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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).ศึกษาการธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานีในชุมชนบ้านล าลอง 
2) ศึกษาสภาพการใช้ภาษาในชุมชนดังกล่าว และ.3).ปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการ
ธ ารงภาษา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการธ ารงภาษาและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
แบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านล าลองมีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษา
หลักและภาษาไทยเป็นภาษารอง โดยมีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีตามแวดวงครอบครัว เพ่ือนบ้านและ
เครือญาต ิและพิธีกรรมมากท่ีสุด และใช้ภาษาไทยเฉพาะในแวดวงบุคคลแปลกหน้านอกชุมชนและแวดวง
ราชการ ซึ่งภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีแนวโน้มที่จะธ ารงอยู่ในชุมชนนี้ตามปัจจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่มีผลต่อการธ ารงภาษาภายในชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความส าคัญต่อการธ ารงภาษาทั้งในเชิง
ภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์  
ค าส าคัญ: การธ ารงภาษา, ภาษามลายูถิ่นปัตตานี, ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษาศาสตร์สังคม 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the language maintenance of Melayu’ ethnic 
group, 2) to study multilingualism in the community, and 3) to study sociological and 
anthropological factors contributing language maintenance in the community. There 
were 30 participants who live in Lumlong village, Nathawee district, Songkhla province. 
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The tool used in the study was language maintenance questionnaire and semi-structured 
interview which comprised of sociological and anthropological factors. The results 
revealed that Pattani-Malay dialect is a major language and Thai is a minor language for 
communicating within the community. Pattani-Malay dialect is used in the family 
domain, cousin/neighbor domain, and rite/ religions domain. Thai is only used in the 
village’s meeting domain and the government official domain. According to the 
sociological and anthropological factors results, Pattani-Malay dialect is tended to 
maintain in this community. This research highlights on an importance of the language 
maintenance both in ethnolinguistics and sociolinguistics. 
Keywords: Language Maintenance, Pattani-Malay Dialect, Ethnolinguistics, Sociolinguistics    
 
บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาษามีทั้งการเปลี่ยนแปลงและการคงรูปภาษาเดิมเอาไว้ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด การคงรูปภาษาเดิมหรือที่เรียกว่า “การธ ารงภาษา” ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
(2541: 113) กล่าวถึงการธ ารงภาษาไว้ว่า “การที่สังคมใดสังคมหนึ่งไม่ปล่อยให้ภาษาถิ่นของตนถูกแทนที่
โดยภาษาที่เข้ามามีอิทธิพล  ภาวะเช่นนี้บางครั้งก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นเพราะ
ความพยายามของคนในสังคมที่หาหนทางกีดก้ันไม่ให้คนในสังคมใช้ภาษาอ่ืน” ซึ่งกล่าวได้ว่ามนุษย์มีความ
หลากหลายทางภาษาจากการที่มีชนหลายเผ่าอยู่รวมกันในสังคมหนึ่งแล้ว ผู้พูดภาษาในแต่ละสังคมยังอาจ
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของภาษาได้ นอกจากนี้ ปราณี กุลละวณิชย์  (2544) ยังกล่าวว่าผู้พูด 
1 คน อาจพูดได้มากกว่า 1 ภาษา  

ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่พูดถึงในท้องถิ่นต่างๆในบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย (กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ค่ายรามค าแหง, 2554) ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลา นราธิวาส ปัตตานี และพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นรอยต่อกับจังหวัด
สงขลา เช่น อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะเดา โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้จะใช้ภาษา
มลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาสื่อกลาง ต่อมาภาษาไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนท าให้บทบาทในการใช้
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในแถบนี้ลดน้อยลงเพ่ือมาใช้ภาษาไทยกลางหรือไทยถิ่นใต้มากขึ้น ภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีที่ใช้เป็นภาษาสื่อกลางนั้นกลายเป็นภาษาพ้ืนบ้านหรือภาษาถิ่นที่ใช้กันในชนกลุ่มน้อยจนถึง
ปัจจุบัน ดังค ากล่าวของ Smalley (1994) ว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีนั้นจัดเป็นภาษาพ้ืนบ้านหรือภาษาชน
กลุ่มน้อยที่อยู่ตามบริเวณชายขอบพรมแดนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านจัดอยู่ในกลุ่มของ
ภาษาตามชายขอบเนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้มีประชากรชาติพันธุ์
มลายูจ านวนหนึ่งที่ยังคงใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา ถึงแมใ้นพ้ืนที่นี้ถูกล้อมรอบด้วยการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้หรือภาษาไทยกลางแล้วก็ตาม 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาการธ ารงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านล าลอง 
ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพ่ือต้องการศึกษาสภาพการใช้ภาษาในชุมชนดังกล่าว ซึ่งข้อมูล
จากการศึกษาสภาพการใช้ภาษานั้นสามารถน ามาวิเคราะห์แนวโน้มของการธ ารงได้ เนื่องจากความ
หลากหลายของภาษาในพ้ืนที่นี้อาจมีผลท าให้ภาวะการสูญหายของภาษาช้าลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย แต่
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ในทางกลับกันนั้นปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็อาจจะเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการธ ารง
ภาษามากขึ้น โดยที่ผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ ภาวะหลายภาษา (Multilingualism) 
การเลือกภาษาของผู้คนในชุมชน (Language Choice) และการธ ารงภาษา (Language Maintenance) 
(สราวุฒิ ไกรเสม, 2552) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญต่อการจัดท านโยบายภาษาและการ
วางแผนทางภาษาด้านการธ ารงภาษากลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพ้ืนที่ และส่งเสริมการใช้ภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีไม่ให้สูญหายไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1.,เพ่ือศึกษาการธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานีในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

2. ศึกษาสภาพการใช้ภาษาในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
3. ศึกษาปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการธ ารงภาษาภายในชุมชนบ้านล าลอง 

ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1..ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอ 

นาทวี จังหวัดสงขลา 
2..กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนจ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยพัฒนามาจาก (สราวุฒิ ไกรเสม, 2552)  
เครื่องมือที ่1 แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่.1.ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างและสภาพการใช้ภาษาในชุมชนบ้านล าลอง ผู้วิจัยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์
ของบิดามารดาและภาษาท่ีใช้ เป็นต้น  

ตอนที่.2.ข้อมูลในการเลือกใช้ภาษาตามแวดวงการใช้ภาษาและคู่สนทนา เพ่ือส ารวจว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมากน้อยเพียงใดและวิเคราะห์สาเหตุอะไรที่ท าให้เลือกใช้ภาษา
นั้นๆ เพ่ือให้เห็นถึงการธ ารงภาษา สภาพการใช้ภาษา และศึกษาปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วนคือ การเลือกใช้ภาษาตามแวดวงการใช้ภาษาและคู่สนทนา ส่วน
แรกคือการเลือกใช้ภาษาตามแวดวงการใช้ภาษา เช่น แวดวงบ้านหรือภายในครอบครัว แวดวงคนแปลก
หน้า แวดวงเพ่ือนบ้าน แวดวงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และแวดวงพิธีกรรม  

เครื่องมือที ่2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบนี้นั้น ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเชิงลึกที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานี ตามข้อเสนอของ Holmes et al. (1993) 
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ที่มีผลต่อการสนับสนุนให้เกิดการธ ารงภาษาภายในชุมชนโดยผู้วิจัยมีการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์
ลงในสมุดบันทึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน

ภาวะหลายภาษาโดยใช้ทฤษฎีภาษาหลักและภาษารอง ตามหลักเกณฑ์ของ Ferguage (1996 อ้างถึงใน 
Fasold, 1984) ส่วนข้อมูลทางด้านการใช้ภาษาตามแวดวงจะวิเคราะห์จากการท าแบบสอบถามและด้าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการธ ารงภาษาจะวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
ภาวะหลายภาษา 

ในการส ารวจภาวะหลายภาษาที่เกิดขึ้นในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านล าลอง ต าบล
นาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาครั้งนี้ ได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ภาษาหลักและภาษารองที่มีการใช้ภายในชุมชนต่อไป 

 
ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่พูดภาษาแรกและภาษาที่สอง 

 
ภาษาที่พูด 

จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ภาษาแรก ภาษาที่สอง 

จ านวนประชากร ร้อยละ จ านวนประชากร ร้อยละ 
ภาษามลายูถิ่น
ปัตตานี 

28 93.33 2 6.66 

ภาษาไทย 2 6.66 28 93.33 
รวม 30 100 30 100 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาษาแรกที่กลุ่มตัวอย่างพูดเป็นภาษาแม่คือ ภาษามลายูถิ่นปัตตานี และ

