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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้และคุณค่าของ
ปันตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอรูปแบบการนาปันตุนมลายู
ปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. สรุปผล
การนาเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของการศึกษา
ผูวิจัยไดแยกสรุปออกเปน 4 สวนดังนี้
1.1 สถานการณ์การใช้ปันตุน
ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ปันตุนอย่างกว้างขวางในสังคมมลายูปาตานีในอดีต
เป็นการใช้ปัน ตุนเพื่อการสื่ อสารถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและให้การอบรบขัดเกลาสั งคม โดย
นามาใช้ในทุกๆ โอกาสและทุกระดับชั้นในสังคม ดังปรากฏจากคาบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน และ
ตัวอย่างปันตุนที่รวบรวมมาได้จากการขับร้องของผู้รู้ปันตุนในชุมชนจานวน 409 ปันตุน ซึ่งมีเนื้อหาที่
หลากหลายถึง 18 ประเภท คือ ปันตุนอบรมสั่งสอน ปันตุนจริยธรรม ปันตุนเด็กๆ ปันตุนเปรียบเปรย
ปันตุนประเพณีและวิถีชีวิต ปันตุนผจญภัย ปันตุนสนุกสนานและการละเล่น ปันตุนสุภาษิต ปันตุน
ศาสนาและความเชื่อ ปันตุนความรัก ปันตุนพบปะทักทาย ปันตุนอาลา ปันตุนประวัติศาสตร์ ปันตุน
วาสนา ปั น ตุน เสี ย ดสี ปั น ตุ น การต่ อสู้ ปัน ตุน ชอบใจ ปัน ตุน ปริศ นาคาทาย และมี ลั กษณะหรื อ
ฉันทลักษณ์การประพันธ์ 5 ลักษณะ คือ ปันตุนสองวรรค ปันตุนสี่วรรค ปันตุนหกวรรค ปันตุน
ต่อเนื่อง และปันตุนแนวบทเพลง
ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปันตุน ประกอบด้วย ผู้ รู้ปันตุน และผู้รู้ วรรณกรรม
มลายู พบมีน้อยมากในปัจจุบัน โดยผู้รู้ปันตุนส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ คืออายุ 60 ปีขึ้นไป และพบผู้รู้
ปันตุนในวัยต่ากว่า 60 น้อยมาก ผู้รู้ปันตุนที่พบมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถขับปันตุนได้อย่างเดียว
ไม่ถนัดในการประพันธ์ปันตุนเอง เป็นกลุ่มที่รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะจากบรรพบุรุษ ปันตุนที่ได้
จากกล่มนี้เป็นปันตุนดั้งเดิม หรือปันตุนคลาสสิกเกือบทั้งหมด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้รู้ที่สามารถ
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ขับบทปั นตุนที่มีอยู่ เดิมได้ และสามารถประพันธ์บทปันตุนใหม่ด้วยตนเองได้ด้วย ผู้ รู้กลุ่ มนี้เรียนรู้
ปันตุนทั้งจากบรรพบุรุษและมีโอกาสได้เรียนรู้ปันตุนในรูปแบบวิชาการจากระบบโรงเรียนและสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เฉกเช่นดียวกับผู้รู้วรรณกรรมมลายู พบมีน้อยมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่นกัน ผู้รู้วรรณกรรมมลายู เกือบทุกท่านได้เรียนรู้วรรณกรรมมลายูจากในประเทศเป็นพื้นฐาน และ
เรียนรู้จนชานาญการจากต่างประเทศ ที่มีการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ คือ ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม ผู้รู้วรรณกรรมมลายู ถือ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญในการรบรวม
จั ด การ และถ่า ยทอดองค์ ความรู้ ปั น ตุ น ให้ ค งอยู่ ใ นสั งคมมลายู ป าตานี ต่ อ ไป ในลั ก ษณะการจั ด
หลักสูตรการเรียนการสอนวรรณกรรมมลายูในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ส่วนการนาปันตุนไปใช้เป็นวิถีชีวิตเฉกเช่นอดีต ในปัจจุบันมีน้อยมาก คนรุ่นใหม่ไม่
สามารถจดจาหรือประพันธ์ขึ้น มาใหม่ได้ ยกเว้นคนที่เรียนวรรณกรรมมลายูมาโดยเฉพาะ บทปันตุน
ดั้งเดิมที่เคยสืบทอดกันมาหลายอายุคน ได้ทยอยสูญหายไป พร้อมๆกับการจากไปของเหล่าผู้รู้ปันตุน
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจจะเรียนรู้รับการถ่ายทอด ภาวการณ์เช่นนี้สามารถเรียกได้ว่า ปันตุนดั้งเดิมอยู่
ในภาวะการขาดตอนในการสืบทอด กลไกการสืบทอดปันตุนโดยสถาบันครอบครัว และวิถีชีวิตใน
ชุมชนได้แปรเปลี่ยนไป พร้อมๆ กับการรับค่านิยมสมัยใหม่จากวัฒนธรรมกระแสหลัก ผ่านระบบ
การศึกษา และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ทาให้คนในสังคมเพิกเฉยต่อมรดกทางปัญญาของตนเอง โดยมุ่งให้
ความสนใจต่อค่านิยมสมัยใหม่ในด้านเดียว ผลักดันให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และ
วิถีการดาเนินชีวิต ทาให้สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นมลายูในที่สุด การสูญหายของปันตุนมลายูปาตานี
ไม่เพียงแต่เป็นการสูญหายของบทกลอนอันไพเราะเท่านั้น แต่หมายถึงการสูญหายของภูมิปัญญา คติ
สอนใจ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ และ สภาพแวดล้อมของสังคมมลายูในอดีตอย่างประเมิน
ค่ามิได้
ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งมีสถาบันทางสังคม ในรูปของโรงเรียนตาดีกา และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีการสอนรายวิชาภาษามลายูอยู่ด้วย พบมีการสอนปันตุนอยู่บ้างแต่
นับว่าน้อยมาก ผู้สอนส่วนมากไม่ได้มีความชานาญด้านภาษามลายูโดยตรง แต่ถือว่าเป็นสถาบันที่มี
บทบาทสาคัญยิ่งในการธารงรักษาภาษามลายูและอัตลักษณ์ด้านอื่นๆ อีกประการหนึ่งกระแสการ
