่ง ณ ที่ราชา

บทป๓นตุนข๎างต๎นมีเนื้อหาสํงเสริมให๎หมั่นศึกษาเลําเรียน โดยในบทแรกเป็นป๓นตุนสําหรับ
เด็ก เป็นลักษณะสองวรรค ในวรรคเนื้อสื่อให๎เห็นวําการร่ําเรียนต๎องดําเนินตั้งแตํยังเป็นวัยเด็ก ถ๎าเป็น
บริบทของสังคมมลายูในอดีต ป๓นตุนลักษณะสองวรรคสั้นๆ ดั งตัวอยํางนี้ จะถูกขับกลําวให๎ฟ๓งซ้ําแล๎ว
ซ้ําเลําในครอบครัว จนเด็กจําขึ้นใจ จนมีความรู๎สึกเป็นหน๎าที่ของตนวําเป็นวัยที่ต๎องร่ําเรียน สํวน
ป๓นตุนบทที่สองกลําวให๎เห็นคุณคําและความมีเกียรติของผู๎หมั่นศึกษาจนมีความรอบรู๎ วําสามารถ
ได๎นั้ง ณ ที่ราชา สื่อถึงความสู งสํงในอํานาจหน๎าที่ หรือการงาน และรายได๎ ความสะดวกสบาย และ
โอกาสในการสามารถให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่น
บทป๓นตุนมลายูปาตานีมีเนื้อหาเน๎นการอบรมสั่งสอน ในด๎านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม
วัฒ นธรรมประเพณี มารยาทการอยูํ รํ ว มกั น ในสั ง คม มี จุ ด มุํ ง หมายให๎ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
สอดคล๎องกับข๎อค๎นพบของ Adisti Primi Wulan (2011) ที่กลําวถึงคุณคําของการให๎การอบรม
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สั่งสอนของป๓นตุนวํา ป๓นตุนมลายูตั้งอยูํบนคุณคําหลัก 4 ประการ คือ คุณคําทางศาสนา คุณคําทาง
กิริยามารยาท คุณคําทางสังคม ละคุณคําทางวัฒนธรรม คุณคําดังกลําวนี้ได๎แฝงอยูํในบทป๓นตุนซึ่ง
เนื้ อหาเต็มไปด๎ว ยการชี้แนะที่จ ะแก๎ไขหรือเสริมสร๎างลั กษณะนิสั ยที่ดีงามแกํเยาวชน คุณคําทาง
ศาสนาก็ไ ด๎กลํ าวถึ งการตักเตือนให๎ ร ะลึ กถึงองค๑อัล ลอฮ ขณะที่คุณ คําทางกริยามารยาทที่พบใน
การศึกษาในครั้ งนี้คือ การเชิญชวนให๎ลูกๆ หรือเยาวชนให๎ทําแตํความดี สํ วนคุณคํ าทางสังคมจะ
สะท๎อนให๎เห็นถึงสถานการณ๑ของสังคม และคุณคําทางวัฒนธรรม คือ จะเชิญชวนให๎ปกป๓กรักษา
ประเพณีที่ดีงาม
5) คุณคําด๎านการรักษาอัตลักษณ๑
อั ต ลั ก ษณ๑ ค วามเป็ น มลายู ป าตานี สะท๎ อ นได๎ จ ากภาษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ชาวมลายู ปาตานีมีความรักความหํว งแหนในอัตลั กษณ๑ของต๎นเป็นอยํางยิ่ง ทํามกลาง
กระแสอัน เชี่ย วกรากของคํานิ ย มจากภายนอก ทําให๎ สํ งผลกระทบโดยตรงตํอความเข๎มแข็งด๎าน
อัตลักษณ๑ โดยเฉพาะอัตลักษณ๑ด๎านภาษา สถานการณ๑การถูกคุกคามทางอัตลักษณ๑เหลํานี้ยํอมเกิด
ความหํวงแหนในมรดกทางชาติพันธ๑ จึงเกิดวรรณกรรมที่พยายามสื่อสารให๎ชนรุํนหลังสืบทอดปกปูอง
รักษาอัตลักษณ๑ของตนมากมาย รวมทั้งในรูปบทป๓นตุน ดังตัวอยําง
Berseri pengantin bersanggul suasa,
Sirih junjung tersusun di dulang;
Pantun di sayangi di pelihara bahasa,
Tetap kekal dan terus gemilang.
(No. 391)
Sungguh cantik burung merpati,
Sukar ditangkap atau dipikat jerat;
Bahasa Melayu memikat hati,
Setia pertahan sepanjang hayat.
(No. 393)

สงําราศีคูํสมรส ทํามวยผม
ทูนขันหมาก เรียงสาวยงามในถาด
ป๓นตุนเป็นที่รัก เป็นผู๎รักษาภาษา
ยืนยงมั่นคง เปลํงประกาย
สวยจริงหนอ นกพิราบ
ยากที่จะจับ หรือผูกลําม
ภาษามลายู ผูกมัดใจ
ปกปูองรักษา ตลอดชีวิต

6) คุณคําด๎านการเยียวยาและโน๎มน๎าวจิตใจ
ป๓นตุนใช๎ภาษาที่นุํมนวล ใช๎สํานวนที่แหลมคม มีการสัมผัสเสียงที่ไพเราะ งํายใน
การจดจํ า เป็ น สิ่ งคอยย้ํ า เตือ นสติ หรือ เยียวยาความรู๎ สึ กของคนได๎ นับเป็ นสื่ อ ที่ใช๎ว รรณศิล ป์ ที่
สามารถเข๎าถึงความรู๎สึกของคนได๎อยํางลุํมลึก ดังอธิบายในบทป๓นตุน ตํอไปนี้
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Cantik sungguh bunga melati,
Rimbun setaman bunga cempaka;
Pantun menusuk di dalam hati,
Menjadi pengubat jiwa yang luka.
(No. 69)
Sejarah menarik kampung Serkam,
Nangka masak nampak tergantung;
Bahasanya lembut tajam menikam,
Seperti jarum menusuk ke jantung.
(No. 174)
Sikap pahlawan berkeris sakti
Sifat bersopan nampak terserlah
Lembut menyentuh memaut hati
Jiwa yang keras tunduk mengalah
(No. 390)

สวยจังหนอ ดอกมะลิ
พุํมเต็มสวน ดอกจําปี
ป๓นตุนแฝงลึก ในจิตใจ
เป็นผู๎เยียวยา จิตใจปวดร๎าว
ประวัตินําสน บ๎านเซอร๑กัม12
ขนุนสุก เห็นห๎อยอยูํ
ภาษานิ่มนวล แหลมทิ่มแทง
เสมือนมีเข็ม ซุกอยูํในหัวใจ
หมาดนักรบ พกกริชศักดิ์สิทธิ์
ยึดมารยาทงาม หลงใหลยิ่ง
แสนนุํมนวล ทําให๎ตายใจ
จิตใจที่แข็งกร๎าว ก๎มยอมปราชัย

2.3 คุณค่าด้านสังคม
การพิจารณาคุณคําด๎านสังคม เป็นการพิจารณาคุณคําบทประพันธ๑วํา ผู๎แตํงมี
จุดประสงค๑อยํางไรในการจรรโลงสังคม ซึ่งพิจารณาจากทรรศนะ แนวคิด การให๎คติเตือนใจ การ
แสดงให๎เห็นถึง วิถีชีวิต ความเชื่อ คํานิยม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการ
สอดแทรกไว๎ในบทประพันธ๑อยํางแนบเนียน จากการศึกษาคุณคําด๎านสังคมในบทป๓นตุนมลายูปาตานี
สะท๎อนความคิด ความเชื่อ และคํานิยมของชาวมลายูปาตานี ที่เอื้อตํอการอยูํรํวมกันในสังคมได๎เป็น
อยํางดี ดังตัวอยํางบทป๓นตุน
Sedikit sebanyak ikan kembung
Biji terung di dalam kain
Duit banyak jangan sombong
Mesti tolong orang miskin
(No. 16)