ภาษาท่ีสองคือ ภาษาไทย โดยผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแรก คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส าหรับผู้
ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรก คิดเป็นร้อยละ 6.66 และจากการ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่พบว่ามีผู้
พูดภาษาอ่ืนเป็นภาษาแรก ในทางกลับกันนั้นกลุ่มที่พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแรกสามารถพูด
ภาษาไทยได้เป็นภาษาที่สองคิดเป็นร้อยละ 93.33 และผู้ที่พูดภาษาแรกเป็นภาษาไทยนั้นสามารถพูด
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีได้เป็นภาษาที่สองคิดเป็นร้อยละ 6.66   
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ตารางที ่2  ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทย 
ส าหรับการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน 
 

ภาษา 
กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

จ านวนประชากร ร้อยละ 

ภาษามลายูถิ่นปัตตานี 30 100 
ภาษาไทยถิ่นใต้ 0 0 

รวม 30 100 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การเลือกใช้ภาษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีการเลือกใช้ภาษา

มลายูถิ่นปัตตานีในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนมากที่สุดถึงร้อยละ 100 
 

การเลือกภาษาตามแวดวงการใช้ภาษา  
การศึกษาการเลือกภาษาในครั้งนี้ได้น าทฤษฎี Sociology Domain Analysis ของ Fishman 

(1964, 1965, 1968e อ้างอิงใน Fasold, 1984) มาประยุกต์ใช้ในแบบสอบถามซึ่งได้ครอบคลุมตามที่ 
Fishman (1964, 1965, 1968e อ้างอิงใน Fasold, 1984) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับแวดวงภาษาไว้ว่า
ต้องรอบคลุมไปถึงสถานที่คู่สนทนา และหัวข้อการสนทนา ในการวิเคราะห์ผลการส ารวจครั้งนี้จะแสดงผล
การส ารวจในตัวแปร 3 ตัว คือ ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่นปัตตานี และภาษาไทยและมลายูถิ่นปัตตานี 

 
แวดวงครอบครัว 
ตารางท่ี 3 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและ 
 ภาษาไทยตามแวดวงบ้าน 

 
แวดวง 

 
สถานการณ ์

 
สถานที ่

 
คู่สนทนา 

ค่าเฉลี่ยภาษาที่ใช้ 
ไทย มลายู ไทยและ

มลายู 
เฉลี่ย
รวม 

 
 
 
 

ครอบครัว 

 
 

พูดคุยเรื่อง
ทั่วไป การ
ท ามาหากิน 

สั่งสอน 
อบรม 

 
 
 
 

บ้าน 

ปู่/ตา - 100 - 100 
ย่า/ยาย - 100 - 100 

พ่อ - 100 - 100 
แม่ - 96.99 3.33 100 
พ่ี 6.66 73.33 19.99 100 

น้อง 6.66 73.33 19.99 100 
คู่สมรส - 79.39 6.66 86.59 

ลูก - 59.99 26.66 86.65 
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จากตารางที่ 3 พบว่าการเลือกใช้ภาษาตามแวดวงบ้านของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า 
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่มีการเลือกใช้มากที่สุดในแวดวงนี้ถึงร้อยละ 85.37 รองลงมาเป็นภาษา
มลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถึงร้อยละ 15.32 และใช้ภาษาไทยร้อยละ 6.66 

 
แวดวงคนแปลกหน้า  
   แวดวงคนแปลกหน้าเป็นอีกแวดวงหนึ่งที่ได้รับการส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้  โดยได้ก าหนด
สถานการณ์ว่าเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปกับผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และเด็กๆ กับคนแปลกหน้าที่สามารถพูดและ
เข้าใจภาษามลายูถิ่นปัตตานีได้ โดยสถานที่ท่ีได้ก าหนดคือภายนอกและภายในชุมชน 
 
ตารางที ่4 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและ 
 ภาษาไทยตามแวดวงคนแปลกหน้า 

 
แวดวง 

 
สถานการณ ์

 
สถานที ่

 
คู่สนทนา 

ค่าเฉลี่ยภาษาที่ใช้ 

ไทย มลายู ไทยและมลายู เฉลี่ยรวม 
คน

แปลก
หน้า 

ทักทาย 
ขอความ

ช่วยเหลือ กับ
คนชาติพันธุ์
มลายูต่อหน้า
คนแปลกหน้า 

ในชุมชน 
 

ผู้สูงอายุ 10 83.33 6.66 100 
ผู้ใหญ่ 13.33 60 26.66 100 
เด็กๆ 13.33 66.66 20 100 