ตื่นตัวของประชาคมอาเซียน ซึ่งประชากรเกินครึ่งใช้ภาษามลายู จึงมีการเปิดสอนภาษามลายูอย่าง
กว้างขวางในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดกลุ่ม
เยาวชนและนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจด้ า นภาษา รวมตั ว จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ภาษาและ
วรรณกรรมมลายูมากขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี
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ส่วนการฟื้นตัวของปันตุนในสังคมมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัย 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ปันตุน กลุ่มผู้รู้วรรณกรรม
มลายู และกลุ่มนักศึกษาภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู ในปัจจุบันพบมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายูในสถาบันระดับอุดมศึกษาในพื้นที่อย่างแพร่หลาย แต่มีการเรียนการสอนด้านวรรณกรรม
มลายูโดยตรงน้อยมาก 2) ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลปันตุน ในปัจจุบันพบมีการรวบรวมและศึกษาวิจัยอยู่
น้อยมาก และ 3) ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการใช้ พบยังขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมและองค์กร
ที่รับผิดชอบที่เข้มแข็ง ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้มีความกี่ยวโยงกัน จึงจาเป็นต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน
อย่างเป็นระบบ
1.2 คุณค่าของปันตุน
ด้านคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานี ได้วิเคราะห์ในสี่ประเด็น คือ คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ พบว่าปันตุนมีความไพเราะทั้งที่เกิดจากรสคา ด้วยการคัด
สรรคาที่สัมผัสเสียงทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน การเลียนเสียงธรรมชาติ และความไพเราะจากรส
ความ มีการใช้คาที่มีความหมายกระชับ ชัดเจน การใช้ สานวนโวหาร การอุปมา อุปมัย สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างลึกซึง้ กระแทกอารมณ์ กระเทือนจิตใจ และกระทบความรู้สึ ก แต่
จะหลีกเลี่ยงในลักษณะการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่จะใช้ธรรมชาติ แวดล้อมเป็นผู้ถ่ายทอดสื่อ
ความแทน
คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ พบว่าปันตุน มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เด่นชัด คือ การ
อบรมขัดเกลาคน ในเนื้อหาปันตุนเต็มไปด้วยคุณค่าในด้านต่างๆ คือ คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณค่าด้านศาสนา คุณคาด้านความสามัคคี คุณค่าด้านการให้กาศึกษา คุณค่าด้านการรักษาอัตลักษณ์
คุณค่าด้านการเยียวยาและโน้มน้าวจิตใจ และด้านอื่นๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อการเป็นสื่อถ่ายทอดคาสั่ง
สอนเพื่อพัฒนาคน และสังคมที่ตั้งอยู่บนอัตลักษณ์ทางภาษาและวิถีการอบรมขัดเกลาสังคมแบบมลายู
คุณ ค่า ด้า นสั ง คม พบว่ าปั น ตุน มีบ ทบาทในการจรรโลงสั งคมมลายู มาอย่ า ง
ยาวนาน ด้วยการให้แนวคิด การให้คติเตือนใจ การแสดงให้เห็นถึงชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการสอดแทรกไว้ในบทประพันธ์อย่างแนบเนียน
คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พบว่าบทปันตุนสามารถให้ทั้งความ
บันเทิง และข้อคิดในเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันในด้านการศึกษา ด้าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และด้านการใช้เพื่อความบันเทิงและการละเล่น
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1.3 องค์ความรู้จากปันตุน
ปันตุน เป็ นวรรณกรรมจรรโลงสั งคมที่ส ะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมลายู ด้ว ย
เหตุผล 3 ประการ คือ 1) ปันตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู 2) ปันตุนครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ใน
ทุกระดับชั้นของสังคม และ 3) ปันตุนถูกนามาใช้ในทุกสถานที่และโอกาสในสังคม
จาการศึกษาบทปันตุนที่รวมรวมได้ในการวิจัยในครั้งนี้ ค้นพบองค์ความรู้มากมาย
ในบทปันตุน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ ปัญญา ศาสนาและความเชื่อ
รวมทั้งด้านภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู ซึ่งเมื่อนามาสังเคราะห์ด้วยทฤษฎี Pengkaedahan
Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1) ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู ปันตุนเป็น
วรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ในทุกระดับชั้นของสังคม และเป็นวรรณกรรมที่
ถูกนามาใช้ในทุกสถานที่และโอกาสในสังคม โดยมีลักษณะการพูดอ้อมค้อม พูดเปรียบเปรย อุปมา
อุปมัย ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่ต้องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือว่า เป็นการสื่อสารอย่างสุภาพ มี
มารยาท และรู้จักกาลเทศะ การใช้คาที่มีความนุ่มนวล การระมัดระวังความรู้สึกของผู้อื่น ความ
เกรงใจ เคารพ และให้กียรติผู้อื่น ถือเป็นกาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอย่างมาก การรู้จักสัมมา