12

บ๎านสะกํา อําเภอมายอ จังหวัดป๓ตตานี

มีปลาทู อยูํน๎อยนิด
ลูกมะเขือ อยูํในผ๎า
มีเงินมาก อยําเยํอหยิ่ง
ต๎องชํวยเหลือ คนยากไร๎
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บทป๓นตุนข๎างต๎นเป็นตัวอยํางของการสํงเสริมคํานิยมที่ดีงามให๎เกิดขึ้นในสังคม ตําง
ต๎องมีสํวนในฐานะเป็นผู๎ให๎ อาจเป็นด๎านความรู๎ ด๎านกําลังกาย ด๎านกําลังใจ โดยเฉพาะด๎านกําลัง
ทรั พย๑ ความไมํหยิ่ งยโส นั บเป็น จริยธรรมที่นํายกยํอง เพราะเมื่อไร๎ความหยิ่งยโส เขาจะเป็นคน
ถํอมตน จะมองเห็นความยากลําบากที่สังคมกําลังประสบ และเห็นวําเป็นหน๎าที่ของตนที่ต๎องทําเพื่อ
สังคม คํานิยมในการเป็นผู๎ให๎ ต๎องยอมรับวํานอกจากเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของชาวมลายูแล๎ว ศาสนา
อิสลามมีสํวนเป็นอยํางมาก ในการชํวยสํงเสริมให๎เป็นคนมือบนผํานหลักปฏิบัติในศาสนา เชํน การ
บริจากซากาตหรือทานประจําปี หมายถึง ทรัพย๑สินสํวนเกินจํานวนหนึ่ง จะเป็นภาคบังคับก็ตํอเมื่อ
จํานวนผลผลิต ผลเก็บเกี่ยว หรือทรัพย๑สินนั้นมีเกินกวําเกณฑ๑ที่กําหนด ซึ่งมุสลิมต๎องจํายให๎แกํผู๎ที่มี
สิทธิได๎รับเมื่อครบรอบปี โดยปกติอยูํในอัตราร๎อยละ 2.5 ของทรัพย๑สินที่มี ถ๎ามุสลิมคนใดมีทรัพท๑สิน
เงินทอง สินค๎าที่เหลือในรอบปีแล๎วไมํทําการบริจาค ผู๎นั้น ถือเป็นผู๎หนึ่งที่ทําผิดบัญญัติของอิสลาม
และยังถือเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศที่ใช๎กฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยมุสลิมจําเป็นต๎อง
จํายทั้งซะกาตและภาษี การมีฐานะร่ํารวยในทัศนะของอิสลาม จึงหมายถึงการมีโอกาสมากขึ้นในการ
ทําบุญชํวยเหลือผู๎ยากจนและกลุํมที่สามารถรับทานได๎13
คํานิยมที่ชาวมลายูได๎รับจากศาสนาอิสลาม ถือเป็นการยกระดับหลักปฏิบัติในสังคมให๎มี
ความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับรํวมกันมากขึ้น วรรณกรรมจึงเป็นสื่อสําคัญในการถํายทอดคํานิยม
เหลํานี้สูํสังคม โดยเฉพาะวรรณกรรมกีตาบหรือตําราศาสนา สํวนป๓นตุนอาจเป็นวรรณกรรมเดียวของ
ชาวมลายูที่สามารถปรับตัวเอง นํามาใช๎กับทุกบริบทอยํางแท๎จริง จึงเป็นวรรณกรรมที่มีบทบาทในการ
จรรโลงสังคมมลายูมาอยํางยาวนาน ดังที่ ดร.ฮามีดิน สะนอ (2560, ธันวาคม 17) กลําววํา
“บทบาทของปันตุนในสังคมนั้นมีมากมายยิ่ง ดังสังเกตุว่ามีปันตุนสาหรับเด็กๆ
ปันตุนสาหรับคนหนุ่มสาว ปันตุนผู้ใหญ่ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับระดับวัย
มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านศาสนา บุญคุณ กริยามารยาท การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และในสมาชิกของสังคมหมู่บ้าน และด้านอื่นๆ
บทบาท ดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการขัดเกลาสังคมโดยตรง ด้วยภาษาที่งดงาม
เนื้อหาที่ สอดคล้องกับบริบททางสังคม รากเหง้าของปันตุนคือ การให้การศึกษา
ในอดีตยังไม่มีระบบโรงเรียน ปันตุนได้ทาหน้าที่เสมือนครูที่คอยสั่งสอนโดย
สอดแทรกในทุกๆอริยบทของสังคมมลายู ปันตุนเป็น "Messej pendidikan
/Educational message”
13

ผู๎มีสิทธิรับทานได๎ในอิสลาม ประกอบด๎วย 1) คนขัดสน ที่รายได๎ไมํพอกับคําใช๎จําย 2) คนยากจน ที่ไมํมีทรัพย๑สินและไมํมีรายได๎
3) เจ๎าหน๎าที่ดูแลซะกาต 4) มุอัลลัฟ คนตํางศาสนาที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม 5) ไถํทาส ไถํเชลยศึก 6) คนติดหนี้ 7) ในหนทาง
ของอัลลอหฺ เชํนสร๎างโรงเรียน โรงพยาบาล และ 8) คนเดินทาง ผู๎พลัดถิ่น เชํนนักศึกษาผู๎เดินทางไปศึกษาตํางถิ่น
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2.4) คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การประพันธ๑วรรณกรรมยํอมประกอบด๎วยถ๎อยคํา เนื้อหาสาระและกลวิ ธีการเขียน
แบบตํางๆ ซึ่งสามารถนํางานประพันธ๑ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ เชํน ในแงํจดจําถ๎อยคําสํานวนไปใช๎
เพื่อความสนุกสนาน ความไพเราะ สํวนเนื้อหาสาระอาจนําไปใช๎ในแงํได๎คติข๎อเตือนใจ ได๎ความคิด
เห็นที่มีประโยชน๑ตํอชีวิต ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การนําคุณคําของงานประพันธ๑ไปใช๎ได๎
มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับความสามารถและ ประสบการณ๑ของผู๎อําน ที่จะวิเคราะห๑เพื่อเลือกจดจํา
คิดและนําไปใช๎ตามกําลังความคิดของตน จากการศึกษาคุณคําของบทป๓นตุน พบวําสามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎หลายทาง ดังนี้
(1) ด๎านการศึกษา ในบทป๓นตุนหลายบท จะให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับการศึกษาเลําเรียน
มีคําสอนที่แสดงให๎เห็นถึงคุณคําและความสําคัญของการศึกษา นอกจากนี้ป๓นตุนยังเป็นสื่อที่ปรากฏ
องค๑ความรู๎ที่กว๎างขวาง ครอบคลุมเกือบทุกมิติของสังคม จึงสามารถนํามาปรับใช๎ประกอบการจัด
การศึกษาได๎เป็นอยํางดี
(2) ด๎านการพัฒ นาทักษะการสื่ อสาร ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมที่ใช๎ภ าษาสวยงาม
กระชับแตํลุํมลึก สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎
(3) ด๎ า นการใช๎ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง และการละเลํ น ป๓ น ตุ น มี ค วามยื ด หยุํ น ทั้ ง การ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการนําไปใช๎ในโอกาสตํางๆ เชํน การขับร๎องเป็นเพลงประกอบการละเลํน
ตํางๆสําหรับเด็ก เพลงกลํอมเด็กนอน หรือการขับร๎องทั่วๆไป โดยไมํจําเป็นต๎องใสํทํานองก็ได๎ เพราะ
ป๓นตุนมีเสียงสําผัสและลั กษณะการอํานที่มีการใช๎โทนเสียงและการเว๎นวรรคเป็นการเฉพาะอยูํแล๎ว
หากอํานอยํางถูกต๎องยํอมสร๎างความไพเราะยิ่ง
ความหลากหลายของคุณคําในป๓นตุนมลายูดังกลําว ชี้ให๎เห็นถึงความเป็นเครื่องมือ
ในการใช๎ขัดเกลาสังคมอยํางครบด๎าน ทั้งด๎านภาษา และคํานิยมในสังคม ดังสรุปเป็นแผนผังดังนี้
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ภาพประกอบ 4 คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี
คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี

ด๎านวรรณศิลป์

ด๎านรสความ

ด๎านรสคํา

- เลียนเสียง
ธรรมชาติ
- เสียงสัมผัส
- การเลํนคํา
- จังหวะของ
คํา

- การสรรคํา
- การเรียบ
เรียงคํา
- สํานวน
โวหาร
- บุคคลวัต
- อธิพจน๑

ด๎านเนื้อหาสาระ

- คุณธรรม
จริยธรรม
- ศาสนา
- สามัคคี
- ให๎การศึกษา
- อัตลักษณ๑
- เยียวยาและโน๎ม
น๎าวจิตใจ

ด๎านสังคม

- วิถีชีวิต
- ความเชื่อ
- คํานิยม
- วัฒนธรรม
- ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ด๎านการนําไปใช๎
ในชีวิตประจําวัน
- การศึกษา
- พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร
- ความบันเทิงและ
การละเลํน

ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี
ผลการสั ง เคราะห๑ ใ นสํ ว นนี้ตอบคํา ถามการวิ จัยข๎อ 2 เรื่ององค๑ค วามรู๎ ใดบ๎ างใน
ป๓นตุนมลายูปาตานีที่สามารถใช๎ในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ป๓นตุนแตํเดิมเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ไมํมีการบันทึกในเอกสาร แตํนําไปใช๎ในสังคม
ตามวิถีชิวิตประจําวัน เกิดการสืบทอดจากรุํนสูํรุน ตํอมาเริ่มมีการจดบันทึก มีผู๎รวบรวมเป็นเอกสาร
เพื่อปูองกันการสูญหาย มีการประพันธ๑ป๓นตุนใหมํๆ ตามสถานการณ๑หรือเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ป๓นตุนจึง
เกิดขึ้นจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูในแตํละยุคสมัย บทป๓นตุนจึงเป็นแหลํงสะสมองค๑ความรู๎ใน
ด๎ า นตํ า งๆ มากมาย ล๎ ว นสะท๎ อ นถึ ง อั ต ลั ก ษณ๑ ค วามเป็ น ตั ว ตนของชาวมลายู ถึ ง กั บ มี ผู๎ ก ลํ า ววํ า
ถ๎าอยากรู๎จักชาวมลายูอยํางลึกซึ้ง ถึงแนวคิด คํานิยม ความเชื่อ แล๎ว ควรทําความรู๎จักบทป๓นตุนของ
พวกเขาเสียกํอน
จาการศึกษาวิเคราะห๑บทป๓นตุนที่รวมรวมได๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ค๎นพบองค๑ความรู๎
มากมายในบทป๓นตุน ทั้งด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป๓ญ ญา ศาสนาและความ
เชื่อ เป็นต๎น ในขั้นตอนการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนนี้ ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลป๓นตุนที่วิเคราะห๑แบํง
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ประเภทตามปรากฎในตอนที่ 1 และการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนตามปรากฏในตอนที่ 2 มา
สังเคราะห๑ตามทฤษฎี Penkaedahan Melayu ของ Hashim Awang (2004) ที่มองวรรณกรรม
มลายูใน 2 ประเด็นหลักที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ
1) หลักการด๎านธรรมชาติ (Alamiah) ประกอบด๎วย ด๎านการนําไปใช๎ (Gunaan)
ด๎านศีลธรรม (Moral) และด๎านการทํานายสัญลักษณ๑ (Firasat)
2) หลักการด๎านศาสนา (Keagamaan) ประกอบด๎วย ด๎านการเชิญชวน (Dakwah)
ด๎านสังคม (Kemasyarakatan) และด๎านวรรณศิลป์ (Seni)
ตามหลักทฤษฎี Pengkaedah Melayu ที่มองวรรณกรรมเป็นสิ่งที่สร๎างสรรค๑โดย
มนุษย๑ เพื่อวัตถุประสงค๑เฉพาะ ตามความจําเป็นหรือความต๎องการของสังคม โดยใช๎ศิลปะในการ
สื่อสารที่สามารถจรรโลงสังคมได๎ แตํต๎องไมํละเมิดคํานิยมที่ดีงามในกรอบศาสนาอิสลาม จากการ
วิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุน ในด๎านตํางๆ ดังกลําวแล๎วข๎างต๎น แสดงให๎เห็นจุดมุํ งหมายของป๓นตุนที่
ต๎องการเห็นสังคมที่มีศีลธรรม ด๎วยการขัดเกลาสังคมตามคํานิยมอิสลาม โดยใช๎ภาษาที่สวยงาม เป็น
ศิลปะในการสื่อสารในรูปแบบร๎อยกรอง ป๓นตุนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการธํารงรักษาภาษามลายู
วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม โดยทั้ง 3 ประการดังกลําว เป็นอัตลักษณ๑สําคัญของชาวมลายูที่
ต๎องทําความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ดังจะกลําวในแตํละด๎านตํอไปนี้
3.1 ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู
จากการสังเกตในป๓จจุบัน ชาวมลายูปาตานีจํานวนมากไมํมีโอกาสได๎สัมผัสกับ
ป๓นตุน เลย อาจมีบ๎างเล็กน๎อยในชํวงวัยเรียนในโรงเรียนตาดีกาและผํานการอํานป๓นตุนเพื่อความ
สนุกสนานตามเวทีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามหมูํบ๎าน แตํก็เป็นที่นําเสียดายที่เป็นการเรียนรู๎แคํฉันทลักษณ๑
ไมํได๎เรียนรู๎ด๎วยความเข๎าใจในคุณคําตํางๆ ที่มีอยูํในป๓นตุน ซึ่งสถานการณ๑ในลักษณะดั งกลําวนี้ยํอม
เป็นเรื่องที่นําวิตกสําหรับสถานการณ๑ของป๓นตุนในอนาคต ย๎อนแย๎งกับสิ่งที่เป็นที่รับรู๎โดยทั่วไปวํา ใน
อดีตป๓นตุนถูกใช๎อยํางกว๎างขวางในสังคมมลายูปาตานี มีการใช๎ป๓นตุนในทุกโอกาส แม๎แตํการพูดคุย
สื่อสารประจําวันก็จะสอดแทรกป๓นตุนอยูํเสมอ ป๓นตุนในบางครั้งจึงดูเสมือนวําเป็นสํวนหนึ่งของภาษา
มลายู เป็ นทักษะทางการสื่ อสารมากกวําการนํามาประพันธ๑เป็นกาพย๑กลอนเพื่อเลํ าเรื่องใดเป็น
การเฉพาะ
ความจริงแล๎วในสังคมมลายู ปาตานี มีวรรณกรรมที่โดดเดํน สามารถจรรโลงสังคม
อยูํหลายประเภท แตํทําไมต๎องเป็นป๓นตุนในฐานะวรรณกรรมที่ สะท๎อนอัตลั กษณ๑ความเป็นมลายู
จากการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ทั้งประวัติความเป็นมา กลุํมผู๎ใช๎ และคุณคําตํางๆ ในป๓นตุน มลายู
ปาตานี สามารถตอบคําถามข๎างต๎นได๎ด๎วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ (1) ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิม
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ของชาวมลายู (2) ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม และ (3) ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ใน
ทุกสถานที่และโอกาสในสังคม ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละข๎อ ดังนี้
ข้อที่ 1 ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู มีมากํอนการเข๎ามาของศาสนา
ฮินดู พุทธ และอิสลาม ป๓นตุนเป็นเป็นสื่อเพื่อถํายทอดความคิด ความรู๎สึก เฉพาะสําหรับชาวมลายู
และมีคุณลั กษณะพหุ วัฒนธรรม พหุ ภาษา และพหุศาสนา ซึ่งรับมาผํ านการปฏิสัมพันธ๑กับสังคม
ภายนอกของชาวมลายูปาตานีตลอดชํวงเวลาที่ยาวนาวของประวัติศาสตร๑ปาตานี แม๎คํานิยมและ
คําศัพท๑อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชํวงเวลา แตํลักษณะของป๓นตุนที่ประกอบด๎วยสํวนพรรณนาและสํวน
ความหมายไมํเคยเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคุณคําและสถานะของป๓นตุนในสังคมก็ไมํเปลี่ยนแปลง คํานิยม
ที่ถือเป็นอัตลักษณ๑ดั้งเดิมของชาวมลายูปรากฏชัดเจนในบทป๓นตุนมลายู ซึ่งคํานิยมเหลํานี้อาจไมํ
เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาที่ชาวมลายูเคยนับถือและกําลังนับถือเลยก็ได๎ แตํศาสนาอาจมาเติมเต็มใน
ด๎านสี่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประกอบด๎วย
1) การพูดอ๎อมค๎อม (Indirectness) การติดตํอสื่อสารระหวํางกันในสังคมชาวมลายู
ปาตานี จะนิยมใช๎ภาษาที่อ๎อมค๎อม พูดเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ใช๎สิ่งแวดล๎อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่
ต๎องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือวํา เป็นการสื่อสารอยํางสุภาพ มีมารยาท และรู๎จักกาลเทศะ และถือวํา
การพูดกลําวอยํางตรงไปตรงมา เป็นความไมํสุภาพ ไมํให๎เกีรยติตํอคูํสนทนา จึงถือเป็นเรื่องนําอับอาย
ในสังคมมลายูหากได๎รับการตั้งคําถามในลักษณะตรงไปตรงมา อยํางไรก็ตามการใช๎ประโยคอ๎อมค๎อม
หรือเปรียบเปรย จําเป็นต๎องสามารถสื่อความหมายได๎อยํางชัดเจน ไมํคลุมเครือด๎วย
ชาวมลายู จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช๎ คํา ที่อ าจกระทบความรู๎สึ กของคนอื่ น ซึ่ง อาจเป็ น
ต๎นเหตุของป๓ญหาอื่นๆ ตามมา เหตุนี้จึงเป็นผลวํา ทําไมชาวมลายูจึงจะไมํกลําวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยตรง แตํจะถูกอธิบายอาการตํางๆ ด๎วยสื่อแวดล๎อมอื่น ซึ่งผู๎รับสารสามารถเข๎าใจและรับรู๎ได๎อยําง
ไมํกดดัน ถือเป็นมารยาทที่สูงสํงทางการสื่สารของชาวมลายู ทั้งนี้การกระทําตํางๆ ของชาวมลายู
ตั้งอยูํบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม (Budi) ซึ่งเป็นคําที่สื่อความหมายได๎กว๎าง ครอบคลุมถึง จิตใจ
มารยาท สติป๓ญญา และ พฤติกรรม สามารถกลําวได๎วํา คุณธรรมจริยธรรม เป็นศูนยกลางของความ
นึกคิดของชาวมลายูเลยทีเดียว สอดคล๎องกับ Sigrid Spangenberg (2014) ในการศึกษาบทบาท
ของป๓นตุนในสํานวนคําพูดของชาวมาลายู (The function of pantun in Malay speech) พบวํา
ชาวมลายูได๎สะท๎อนตัวตนของเขาอยํางชัดเจนผํานวรรณกรรมป๓นตุน เป็นชนที่ให๎ความเคารพอยําง
สูงสํงในคํานิยมทางสังคม หลีกเลี่ยงการใช๎สํานวนคําพูดที่สํงผลโดยตรงตํอความรู๎สึกที่จะสร๎างความไมํ
สบายใจ คับแค๎น หรือ อับอาย ชาวมลายูจึงชอบใช๎การเปรียบเปรย โดยใช๎ธรรมชาติรอบตัวเป็น
ตัวกลางสื่อถึงแทน ความเป็นอัตลักษณ๑ ที่ไมํชอบการพูดอยํางตรงไปตรงมาของชาวมลายูสะท๎อนได๎
จากลักษณะเดํน คือ ความเขินอาย อดกลั้น ให๎ความเคารพ ถํอมตน บริสุทธิ์ใจ และรู๎บุญคุณ
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2) การใช๎คําที่มีความนุํมนวล ชาวมลายูอาศัยอยูํกันเป็นครอบครัวใหญํ เป็นชุมชน
หมูํบ๎านที่สมาชิกมีการติดตํอไปมาหาสูํกันอยํางใกล๎ชิด รํ วมด๎วยชํวยกันในกิจกรรมของสํวนรวม หรือ
สํวนตัว การปูองกันภัยอันตรายจากภายนอก การอบรมเสริมความรู๎จึงเป็นหน๎าที่ของทุกคนในชุมชน
การวํากลําวชี้แนะ หรือกลําวตักเตือนเป็นสิ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปในสังคมมลายู ทั้งในฐานะพํอกับลูก
หรือผู๎อวุโสกับเยาวชนในหมูํบ๎าน เป็นต๎น แตํการวํากลําวตักเตือนในสังคมมลายูมีอัตลักษณ๑โดดเดํน
ในเรื่องการใช๎สํานวนภาษาที่นุํมนวล แตํแหลมคม จดจําได๎งําย ถือเป็นความสามารถด๎านการสื่อสาร
ของชาวมลายูที่นับวันจะสูญหายไปจากคนรุํนใหมํไปทุกที
3) การระมัดระวังความรู๎สึกของผู๎อื่น ความเกรงใจ เคารพ และให๎กียรติผู๎อื่น ถือเป็น
กาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอยํางมาก การรู๎จักสัมมาคารวะตํอผู๎อวุโสกวํา และผู๎ใหญํให๎ความรัก
ใครํเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ๑กันในสังคม ลักษณะการให๎การอบรมสั่งสอนหรือ
การตักเตือนที่ปรากฏในป๓นตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีชํองวํางหรือชํวงหํางระหวํางสิ่งที่ต๎องการสื่อกับ
ความรู๎สึกของคนรับสื่อ ชํวงหํางดังกลํ าวนี้มักจะใช๎สภาพแวดล๎อมรอบตัวเป็นตัวกั้นความรู๎สึกและ
ขณะเดียวกันก็เป็นตัวนําสื่อบอกความมุํงหมายที่ต๎องการ ดังสังเกตจากบทป๓นตุนตํอไปนี้
Cedak air dengan baldi
Cedak nasi dengan senduk
Baik ikut resmi padi
Semakin berisi semakin tunduk