นอกชุมชน 
 

ผู้สูงอายุ 53.33 23.33 23.33 100 
ผู้ใหญ่ 46.66 23.33 30 100 
เด็กๆ 50 26.66 23.33 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าการเลือกใช้ภาษาตาม แวดวงคนแปลกหน้าภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชนของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า มลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่มีการเลือกใช้มากที่สุดในแวด
วงนี้ถึงร้อยละ 69.99 รองลงมาเป็นภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถึงร้อยละ  17.77 และใช้
ภาษาไทยร้อยละ 12.22 และภายนอกชุมชนของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่มีการเลือกใช้มากที่สุดถึงร้อยละ 49.99 รองลงมาเป็นภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถึงร้อยละ 
25.55  และใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีร้อยละ 24.44 

 
แวดวงเพื่อนบ้าน/ญาติ 

แวดวงเพ่ือนบ้าน/ญาติ ได้มีการส ารวจในงานวิจัยชินนี้ โดยก าหนดสถานการณ์พูดคุยเรื่องทั่วไป 
ยืมของ ฯลฯ กับผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และเด็กๆ ภายในชุมชน 
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ตารางท่ี 5 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและ 
ภาษาไทยตามแวดวงเพ่ือนบ้าน/ญาติ 

 
แวดวง 

 
สถานการณ ์

 
สถานที ่

 
คู่สนทนา 

ภาษาที่ใช้ 

ไทย มลายู ไทยและมลายู เฉลี่ยรวม 
เพ่ือน
บ้าน/ 
ญาติ 

พูดคุยเรื่อง
ทั่วไป ยืมของ 

ฯลฯ 

ในชุมชน ผู้สูงอายุ 3.33 96.66 - 100 

ผู้ใหญ่ 3.33 96.66 - 100 

เด็กๆ - 83.33 16.66 100 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าการใช้ภาษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุพบว่า ภาษามลายูถิ่น

ปัตตานีเป็นภาษาที่มีการเลือกใช้มากที่สุดในแวดวงนี้ถึงร้อยละ 92.21 รองลงมาเป็นภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีและภาษาไทยถึงร้อยละ 16.66 และใช้ภาษาไทยร้อยละ 3.33  

 
แวดวงราชการ 

แวดวงราชการเป็นอีกแวดวงหนึ่งที่ได้รับการส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้โดยได้ก าหนด สถานการณ์ว่า
เป็นการพูดคุยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐโดยสถานที่ที่ได้ก าหนดคือเทศบาลต าบลและที่ว่าการ
อ าเภอเมือง 

 
ตารางท่ี 6 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษาในแวดวงราชการ 

 
แวดวง 

 

 
สถานการณ ์

 
สถานที ่

 
คู่สนทนา 

 

ภาษาที่ใช้ 
ไทย มลายู ไทยและ

มลายู 
ร้อยละ 

ราชการ ติดต่อ 
รับบริการ 

จาก 
หน่วย 
งาน 

ภาครัฐ 

เทศบาล 
ต าบล 

 

 
เจ้าหน้าที่ 

 
83.33 

 
3.33 

 
13.33 

 
100 

ที่ว่าการ
อ าเภอ 
เมือง 

 
เจ้าหน้าที่ 

 
83.33 

 
3.33 

 
13.33 

 
100 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าการเลือกใช้ภาษาในแวดวงราชการพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการ

สนทนากับเจ้าหน้าที่เทศบาลและที่ว่าการอ าเภอเมือง โดยใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 83.33 
รองลงมามีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและไทยถึงร้อยละ 13.33 และมีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีน้อย
ที่สุดถึงร้อยละ 3.33 
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แวดวงพิธีกรรมศาสนา 
แวดวงพิธีกรรมศาสนาเป็นอีกแวดวงหนึ่งที่ได้รับการส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้โดยได้ก าหนด 

สถานการณ์ว่าเป็นการพูดคุยในการประกอบพิธีกรรมประเพณีต่างๆ โดยสถานที่ท่ีได้ก าหนดคือในชุมชน 
 

ตารางท่ี 7 ค่าร้อยละของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้ภาษาในแวดวงพิธีกรรม 
 

แวดวง 
 

 
สถานการณ ์

 
สถานที ่

 
คู่สนทนา 

 