คารวะต่อผู้อวุโส กว่า และผู้ใหญ่ให้ความรักใค่รเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ์กันใน
สังคม ลักษณะการให้การอบรมสั่งสอนหรือการตักเตือนที่ปรากฏในปันตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีช่องว่าง
หรื อ ช่ ว งห่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ต้ อ งการสื่ อ กั บ ความรู้ สึ ก ของคนรั บ สื่ อ ช่ ว งห่ า งดั ง กล่ า วนี้ มั ก จะใช้
สภาพแวดล้ อมรอบตัว เป็น ตัวกั้น ความรู้สึกและขณะเดียวกันก็เป็นตัว นาสื่ อบอกความมุ่งหมายที่
ต้องการ
2) ปันตุนกับบทบาทในการธารงรักษาวัฒนธรรมมลายู ประกอบด้วย (1) ปันตุนถูก
ใช้ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา และ ประเพณี (2) ปันตุนเป็นสื่อการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก และความต้องการ (3) ปันตุนเป็นสื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน (4)
ปันตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพื่อขัดเกลาสังคม และ (5) ปันตุนเป็นสื่อสะท้อนแนวคิด ทัศนคติใน
สังคมมลายู
3) ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา วรรณกรรมปันตุนส่วนมากมี
เนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสู่ความดี ทั้งความดีตามค่านิยมในศาสนาอิสลาม และค่านิยมอื่นๆ ใน
สังคม จากการศึกษาเนื้อหาของปันตุนในด้านผู้ฟัง (Audience) หรือผู้รับสาร ซึ่งประกอบด้วยปันตุน
สาหรับเด็ก ปันตุนคนหนุ่มสาว และปันตุนวัยผู้ใหญ่ พบว่าปันตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกล่าว ได้สอดแทรก
หลักคาสอนของศาสนาอิสลามไว้อย่างมากมาย โดยการสอดแทรกค่านิยมอิสลามในบทปันตุนมลายู
ปาตานีเกิดจากบริบทแวดล้อมของสังคมมลายูปาตานี ที่รับอิสลามมาอย่างยาวนานจนหยั่งรากลึกใน
สังคมชาวมลายูปาตานี เปลี่ยนความเชื่อ ประเพณี การแต่งกาย จากฮินดู -พุทธสู่อิสลาม รวมทั้งการ
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รับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของพระคาภีร์อัลกุรอานมาด้วยมากมาย บริบทแวดล้อมของ
ความเป็นอิสลามดังกล่าวได้ซึมซับสู่แนวคิดของนักประพันธ์วรรณกรรม จนเกิ ดการผลิตและถ่ายทอด
วรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอย่างมากมาย เช่นเดียวกันกับปันตุน แม้เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาว
มลายูที่มีมาก่อนอิสลาม ก็ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสู่ความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทปันตุนที่มีเนื้อหา
ขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป ปันตุนได้สอดแทรกค่านิยมอิสลามโดยทางอ้อมมากกว่าการ
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ปันตุนเน้นการขัดเกลาสังคมอย่างนุมนวลบนพื้นฐานของบริบทแวดล้อม
ของสังคมในขณะนั้น เป็นการผสมผสานค่านิยมอิสลามกับความเป็นท้องถิ่นถิ่นได้อย่างลงตัว ถือว่า
สังคมมีส่วนทาให้เกิดวรรณกรรม ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ได้นาความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเช่นกัน
วรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานีจึงสามารถสะท้อนค่านิยมอิสลามในสังคมมลายูปาตานีได้เป็นอย่างดี
1.4 รูปแบบการนาปันตุนไปใช้
ในปัจจุบันโรเรียนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้ เป็นศูนย์
รวมองค์ความรู้และระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฉะนั้นองค์ความรู้ใดไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ใน
โรงเรียน องค์ความรู้เหล่านั้นจะค่อยๆ สูญหายไปจากระบบการสืบทอด รูปแบบการนาปันตุนไปใช้
เพื่อ ให้ เ กิดผลมากที่สุ ด จึ งต้อ งน าปันตุ นเข้ าสู่ ร ะบบการจัด การเรีย นรู้ใ นโรงเรี ยน สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และ 58 (2) ที่ได้กาหนดให้หน่วยงาน
ทางการศึ ก ษาระดมทรั พ ยากรบุ ค คลในชุม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ โดยน า
ประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลในชุมชนดังกล่าวมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาให้มากที่สุด การนาปันตุนสู่ระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาสามารถดาเนินการ
ได้หลายวิธี เช่น การจัดทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น การจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนาไปสอดแทรก
ในรายวิ ช าต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ฐ ยมศึ ก ษา หรื อ แม้ แต่ ใ น
ระดับอุดมศึกษา องค์ความรู้จากปันตุนสามารถนาไปบูรณาการในเนื้อหาตามหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้ใน
พื้น ที่จั ง หวั ดชายแดนภาตใต้ ไ ด้เ ป็ น อย่า งดี เช่ น 1) หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มสาระการเรียนรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระที่ 1 ว่าด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
2) หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 3) หลักสูตรอิสลามศึกษา