ตักน้ํา ด๎วยถัง
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง

บทป๓นตุนข๎างต๎นต๎องการสอนเรื่องการรู๎จักวางตัวในสังคม อยําเป็นคนโอ๎อวดเมื่อเรา
มีดี ไมํวําจะเป็นด๎านทรัพย๑สินเงินทอง ความรู๎ความสามารถ หรือยศตําแหนํง บทป๓นตุนอาจใช๎เสียดสี
หรือตักเตือนคนที่มีนิสัยโอ๎อวด แตํเกรงจะกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับการติเตือน จึงใช๎สํานวนมลายู
“ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk” (ตามธรรมชาติรวงข๎าว ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง)
มาเปรียบเปรย รวงข๎าวจึงเป็นชํองวํางและตัวเชื่อมระหวํางความรู๎สึกและสื่อในการสื่อสาร อัตลักษณ๑
ของทักษะทางการสื่อสารเหลํานี้ มีปรากฏอยูํในป๓นตุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งหากไมํทําความเข๎าใจป๓นตุน
ก็มิอาจเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของชาวมลายูได๎อยํางลึกซึ้ง เชํนเดียวกันหากเยาวชนคนรุํนใหมํไมํได๎
สัมผัสและซึมซับป๓นตุน อัตลักษณ๑ทางการสื่อสารเหลํานี้ก็จะหายไปจากตัวตนของชามลายูไปด๎วย
ดังคํากลําวของนางนิโล ดือราเซะ (2560, มกราคม 12) ผู๎รู๎ป๓นตุนจากอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่
อธิบายถึงป๓ญญหาในการสื่อสารกับเด็กยุคป๓จจุบันวํา
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“...เด็กสมัยนี้มิอาจพูดตักเตือนเชิงเปรียบเปรย อ้อมค้อมได้เลย เพราะพวก
เขาจะไม่เข้าใจ ต้องว่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ตนคุ้นเคยกับการพูดอ้อม
ค้อมมากกว่า...”
อัตลักษณ๑ที่กลําวมาข๎างต๎นที่พบในบทป๓นตุนมลายูปาตานี สอดคล๎องกับการศึกษา
ของ Haryati Shafii (2010) ตํอบทป๓นตุนในประเทศอินโดนีเซียตํอปรัชญาของชาวมลายูทีพบวํา การ
อนุรักษ๑ไว๎ซึ่งการพรรณนาธรรมชาติในวรรณศิลป์มลายูโดยเฉพาะป๓นตุนนับวํามีความสําคัญยิ่ง สื่อถึง
การพัฒ นาที่ยั่ งยื นในสั งคมมลายู ชี้ให๎ เห็ นถึงการใช๎การเปรียบเปรยในการสื่อสารของชาวมลายู
ซึ่งไมํนิยมกลําวอยํางตรงไปตรงมา นับเป็นกิริยามารยาทที่สูงสํง ความสุภาพ ความเกรงใจ และความ
นอบน๎อม ชาวมลายูจึงระมัดระวังยิ่งในการพูดจา การปฏิสัมพันธ๑ในสังคม ป๓นตุนสะท๎อนให๎เห็นถึง
แนวคิดปรัชญามลายูอยํางครบด๎าน ทั้งด๎านการศึกษา การอบรมสั่งสอน สาระความรู๎ การอนุรักษ๑
ป๓นตุนเป็นการคงไว๎ซึ่ง มรดกสืบทอด และพินัยกรรม สูํชนรุํนหลัง เป็นสื่อการศึกษาของเยาวชน
รุํนใหมํ
ข้อที่ 2 ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม ป๓นตุนเป็นวรรณกรรม
ที่ไมํได๎กําหนดคุณสมบัติของผู๎ใช๎ ไมํกําหนดเพศ อายุ และบทบาทหน๎าที่ในสังคม เป็นวรรณกรรมลายู
ที่มีความดั้งเดิม มีการใช๎ป๓นตุนในทุกกลุํมคนในสังคม และด๎วยเหตุที่ป๓นตุนถูกใช๎เพื่อสื่อถึงความคิด
ความรู๎สึกของคนทุกระดับชั้นในสังคม ป๓นตุนจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อยํางหนึ่ง ที่เผยให๎เห็น
สภาพจริงของโครงสร๎างทางสังคมของชาวมลายูในอดีต ความเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงได๎ในทุกระดับชั้น
ของสังคม สังเกตได๎จากเนื้อหาของป๓นตุนที่แบํงประเภทตามลักษณะของผู๎ฟ๓งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว และป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ
ข้อที่ 3 ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ในทุกสถานที่และทุกโอกาสในสังคม ป๓นตุนเป็นสื่อที่ชาว
มลายูนํามาใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพื่อการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคม ป๓นตุนเป็น
เสมือนเครื่องปรุงรสในอาหาร หากไมํนําไปเติมใสํ รสชาติคงจืดชืด จะไมํติดใจในรสชาติ ฉนั้นการพูดที่
เสริมเติมด๎วยป๓นตุนจึงแตกตํางในด๎านประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่มีมากวํา ลึกซึ้งกวํา ไพเราะกวํา
และ กระทบกระเทือนความรู๎สึกมากกวํา แตํเป็นการกระแทกอยํางนุํมนวลหรือสะกิดด๎วยภาษาโวหาร
ความเป็นมรดกสํวนรวม เป็นแหลํงขุมความรู๎ เป็นสื่อพัฒนาการทางภาษาของทุกกลุํมคนในสังคมของ
ป๓นตุน คุณลักษณะของป๓นตุนที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสื่อได๎ผํานบทป๓นตุนที่วํา
Pantun Melayu wadah pusaka
Jadi panduan kiasan bahasa
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa
Demi sejahtera rakyat jelata