ภาษาที่ใช้ 
ไทย มลายู ไทยและ

มลายู 
ร้อยละ 

พิธีกรรม
ศาสนา 

ในประเพณี 
งานศพ 
งาน 

แต่งงาน 

ในชุมชน ผู้สูงอายุ - 100 - 100 

ผู้ใหญ่ - 93.33 6.66 100 

เด็กๆ - 86.66 13.33 100 

   
  จากตารางที่ 7 พบว่าการเลือกใช้ภาษาในแวดวงพิธีกรรมศาสนาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ตามช่วงอายุจะมีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการสื่อสารมากที่สุดถึงร้อยละ 93.33 รองลงมาเป็นการใช้
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและไทยถึงร้อยละ 9.99 และไม่มีการใช้ภาษาไทยในแวดวงพิธีกรรมศาสนา 
 
ปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการธ ารงภาษาภายในชุมชน 

การศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ศึกษาตามข้อเสนอของ  Holmes et al. (1993) 
ที่ได้เสนอให้มีการตรวจสอบปัจจัยทั้ง 8 ประการที่มีผลต่อการธ ารงภาษาของชุมชน โดยประกอบด้วย
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนภาษาที่ใช้ในครัวเรือน 
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาของตนและการให้คุณค่าที่ดีแก่ชาติพันธุ์ของตน การที่ผู้พูดภาษาเดียวกันสร้างบ้านอยู่
ในบริเวณท่ีติดกัน การไม่แต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ การสนับสนุนภาษาที่ใช้ในชุมชนจากโรงเรียน ภาษาที่
ใช้ในศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ และมุมมองเชิงบวกในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน 

การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมระหว่างผู้คนในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง พบว่าคนในชุมชนบ้านล าลองมีการปฏิสัมพันธ์กันพอสมควร 

ในกิจวัตรประจ าวันของคนในชุมชนนั้น ในทุกๆ เช้าผู้หญิงจะออกไปซื้อกับข้าวตามร้านค้าและในระหว่า
นั้นมีการพูดคุยสนทนาโดยการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นหลัก ส่วนผู้ชายจะออกไปรวมตัวกันตามร้าน
น้ าชาเพ่ือพูดคุยเรื่องทั่วไปโดยใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเช่นกัน  

ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน 
จากการส ารวจในแง่ของการใช้ภาษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ภาษามลายูถิ่น

ปัตตานี และรองลงมามีการเลือกใช้ทั้งภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทยควบคู่กัน และมีน้อยมากที่ใช้
ภาษาไทย นั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบครอบครัวทีเ่ลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการ
สื่อสารกัน จากแบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะสื่อสารด้วยภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
เนื่องจากไม่ต้องการให้ภาษาของตนเองหายไปหรือสูญหายไป แต่ในบางครอบครัวพบว่าพ่อแม่เลือกที่ จะ
สื่อสารภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทยควบคู่กันกับลูกแทน เพ่ือไม่อยากให้ลูกของตนต้องเจอปัญหา
การพูดภาษาไทยไม่ได้เมื่อออกจากหมู่บ้านหรือไปศึกษาภายในโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน  
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ทัศนคติที่ดีต่อภาษาของตนและการให้คุณค่าที่ดีแก่ชาติพันธุ์ของตน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาของตนและคนในชุมชนยังมีความรู้สึก

ดีและเห็นคุณค่าต่อชาติพันธุ์ของตน นอกเหนือจากนั้นยังพบว่าประชากรมีความภูมิใจในภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีและยืนยันที่จะใช้ภาษานี้เพ่ือถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ทั้ งหมดที่ได้กล่าวมานี้สามารถ
แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนได้เห็นความส าคญัและตระหนักต่อสภาวะภาษาของตนมาก 

การที่ผู้พูดภาษาเดียวกันสร้างบ้านอยู่ในบริเวณที่ติดกัน 
จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างพบว่า การสร้างที่อยู่อาศัยของผู้คนในชุมชนพบว่าผู้คนใน

ชุมชนนิยมปลูกบ้านใกล้ๆ กัน เพราะเมื่อลูกๆ แต่งงานไปแล้ว ลูกจะปลูกบ้านใกล้กับบ้านพ่อแม่ เมื่อตก
เย็นลูกๆ หรือพ่อแม่นิยมมานั่งที่บ้านของลูกหรือพ่อแม่ เพ่ือพูดคุยกัน  