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4) หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยด้าน
ผู้สอนและผู้เรียนแล้ว การนาปันตุนไปใช้กับ หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัร ฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559 มีความเป็นไปได้มากที่สุดกับเป้าหมายเพื่ อการเสริมสร้าง
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ความมั่นคงทางสังคม ด้วยการนาองค์ความรู้ปันตุนไปสอดแทรกในสาระวิชาจริยธรรม ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น
นอกจากนี้เพื่ อให้การฟื้นฟูปันตุนเป็นไปในลักษะที่ยั่งยืน จึงต้องดาเนินการส่ ว น
ส่งเสริมหรือสิ่ งแวดล้อมอื่นที่สามารถส่งเสริมการใช้ปันตุนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบดังนี้ 1)
จัดการแข่งขันการขับร้องปันตุนในระดับต่างๆ 2) นาเสนอปันตุนในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่าง
ไปจากเดิม 3) ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ปันตุนทั้งในรูปหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ และ 4) จัด
ฝึกอบรมหรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับปันตุนอย่างต่อเนื่อง
2. อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ จ ากปั น ตุ น มลายู ป าตานี เ พื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นที่จะมาอภิปรายผลดังนี้
2.1 ปันตุนกับภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษาพบว่าปันตุนมีจุดเด่นในความเป็นอัตลักษณ์ทางภาษาและการสื่อสาร
ของชาวมลายู เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมที่มี ความสุนทรีย์แฝงด้วยคุณค่าที่หลากหลาย และมีโอกาสใน
การน าไปใช้ที่ค รอบคลุ มทุกระดั บ วัย และทุกระดับชั้นในสั งคม ปันตุนจึง ถือเป็ น คติช นชนิดหนึ่ ง
สอดคล้องกับ อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 10) ได้ระบุถึงคติชนด้วยบทบาท 5 ประการ คือ เพื่อความ
บันเทิงเพื่อเป็นกระจกเงาให้เห็นวัฒนธรรม เพื่อการศึกษากล่อมเกลา เพื่อรักษาแบบแผนพฤติกรรม
ของบุคคล และเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาอารมณ์ นอกจากนี้ปันตุนยังสื่อถึงความผูกพันระหว่านมนุษย์
กับธรรมชาติอย่างเด่นชัด ชาวมลายูถือธรรมชาติเป็นครู ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการอธิบาย
ความรู้สึกนึกคิดของตน ผ่านงานวรณกรรมที่ใช้ภาษาศิลป์ เพื่อเชิญชวนมนุษย์สู่ความดีในกรอบของ
ศาสนา ประการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็น
มลายู) ของ ฮาซิม อาวัง (1993) ที่พบหลักสาคัญ 2 ด้านในงานวรรณกรรมมลายู คือ หลักการนิยาม
ด้านธรรมชาติ และหลักการนิยามด้านศาสนา โดยทั้งสองหลักการนี้ มีความเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกัน
2.1.1 ภาษาแม่กับงานวรรณกรรม
ถึงแม้ว่าปันตุนจะยังคงคุณค่าที่พร้อมอานวยประโยชน์แก่ สังคมอยู่เช่นเดิม
แต่กลับ พบว่าสถานการณ์ของภาษามลายู ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันกลับลดความ
เข้มข้นลง ด้วยอิทธิพลของภาษาไทยในฐานะภาษาราชการ ความอ่อนแอในภาษาแม่ของชาวมลายูนี้
ส่งผลโดยตรงต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านวรรณกรรม ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ เพราะ
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ภาษาแม่เป็นอัตลักษณ์ที่ระบุความเป็นตัวตนด้านเชื้อชาติ องค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่สะสมมา
หลายชั่วอายุคน ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาแม่ ภาษาแม่เป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมของตน ภาษาแม่จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
มนุษย์ในวัยแรกเริ่ม
สาหรับชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาษาแม่ของพวกเขาคือ ภาษามลายู
ปาตานี ซึ่งมีความแตกต่างเพียงสาเนียงและคาศัพท์บางคากับภาษามลายูในภูมิภาคอื่น ภาษามลายู
ปาตานีเป็นภาษาที่ไม่มีตัวเขียนเป็นของตัวเอง แต่ผ่านการใช้ตัวอักษรปาลาวะ เพื่อเขียนสื่อสารในยุค
ที่ชาวมลายูนับถือศาสนาพทธ์ -ฮินดู ในยุคสมัยการปกครองของอณาจักรลังกาสุกะและศรีวิชัย และ
เมื่อชาวมลายู ป าตานี หั น มารั บ อิสลาม ในสมัยอนาจักรมลายูปาตานี ตัว อักษรยาวี ซึ่งยืมมาจาก
ตัวอักษรอาหรับก็ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในราชการของรัฐ การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ และ
ในกิจการทางศาสนา แต่สถานการณ์เหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเมื่อรัฐปาตานีถูกผนวกเข้าเป็น ส่วนหนี่งของ
รัฐไทย การใช้ตัวเขียนยาวีได้ลดบทบาทลง จนเหลือเพียงการใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ศาสนาเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของวรรณกรรมกีตาบ มีงานเขียนที่ใช้ตัวเขียนยาวีในศาสตร์
ด้านอื่นๆ อยู่น้อยมาก รวมทั้งวรรณกรรมปันตุน การถ่ายทอดวรรณกรรมปันตุนในอดีตจึงเป็นการ