ป๓นตุนมลายู มรดกสํวนรวม
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา
เพื่อความสุข ของชาวประชา
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จากทั้งสามประเด็นที่กลําวข๎างต๎น ชี้ ให๎เห็นวํา ป๓นตุนมีความสัมพันธ๑ใ กล๎ชิดมากกับ
วิถีชีวิตชาวมลายู ป๓นตุนถือวําวําเป็นศิลปะทางภาษาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของชาวมลายูเอง สะท๎อน
แนวคิดและวิถี มลายู สํ ว นการนํ าไปใช๎ส ามารถนําไปใช๎ ได๎ในทุกๆ โอกาส รวมทั้งการประยุกต๑ใ สํ
ทํว งทํานองขับ เป็ นเพลงเพื่อความบันเทิงได๎ด๎ว ยเชํนกัน คุณคําของป๓นตุนมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การศึกษาบทป๓นตุนจึงไมํใชํแคํศึกษาเฉพาะลักษณะการประพันธ๑หรือประเภทของเนื้อหาแตํ
เพียงเทํานั้น แตํต๎องศึกษาถึงความเป็นนามธรรมของรากเหง๎าทางความคิดของชาวมลายูที่นําไปสูํการ
ถํายทอดออกมาในรู ป ของป๓ น ตุน ลั กษณะเฉพาะดังกลํ าวนี้ ถือเป็นอัตลั กษณ๑ของชาวมลายู เป็ น
ประเพณีและวิถี ชีวิตในการเสริ มสร๎า งคํานิ ยมที่ ดีงามให๎ เกิ ดขึ้น ในสั ง คม ให๎ เป็ นสั งคมที่ยืน อยูํบ น
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นคงในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมไร๎พรมแดนในป๓จจุบัน เพราะถ๎า
ปราศจากความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล๎วยํอมเกิดความสับสนในบทบาทหน๎าที่ ขอบเขตและเปูาหมาย
ในการปฏิ สั ม พั น ธ๑ กั บ สั ง คมอื่ น มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะทํ า ให๎ สั ง คมของตนอํ อ นแอลง ข๎ อ วิ ต กดั ง กลํ า วนี้
ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560, ธันวาคม 27) ได๎กลําวไว๎วํา
“ชนชาติใดที่ปราศจากวัฒนธรรมของตนเองแล้ว การดารงอยู่ของชนชาติ
นั้นจะสาบสูญไปจากหน้าแผ่นดิน”
3.2 ปันตุนกับบทบาทในการธารงรักษาวัฒนธรรมมลายู
จาการวิเคราะห๑คุณคําด๎านเนื้อสาระดังได๎กลําวไปแล๎ว สามมารถกลําวได๎วํา
ป๓น ตุน มีบทบาทสําคัญในการทําหน๎าที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถํายทอดความคิด เจตนารมณ๑ และ
อัตลักษณ๑มลายูสูํสังคม ผํานการนําไปใช๎ในรูปแบบ และโอกาสตํางๆ ตราบใดที่ป๓นตุนสามารถดํารงอยูํ
ได๎ในสังคม คุณลักษณะแหํงการขัดเกลาสังคมที่มีอยูํในป๓นตุน จะอํานวยประโยชน๑ให๎ผู๎เสพป๓นตุนได๎
ตระหนักถึคุณคําในด๎านตํางๆ เกิดคนดี สังคมดี อันเป็นความมั่นคงในการดําเนินชีวิตประการหนึ่ง
ทั้งนี้บทบาทของป๓นตุนในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม สามารถกลําวแยกยํอยได๎ดังนี้
1) ป๓นตุนถูกใช๎ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด๎านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณี
ในอดีตกิจกรรมตํางๆ จะถูกเติมเต็มด๎วยการขับร๎องโต๎ตอบในรูปป๓นตุนอยูํเสมอ
ผู๎มีความสามารถด๎านการขับป๓นตุน จะได๎รับการเชดชูเป็นที่นิยมชมชอบในสังคม ในป๓จจุบันแม๎บท
ป๓นตุนดั้งเดิมได๎ลดน๎อยถอยลง แตํถูกแทนที่ด๎วยบทป๓นตุนสมัยใหมํ ที่ประพันธ๑ขึ้นมาตามสถานการณ๑
ใหมํ แตํยังคงคุณคําในการให๎การอบรมสั่งสอนเหมือนเดิม
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2) ป๓นตุนเป็นสื่อเพื่อถํายทอดความรู๎สึกและความต๎องการ
การถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการ ซึ่งเป็นสิ่งนามธรรม สามารถแสดงออก
ผํานสีหน๎า น้ําเสียง หรือทําทาง แตํการถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการผํานบทป๓นตุนในลักษณะ
การเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ด๎วยสภาพแวดล๎อมรอบตัว ทําให๎สามารถอธิบายความรู๎สึกได๎ชัดเจน
เข๎าใจงําย โดยไมํจําเป็นต๎องแสดงออกในรูปทําทางหรือน้ําเสียง ซึ่งอาจกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับ
สารได๎มากกวํา ถือเป็นวัตณธรรมการสื่อสารที่สูงสํงยิ่งของชาวมลายู
3) ป๓นตุนเป็นสื่อสร๎างความบันเทิง สนุกสนาน
อิทธิพลของป๓ นตุนในสั งคมมลายูปาตานีในด๎านเป็นสื่ อสร๎างความบันเทิงและ
สนุกสนาน สะท๎อนได๎จากบทป๓นตุนดั้งเดิมที่ ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนสําหรับ
เด็กๆ เพลงบาดีเก รวมทั้งภาษาที่ปรากฏในวายังกูลิต (หนังตะลุง) ในป๓จจุบันยังพบมีการใช๎มากที่สุด
ในรูปเพลงบาดีเก แตํในป๓จจุบันได๎รับความนิยมน๎อยลงไปเมื่อเทียบกับอดีต
4) ป๓นตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพื่อขัดเกลาสังคม
เนื้อหาในป๓นตุนสํว นมากแล๎ วมุํงให๎การอบรมสั่งสอน ป๓นตุนถูกนําไปใช๎ในทุก
ระดับวัย และทุกโอกาส ป๓นตุนจึงเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงป๓จเจกบุคลพร๎อมกับนําสาระที่สามารถขัด
เกลาสังคมสูํคํานิยมและอัตลักษณ๑ที่พึงประสงค๑ โดยเฉพาะด๎านคุณธรรม จริยธรรม ความมีคุณธรรม
จริยธรรมในป๓จจเจกบุคคล ทําให๎สังคมมีกฎเกณฑ๑ในเรื่องของความประพฤติของมนุษย๑ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของมนุษย๑ เอง หรื อเกิดจากกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมในเรื่องของการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ใ นสิ่ งที่ ดี งาม มนุ ษ ย๑ ผู๎ เ จริ ญใช๎ เป็ นแนวทางในการควบคุ มตนเอง ทํา ให๎ ก ารรู๎ จัก ไตรํ ตรอง
แยกแยะวําสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมํควรทํา กฎเกณฑ๑ในทางสังคมดังกลําวนี้เป็นที่ยอมรับกันวํา เป็นสิ่งดี
งามควรประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการกํากับบุคคล ให๎คิดดีและทําดี สภาวะนี้เกิดขึ้นและดํารง
อยูํในจิตใจของบุคคลผู๎เจริญทุกขณะ แม๎กระทั่งการแสดงกริยาอาการออกสูํภายนอกและ เป็นเครื่อง
กํากับบุคคลมิให๎ตกไปสูํที่ต่ําทราม การมีคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต๎องเหมาะสมผู๎ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะทํา
หน๎ าที่ของตนเองได๎อยํางสมบูร ณ๑ เว๎นสิ่ งควรเว๎น ทําสิ่ งควรทํา หากคนในสั งคมตํางก็มีคุณธรรม
จริยธรรมจะทําให๎พบแตํความสุข การงานเจริญก๎าวหน๎า อัตราของคนชั่วลดน๎อยลง ความสัมพันธ๑ของ
มนุษย๑ก็จะดําเนินไปในทางสร๎างสรรค๑สามารถลดป๓ญหา และขจัดป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นแกํตน สังคม และ
ประเทศชาติได๎
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5) ป๓นตุนเป็นสื่อสะท๎อนแนวคิด ทัศนคติในสังคมมลายู
ป๓ น ตุ น มี ร ากเหง๎ า ของความเป็ น วรรณกรรมมลายู ดั้ ง เดิ ม บทป๓ น ตุ น เกิ ด จาก
สภาพแวดล๎อมหรือสถานการณ๑ในสังคมมลายู การวํากลําวตักเตือน หรือให๎ข๎อคิดวางอยูํบนพื้นฐาน
คํานิยมในสังคม ซึ่งในป๓จจุบันเกือบทุกมิติในสังคมมลายูเป็นคํานิยมที่อยูํในกรอบของศาสนาอิสลาม
บทป๓ น ตุ น ดั้ ง เดิ ม จํ า นวนไมํ น๎ อ ยที่ สื่ อ สะท๎ อ นถึ ง ทั ศ นคติ ข องชาวมลายู ใ นอดี ต ตํ อ เหตุ ก ารณ๑ ท าง
ประวัติศาสตร๑ ถือเป็นการบันทึกเลําเรื่องความจริงที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง ซึ่ ง
การจะทําความความเข๎าใจแนวคิด และทัศนคติของชาวมลายูในอดีต จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจ
สภาพแวดล๎อมในชํวงเวลานั้นด๎วย เพราะแนวคิดหรือทัศนคติที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่
หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลาหรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือ คํานิยม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและแตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ
3.3 ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา
วรรณกรรมป๓นตุนสํวนมากมีเนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสูํความดี ทั้งความดี
ตามคํานิยมในศาสนาอิสลาม และคํานิยมอื่นๆ ในสังคม จากการศึกษาเนื้อหาของป๓นตุนในด๎านผู๎ฟ๓ง
(Audience) หรือผู๎รับสาร ซึ่งประกอบด๎วยป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนคนหนุํมสาว และป๓นตุนวัยผู๎ใหญํ
พบวําป๓นตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกลําว ได๎สอดแทรกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไว๎อยํางมากมาย ทั้ง
ด๎านการปฏิบัติศาสนกิจ กริยามารยาทในสังคม การกตัญ๒ูรู๎คุณ และด๎านอื่นๆ การสอดแทรกคํานิยม
อิสลามในบทป๓นตุนมลายูปาตานีเกิดจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูปาตานีเองที่เริ่มรับอิ ทธิพล
ของอิสลามมาตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 11 และแพรํหลายสูํทุกระดับชั้นในสังคมในคริสต๑ ศตวรรษที่ 15