การไม่แต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ 
จากการส ารวจการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ของบิดา มารดาของกลุ่มตัวอย่าง และการแต่งงาน

ของกลุ่มตัวอย่างเองพบว่า มีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นเช่นกัน แต่เกิดขึ้นเป็นจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับการแต่งงานกับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแล้วพบว่ามีค่าร้อยละที่ค่อนข้างสูง  

การสนับสนุนภาษาที่ใช้ในชุมชนจากโรงเรียน 
จากการสอบถามพบว่าเด็กๆ ในชุมชนส่วนใหญ่จะเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนบ้านล าลอง ซึ่ง

เป็นโรงเรียนรัฐแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในชุมชนแห่งนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีการส่งเสริมการใช้ภาษา
มลายูถิ่นปัตตานีในโรงเรียน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักและนักเรียน
ทุกคนต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารขณะอยู่ในโรงเรียน โดยห้ามพูดคุยเป็นภาษามลายูถิ่นปัตตานีนั้นย่อม
แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาในชุมชนไม่สามารถสนับสนุนการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ได้  แต่จะมี
การส่งเสริมการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในโรงเรียนตาดีกาเท่านั้น เพ่ือไม่ให้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีสูญ
หายไป  

ภาษาที่ใช้ในศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ 
จากการส ารวจแบบสอบถามในแวดวงพิธีกรรมศาสนาพบว่า ประชากรส่วนมากใช้ภาษามลายูถิ่น

ปัตตานี เนื่องจากคนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ท าให้การธ ารงภาษาของตนเองนับตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานมา
จนถึงปัจจุบัน และในการประกอบพิธีกรรมศาสนาแต่ละครั้งคนในชุมชนนี้ใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการ
ประกอบพิธีกรรมศาสนา  

มุมมองเชิงบวกในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน 
จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการย้ายออกไปท างาน

ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ แต่มีประชากรบางส่วนไปเรียนยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ แต่ทั้งหมดก็ยัง
อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับคนในชุมชนคนหนึ่งซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและได้มีโอกาสไปท างานต่างจังหวัด แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็กลับมาท างาน
ที่บ้านของตนเอง  
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อภิปรายผล  
การใช้ภาษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างภายในชุมชนนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พูดคุย

ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแรกและพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง นอกเหนือจากนั้นในชุมชนแห่งนี้มี
การใช้ภาษาท้ังหมด 2 ภาษาคือ ภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทย และเมื่อวิเคราะห์หาภาษาหลักและ
ภาษารองที่มีการใช้ภายในชุมชนนี้ มีการใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาหลักและภาษาไทยเป็นภาษา
รองทีใ่ช้ในการติดต่อสื่อสารกันในชุมชน ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2541: 113) กล่าวถึงการธ ารงภาษา
ไว้ว่า มนุษย์มีความหลากหลายทางภาษาจากการที่มีชนหลายเผ่าอยู่รวมกันในสังคมหนึ่งแล้ว ผู้พูดภาษา
ในแต่ละสังคมยังอาจแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของภาษาได้ ในทางกลับกันภาษาไทยก็เป็นภาษา
หลักเช่นเดียวกันเพราะเป็นภาษาราชการของประเทศ แต่เนื่องจากภาษาไทยไม่ได้เป็นภาษาที่ประชากร
กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน ดังนั้นภาษามลายูถิ่นปัตตานีจึงเป็นภาษาหลัก
และภาษาไทยเป็นภาษารองส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารภายในชุมชน 