ถ่ายทอดในลักษณะมุขปาฐะเป็นหลัก
ความเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เริ่มส่งผลต่อภาษามลายูปาตานีโดยตรง คือ เมื่อมีการ
บังคับใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 เด็กไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องเข้าเรียนใน
ระบบโรงเรียนของรัฐ ซึ่งใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรจากส่วนกลางทั้งหมด
โดยมุ่ ง หวั ง ยกระดั บ การศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ชาวมลายูจึงเริ่มรับภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
ของตนผ่านระบบการศึกษานี้ จนทาให้ภ าษาและวัฒนธรรมของตนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าสู่ ระบบการ
เรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นได้อ่ อ นแอลง ความอ่ อ นแอด้ านภาษาแม่ ของชาวมลายู ป าตานี ถูก แทนที่ ด้ ว ย
ภาษาไทยในฐานะภาษาราชการ ซึ่งมีความจาเป็นในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้องค์
ความรู้ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะในภาษามลายูลดประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดลง เกิดการสูญหายของภาษา ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในวรรณรรมมลายูอย่ าง
ขนานใหญ่
ในปัจจุบันหลายภาคส่วนได้ระหนักถึงความเสียหายดังกล่าวนี้ จึงเริ่มมีการส่งเสริม
ให้นาองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรม
ท้องถิ่น เป็ นฐานในระดับ การศึกษาปฐมวัย การเปิดสอนหลั กสูตรท้องถิ่นในรายวิช าเพิ่มเติมหรือ
บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิ-พหุภาษา โดยนักเรียนเริ่มเรียนรู้จากภาษาแม่แล้วเชื่อมโยงสู่ภาษาที่สองอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

177

การดาเนินการดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ภาษามลายูและวัฒนธรรมมลายูมิได้บั่นทอนการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สองและภาษาราชการแต่อย่างใด แต่กลับเพิ่มความหลากหลายของภาษาในฐานะเครื่องมือ
ในการสื่ อสารและโอกาสในการเข้ าถึง แหล่ งเรีย นรู้ที่ มากขึ้น ทั้ งแหล่ ง เรีย นรู้ ในท้ องถิ่นและจาก
ส่วนกลาง สร้างความมั่นคงทางการเรียนรู้และการรักษาอัตลักษณ์ให้ยั่งยืนต่อไป
2.1.2 สถานการณ์ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ภาษา” ถูกนับรวมอยู่ในความเป็นอัตลักษณ์ ที่มีความสาคัญในการสร้างและ
เชื่อมสานึกของกลุ่มหรื อชาติพัน ธุ์ ผ่านพิธีกรรม และประสบการณ์ ร่ว มทางประวัติศาสตร์ แง่คิด
ดังกล่าวนี้ทาให้เห็นถึงความสาคัญของอัตลักษณ์ทางภาษา ที่มักใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงความเป็น
กลุ่มชน หรือชาติพันธ์ ซึง่ มักมีความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปด้วย
กรณี ข องชาวมลายู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะทั้ ง
ทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ทว่าในที่นี้ผู้ วิจัยจะทาความเข้าใจเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านภาษาเท่านั้น สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งในทางที่สร้างสรรค์แล้วน่าจะก่อประโยชน์และเกิดการทาความรู้จัก
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าประเด็นนี้
ยั งมีปั ญหาอยู่ ม ากที เดีย ว และบ่ อ ยครั้ งเกิ ดกระทบกระทั่ งจนนาไปสู่ ค วามขั ดแย้ งทางอัต ลั กษณ์
ชาติพัน ธุ์ หากมองย้ อนไปในอดีตต้องยอมรับว่าภาษามลายูนั้นได้ ฝั งรากในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาอย่างยาวนานอิทธิพลของภาษามลายู ปาตานีได้ปรากฏในวรรณคดีไทยมากมาย แต่ภาษา
มลายูปาตานีเองในปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมากเช่นกัน ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของภาษาที่มี
การเปลี่ยนแปลง มีความเลื่อนไหล หยิบยืมระหว่างกัน
ปัจ จุบั นภาษามลายู ที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถแบ่งเป็น 2 ลั กษณะ
ด้วยกัน คือเป็นภาษามลายูมาตรฐาน ใช้อักษรอาหรับในการเขียน “เรียกว่าตัวเขียนยาวี” ซึ่งใช้ใน
ด้านวิชาการศาสนา ผ่านโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียน
ของรั ฐ ที่เ ปิ ด สอนหลั ก สู ตรอิ ส ลามแบบเข้ ม ลั กษณะที่ ส อง คื อการใช้ ภ าษามลายู ถิ่ น ที่ใ ช้ พู ด ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นภาษาพูดที่ย่อมาจากภาษาเขียนอีกทีหนึ่ง และเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปในการ
สื่อสารของผู้คนในสังคม ภาษามลายูได้ลงลึกในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็ น
คติชน วรรณคดี สัญญาลักษณ์ต่างๆ ปรัชญาชีวิตหรือการเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ที่สาคัญคือภาษามลายูได้
กลายเป็นภาษาของศาสนาอิสลาม เนื่องจากผู้คนเรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านตาราที่เป็นภาษามลายู
ปาตานี ตัวเขียนยาวี
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เมื่อภาษามลายูปาตานีถูกมองในแง่ที่สัมพันธ์กับศาสนาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะ
ให้ประชาชนลืมหรือสลัดทิ้งภาษานี้ไป การทิ้งภาษาก็เท่ากับสลัดทิ้งส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเขา
เช่นเดียวกันอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จะปรากฏให้เห็นเมื่อผู้คนใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร และเป็นจุด
ร่วมที่ไม่ยากนักที่ผู้คนเหล่านั้นจะนิยามตนเองว่าเป็นคนมลายู สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ บารู
และคณะ (2552) ชาวมลายูปาตานีจะกาหนด อัตลักษณ์มลายูของตนเองด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู และงานวิจัย
ของสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544) อัตลักษณ์ของชาวมลายูปาตานีในปัจจุบันมิอาจแปลกแยกไปจาก
ค่านิยมของอิสลามได้ อิสลามยังช่วยเติมเต็มในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับอัตลักษณ์เดิมของ
ชาวมลายู ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการรู้บุญคุณ ความเอื้ออาทร ความอ่อนโยน ความเกรงใจ และ
ความพอเพียง การจากัดความชาวมลายูด้วยความเป็นประเพณีมลายู ภาษามลายู และศาสนาอิสลาม
จึงยังสอดคล้องกับบริบทของชาวมลายูในจังหวัดชาแดนภาคใต้ในปัจจุบันเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษายังเป็นสนามในการ
ช่วงชิงการสร้างอัตลักษณ์ ภาครัฐเคยมีนโยบายในการพยายามที่จะลดทอนภาษามลายูให้กลายเป็น
เพียงภาษารอง ความผิดพลาดเชิงนโยบายนี้นาความเสียหายต่อ ภาษาและอัตลักษณ์ของชาวมลายู
โดยตรง นอกจากนี้ในปี 2504 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐพยายามเข้าไปแทรกบรรจุหลักสูตร
การศึกษาภาคสามัญในโรงเรียนปอเนาะ โดยที่ปอเนาะเหล่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน
อุปกรณ์การเรียนทาให้ภาษาไทยถูกแนะนาเข้ามาแทนที่ภาษามลายูและหลักสูตรศาสนาเริ่มหดตัว
เพื่อเปิดทางให้หลักสูตรสามัญ สอดคล้องกันงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2534) ปัญหาไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากปัญหาทางการศึกษา ปัญหาทางภาษา ปัญหาทางศาสนา
ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความ
ผิดพลาดและความบกพร่องในนโยบายการปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษา ปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นปัญหาที่รัฐควรแก้ไข และควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
ในอีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยาจากคนท้องถิ่นที่กังวลต่ออนาคตภาษามลายูในจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีการต่อรองในระดับนโยบายทางการศึกษาที่เรียกร้องต่อรัฐให้เปิดโอกาสให้ใช้
ภาษามลายูในการศึกษาภาควิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชน และมีการรวมกลุ่มเพื่อการฟื้นฟูโรงเรียน
ตาดีกาใหม่ ที่มีเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จังหวัดปัตตานี (PUSTAKA) และมูลนิธิศูนย์ประสานงาน
ตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้ (PERKASA) ทาหน้าที่ในการเรียบเรียงตาราเรียน โดยมีผู้นาทาง
ศาสนา (อิหม่าม) ในแต่ละชุมชนเป็นตัวแทนและผู้ดูแลตาดีกา ใช้เวลาเรียน วันเสาร์ - อาทิตย์ และใช้
ภาษามลายูมาตรฐานตัวเขียนยาวี ในการเรียนศาสนาเบื้องต้น จารีตประเพณีและประวัติศาสตร์

179

ท้องถิ่นมลายู รวมทั้งการเรียนตัวเขียนรูมี หรือ โรมาไนซ์ เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูมาเลเซียและ
อินโดนีเซียด้วย
แต่ว่าปัจจุบันภาพกิจกรรมที่แสดงถึงความเข้มแข็งในการจัดการของชุมชนชาติพันธุ์
มลายูผ่านระบบการศึกษาตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ ได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีปรากฏการณ์ความ
รุนแรงในรอบใหม่ที่ปะทุขึ้นมาในปี 2547 เพราะว่าในช่วงแรกของการแก้ปัญหา รัฐได้เพ็งเล็งไปยัง
กลุ่มผู้นาทางศาสนา ดังเช่น กลุ่มโต๊ะอิหม่าม อุสตาซสอนศาสนา ทาให้บุคคลเหล่านี้ต้องปิดบทบาท
ของตัวเองลง และส่งผลกระทบต่อองค์กรทางสังคม ทาให้กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นภายในชุมชน
ต่างๆ ในสามจังหวัด ตกอยู่สภาพชะลอตัวและมีผลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 113-114) การสืบทอดองค์ความรู้เดิมที่สั่งสมมา
หลายชั่วอายุคนกาลังได้ลดลงไปมาก ทาให้สุภาษิต และสานวนสอนสั่งอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมีการนามาใช้ลดลงตามไปด้วย
ในขณะเดียวกันภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปรากฏให้เห็นว่าการใช้
ภาษามลายูปาตานีของเยาวชนรุ่นใหม่โดยรวมนั้นค่อนข้างมีปัญหา สืบเนื่องจากอิทธิพลของสื่อกระแส
หลัก ระบบการศึกษา การค้าขาย การติดต่อราชการ จนทาให้การใช้ภาษามลายูปาตานีถูกผสมปน
กับ ภาษาไทยมากขึ้น จึงมีกรณีของการจัดทาพจนานุกรม ไทย-มลายู ขึ้นมาส าหรับเยาวชนหรือ
ผู้สนใจ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาการสารวงสถานการณ์ทางภาษาชาติพันธุ์ที่พบว่า การใช้