ในสมั ย การปกครองของพระยาอิ น ทิ ร า ภายหลั ง เข๎ า รั บ อิ ส ลามได๎ เ ปลี่ ย นพระนามเป็ น สุ ล ตํ า น
อิสมาแอลชาห๑ อิสลามจึงได๎หยั่งรากลึกในสังคมชาวมลายูปาตานีตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา เปลี่ยนความเชื่อ
ประเพณี การแตํงกาย จากฮินดู-พุทธสูํอิสลาม รวมทั้งการรับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของ
พระคําภีร๑อัลกุรอานมาด๎ วยมากมาย บริบทแวดล๎อมของความเป็นอิสลามดังกลําวได๎ซึมซับสูํแนวคิด
ของนักประพันธ๑วรรณกรรม จนเกิดการผลิตและถํายทอดวรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอยํางมากมาย
เชํนเดียวกันกับป๓นตุน แม๎เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูที่มีมากํอนอิสลาม ก็ได๎ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสูํความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป
การสอดแทรกคํานิยมอิสลามในป๓นตุนมี ความแตกตํางกับวรรณกรรมกีตาบ ซาอีร
หรือววรรณกรรมอื่น ที่มาพร๎อมกับศาสนาอิสลาม ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะสอดแทรกคํานิยมอิสลาม
โดยไมํได๎ยึดโยงกับคํานิยมในสังคมมลายูในขณะนั้นมากนัก แตํยึดโยงกับหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม
เพียงอยํางเดียว ถือเป็นวรรณกรรมที่ทําให๎สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ป๓นตุนได๎สอดแทรก
คํานิยมอิสลามโดยทางอ๎อมมากกวําการกลําวอยํางตรงไปตรงมาและเข๎มข๎นเหมือนวรรณกรรมกีตาบ
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แตํป๓นตุนเน๎นการขัดเกลาสังคมอยํางนุมนวลบนพื้นฐานของบริบทแวดล๎อมของสังคมในขณะนั้น เป็น
การผสมผสานคํา นิ ย มอิส ลามกั บ ความเป็นท๎ องถิ่ นถิ่น ได๎อ ยํางลงตั ว ถื อวํา สั งคมมีสํ ว นทํ าให๎ เกิ ด
วรรณกรรม ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ได๎นําความเปลี่ยนแปลงสูํสังคมเชํนกัน วรรณกรรมป๓นตุนมลายู
ปาตานีจึงสามารถสะท๎อนคํานิยมอิสลามในสังคมมลายูปาตานีได๎เป็นอยํางดี ทั้งในบทป๓นตุนดั้งเดิมที่
ลั ก ษณะเป็ น มุข ปาฐะ และโดยเฉพาะในบทป๓ นตุ นสมัย ใหมํ ที่ ผู๎ ประพั นธ๑ สํ ว นมากมีภู มิห ลั ง ได๎ รั บ
การศึกษาด๎านศาสาอิสลามเป็นอยํางดี
คํากลําวที่วํา วรรณกรรมเป็นกระจกเงาสะท๎อนสังคม เพราะวรรณกรรมถือกําเนิด
จากบริบทของแตํละสังคม จึงสอดคล๎องกับสถานะของป๓นตุนเป็นอยํางดี การทําความเข๎าใจป๓นตุน
มลายู ป าตานี น อกจากเนื้ อ หาที่ ส ามารถนํ า มาใช๎ ใ นการขั ด เกลาสั ง คมแล๎ ว ยั ง สามารถเข๎ า ใจถึ ง
อัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานีที่ประกอบด๎วยภาษามลายู วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม การ
นิยามความเป็นมลายูจึงสามารถศึกษาผํานป๓นตุนได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะตามทฤษฎี Pengkaedahan
Melayu แล๎ ว การนิ ย ามความเป็นมลายู จํา เป็น ต๎อ งเข๎ าใจการนิย ามธรรมชาติ และศาสนาใน
วรรณกรรมมลายู กลําวคือ ชาวมลายูจะยึดธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต ตั้งแตํด๎านป๓จจัย
ยังชีพจนถึงการยึดธรรมชาติเป็นครูในการใช๎อบรมสั่งสอน โดยผํานการสะสมประสบการณ๑มาอยําง
ยาวนานตลอดหลายศตวรรษของประวัติศาสต๑ของชาวมลายู จนเป็นภูมิป๓ญญาในการใช๎ธรรมชาติเป็น
สัญลักษณ๑ในการขัดเกลาสังคมสูํความมีศีลธรรม โดยคุณคําในการขัดเกลานั้นต๎องอยูํในขอบเขตของ
หลักศาสนาอิสลาม เชิงเชิญชวนสูํความดี เป็นเครื่องมือในการวิจารณ๑สังคม โดยใช๎ศิลปะทางภาษาที่
งดงาม เป็นสุนทรียศาสตร๑ในการขัดเกลาสังคมที่อยูํคูํชาวมลายูมาแตํดั้งเดิม
ตอนที่ 4 ผลการศึกษารูปแบบการนําไปตุนมลายูปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคํา ถามการวิจัยข๎อ 3 เรื่องสามารถนําป๓นตุนมลายู
ปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในรูปแบบใดบ๎าง
การหารูปแบบในการนําป๓นตุนไปใช๎ ผู๎วิจัยคํานึงถึงสถานการณ๑ของป๓นตุนในป๓จจุบัน
ทั้งในบริ บทของผู๎ สํ งสาร ตัวสาร และผู๎ รับสาร เพราะป๓จจัยทั้งสามด๎านดังกลําว มีผลโดยตรงตํอ
ผลสําเร็จ มากน๎ อยในการสื่ อสาร ในฐานะที่ป๓นตุนเป็นสื่ อที่มีลั กษณะให๎ การศึกษา (Educational
Message) อยูํแล๎ว จึงไมํเป็นที่สงสัยใดๆ ในคุณภาพของตัวสาร แตํเมื่อบริบทการถํายทอดองค๑ความรู๎
สูํเยาวชนในป๓จจุบันนั้นเป็นที่ชัดเจนยิ่งวําโรงเรียนมีบทบาทโดยตรง และมีอิทธิพลสูงยิ่งในการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย๑ เป็น สถานที่ร วมตัว ของทั้งผู๎ สํ งสารและรับสาร นั่นคือ ผู๎ ส อนและผู๎ เรียน ฉะนั้น
รูปแบบการนําป๓นตุนไปใช๎เพื่อให๎เกิดผลมากที่สุดจึงมิอาจปลีกหนีไปจากบริบทของโรงเรียน ดังจะ
กลําวในหัวข๎อตํอไปนี้
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4.1 ปันตุนกับโอกาสในการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษา
วรรณกรรมเป็นสิ่งที่ไมํหยุดนิ่ง มีวิวัฒนาการตามสถานการณ๑และความจําเป็นในแตํ
ละยุคสมัย เฉกเชํนเดียวกับป๓นตุน ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมดั้งเดิม กําเนิด ขึ้นกํอนที่ชาวมลายูรู๎จัก
การอํานเขียนเสียอีก แสดงวําป๓นตุนได๎ผํานวิวัฒนาการมาอยํางยาวนาน เหตุที่ป๓นตุนไมํสูญหายไปจาก
สังคมมลายูเพราะวํา ป๓นตุนเป็นเพียงศิลปะทางภาษา มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคํานิยมของสังคม
เสมอมา ความจริงแล๎วคุณคําของป๓นตุน ไมํได๎แปรเปลี่ยนแตํอยํางใด แตํสถานการณ๑ที่เปลี่ยนไปขึ้นกับ
ผู๎ใช๎ ฉนั้นหากเห็นวํา สถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในป๓จจุบันเบาบางลง จึงต๎องมองที่กลไกการเข๎าถึงบท
ป๓นตุน และกลไกการนําเสนอบทป๓นตุนวํา ประสบกับป๓ญหาอยํ างไรบ๎าง จากการศึกษาพบวํา ความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการจัดการศึกษาที่ในอดีตสถาบันครอบครัวมีบทบาทในการดูแลเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด มีโอกาสได๎สัมผัสป๓นตุนผํานการขับขานในโอกาสตํางๆ ในครอบครัว การละเลํนใน
หมูํเพื่อน การเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชนหมูํบ๎าน แตํเมื่อเริ่มมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จุดศูนย๑กลาง
ของการจัดการศึกษาได๎ย๎ายไปอยูํที่ระบบโรงเรียน ด๎วยเด็กวัย 3-18 ปี เป็นวัยเรียน ใช๎เวลาสํวนใหญํ
ที่โรงเรียน โอกาสในการปฏิสัมพันธ๑ตามวิถีเดิมลดน๎อยลงไป รับคํานิยมใหมํ ภาษาใหมํ โดยไมํได๎นํา
ภูมิป๓ญญาที่มีคําในท๎องถิ่น เชํน ป๓นตุน นิทาน และอื่นๆ เข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ ในโรงเรียนแตํอยํางใด
องค๑ความรู๎ใดที่ไมํได๎เข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียน มีโอกาสที่จะสูญหายสูงมาก ป๓นตุนจึงสมควร
อยํางยิ่งในการเข๎าสูํระบบโรงเรียนให๎ได๎ มากที่สุด ไมํวําจะจัดเป็นหลักสู ตรเฉพาะ หรือเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม การเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนของป๓นตุน มีประโยชน๑ทั้งเพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียนรู๎ และ
เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ป๓นตุนให๎คงอยูํและอํานวยประโยชน๑ตํอสังคมสืบไป
อยํางไรก็ตาม การฟื้นฟูป๓นตุนให๎กลับมามีบทบาทในสังคมมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎อีกครั้งในป๓จจุบัน จําเป็นต๎องคํานึงถึงคํานิยมในสังคมเป็นสําคัญ ซึ่งในป๓จจุบันคํานิยมที่เป็นที่
ยอมรับอยํางกว๎างขวางที่สุด คือ คํานิยมในศาสนา บทป๓นตุนที่สามารถเข๎าถึงสังคมได๎งํายที่สุดจึงเป็น
บทป๓นตุนเชิงอบรมสั่งสอนให๎ปฏิบัติตนตามกรอบของอิสลาม แตํด๎วยเหตุป๓นตุนเป็นวรรณกรรมที่ยึด
โยงโดยตรงกับความเข๎มแข็งของภาษา การนําป๓นตุ นมาใช๎ในการเสริมสร๎างความั่นคงทางสังคม คือ
การสื่ อ สารด๎ ว ยป๓ น ตุ น แล๎ ว ใช๎ คุ ณ คํ า ที่ มี อ ยูํ ใ นป๓ น ตุ น เป็ น องค๑ ค วามรู๎ ใ นการขั ด เกลาสั ง คม การ
ดําเนินการในประเด็นนี้ จึงต๎องคํานึงถึงป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับการนําป๓น ตุนไปใช๎ด๎วย ไมํวําจะป็นชํอง
ทางที่ประกอบด๎วยผู๎ถือสารกับผู๎ รับสาร สิ่งแวดล๎อมที่สามารถเอื้อตํอการดํารงอยูํของป๓นตุน และที่
สํ าคัญยิ่ งคือ สถานะของภาษามลายูในสั งคมป๓จจุบัน ซึ่งจากการศึกษาป๓จจัยดังกลํ าวเห็ นวํา ใน
ป๓จจุบันสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําป๓นตุนไปใช๎
หากมองถึงโอกาสที่จะนําป๓นตุนไปใช๎ในโรงเรียน ในป๓จจุบันนับวําเปิดกว๎างมาก
เพราะสนองตํอพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และ 58 (2) ที่ได๎กําหนดให๎
หนํวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในพื้นที่ โดย
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นําประสบการณ๑ ความรู๎ ความชํานาญ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของบุคคลในชุมชนดังกลําวมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ทางการศึกษาให๎มากที่สุด จากการศึกษาพบวํา มีหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะสอดแทรกป๓นตุน
เพื่อการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมได๎มากที่สุด ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถนําเนื้อหาป๓นตุนไปใช๎ในกลุํมสาระการเรียนรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระที่ 1 วําด๎วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพิ่มเติม หน๎าที่พลเมือง
2. หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. หลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น
พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การนําองค๑ความรู๎ป๓นตุนสูํการจัดการเรียนรู๎ผํานหลักสูตรดังกลําวในสถานศึกษานั้น
สามารถดําเนินการได๎หลากหลายวิธี ตามความต๎องการของแตํละสถานศึกษา เชํน การจัดทําเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม การจัดทําเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น การสอดแทรกหรือบูรณาการกับรายวิชาตํางๆ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นต๎น ป๓นตุนสามารถนําไปใช๎ได๎กับทุกระดับชั้นในสถานศึกษา โดยผู๎สอน
สามารถคัดเลือกระดับความยากงํายของภาษาในป๓นตุนให๎เหมาะสมกับระดับวัยของผู๎เรียน และยัง
สามารถนําป๓นตุนไปเสริมแตํงทํานองเป็นเพลงตํางๆ ได๎อยํางสนุกสนาน สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของ
ป๓นตุนที่เป็นวรรณกรรมเชิงขัดเกลาสังคมที่เน๎นความสุนทรีย๑
4.2 การนาปันตุนไปใช้ในโรงเรียนตาดีกา
ผู๎วิจัยเห็นวํา เพื่อให๎การนําวรรณกรรมมลายูเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็น
รูปธรรม และมีความยั่งยืนมากขึ้น จึงได๎เสนอรูปแบบการนําป๓นตุนมลายูปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผํานหลักสูตรอิส ลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 ด๎วยการจัดทําเป็นคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บท
ป๓นตุนมลายูปาตานี เหตุผลที่คัดเลือกหลักสูตรดังกลําว เพราะวําเป็นหลักสูตรใหมํลําสุด ที่ถือกําเนิด
จากท๎องถิ่น ด๎วยความรํวมมือจากมูลนิธิศู นย๑ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (PERKASA)
ศูนย๑อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศอ.บต.) จึงเป็นหลักสูตรที่มีบริบทความเป็นท๎องถิ่น
มากที่สุด และมีแนวโน๎มจะถูกนําไปใช๎อยํางกว๎างขวาง ไมํเพียงเฉพาะในศูนย๑การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) เทํานั้น แตํจ ะนําไปใช๎ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ ทีเปิดสอนหลั กสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข๎ม ซึ่งเดิมใช๎หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2550
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ในขณะที่หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ นิยม
ใช๎ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นหลัก สํวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2550 ในกลุํ มสาระการเรียนรียนรู๎สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 วําด๎วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ก็สามารถนําป๓นตุไปสอดแทรกในเนื้อหาได๎
เชํนกัน รวมทั้งยังสามารถสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆ ได๎อีกด๎วย เชํน วิชาประวัติศาสตร๑ วิชาภาษา
มลายู หรือใช๎ศึกษาเชิงเปรียบเทียบในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น แตํเหตุผลที่ผู๎วิจัยคัดเลือก
เจาะจงนําป๓น ตุนไปใช๎กับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓ร ฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น
พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในรายวิชา จริยธรรมกํอนนั้น เพราะวําจาก
การศึกษาพบวํา กลุํมที่สามารถเข๎าถึงบทป๓นตุนได๎งํายที่สุดคือ กลุํมนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาและ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และกลุํมที่สามารถนําป๓นตุนไปถํายทอดให๎นักเรียนได๎ดีที่สุด
คือ ครูสอนวิชาภาษามลายูและครูสอนวิชาศาสนา และสํวนเนื้อหาในป๓นตุนพบวํา เนื้อหาสํวนใหญํมี
ลักษณะเชิงให๎การอบรมสั่งสอนด๎านการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม จึงสอดคล๎องกับหลักสูตรและ
รายวิชาดังกลําวมากที่สุด
ขั้นตอนการจัดทําคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 ประกอบด๎วย 3
ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียด หลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 โดยเฉพาะในสาระวิชาอัคลาก (จริยธรรม)
2) คัดเลือกป๓นตุนมลายูปาตานีที่มีความเหมาะสมกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎ที่
ระบุในหลั กสูตร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นด๎ว ย แล๎ วจัดทําเป็นรํางคูํมือการสอน
จริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559
3) นําเสนอรํางคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 พิจารณาในเวที
สนทนากลุํม
คูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟ๓ร ฎู อีน ประจํ ามัส ยิ ด ระดั บ อิส ลามศึกษาตอนต๎ น พุ ทธศั กราช 2559 ประกอบด๎ว ยรายละเอีย ด
ดังตํอไปนี้
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ส่วนที่ 1 ความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นเกี่ยวกับป๓นตุน
ส่วนที่ 2 สาระวิชาอัลอัคลาก (จริยธรรม) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํา
มัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559
ส่วนที่ 3 บทป๓นตุนแยกตามระดับชั้น
(รายละเอียดดูในภาคผนวก ค)
อยํางไรก็ตาม ป๓ญหาหรือป๓จจัยสําคัญที่สุดที่ทําให๎ป๓นตุนเสื่อมถอยลงในสังคมมลายู
ปาตานี คือความถดถอยของภาษามลายูเองในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต๎ แตํหากมองลึกไปอีกพบวํา
ในโลกยุควัตถุนิยมในป๓จจุบัน ป๓จจัยด๎านเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญเหนืออื่นใด รวมทั้งป๓จจัยด๎านภาษา
ซึ่งภาษาที่เปิดโอกาสหรือเอื้อตํอการประกอบอาชีพ หารายได๎ จะได๎รับความนิยมในสังคมกลายเป็น
คํานิยมที่นํายกยํอง สํว นภาษาถิ่นจะได๎รับความสนใจน๎อยลง การพยายามแก๎ไขป๓ญหาด๎านภาษาใน
พื้น ที่จั ง หวัดชายแดนภาคใต๎เ ป็ น สิ่ งที่ ต๎องทํา อยํางเป็นระบบขั้นตอน และต๎องรํว มมือกับ ทุกฝุ า ย
ดร.ฮามีดิน สะนอ (2560, ธันวาคม 17) ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา
“เราจาเป็นต้องมีแผนแม่บทในการแก้ปัญหาความอ่อนแอของภาษามลายูใน
พื้นที่ชายแดนใต้ เพราะความอ่อนแอทางภาษานอกจากจะทาให้โอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ลดน้อยลงไปแล้ว ยังถือว่าเรากาลังลดทอน
ประสิทธิภาพของตนเองในเการเป็นประตูสู่โลกมลายู ทั้งๆที่น่าจะเป็นจุดแข็ง
ของคนชายแดนใต้ที่สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและมลายู”
การนําป๓นตุนไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอยํางเดียว อาจเป็น
เพียงการสอนให๎ รู๎หลักคําสอนที่ปรากฎในป๓นตุน แตํยังขาดสิ่ งแวดล๎อมหรือบรรยากาศที่เอื้อหรือ
สํงเสริมให๎เกิดการใช๎และเรียนรู๎ป๓น ตุนในสังคมทั่วไป จากการสอบถามผู๎รู๎ป๓นตุน และผู๎รู๎วรรณกรรม
มลายู ได๎ระบุตรงกันวํา ป๓จจุบัน จําเป็นต๎องเสริมสร๎างโอกาสและสื่อแวดล๎อมที่เอื้อให๎ป๓นตุนสามารถ
เข๎าสูํสังคมให๎ได๎ ผํานการจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
1) จัดการแขํงขันการขับร๎องป๓นตุนในระดับตํางๆ
ควรจัดให๎มีเวทีแขํงขันป๓นตุนตั้งแตํในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับ
ภูมิภาค หรือจัดเป็นเวทีเฉพาะกิจตํางๆ การจัดกิจกรรมลักษณะนี้สามารถสร๎างกระแส และความนิยม
ได๎อยํางรวดเร็ว ดังเชํนที่เกิดขึ้นแล๎วกับ เพลงอานาซีด (Anasyid) และการกลําวสุนทรพจน๑ (Pidato)
จนสามารถก๎าวสูํเวทีสูงสุดระดับอาเซียนได๎