ส าหรับประเด็นการเลือกภาษาตามแวดวงของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกใช้ภาษาทั้งหมด 
2 ภาษาคือภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาไทย ใน 3 รูปแบบด้วยกันคือ ใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการ
ติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียว ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียว และใช้ทั้งภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีและภาษาไทยควบคู่ในการติดต่อสื่อสาร ในแวดวงครอบครัว เครือญาติ/เพ่ือนบ้าน และพิธีกรรม 
ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่มีความเป็นทางการมากนักและเป็นแวดวงที่มีการติดต่อกับผู้คนภายในชุมชนที่เป็นชาว
มลายูด้วยกันประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาหลักในการ
ติดต่อสื่อสาร และในแวดวงราชการประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ภาษาไทยเท่านั้นในการ
ติดต่อสื่อสาร ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาสูง (High prestige language) เนื่องจากภาษาไทยมีการใช้ในแวดวง
ที่เป็นทางการมากกว่าและภาษาไทยยังเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนติดต่อสื่อสาร  ส าหรับภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีจัดเป็นภาษาต่ า (Low prestige language) เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายใน
แวดวงที่ไม่เป็นทางการมากนัก จัดว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนภาวะสองภาษาและมีลักษณะที่เป็นชุมชนแบบ
สังคมทวิภาษณ์ (Diglossia) หมายถึงการที่ชุมชนมีการใช้ 2 ภาษา (Code) ในหน้าที่ที่แตกต่างกันโดย
ภาษาหนึ่งจะเป็นภาษาสูงและอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาต่ า โดยที่ภาษาสูงจะมีการใช้ในสถานการณ์ที่ เป็น
ทางการหรือการเขียน แต่ภาษาต่ ามักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นทางการหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2532) โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีใน
แวดวงภาษาที่คู่สนทนาเป็นชาวมลายูถิ่นปัตตานีเท่านั้น แต่จะเลือกใช้ภาษาไทยในแวดวงภาษาที่มีคู่
สนทนาที่เป็นคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูถิ่นปัตตานีในชุมชนบ้านล าลอง 
ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จึงเป็นชุมชนภาวะสองภาษาที่มีลักษณะสังคมทวิภาษณ์  
 ประเด็นสุดท้ายคือศึกษาปัจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการธ ารงภาษาภายใน
ชุมชนตามข้อเสนอของ Holmes et al. (1993) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ดังที่ Holmes et al. 
ได้เสนอไว้ว่า สิ่งที่จะท าให้ภาษายังธ ารงอยู่ในชุมชนนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้คนในชุมชน ภาษาที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานี ทัศนคติที่ดีต่อภาษาของตนและ
การให้คุณค่าที่ดีแก่ชาติพันธุ์ของตน ซ่ึงจะพบว่าผู้คนในชุมชนแห่งนี้มีทัศนคติที่ดีและภูมิใจต่อภาษาและ
ชาติพันธุ์ของตนเป็นอย่างมาก และการที่ผูพู้ดภาษาเดียวกันสร้างบ้านอยู่ในบริเวณที่ติดกัน โอกาสที่คนใน
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ชุมชนมีการธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานีเพ่ิมมากขึ้น ส่วนภาษาที่ใช้ในศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ มีการใช้
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และมุมมองเชิงบวกในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
ถึงแม้ว่าจะพบการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์อยู่บ้างและการไม่ได้รับการสนับสนุนภาษาที่ใช้ในชุมชนจาก
โรงเรียนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนของภาษาภายในชุมชนนี้แต่อย่างใด ซ่ึงภาษามลายูถิ่นปัตตานี
ยังคงเป็นภาษาที่ได้รับการเลือกใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารพูดคุยในชีวิตประจ าวันอยู่มากและยังคงมี
แนวโน้มที่จะธ ารงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต่อไป  
 
สรุป 

ชุมชนบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีภาวะหลายภาษา 
ประกอบไปด้วย ภาษามลายูถิ่นปัตตานี ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยกลาง ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เลือกใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในแวดวงครอบครัว แวดวงเครือญาติ/เพ่ือนบ้าน และแวดวงพิธีกรรม/
ศาสนา แตป่ระชากรกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ภาษาไทยในแวดวงคนแปลกหน้านอกชุมชนและแวดวงราชการ
เท่านั้น และประชากรในชุมชนแห่งนี้มีทัศนคติที่ดีและภูมิใจต่อภาษาและชาติพันธุ์ของตนเป็นอย่างมาก 
เห็นได้ว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานียังคงธ ารงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต่อไป ซึ่งจากผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องการธ ารงภาษากับประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คน อาจไม่เพียงพอต่อการ
น าผลไปอ้างอิงกับประชากรทั้งหมดภายในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไป
เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงภาวะ อัตลักษณ์และการธ ารงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายู 
ในชุมบ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. รณรงค์ หรือวางแผนให้มีการธ ารงภาษาถิ่นนี้ต่อไป เช่น น าภาษาถิ่นไปใช้ในสถานศึกษา เป็นต้น 
  2. งานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นพ้ืนฐานแก่ผู้ที่สนใจในด้านภาษาศาสตร์ น าไปท าเป็นวิจัยในแง่มุม
ของการปนและการแปรภาษาของคนในชุมชน 
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