ภาษามลายูปาตานีในปัจจุบันมีปัญหาถึงขั้นเป็นวิกฤตทางภาษา สิ่งเหล่านี้ทาให้อัตลักษณ์ทางภาษาที่
เป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาท้องถิ่น และวรรณกรรมเกิดผลกระทบ ผู้อวุโสชาวมลายูจานวนไม่น้อยที่
กระวนกระวายใจมากต่อการใช้ภาษาของคนรุ่นใหม่ เพราะลูกหลานไม่สามารถพูดและอธิบายให้เป็น
ภาษามลายู แต่มักจะปนด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ในแง่นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึง ความกังวลและรู้สึกไม่
สบายใจ และอาจจะส่ งผลต่อการสื บทอดวัฒ นธรรมบรรพบุรุษและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
“ช่องว่างทางวัฒนธรรม” ระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Aminoh Jehwae (2017) ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้กาลังเผชิญกับวิกฤติด้านอัตลักษณ์ ไม่
ว่าจะเป็นด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และแม้แต่ด้านประวัติศาสตร์ โดยวิกฤติด้านภาษาเป็นเรื่องที่
น่าเป็นห่วงมากที่สุด
ผู้วิจัยมองว่าประเด็นเรื่องการศึกษานั้นควรเปิดพื้นที่ให้คนท้องถิ่นได้มี ส่วนในการ
ก าหนดรู ป แบบการศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ภ าษามลายู แ ละวรรณกรรมมลายู เ ข้ า สู่ ร ะบบ
การศึ ก ษาอย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวมลายู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ถือเป็นจุดแข็งของพื้นที่รอยต่อระหว่างสอง
ภาษาใหญ่ในอาเซียน เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้ านต่างๆ
ได้อย่างมหาศาล ในทางกลับกันหากสถานการณ์การช่วงชิง ประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ของรัฐและชาว
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มลายูยังคงอยู่เช่นเดิมปัญหาทางการศึกษาและความย้อนแย้งในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ก็ยังเป็นผลผลิต
ซ้าซากที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ ในการพัฒนาพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้เลย
2.2 ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในสังคม
กระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันทีได้ชื่อว่า ยุคโลกาภิวัตน์นั้น
ทาให้ทุกๆ สรรพสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจากัด ควบคู่ไปกับการดาเนินชีวิต จน
กลายเป็นสังคมที่มีอารยะแห่งความศิวิไลซ์ มนุษย์ได้ใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาเป็นองค์
ควมรู้ในการสร้างสรรค์ความเจริญทั้งความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจ จนถือได้ว่าเป็น
อารยธรรมที่ชี้วัดความมั่นคงทางสังคมและความเจริญก้าหน้าของสังคมมนุษย์
แต่กระแสอันเชี่ยวกรากของโลกทุนนิยม จนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ กลับทาให้ศีลธรรม
อันดีงามในจิตใจมนุษย์ลดต่าลง เงินตราและวัตถุกลายเป็นเครื่องวัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในฐานะ
เป็นสิ่งบันดาลความสุขและกาหนดฐานะทางสังคมของมนุษย์ ความเห็นแก่ตัวเติบโตขึ้น บดบังคุณค่า
ของการเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งมิอาจเรียกได้ว่า เป็นมนุษย์ผู้มีอารยะ สิ่งที่จะขัดเกลาและยกระดับจิตใจ
ของมนุษย์ให้สูงขึ้นและก้าวสู่ความเป็นอารยชนอย่างแท้จริง คือ วรรณกรรมที่สะท้อนคุณค่าด้านการ
ขัดเกลาสั งคม ชาติใดที่ได้ชื่อว่ามี ความเจริญย่อมมีว รรณกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาตินั้นๆ
วรรณกรรมจึงสามารถสื่อถึงความถึงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และจินตนาการ ของสังคมในแต่ละยุค
สมัย วรรณกรรมมีส่วนช่วยในการจรรโลงจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัส คอยชาระล้างจิตใจมนุษย์ให้ผ่องใสขึ้น
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสื่องถอยทางศีลธรรม วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ
ขัดเกลาอัธยาศัยของมนุษย์โดยใช้สุนทรียศาสตร์ ทางอารมณ์ เพื่อให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันที่ดี การสร้าง
ศักยภาพทางปัญญาจะช่วยให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรู้เท่าทัน
การสร้างรากฐานความเจริญทางสังคมด้วยการใช้วรรณกรรมเป็นเข็มทิศในการสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ จนกลายเป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิต แต่กระแสบริโภค
นิยมและความก้าวหน้าด้านสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้วรรณกรรมได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว คุณค่าของวรรณกรรมได้ถูกบิดเบือนไปโดยเน้นการสร้างมูลค่า ด้วยการผลิตวรรณกรรมเพื่อ
ความบันเทิงตามความต้องการของผู้เสพวรรณกรรม กาไรขาดทุนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสิ่งจาเป็นต่อ
การอยู่รอดทางธุรกิจ วรรณกรรมจึงกลายเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนคุณค่าได้ด้วยราคา ทาให้
เกิดช่องว่างในการเข้าถึงสื่อวรรณกรรมของมนุษย์โดยมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรค
ซึ่ ง แตกต่ า งโดยสิ้ น เชิ ง กั บ การเข้ า ถึ ง สื่ อ วรรณกรรมของสั ง คมในอดี ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทของวิ ถี
ชีวิตประจ าวัน เป็ นการถ่ายทอดโดยวิถีธ รรมชาติ ทั้งนี้หากจะทาให้ อุปสรรคดังกล่ าวหมดสิ้ นไป
จะต้องสร้ างค่านิ ยมที่ถูกต้องดีงาม และปลู กจิตสานึกเยาวชนในการพัฒ นาตนเองด้วยการศึกษา
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สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันครอบครัวในการเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างเยาวชน โดยการให้
วรรณกรรมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการบ่งเพาะ
ศีลธรรมให้เกิ ดขึ้นในจิตใจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสติปัญญา ซึ่งจะทาให้เยาวชนเติบ โตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชลินจ์ จีนุ่น และคณะ (2559)
กระแสนิยมในวัฒนธรรมสากลในปัจจุบันกลับสร้างความสั่นคลอนต่อตัววรรณกรรมเอง จึงจาเป็นต้อง
พยายามดาเนิน การทั้งการอนุรั กษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่ เพื่อให้ วรรณกรรม
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด
ผู้วิจัย เห็ น ว่า ยิ่ งโลกมีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีมากขึ้นเพียงใด การใช้
วรรณกรรมเพื่อการขัดเกลามนุษย์จาเป็น ต้องดาเนินการให้มากขึ้นตามไปด้วย แต่อาจต้องคานึงถึง
บริบทของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการผลิตสื่อทางภาษาที่เป็นวรรณกรรมที่มี
คุณค่า ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ สร้างจิตสานึกที่ดีงามควบคู่ไปกับความบันเทิงและสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ต ามคงามเหมาสมของยุ ค สมั ย ได้ ความงามทางภาษาของ
วรรณกรรมที่จะเป็นสื่อในการบริโภคจะต้องปราศจากอปสรรคในการรับรู้ทุกรูปแบบ สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายโดยไม่จากัดสถานที่ เวลา เพศ วัย สถานะทางสังคม ระดับการศึกษา และความบกพร่องทาง
ร่างก่าย รวมถึงสามารถที่จะขจัดทักษะทางด้านการอ่านที่มีข้อจากัดของแต่ละบุคคลออกไปได้ ด้วยวิธี
นี้วรรณกรรมที่มีคุณค่าจึงจะกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์ ถือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วรรณกรรม
ให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ภาครั ฐ ควรก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม ภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น โดยให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่ว มในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ทั้งด้านการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการนาไปใช้
2) หน่วยงานการศึกษาควรมีการกาหนดหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ภาษาแม่ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พื้นฐาน
ด้านอัตลักษณ์ของตนควบคู่ไปกับวิทยาการสมั ยใหม่ เป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การหวงแหนรักษาต่อไป
3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมด้า นภาษาและวรรณกรรม
ท้อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ ชาวบ้ า น รวมถึ ง การเฝ้ า ระวั ง ทางภู มิ ปั ญ ญา โดยมุ่ ง เน้น ให้ ช าวบ้ า นตระหนั ก ถึ ง
วัตถุประสงค์ดั้งเดิม ของภาษาและวรรณกรรมในการขัดเกลาสังคม และการสืบทอดภูมิปัญญา
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4) ชาวบ้านควรมีการส่ง เสริมการใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีการ
สืบต่อ โดยไม่หลงลืมวัตถุประสงค์ดง้ั เดิมของบรรพบุรุษ
3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรมีการศึกษาวรรณกรรมมลายูอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกเหนือจากวรรณกรรมปันตุน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น และสามารถนา
ผลการวิจัย มาปรับใช้ในการดาเนินงานด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคต่อไป
2) ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละองค์ความรู้ที่ปรากฏ
ในปันตุนมลายูปาตานี เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทชี่ ัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
3) ควรศึ กษารูป แบบการนาองค์ความรู้จากปันตุนมลายูป าตานี ไปใช้กั บ
หลักสูตรอื่นที่นอกเหนือจากหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
พุท ธศั ก ราช 2559 ของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เช่ น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวง ศึกษาธิ การ ในกลุ่มสาระการเรียนรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระที่ 1 ว่าด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
หลั กสู ตรอิส ลามศึ กษา พุท ธศั กราช 2546 ของกระทรวงศึก ษาธิก าร หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึก ษา
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