168

2) นําเสนอป๓นตุนในรูปแบบที่หลากหลายและแตกตํางไปจากเดิม
ความจริงป๓นตุนเป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งไมํใชํบทบัญญัติของศาสนา เป็นความ
สร๎างสรรค๑ (Creative) ของสังคม จึงสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมหรือคํานิยมของสังคม
โดยไมํต๎องให๎คุณคําในตัวตนเสื่อมถอยลง เชํน
2.1) พัฒนาการนําเสนอป๓นตุนเป็นลักษณะประกอบการแสดง อาจเรียกวํา
Pantundra (Pantun + Drama) เพื่อความสนใจและความหลากหลายแปลกใหมํที่สามารถสร๎าง
คํานิยมในสังคม หรืออาจใช๎เครื่องดนตรีประกอบการขับร๎องป๓นตุน เพื่อเพิ่มความบันเทิง อยํางไรก็
ตามต๎องคํานึงถึงความพอดิบพอดี ไมํเป็นความบันเทิงจนเกินไป เพราะคํานิยมดั้งเดิมของชาวมลายู
นั้น ความบันเทิงต๎องไมํเกินขอบเขตที่ศาสนากําหนด เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกคํานิยมที่ดีงาม
2.2) นําป๓นตุนไปแตํงเป็นบทเพลงตามแนวที่ได๎รับความนิยมในป๓จจุบัน ถือ
เป็นการปรับตัวตามความนิยมของสังคม ดังตัวอยํางการนําป๓นตุนไปขับร๎องเป็นบทเพลงแนวคันทรี
ของนักร๎องสมัครเลํนที่ใช๎ชื่อ Budu Little ดังตัวอยํางเพลง Sebalik Kegelapan (อีกด๎านหนึ่งของ
ความมืดมิด) ทํานองและขับร๎องโดย Budu Little ประพันธ๑โดย Abdulloh Wanahmad (Awan
Book)
Song : Sebalik Kegelapan

เพลง : อีกด้านหนึ่งของความมืดมิด

" Di dalam kegelapan
terletaknya sebuah harapan
umpama sebuah impian
yang sembunyi sebalik kejayaan

ในความมืดมิด
มีหนึ่งความหวัง
เสมือนหนึ่งความฝ๓น
ที่ซํอนอยูํในอีกด๎านของความสําเร็จ

kabus pagi takkan tiba
selagi malam belum menjelma
selesai sudah sengsara
gembira kan dimilik kita

หมอกยามเช๎า จะไมํปรากฏ
ตราบที่ค่ําคืน ไมํยํางกรายมา
เมื่อความโศกเศร๎า มลายหายไป
ความสุขสันต๑ จะป็นของเรา

biar hujan takkan kering
biar mentari belum menjelang
takharus lagi kita merunsing
ingatlah kita kepada Tuhan

แม๎วําฟูาฝน จะไมํเหือดแห๎ง
แม๎วําดวงตะวัน ยังไมํปรากฏ
เราไมํควรไปวิตกกังวล
เราจงรําลึกถึงพระผู๎เป็นเจ๎า
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hari ini adalah nyata
kemarin hari takkan dilupa
terus menjulang sepenuh jiwa
besuk hari adalah milik kita "

ในวันนี้ คือความเป็นจริง
วันวาน อยําได๎ลืมเลือน
มุงํ มั่นตํอไป ด๎วยกําลังใจเต็มเปี่ยม
วันพรุํงนี้ ต๎องเป็นวันของเรา

3) สํงเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู๎ป๓นตุนทั้งในรูปหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส๑
สื่อนับเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญที่จําเป็นต๎องรวบรวม และเผยแพรํเพื่อให๎ สามารถ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เป็นทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให๎มากที่สุด การจดบันทึกและ
รวมเลํมบทป๓นตุนจึงมีความสําคัญยิ่ง เปรียบเสมือนการเก็บรักษาขุมทรัพย๑ไว๎ ยํอมมีผู๎ค๎นหา ถึงคุณคํา
ในวรรณกรรม ป๓นตุนมิอาจหายไปจากภาษามลายู เพราะเป็นอัตลักษณ๑ทางภาษาไปแล๎ว หากจะหาย
คงหายไปพร๎อมๆกับภาษามลายู ป๓นตุนเป็นคลังภาษาอยํางตํอเนื่อง ในด๎าน ภาษาศาสตร๑ และด๎าน
วรรณกรรม เป็นที่มั่นใจได๎วํา ตราบใดที่ป๓นตุนยังถูกนําไปบันทึกเป็นรูปเลํม สิ่งนั้นยํอมไมํหาย จะถูก
นํามาใช๎ ดังเชํน วรรณกรรมกีตาบ ถูกแตํงขึ้นมาเป็นร๎อยๆปี ตราบถึงป๓จจุบันก็ยังคงถูกหยิบยก ถูก
กลําวอ๎างตลอดมา กลายเป็นบรรณานุกรมอมตะที่ทรงคุณคํายิ่ง มีบทบาทโดยตรงในการสร๎างคํานิยม
สมัยใหมํ ซึ่งเป็นคํานิยมอิสลามในสังคมมลายู
ในยุคที่โ ลกเข๎าสูํ ยุคการสื่ อสารไร๎พรมแดน ความก๎าวหน๎าทางสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถนํามาใช๎เป็นอีกชํองทางหนึ่งในการเป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูล เผยแพรํ และเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ซึ่งในป๓ จ จุบั น เริ่มมีการรวมกลุํ มคนรักป๓นตุนด๎ว ยกันในลั กษณะกลุํ มไลน๑ กลุํ ม
เฟสบุ๏ ค ซึ่ งจากการสั ง เกตแม๎จ ะเป็น เพีย งกลุํ มเล็ ก ๆ แตํนับ เป็น ชํองทางการเข๎าถึ งที่ส ะดวกและ
รวดเร็วยิ่ง จึงสมควรสํงเสริมให๎มีการจัดทําอยํางเป็นระบบและทางการตํอไป
4) จัดฝึกอบรมหรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับป๓นตุนอยํางตํอเนื่อง
เวทีระดมความคิดเห็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เวทีอบรมเพิ่มความรู๎ จําเป็นต๎อง
จัดให๎มีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยมีหนํวยงานผู๎รับผิดชอบที่นําเชื่อถือ เชํน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สมาพันธ๑
ตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และหนํวยงานการศึกษาอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การดําเนิน
ควรจัดทําอยํางเป็นระบบ สอดประสานกัน โดยมีแผนแมํบทในการขับเคลื่อนอยํางชัดเจน เพื่อให๎
เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม

