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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบ

เขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวีที่เหมาะสมกับการใชและแทนเสียงเพื่อการอนุรักษ
ภาษาและวัฒนธรรมมลายูปาตานี  และเพื่อหาแนวทางการนําระบบเขียนดวยอักษร 
ยาวีที่พัฒนาไดไปประยุกตในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและการเขียนเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูภาษามลายูปาตานี จากการวิจัยพบวา ภาษามลายูปาตานีสามารถนําอักษรยาวีที่ใช
โดยทั่วไปทั้งหมด 35 ตัวอักษร มาใชเขียนคําทั้งที่เปนคําภาษามลายูปาตานี คํายืมในภาษา
อาหรับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในภาษามลายูปาตานีมีหนวยเสียงพยัญชนะที่มีการ
พัฒนาออกแบบสัญลักษณรูปอักษรเพิ่มเติม 8 หนวยเสียง คือหนวยเสียงหยุดพนลม /ph, th , 
ch, kh/ใชแทนสัญลักษณอักษร  ك  , ش  , ت  , ڤ ตามลําดับ และหนวยเสียงกึ่งนาสิก /mb, nd, 
j, ŋg/ ใชแทนสัญลักษณอักษร  ْڠ  ْ , ڽْ  , نْ  , م ตามลําดับ ในการพัฒนาระบบเขียนอักษร
สระภาษามลายูปาตานีพบวา เนื่องจากอักษรสระรูปยาวีที่ใชโดยทั่วไปมี 3 รูปอักษรเทานั้น 
คือ  و  , ا และ  ي จึงไมสามารถรองรับหนวยเสียงสระอื่นๆ ในภาษามลายูปาตานีไดครบทุก
หนวยเสียง ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาออกแบบสัญลักษณรูปอักษรสระเพิ่มเติมอีกบาง
รูปอักษรสําหรับบางหนวยเสียงสระ ไดแกหนวยเสียง /e, ε, o, , ε, ã, ũ, , a-i, a-e, a-ε, a-
o/ ซึ่งใชแทนสัญลักษณอักษร  ِي ـ ي  , اوْ   , وْ  ,  ي ـٍ ,  -ٍ ,  و  , آ  ,   ْءِِي  ا  , اٍءي    , آو  , 
ตามลําดับ การพัฒนาระบบเขียนอักษรยาวีในครั้งนี้ไดเลือกใชสัญลักษณที่มีในอักษร اءوْ   
อาหรับ เนื่องจากเปนสัญลักษณที่เปนที่รูจักของคนมุสลิมทั่วไป และสามารถนํามาใชรวมกับ
อักษรยาวีไดเปนอยางดี และจากการทดลองใชระบบเขียนที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้ พบวา สามารถ
บันทึกคําตางๆ ในภาษามลายูปาตานีไดทุกหนวยเสียง เปนระบบเขียนที่สามารถเปน
เครื่องมือในการบันทึกคําศัพทตางๆ ในภาษามลายูปาตานี และสามารถใชในการบันทึกองค
ความรู ดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดเปนอยางดี และเปนระบบเขียนที่
สามารถเรียนรูไดงายอีกดวย 
คําสําคัญ: ระบบเขียน, ภาษามลายูปาตานี, ปตตานี, อักษรยาวี, สามจังหวัดชายแดนภาคใต, 

ภาษาถิ่น 
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Abstract 

This participatory research aims at creating a Patani Malay writing system 
that is appropriate for practical usage and to preserve Patani Malay language and 
culture through the use of Jawi alphabet is characters and to determine a method for 
applying the Jawi writing system developed in order to help preserve and revive the 
Patani Malay language. The result of the study reveals that Patani Malay language 
has 35 Jawi characters used for writing the Patani Malay language, loan words in 
Arabic, Thai and English. In the Patani Malay language, 8 more consonant 
phonemes were developed that are aspirated plosive phonemes /ph, th,ch, kh/ The 
alphabetic symbols are  ك  , ش  , ت  , ڤ respectively. Moreover, half-nasal phoneme /mb, 
nd, j, ŋg/ were also developed with the alphabetic symbols,  ْڠ ْ  , ڽْ  , نْ  , م respectively. 
In developing Jawi vowels, it was found that there are only 3 Jawi vowels,  و  , ا and 
 Thus, these vowels can not be used to support all other vowel phonemes in the .ي 
Patani Malay language. As a result, additional vowel phonemes were designed to 
support some vowel phonemes samely /e, ε, o, , ε, ã, ũ, , a-i, a-e, a-ε, a-o/. The 
alphabetic symbols are ِي , اْو , ْو ,  يـٍ ,  يـ -ٍ , و , آ , ءِِيا , اٍءي , آْو  .respectively اءو , اءْو , 

Phonetic symbols were designed to record the phonemes that have no 
phonetic characters through the use of Jawi language characters. The result shows 
that Arabic alphabetic symbols with which the community is familier can be used to 
create a Patani Malay writing system. According to the results, Arabic alphabetic 
symbols can be used to record every phoneme in the Patani Malay language and 
they are easy to learn. The study also found that such a writing system would help in 
preserving and reviving the Patani Malay language, and can be used as an efficient 
tool to record Patani Malay vocabulary, the body of local knowledge, arts and 
culture and local wisdom. 

Key Words: writing system, Patani Malay language, Pattani, Jawi alphabets,  
the three southernmost provinces of Thailand, dialect 
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1. บทนํา 
ภาษามลายูเปนภาษาที่มีบทบาทสําคัญสําหรับประชาชนในภูมิภาคแหลมมลายู 

(Nusantara) และในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล และเปนภาษาที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารในการดําเนินชีวิตของคนใน
พ้ืนที่ดังกลาวอีกดวย นอกจากนี้ ภาษามลายูยังเปนภาษาที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของคน
มุสลิมเชื้อสายมลายู โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษามลายูระบบเขียนอักษรยาวี ที่ใชเปนสื่อเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการดํารงชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม  

ในคริสตศตวรรษที่ 15 อาณาจักรปาตานีไดกลายเปนศูนยกลางทางการศึกษาอิสลาม
สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนไดรับฉายาวา “เปนกระจกเงาแหงเมืองมักกะห” (Mohd 
Zamberi A. Malek, 1994 อางถึงใน Reemtohsun, 2000: 18) การเปนศูนยกลางทางการศึกษา
อิสลามของอาณาจักรปาตานี มีหลักฐานจากการเขามาศึกษาของมุสลิมจากพื้นที่อื่นๆ เชน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เปนตน (Hasan Madmarn, 2000: 123) และพบวามีเอกสารตํารา
ตางๆ ที่ใชในการศึกษามากมายซึ่งเขียนโดยนักวิชาการจากปาตานี เชน เชคดาวุด บิน อับ
ดุลลอฮฺ อัลฟาฏอนี และ เชคมูฮัมมัด เซน อัลฟาฏอนี เปนตน ทั้งนี้ ตําราตางๆ ที่เขียนขึ้นใน
สมัยนั้นสวนใหญเปนภาษามลายูที่เขียนดวยอักษรยาวี ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง
บทบาทของภาษามลายูและอักษรยาวีในพื้นที่นี้ทั้งในอดีตและปจจุบันไดเปนอยางดี 

ปจจุบันภาษามลายูยังคงมีบทบาทสําคัญสําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะภาษามลายูถ่ินยังคงเปนภาษาหลักสําหรับใชในการสื่อสารของคนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส แตพบวาดวยระบบการศึกษา
ไทยปจจุบันทําใหมีการเรียนรูภาษาไทยเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันขาม ความรูในภาษามลายู
ถ่ินและปริมาณการใชภาษามลายูถ่ินของคนในพื้นที่ดังกลาวเริ่มจะลดลง ซึ่งอาจขึ้นอยูกับ
ลักษณะของหนาที่การงานและความจําเปนในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน แตอยางไรก็ตาม 
สุวิไล เปรมศรีรัตน (2541: 21) ไดกลาววา ในเขตชนบทโดยทั่วไปคนที่มีอายุเกิน 40 ปขึ้นไป 
ที่ใชชีวิตสวนใหญในหมูบานและเด็กกอนวัยเรียนจะมีความรูเฉพาะภาษาถิ่นของตนเปนสวน
ใหญ และใชเฉพาะภาษาถิ่นของตนในชีวิตประจําวัน 

จากการที่มีผูพูดภาษามลายูถ่ินเปนภาษาที่หนึ่งเปนจํานวนมากดังกลาวขางตน ปญหา
การตายของภาษานี้เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก แตสิ่งที่เปนไปไดและกําลังเกิดขึ้นอยูในขณะนี้ คือ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภาษามลายูถ่ินและวัฒนธรรมมลายูทองถิ่น เขาสูลักษณะทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะทางวัฒนธรรมพื้นบานหลายอยาง ซึ่งมี
การสืบทอดดวยวิธีปากตอปากกําลังจะถูกหายไปจากสังคมชนบท ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันเปน
ยุคของการสื่อสารสมัยใหม สื่อมวลชนมีอิทธิพลสูงในการนําเสนอศิลปวัฒนธรรม และการ
บันเทิงสมัยใหมไปสูทุกครัวเรือน (สุวิไล เปรมศรีรัตน, 2541: 21) 
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ปจจุบันพบวาภาษามลายูปาตานีเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากหลายปจจัย ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการที่เปนระบบ และการพัฒนาระบบเขียนเปนอีกหนึ่งกลไก
เพื่อการสรางความเขมแข็งใหกับภาษามลายูปาตานี แตเนื่องจากมีแนวคิดของหลายฝาย
รวมถึงสมาชิกในชุมชนเองที่ยึดมั่นวา ภาษามลายูปาตานีมีระบบเขียนอยูแลว นั่นก็คือ ระบบ
เขียนอักษรยาวีซึ่งเปนระบบเขียนที่ใชในภาษามลายูมาตรฐาน แตเนื่องจากระบบเขียนดวย
อักษรยาวีไมสามารถบันทึกหนวยเสียงที่มีอยูในภาษามลายูปาตานีไดทั้งหมด ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวสงผลตอการอนุรักษภาษาและนําไปสูการสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบ
เขียนของภาษามลายูปาตานีเอง และเพื่อเปนกลไกในการอนุรักษภาษาไดอีกดวย 

การจดบันทึกเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการปองกันการลืมเลือนภาษาถิ่น
และวัฒนธรรมพื้นบาน และเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหเกิดการสืบสานตอจากคนรุนหนึ่งไปยัง
อีกรุนหนึ่ง เชนเดียวกันกับภาษามลายูปาตานี ซึ่งการจดบันทึกเพื่อการรวบรวมหนวยเสียง
และคําศัพทตางๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง แตปจจุบันเครื่องมือเพื่อการจดบันทึกดังกลาวยัง
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการ
อนุรักษภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ การวิจัยครั้งนี้จึงไดนําเอา
ระบบเขียนอักษรยาวี ซึ่งเปนระบบเขียนที่มีความเกี่ยวโยงกับชุมชนและศาสนาอิสลามอัน
เปนศาสนาของคนสวนใหญในพื้นที่นี้ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายู
ปาตานี เพื่อใหสามารถบันทึกหนวยเสียงและคําศัพทตางๆ ของภาษามลายูปาตานี ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้ เช่ือวาจะสามารถนําไปสูการประยุกตเพื่อการอนุรักษและฟนฟูภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในโอกาสตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญสองประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบเขียนภาษา

มลายูปาตานีดวยอักษรยาวีที่เหมาะสมกับการใชและการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
ปาตานี และ 2) เพื่อหาแนวทางการนําระบบเขียนอักษรยาวีที่พัฒนาไดไปประยุกตในการ
ปฏิบัติ เพื่อการอนุรักษและฟนฟูภาษามลายูปาตานี จากวัตถุประสงคดังกลาวนี้ คณะผูวิจัยได
เลือกตําบลเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตตานี เปนพื้นที่กรณีศึกษาในการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากตําบลนี้มี
ความเหมาะสมหลายประการ  เชน เปนตําบลที่มีแหลงการศึกษาในหลายรูปแบบ เชน 
โรงเรียนประถมศึกษา ตาดีกา ปอเนาะ และสถาบันการอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา ซึ่งสถาบันการศึกษาเหลานี้สงผลโดยตรงตอการใชภาษามลายูปาตานีของคนใน
ทองถิ่น และนอกจากนี้ สถาบันการศึกษาเหลานี้ คือกลไกสําคัญในการอนุรักษภาษาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง 
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3. วิธีการศึกษาวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research) 

โดยมีพ้ืนที่ตําบลเขาตูมเปนพื้นที่กรณีศึกษาการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูดวยอักษรยาวี 
และประชากรในตําบลเขาตูมเปนกลุมเปาหมายของผูมีสวนรวมในการปฏิบัติการพัฒนา
ระบบเขียนภาษามลายูดวยอักษรยาวีในครั้งนี้ กลุมประชากรที่มีสวนรวมในการวิจัยนี้ แบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก เปนกลุมแกนนําชุมชน ประกอบดวย ปราชญชาวบานและผูนํา
ชุมชน (ครูสอนศาสนา อิหมาม คอติบ บิลาล กํานัน ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน) และ
กลุมที่สอง คือกลุมเยาวชน  ซึ่งประกอบดวยเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในชุมชน กลุมเปาหมายทั้งสองกลุมเขา
มีสวนรวมในการวิจัยครั้งนี้ตามลักษณะกิจกรรมที่กําหนดขึ้น โดยกิจกรรมการดําเนินการ
วิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ 
3.1 ขั้นศึกษาและสํารวจพื้นที่ และพัฒนาระบบเขียน เปนขั้นตอนที่เนนการสรางความ
รวมมือจากชุมชน โดยการศึกษาและสํารวจพื้นที่เพื่อเรียนรูชุมชนและการพัฒนาระบบเขียน
ภาษามลายูปาตานี ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
3.1.1 เตรียมคณะวิจัยและสํารวจพื้นที่วิจัย โดยการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเขียน 
3.1.2 จัดเวทีนําเสนอและสรางความเขาใจในการดําเนินงานตอชุมชน  
3.1.3 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะหนวยเสียง โดยการสัมภาษณกลุมแกนนําชุมชนตามแบบ
บันทึกหนวยเสียงภาษามลายูถ่ินปตตานีที่ไดรับการอนุเคราะหจาก ดร. รุสลัน อุทัย อาจารย
ประจําสาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และจัดเวทีสนทนากลุมยอยกับ
ผูสูงอายุในชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเสียงภาษาที่ไดรับ 
3.1.4 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวี โดยมีกลุมแกน
นําชุมชน ตัวแทนชุมชนตําบลเขาตูม จํานวน 10 คน ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลารวมกับคณะผูวิจัย 4 คน 
3.1.5 ประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและรวมตรวจสอบความถูกตองของระบบเขียน 
3.1.6 ประชุมแกนนําชุมชนและตัวแทนชุมชน เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ทํา
การปรับปรุงเพื่อความสมบูรณของระบบเขียน 
3.2 ขั้นทดลองและสรุปผล ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 
3.2.1 ออกแบบชุดฝกอบรม หมายถึงการสรางแบบฝกอานและเขียนสระและพยัญชนะที่ได
จากการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวี และการสรางแบบฝกเขียนคําศัพท
ตางๆ ที่อยูรอบตัวในมลายูปาตานีดวยอักษรยาวี โดยกําหนดโจทยเปนคําศัพทภาษาไทย ทั้งนี้
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เพื่อมุงเนนการมีสวนรวมจากกลุมแกนนําชุมชนและตัวแทนชุมชนในการรวมออกแบบ
ชุดฝกอบรมและรวมเปนวิทยากรในการฝกอบรม 
3.2.2 ทดลองใชระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวีที่ไดจากการพัฒนาแลวในกลุม
แกนนําชุมชน และกลุมเยาวชน ดวยวิธีการทดสอบการอานและการเขียนคําหรือขอความ 
ตลอดจนการนําระบบเขียนดังกลาวไปใชในสภาพการณจริง โดยการใหกลุมแกนนําชุมชน
ทดลองเขียนบทอาน คุตบะฮฺ (การแสดงปาฐกถาธรรมในพิธีการละหมาดชวงเวลาเที่ยงของ
วันศุกร) และกลุมเยาวชนทดลองเขียนนิทานและจดบันทึกเรื่องเลาในชุมชน 
3.2.3 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อสรุปผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการขยายผล
โครงการวิจัยตอไป 

4. วรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ 
ภาษามลายูปาตานีหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา ภาษามลายูถ่ินปตตานี1 เปนภาษาที่พูด

โดยชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส (สวนจังหวัดสตูลจะ
ใชภาษามลายูถ่ินสตูล) ทั้งสามจังหวัดตั้งอยูบริเวณชายฝงตะวันออกทางภาคใตของประเทศ
ไทย ประชากรประมาณรอยละ 80-85 ในจังหวัดดังกลาวพูดภาษามลายูถ่ินปตตานีใน
ชีวิตประจําวัน และภาษาดังกลาวมีลักษณะคลายกับภาษามลายูถ่ินในรัฐกลันตัน (Kelantan 
dialect) ซึ่งเปนรัฐทางตอนเหนือแถบฝงทะเลดานตะวัน ออกของประเทศมาเลเซีย (รุสลัน 
อุทัย, 2536: 89; คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.), มปป.: 28) สาเหตุ
ที่ทําใหภาษาที่ใชในสองพื้นที่มีความใกลเคียงกันอาจเนื่องจากสาเหตุสําคัญสามประการ คือ  
4.1 การที่มุสลิมในสองพื้นที่นี้มีการติดตอสัมพันธและการอพยพไปมาระหวางกัน และใน
อดีตยังอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรเดียวกันคือ อาณาจักรลังกาสุกะ (Hasan 
Madmarn, 2000: 123) 
4.2 การที่ปตตานีในอดีตเปนศูนยกลางทางการศึกษาของภูมิภาคนี้ และมีผูคนจากเมืองตางๆ 
ในภูมิภาคนี้เขามาศึกษาเลาเรียนและกลับไปเผยแพรชุมชนของตนเอง (Mohd Zamberi A. 
Malek, 1994 อางถึงใน Reemtohsun, 2000: 18) และ 
4.3 ปตตานีในอดีตเปนเมืองใหญและเปนศูนยกลางทางการคาขาย เปนเมืองทาสําหรับการ
ขนสงสินคา ทั้งจากอินเดีย โปรตุเกส ฮอลแลนด และอังกฤษมาเทียบทา นําสินคามาจําหนาย 
(รสุลัน อุทัย, 2536: 89) ซึ่งทําใหมีการแพรกระจายภาษามลายูถ่ินไปทั่วภูมิภาค 

การศึกษาเกี่ยวกับภาษามลายูปาตานีที่ผานมานั้น มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องหนวยเสียงและพบวา ผลการศึกษามีความแตกตางกัน เชน 

Paitoon Masmintra Chaiyanara (1984) ไดกลาวในพจนานุกรมไทย-มลายูปตตานี 
ระบุไววา ระบบเสียงของภาษามลายูถ่ินปตตานี ประกอบดวย ระบบเสียงพยัญชนะและ



 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2553) 42

ระบบเสียงสระ ซึ่งระบบเสียงพยัญชนะในภาษามลายูถ่ินปตตานีมีทั้งหมด 25 หนวยเสียง 
ไดแก /p, t, k, g, , ph, th, ch, kh, b, d, c, j, f, s, h, z, , l, r, m, n, , ŋ/, mb/, nd, j, ŋg, w,y/ 

รัตติยา สาและ (2534) ไดเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับภาษามลายูถ่ินปตตานีในหนังสือ 
“ภาษามลายูถ่ินภาคใตของประเทศไทย”ขอมูลทางภาษาที่เรียบเรียงและนําเสนอสวนใหญ
เนนทางดานสํานวนภาษามลายูถ่ินปตตานี ทั้งนี้เนื่องจากภาษามลายูถ่ินสําเนียงนี้มีจํานวน
ผูใชมากกวาภาษามลายูถ่ินสําเนียงอื่นที่มีอยูในประเทศไทย ในหนังสือดังกลาวยังไดอธิบาย
ลักษณะหนวยเสียงที่ปรากฏในภาษามลายูถ่ินปตตานีตามแนวสรีรสัทศาสตร โดยไดจําแนก
หนวยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูปตตานีออกเปน 2 ประเภท คือ หนวยเสียงเดน (Primary 
Phonemes) และหนวยเสียงรอง (Secondary Phonemes) หนวยเสียงพยัญชนะเดน มี 24 หนวย
เสียง ประกอบดวยหนวยเสียง /p, t, k, g, , b, d, c, j, s, z, , h, l, m, n, , ŋ, mb, nd, j, ŋg, 
w, y/ หนวยเสียงพยัญชนะรอง ซึ่งสวนใหญเปนหนวยเสียงที่ปรากฏในคําภาษาตางประเทศ 
หนวยเสียวนี้ มีทั้งหมด 5 หนวยเสียง คือ /f, , x, ð, r/ อยางไรก็ตาม หนวยเสียงพยัญชนะ
ประเภทนี้สามารถใชแทนที่กับหนวยเสียงพยัญชนะปฐมภูมิที่มีลักษณะหนวยเสียงใกลเคียง
กันได กลาวคือ หนวยเสียง /f/ สามารถใชแทนดวยหนวยเสียง /p/ หนวยเสียง // ใชแทนดวย
หนวยเสียง /s/ หนวยเสียง /x/ แทนดวยหนวยเสียง /kh/ หนวยเสียง /ð/ แทนดวยหนวยเสียง 
/d/ และหนวยเสียง /r/ แทนดวยหนวยเสียง // 

Waemaji Paramal (1991) ไดวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูปาตานี โดย
การนําหนวยเสียงพยัญชนะทั้งหมดที่ไดเสนอไวโดย Paitoon Masmintra Chaiyanara (1984) 
และรัตติยา สาและ (2534) มาประมวลและวิเคราะหใหม จนเกิดเปนระบบหนวยเสียง
พยัญชนะอีกในลักษณะหนึ่ง ซึ่งไมแตกตางกับบุคคลทั้งสองมากนัก คือ ไดจําแนกหนวย
เสียงพยัญชนะภาษามลายูปาตานีออกเปน 2 ประเภท คือ หนวยเสียงเดน และหนวยเสียงรอง 
โดยหนวยเสียงเดน ประกอบดวย 24 หนวยเสียง คือ หนวยเสียง /p, t, k, g, , b, d, c, j, s, , 
h, l, r, m, n, , ŋ, mb, nd, j, ŋg, w, y/ และหนวยเสียงรอง มี 7 หนวยเสียง คือ หนวยเสียง /ph, 
th, ch, kh, f, z, x/  

อักษรยาวี (Jawi) คืออักษรที่มาจากการประยุกตใชอักษรอาหรับในยุคที่อิสลามถูก
นําเขามาเผยแผในบริเวณหมูเกาะมลายูราวคริสตศตวรรษที่ 10 ในแงของตระกูลอักษร
อาหรับนั้น สามารถกลาวสรุปไดวา อักษรอาหรับจัดอยูในตระกูลอักษรโปรโตเซมิติค 
(Proto-Semitic) ซึ่งแตกแขนงเปนกลุมอักษรเซมิติกเหนือ แลวแยกสาขายอยเปนอักษร 
อราเมอิก (Aramaic Script) อักษรนาบาเทียน (Nabataean Script) และอักษรอาหรับตามลําดับ 
(Hashim Musa, 2006: 1)  

รูปอักษรยาวี หรือ อักษรอาหรับ มีลักษณะเปนรูปเสน มีจุดกํากับอยูขางบนหรือ
ขางลางตัวอักษร อักษรยาวีบางตัวมีจุดกํากับอยูมากกวาหนึ่งจุด แตไมเกินสามจุด และบางตัว
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ไมมีจุดกํากับ อักษรยาวีมีเพียงชุดเดียวแตสามารถใชแทนหนวยเสียงไดทั้งหนวยเสียง
พยัญชนะและหนวยเสียงสระ นอกจากนี้อักษรยาวีไมมีการแบงลักษณะอักษรเปนตัวพิมพ
ใหญ ตัวพิมพเล็ก แตมี “อักษรเต็มรูป” และ “อักษรเชื่อม” คือ เช่ือมโยงผูกติดไวกับอักษรอื่น
ที่สามารถเขียนเชื่อมโยงกันได (รัตติยา สาและ, 2529: 19) 

การศึกษาในเรื่องพัฒนาการระบบเขียนอักษรยาวีในแถบหมูเกาะมลายู มีนักวิจัย
ชาวตะวันตกไดใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ อาจดวยเหตุผลหลาย
ประการ เชน ศึกษาภาษามลายูเพื่อการปกครองดินแดนแถบนี้ การติดตอคาขาย การเผยแพร
คริสตศาสนา หรือเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูทางดานวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรง 

Shellebear (อางถึงใน Hashim Musa, 2006: 12) ผูเช่ียวชาญดานภาษามลายู
ชาวตะวันตกไดกลาววา ชาวมลายูไดพัฒนาระบบเขียนอักษรยาวีจากอักษรอาหรับโดยตรง 
ในทํานองเดียว กันชาวอาหรับเองก็เปนผูที่นําระบบเขียนอักษรอาหรับมาใชในการเขียนเปน
ภาษามลายู เพื่อใหสามารถสื่อสารกับชาวมลายูอีกดวย ซึ่งตอมาก็รูจักกันในนามอักษรยาวี 
โดยปกติการเขียนในภาษาอาหรับมักไมนิยมใสเครื่องหมายขีด (diacritic) เพื่อแทนเสียงสระ 
(ยกเวนภาษาอาหรับที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานเทานั้น ซึ่งจะตองใสเครื่องหมายขีดเพื่อ
ไมใหคําอานและความหมายผิดพลาด) ดังนั้น เมื่อมีการนําระบบเขียนอักษรอาหรับมาใช
เขียนภาษามลายูโดยปราศจากเครื่องหมายขีดเพื่อแทนเสียงสระ จึงเกิดความยุงยากและ
สับสนในการอานและตีความหมาย นอกจากนี้เครื่องหมายขีดเพื่อแทนเสียงสระในภาษา
มลายูไมไดทําหนาที่ทางไวยากรณเหมือนกับในภาษาอาหรับ ดังนั้น ตามทัศนะของ 
Shellebear ระบบเขียนภาษามลายูดวยอักษรยาวีในยุคแรก (ราวคริสตศตวรรษที่ 7) จึงไดนํา
ระบบเครื่องหมายขีดเพื่อแทนเสียงสระมาประกอบการเขียนเพื่อใหสะดวกและงายตอการ
อานและตีความหมายของคํา ตอมาเมื่อระบบเครื่องหมายขีดเพื่อแทนเสียงสระถูกใชจนเคย
ชิน ในที่สุด จึงลดเครื่องหมายดังกลาวออก แตยกเวนเครื่องหมายขีดบางชนิดที่ยังคงตองใช
อยู 

ปราชญชาวมลายูที่มีช่ือเสียงและมีอิทธิพลตอระบบเขียนอักษรยาวีมากจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน คือ Zainal Abidin bin Ahmad หรือช่ือที่คนทั่วไปรูจักมักคุนกันในนาม Za’ba งาน
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเขียนอักษรยาวี ซึ่งทานไดกลาวไวในหนังสือ Jawi Spelling วาดวยเรื่อง
ความหลากหลายของระบบการสะกดคํา การใชรูปสระ หลักการสะกดคําในพยางคเปดและ
พยางคปด การออกเสียงยาว การลงเสียงหนัก-เบา การใช  ء   ي  و  ا  และหลักการสะกดคําใน
พยางคสุดทาย ในป ค.ศ. 1940 Za’ba ไดอธิบายหลักการสะกดคํายาวีและรูมีในหนังสือ
ไวยากรณที่เปนที่ยอมรับกันมากในวงการวิชาการภาษามลายู คือ Pelita Bahasa Penggal I ใน
ป ค.ศ. 1949 จึงไดจัดทําคูมือการสะกดคํามลายูยาวี-รูมี (Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi) 
(Hashim Musa, 2006:12) 
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Kang Kyoung Seock (1986: 17) ผูเช่ียวชาญภาษามลายูชาวเกาหลีไดศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการระบบเขียนอักษรยาวีในสังคมมลายู จากการศึกษาครั้งนั้น Kang ไดกลาวถึง
พัฒนาการรูปเขียนยาวีที่ได รับอิทธิพลจากระบบเขียนอักษรอาหรับ แลวนํามาเขียนภาษา
มลายูโบราณ พัฒนาการระบบเขียนดังกลาว ปรากฏขึ้นเปนลําดับขั้นตามยุคสมัย กลาวคือ 
เริ่มตั้งแตขั้นแรกจากการนําระบบเขียนอักษรอาหรับทั้งระบบมาใช นั่นคือการใชระบบ
เครื่องหมายขีดตางๆ ที่ปรากฏในภาษาอาหรับ ขั้นการลดเครื่องหมายขีดบางชนิดออกและยัง
คงไวเครื่องหมายขีดบางชนิดอยู คือ เครื่องหมายตัชดีด ( ّـ ) จนกระทั่งถึงขั้นของการลด
เครื่องหมายทุกชนิดออก แลวพัฒนาเรื่อยมาจนมาถึงขั้นการนํารูปอักษรสระมาใชในพยางคที่
สอง พยางคสุดทาย และพยางคแรกตามลําดับ รูปอักษรสระที่ใช คือ อักษรอลีฟ ( ا) อักษรวาว 
 (ي) และอักษรยา (و)

5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถกลาวสรุปไดเปน 3 ประเด็นคือ 1) สภาพภาษามลายูปาตานีและ

อักษรยาวีในชุมชน 2) ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวี และ 3) ผลการทดสอบ 
การสรางการยอมรับและการนําไปใช ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
5.1. สภาพภาษามลายูปาตานีและอักษรยาวีในชุมชน 
5.1.1 ตําบลเขาตูม ต้ังอยูในอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนตําบลที่มีภูเขาลอมรอบเปนทิว
ยาวซึ่งถือวาสูงที่สุดในอําเภอยะรัง จากการเลาขานตํานานชุมชน บอกวา บริเวณชุมชนนี้เคย
มีแองน้ําใหญ มีสายน้ําสะอาดมองเห็นถึงกนแองน้ํา ในแองน้ํานั้นมีดอกบัวขนาดใหญ ซึ่งจะ
บานปละหนึ่งครั้ง ในขณะที่เบงบานจะมีเสียงดัง “ตูม” คลายเสียงปนใหญ และอีกตํานาน
หนึ่งบอกวา “ตําบลเขาตูม” มาจากภาษามลายูถ่ิน คือ “บูเกะตง” แปลวา ภูเขาตง ซึ่งหมายถึง
หีบหรือกลอง ชาวบานจึงเรียกภูเขานี้วา บูเกะตง หรือ ภูเขาตง ตอมาไดเพี้ยนเปน “เขาตูม” 
จนถึงปจจุบันตําบลเขาตูมอยูหางจากที่วาอําเภอยะรังเปนระยะทาง 22 กิโลเมตร และหางจาก
อําเภอเมืองจังหวัดปตตานี 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 85.29 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ทิศ
เหนือ จรดตําบลเมาะมาวีและตําบลกอลํา อําเภอยะรัง ทิศใต จรดเทศบาลนครยะลา ทิศ
ตะวันออก จรดตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุงยางแดง ทิศตะวันตก จรดแมน้ําปตตานีและ
ตําบลทาแซะ อําเภอเมืองยะลา 

ปจจุบันตําบลเขาตูมมี 7 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 13,493 คน จากจํานวนครัวเรือน 
2,741 ครัวเรือน ประชากรเกือบทั้งหมดเปนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู ใชภาษาและวัฒนธรรม
มลายูเปนสื่อแสดงอัตลักษณของคนในชุมชน ในตําบลเขาตูมมีสถาบันการศึกษาหลายแหง 
ซึ่งแตละแหงมีบทบาทในการสงเสริมการใชภาษามลายูแตกตางกัน ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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5 แหง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง โรงเรียนตาดีกา 17 แหง โรงเรียนปอเนาะ 3 แหง และ
มหาวิทยาลัย 1 แหง (คือมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 
5.1.2 สภาพการใชภาษามลายูปาตานีในชุมชนตําบลเขาตูม พบวา สมาชิกในชุมชนใชภาษา
มลายูปาตานีในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การใชภาษามลายูปาตานีของบุคคลภายนอก
ชุมชนทําใหเกิดความไววางใจในการติดตอสื่อสารกับคนในชุมชน ถึงแมวาภาษามลายูปา
ตานีจะเปนภาษาหลักในการสื่อสารของคนในชุมชน แตจากการศึกษาพบวา สมาชิกใน
ชุมชนที่มีอายุต้ังแต 50 ปลงมา สามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันยังมีกลุมคนสูงอายุจํานวนไมนอยที่ไมเขาใจภาษาไทยดวย
เชนกัน อยางไรก็ตาม ภาษาไทยก็ยังคงมีบทบาทมากทีเดียวในการสื่อสารของคนรุนใหมใน
ชุมชนดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวาคําศัพทบางคําในภาษามลายูปาตานีที่ใชเรียกช่ือสิ่งตางๆ ใน
ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงคําเรียกไปจากเดิม เยาวชนรุนใหมรูจักคําศัพทตางๆ ในภาษามลายู
ของชุมชนนอยลง แลวหันมาใชคําศัพทใหมที่ยืมจากภาษาไทย แทนที่คําศัพทดั้งเดิมที่ใชอยู
ในชุมชน ดังนั้น จากปรากฏการณสภาพการใชภาษามลายูปาตานีในปจจุบันที่กลาวมาขางตน
นั้น แสดงใหเห็นวาภาษามลายูปาตานีเริ่มมีบทบาทนอยลง และทําใหภาษาไทยเริ่มมีบทบาท
เพิ่มขึ้น 

จากการศึกษาสภาพการใชอักษรยาวีในชุมชนดังกลาว พบวา ชุมชนยังมีการใชอักษร
ยาวีอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบของเอกสารตางๆ หรือปายบอกทางและสถานที่ที่ทําขึ้น
โดยสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ พบวา สมาชิกในชุมชนที่ไดรับการศึกษาทางศาสนาจะ
สามารถอานและเขียนขอความตางๆ ดวยอักษรยาวีไดเปนอยางดี ยกเวนในกลุมวัยกลางคน
ลงมา บางคนอาจจะอานและเขียนไมคลองแคลวเทาที่ควร ความสามารถในการใชอักษรยาวี
ของคนในชุมชน อาจเนื่องจากยังมีการเรียนการสอนภาษามลายูดวยระบบเขียนอักษรยาวีใน
สถานศึกษาศาสนา เชน โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนปอเนาะ นอกจากนี้ ตําราเรียนศาสนา
และกีตาบตางๆ (หนังสือเกี่ยวกับศาสนา) ยังคงเปนภาษามลายูรูปเขียนอักษรยาวี จึงทําให
สมาชิกในชุมชนยังคงไดเรียนและสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง และนอกจากนี้ ยังมีบทอาน 
คุตบะฮฺวันศุกร ที่เขียนดวยอักษรยาวี แตเนื่องจากหนังสือคุตบะฮฺในปจจุบัน บางสวนนํามา
จากตางประเทศ ซึ่งมีการใชศัพทบางคําที่แตกตางจากภาษามลายูปาตานี ทําใหผูอานคุตบะฮฺ
อานคําศัพทบางคําไมออก และมักใชการเดาคําศัพท ซึ่งทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
ถายทอดเนื้อหาสาระที่มีอยูในบทคุตบะฮฺ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาสภาพการใชภาษามลายูในตําบลเขาตูม พบวา มี 1 ชุมชนที่มี
ลักษณะการสอนภาษามลายูที่ตางจากชุมชนอื่น คือ ชุมชนบานโสรง ซึ่งในอดีตใชอักษรรูมี
ในการเขียนภาษามลายู อีหมามมัสยิดบานโสรงไดเลาวา เนื่องจากในอดีตเคยมีแกนนําชุมชน
บานโสรงเปนผูที่อพยพจากเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย จึงมีการเรียนการสอนภาษามลายู
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ดวยอักษรรูมี แตปจจุบันนี้ไมมีความแตกตางกับชุมชนอื่นแลว เนื่องจากใชอักษรยาวีในการ
เรียนการสอนภาษามลายู อยางไรก็ตาม ถึงแมทุกชุมชนจะจัดใหมีการเรียนการสอนภาษา
มลายูดวยอักษรยาวี แตอาจมีความสําเร็จในทักษะการใชภาษาแตกตางกัน ทั้งนี้ จากการ
สังเกตพบวา ในกลุมวัยกลางคนบางสวนลืมเลือนการอานและการเขียนภาษามลายูดวยอักษร
ยาวีไปบางแลว เนื่องจากมีโอกาสการนําไปใชนอยลงหรืออาจไมไดใชเลย 
5.1.3 ในการศึกษาลักษณะภาษามลายูปาตานีในการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบลักษณะหนวยเสียง และอักษรยาวีที่ใชแทนหนวยเสียงในภาษามลายูมาตรฐานที่
ใชประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาเปรียบเทียบปรากฏไดดังนี้  

(1) ในภาษามลายูมาตรฐานมีหนวยเสียงพยัญชนะจํานวน 26 หนวยเสียง และมีรูป 
อักษรยาวีที่ใชอยูในปจจุบัน จํานวน 36 ตัวอักษร บางหนวยเสียงพยัญชนะสามารถใชแทน
ดวยรูปอักษรยาวีไดหลายรูป แตทั้งนี้ ไดมีกําหนดการใชอักษรยาวีไวอยางชัดเจนอยูแลว 
กลาวคือ รูปอักษรยาวีหนึ่งๆ อาจใชสําหรับเขียนในคํามลายูแท และบางรูปอักษรยาวี อาจใช
เขียนเฉพาะคํายืมในภาษาอาหรับเทานั้น สําหรับในภาษามลายูปาตานี พบวา มีหนวยเสียง
พยัญชนะ 30 หนวยเสียง ไดแก /p, t, k, g, , ph, th, ch, kh, b, d, c, j, f, s, h, z, , l, r, m, n, , ŋ, 
mb, nd, j, ŋg, w, y/ โดยหนวยเสียงพยัญชนะทั้งหมดสามารถนําบางหนวยเสียงมาเขียนแทน
ดวยอักษรยาวีได มีเพียง 22 ตัวอักษร และมีหนวยเสียงพยัญชนะอีกจํานวน 8 หนวยเสียง ที่ยัง
ไมมีรูปอักษรยาวีมาแทนหนวยเสียงนี้ได หนวยเสียงพยัญชนะทั้งเปน 8 หนวยเสียงดังกลาว 
แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

(1.1) หนวยเสียงพยัญชนะหยุดพนลม ซึ่งในภาษามลายูปาตานีมี 4 หนวยเสียง คือ /ph, 
th, ch, kh/ และโดยทั่วไปหนวยเสียงลักษณะนี้มักปรากฏในคํายืมภาษาไทย  

(1.2) หนวยเสียงพยัญชนะกึ่งนาสิก มีลักษณะของเสียงที่ควบรวมเสียงพยัญชนะหยุด
หรือก่ึงเสียดแทรกที่ใชฐานกรณและมีตําแหนงเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกันจนกลมกลืน
เปนเสียงเดียว จึงเปนหนวยเสียงนาสิกที่มีลมไมขึ้นจมูกเต็มรูป ไดแก /mb, nd, j, ŋg/ 

นอกจากหนวยเสียงพยัญชนะ  2 กลุมขางตนแลว  ในภาษามลายูปาตานียังมี
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับพยัญชนะอีกหนึ่งลักษณะ คือ ปรากฏการณการยืดเสียงพยัญชนะ 
หรืออาจเรียกวาพยัญชนะเสียงยาว ซึ่งเปนเสียงพยัญชนะในตําแหนงตนคําที่ถูกยืดเสียงให
ยาวกวาปกติ โดยปกติปรากฏการณของการยืดเสียงพยัญชนะ มักเกิดมาจากกรณีการลดรูป
ของพยางค หรือหนวยคําเติมขางหนาที่มีอยูในภาษามลายูมาตรฐาน 

(2) ในภาษามลายูมาตรฐานแบงหนวยเสียงสระออกเปน 2 ชนิด คือหนวยเสียงสระ
เดี่ยวและหนวยเสียงสระประสม โดยหนวยสระเดี่ยวมีจํานวน 6 หนวยเสียง คือ /i, e, a, ə, u, 
o/ สามารถใชเขียนแทนดวยรูปอักษรยาวีเพียง 3 ตัวอักษร คือ  و  , ا และ  ي และหนวยเสียง
สระประสมมีจํานวน 7 หนวยเสียง คือ /ai, au, oi, ia, ua, iu, ui/ ซึ่งหนวยเสียงสระประสม
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เหลานี้ ก็ยังคงเขียนแทนดวยรูปอักษรยาวีทั้ง 3 ตัวอักษรดังกลาวดวยวิธีการประสมอักษร 
สําหรับหนวยเสียงสระภาษามลายู ปาตานีแบงออกเปนหนวยเสียงสระเดี่ยวและหนวยเสียง
สระเรียง โดยหนวยเสียงสระเดี่ยวแบงออกไดอีกเปนสองกลุมคือ กลุมหนวยเสียงสระเดียว
ปกติมี 8 หนวยเสียง ไดแก /i, e, a, ə, u, o/ และกลุมหนวยเสียงสระเดี่ยวนาสิกมี 4 หนวยเสียง 
ไดแก /ε, ã, ũ, / หนวยเสียงสระเรียงในภาษามลายูปาตานีมีจํานวน 5 หนวยเสียง ไดแก /a-i, 
a-ε, a-e, a-o, a-u/ 
5.2. ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวี 
5.2.1 พยัญชนะ ภาษามลายูปาตานีมีหนวยเสียงพยัญชนะทั้งสิ้น 30 หนวยเสียง ดังที่กลาวมา 
แลวขางตน ทั้งนี้ เมื่อนําหนวยเสียงไปใชแทนกับรูปอักษรยาวีที่ใชอยูในภาษามลายูมาตรฐาน
ปจจุบัน พบวา สามารถใชแทนดวยรูปอักษรยาวีที่มีอยูเดิมไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตาม 
จําเปนตองพัฒนารูปพยัญชนะอักษรยาวีเพิ่มเติมอีกจํานวน 8 ตัวอักษร เพื่อใชรองรับสําหรับ 
8 หนวยเสียงพยัญชนะที่ตางไปจากภาษามลายูมาตรฐาน โดยใชหลักการเลือกสัญลักษณที่ใช
อยูในภาษาอาหรับมาประกอบเพิ่มเติมกับบางตัวอักษรยาวีที่มีอยูเดิมแลว ทั้งนี้ การออกแบบ
สัญลักษณสําหรับหนวยเสียงพยัญชนะเพิ่มเติมอีก 8 ตัวอักษรนั้น ปรากฏอยูในหนวยเสียง
พยัญชนะ 2 กลุม ตอไปนี้ 

(1) หนวยเสียงพยัญชนะหยุดพนลม ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกใชเครื่องหมาย
ขีดเสนใตตัวอักษรยาวีที่มีลักษณะการออกเสียงใกลเคียงกัน ไดแก หนวยเสียง /ph, th, ch, kh/ 
ใชแทนดวยอักษรยาวีที่มีสัญลักษณขีดเสนใต คือ ك , ش , ت , ڤ ตามลําดับ 

(2) หนวยเสียงพยัญชนะกึ่งนาสิก โดยเลือกใชเครื่องหมายวงกลมเล็กๆ “  ْ” (ในภาษา
อาหรับเรียกเครื่องหมายนี้วา “สุกูน” เปนเครื่องหมายที่ทําหนาที่กํากับบนพยัญชนะอาหรับที่
เปนตัว สะกด) กํากับไวเหนือรูปอักษรยาวีที่มีลักษณะการออกเสียงเปนเสียงนาสิก ซึ่งไดแก 
หนวยเสียง /mb, nd, j, ŋg/ ใชแทนดวยอักษรยาวีที่มีเครื่องหมายสุกูน คือ  ْڽْ  , نْ  , م , 
 ตามลําดับ ڠْ 

สําหรับกรณีปรากฏการณการยืดเสียงพยัญชนะนั้น ไดเลือกใชเครื่องหมาย “  ّ ” (ใน
ภาษาอาหรับเรียกเครื่องหมายนี้วา “ตัชดีด” เปนเครื่องหมายที่ทําหนาที่กํากับบนพยัญชนะ
อาหรับที่ตองออกเสียงเดียวกันสองครั้ง) โดยกํากับไวเหนือรูปอักษรพยัญชนะที่ตองการยืด
เสียง เชน ّج ในคํา اجّ ٍلي  [jjalε] (เดิน) และ يءيسّب  [bbise] (กระซิบ) 

จากการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวีที่เปนรูปอักษรพยัญชนะ
สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงพยัญชนะรูปอักษรยาวีที่พัฒนาเพื่อใชแทนหนวยเสียงและตัวอยางคําใน
ภาษามลายูปาตานี 
อักษรยาวี หนวยเสียง ตัวอยางคํา คําอาน (สัทอักษร) ความหมาย 

 ayε ไก اٍيي  ا
 baju เสื้อ باجو b ب
يٍڠتا t ت  taŋε มือ 
ثا۫وثال θ ث  θəlaθ วันอังคาร 
 jε นาฬิกา ٍجي j ج
يچاٍو c چ  cawε ถวย 
 hakeŋ ผูตัดสิน حاِآيڠ h ح
ْوٍديخا x خ  xdi ผูพิพากษา 
ڬودا d د  dadu คาง 
يِكي ذ z ذ  zike กลาวระลึก 
 rti โรตี راْوتي r ر
ءآااز z ز  zakaz ซะกาต 
 sise หวี سيِسي s س
يكاءرشا  ش  arika บริษัท 
 sba อดทน صابا s ص
 dεh ออนแอ  ضا۫واٍيه d ض
 tl การหยา    طا۫وال۫وء t ط
ِليڠوظا۫ z ظ  zleŋ อยุติธรรม 
 amalε คุณงามความดี عاماٍلي  ع
 ima เสือ غيما  غ
 a อาปาก ڠاڠاْو ŋ ڠ
 faifa ไฟฟา فايفا f ف
 payo รม ڤايْوڠ p ڤ
 kmuh พจนานุกรม قاْوموه k ق
 kaki ขา آاآي k ك
 gigi ฟน ڬيڬي g ڬ
 ləmbu วัว ل۫مو l ل
 mat ตา ماتاْو m م
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อักษรยาวี หนวยเสียง ตัวอยางคํา คําอาน (สัทอักษร) ความหมาย 
 nasi ขาว ناسيء n ن
 wa วาว وا w و
 hujε ฝน هوٍجي h ه
 uba ยา اوباء  ء
 kayu ไม كايو y ي
 am ยุง پاماْوء  ڽ
 the เทป ِتيء th ت
 chu ชุด شوء ch ش
 pha พรรค ڤاء ph ڤ
 khe เคก ِآيء kh ك
 kəmbε บาน آمٍْي mb ْم
 kandε คอก آاٍنْْـْي nd ْن
ْ ڠ  ŋg سڠـْا səŋga ไฟลุกลาม 
يڤاْپـٍ j ْڽ  pajε ยาว 

5.2.2 เกณฑการเลือกใชอักษรยาวี : เนื่องจากรูปอักษรยาวีบางรูปที่มีลักษณะการแทนเสียง
ใกล เคียงกัน ดังนั้น เพื่อใหงายและสะดวกตอการเลือกใชรูปอักษรยาวี ที่จะนํามาแทนหนวย
เสียงในคําภาษามลายูปาตานี จึงใหเลือกใชเฉพาะรูปอักษรพยัญชนะเดียวกันกับที่ใชในคํา
ภาษามลายูมาตรฐาน ในกรณีเปนคํายืมภาษาอาหรับที่ไมมีการแปรรูปเสียงของคําใหเปน
สําเนียงภาษามลายูปาตานีนั้น จะเขียนเหมือนคําศัพทเดิมในภาษาอาหรับ ในทางกลับกันหาก
เปนคํายืมภาษาอาหรับที่มีการแปรรูปเสียงของคําเปนสําเนียงภาษามลายูปาตานี จะใชเฉพาะ
รูปอักษรพยัญชนะตามลักษณะเสียงที่ปรากฏในคํานั้นๆ 

นอกจากนี้ ในการศึกษายังพบวา ในภาษามลายูปาตานีมีคํายืมภาษาไทยรวมอยูดวย 
ซึ่งสวนใหญมักเปนคําที่มีหนวยเสียงพยัญชนะหยุดพนลม ดังนั้น รูปอักษรที่พัฒนาเพิ่มเติม
สําหรับแทนหนวยเสียงคํายืมภาษาไทย จึงเปนรูปอักษรที่มีสัญลักษณพิเศษ ใชเฉพาะคํายืม
ภาษาไทยเทานั้น (ดังตัวอยางคําที่กลาวมาแลวขางตน) 
5.2.3 สระ : ภาษามลายูปาตานีมีหนวยเสียงสระทั้งหมด 17 หนวยเสียง โดยแบงเปน 3 ชนิด
หนวยเสียงหลัก คือ หนวยเสียงสระเดี่ยวปกติ จํานวน 8 หนวยเสียง หนวยสระเดี่ยวนาสิก 
จํานวน 4 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระเรียง จํานวน 5 หนวยเสียง ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2  แสดงหนวยเสียงสระและรูปสระอักษรยาวีในภาษามลายูปาตานี 
สระเดี่ยวปกติ 

หนวยเสียง รูปอักษรยาวี 
i ي 
e ي-ِ 
 -ٍي 
a ا 
ə - 
u و 
o ۫و 
 ۫او 
สระเดี่ยวนาสิก 

หนวยเสียง รูปอักษรยาวี 
ε ي -ٍ 
ã آ 
ũ و  
 آْو 

สระเรียง 
หนวยเสียง รูปอักษรยาวี 

a-i اءي 
a-ε ياٍء  
a-e ياِء  
a-o اءْو 
a-u اءو 

5.2.4 การสะกดคํา : คําพื้นฐานในภาษามลายูปาตานีสวนใหญมักเปนคําสองพยางค 
เชนเดียวกับคําพื้นฐานในภาษาอื่นๆ ในตระกูลออสโตรเนเซีย การสะกดคําบางคําในภาษา
มลายูปาตานีอาจมีบางพยางคที่ไมปรากฏรูปสระของหนวยเสียงสระ /ə/ และหนวยเสียง /a/ 
กลาวคือ ในกรณีพยางคเปดที่มีเสียงสระ [ə] เชน พยางคเปดในพยางคแรกของคํา “beli” 
[bə.li] (ซื้อ) สะกดคําดวยอักษรยาวี لي + ب   และในกรณีพยางคปดที่มีเสียงสระ [a] เชน بلي  = 
พยางคปดในพยางคที่สองของคํา “panah” [pa.nah] (รอน) สะกดคําดวยอักษรยาวี  نه + ڤا  = 
 ทั้งนี้โดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับการสะกดคําดวยอักษร ยาวีในภาษามลายูมาตรฐาน ڤانه
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5.3. ผลการทดสอบ การสรางการยอมรับและการนําไปใช 
ผลการศึกษาในสวนนี้แบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) ผลการทดลองระบบเขียน 2) 

การสรางการยอมรับจากชุมชน และ 3) แนวทางการขยายผลสูการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน ซึ่งไดผลการวิจัย ดังนี้ 
5.3.1 ผลการทดลองระบบเขียน พบวา ระบบเขียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการบันทึก
ภาษามลายูปาตานีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลจากการทดลองกับกลุมแกนนําชุมชนและ
กลุมเยาวชนมีทักษะในการอานและเขียนภาษามลายูดวยอักษรยาวีอยูกอนแลว เมื่อไดรับการ
ฝกการเขียนอานตามระบบเขียนนี้ พบวาสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว แตการเขียนตาม
ระบบเขียนนี้ตองใชเวลาในการฝกมากกวาการอาน ในขณะเดียวกันสําหรับผูที่ยังไมมีทักษะ
การอานอักษรยาวีมากอนจําเปนตองใชเวลาในการฝกมากขึ้น 

จากการทดลองเขียนคุตบะฮฺ พบวาระบบเขียนนี้สามารถนําไปสูการเขียนคุตบะฮฺได 
โดยบท คุตบะฮฺนั้นสามารถรองรับไดทั้งระบบเขียนอักษรยาวีในภาษามลายูมาตรฐานและ
ภาษามลายูปาตานี ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการอนุรักษภาษาของชุมชน อีกทั้งยัง
จะทําใหผูฟงคุตบะฮฺในวันศุกรเขาใจเนื้อหาของคุตบะฮฺมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม จาก
การศึกษายังพบวา ความยากลําบากในการทดลองเขียนและอานคุตบะฮฺจะเกิดขึ้นจากการนํา
คําชนิดตางๆ ทั้งในภาษามลายูปาตานีและภาษามลายูมาตรฐานที่ผูเขียนเลือกมาใชในการ
เขียนแตกตางกัน ซึ่งบางครั้งตองเลือกใชคําศัพทเฉพาะดานเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ดังนั้น จาก
ความยากลําบากในการเลือกใชคําศัพทสําหรับเขียนหรืออานคุตบะฮฺนั้น ไมถือวาเปนปญหา
สําคัญในการถายทอดเนื้อหาของบทคุตบะฮ สวนการนําระบบเขียนดังกลาวไปทดลองจด
บันทึกนิทานในชุมชนของกลุมเยาวชน พบวา สามารถนําไปใชเขียนไดเปนอยางดี ทั้งนี้
เนื่องจากภาษาที่ใชในการเลาเรื่องเปนภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวันของชุมชน 
5.3.2 เนื่องจากเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาระบบเขียนนี้ คือการยอมรับและการ
นําไปใชจริงของชุมชน ดังนั้น ในการดําเนินกิจกรรมการวิจัยนี้จึงเนนการมีสวนรวมจาก
ชุมชน และจากการดําเนินการวิจัย พบวามีปรากฏการณที่สามารถอางถึงการยอมรับของ
ชุมชนหลายประการ เชน การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง และการติดตามความคืบหนาของ
โครงการพัฒนาระบบเขียนของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะกลุมแกนนําชุมชน การแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมตางๆ ของการวิจัยจากสมาชิกในชุมชน การมีตัวแทนชุมชนอาสา
เปนวิทยากรในการอบรมระบบเขียนแกสมาชิกในชุมชน ชุมชนมีการนําเสนอแนวทางการ
ขยายผลโครงการวิจัยนี้ และมีขอเสนอจากชุมชนใหมีการจัดต้ังสถาบันเพื่อการเผยแพร 
ติดตามและพัฒนาระบบเขียน 
5.3.3 แนวทางการขยายผลสูการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมชุมชน พบวา ระบบเขียนนี้ สามารถ
นํา ไปใชเพื่อการบันทึกหนวยเสียง คําศัพทที่ใชในทองถิ่น และการบันทึกเรื่องราวที่เกิดจาก
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ภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการเสริมสรางการมีสวน
รวมจากเยาวชนในชุมชนในการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจากปราชญ
ชาวบาน ตลอดจนเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนในการอยูรวมกันในชุมชนโดยมีภาษา
ทองถิ่นเปนสื่อกลาง 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถนํามาสูการอภิปรายไดดังนี้ 

6.1 ระบบเขียนที่พัฒนาดวยกระบวนการวิจัยนี้ เปนการเพิ่มสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ 
เพื่อใหสอดคลองกับเสียงที่ปรากฏในภาษามลายูปาตานี โดยไมไดเปลี่ยนแปลงระบบเขียน
อักษรยาวีที่ใชในภาษามลายูมาตรฐานตามระบบเขียนของ Dewan Bahasa dan Pustaka (สภา
ภาษาและหนังสือ) ประเทศมาเลเซีย ดังนั้น จึงทําใหไมเกิดความสับสนในการเรียนรูและการ
นําไปใชรวมกัน นอกจากนี้สัญลักษณและเครื่องหมายที่นํามาใชนั้นเปนสิ่งที่มีใชอยูในระบบ
เขียนภาษาอาหรับ ทําใหไดรับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hashim 
Musa (2006:1) ที่ไดกลาวไววา อักษรยาวีเปนอักษรที่ประยุกตจากอักษรอาหรับในยุคที่
ศาสนาอิสลามเขามาเผยแพรในหมูเกาะมลายูราวศตวรรษที่ 10 พัฒนาการของระบบเขียน
อักษรยาวีในอดีตเองก็มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบเขียนภาษาอาหรับดวยเชนกัน  

การเลือกใชสัญลักษณในระบบเขียนที่พัฒนาขึ้นเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูใชระบบ
เขียนนี้สามารถอานและเขียนไดตามระบบไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ถึงแมสัญลักษณดังกลาวจะ
ไมปรากฏในระบบเขียนอักษรยาวีภาษามลายูมาตรฐานก็ตาม แตเปนสัญลักษณที่มีในภาษา
อาหรับ ซึ่งเปนสิ่งที่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตคุนเคย ดังนั้น การเลือกสัญลักษณ
ในภาษาอาหรับมาใชจึงชวยใหการเรียนรูและนําไปใชมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ผูใชจะไมรูสึกติดขัดในการเขียนและอานมากนัก 
6.2 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบเขียนนี้เปนหนึ่งปจจัยที่สรางใหเกิด
การยอมรับจากชุมชนตอระบบเขียนที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ การยอมรับของชุมชนเปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาระบบเขียนนี้ เนื่องจากการยอมรับของชุมชนจะนําไปสูการใชงานจริง
ของระบบเขียนนี้ในบริบทที่ชุมชนตองการ การออกแบบระบบเขียนและการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหไดระบบเขียนขึ้น เกิดจากความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
เปนแนวทางที่จะทําใหการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมีความยั่งยืน และ
ไดรับความรวมมือจากชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมาน สรรพศรี (2548: 29) ที่ได
ระบุไววา  การระดมความคิดเห็นของชาวบานนําไปสูการพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน 
นอกจากนี้ยังเปนหลักการสําคัญในการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ดังที่ พันธุทิพย รามสูต 
(2540: 35) อธิบายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีหลักการสําคัญที่ใหความ
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เคารพตอภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนระบบการสรางความรู ซึ่งแตกตางไป
จากของนักวิชาการ 
6.3 การวิจัยนี้ไดใหบทบาทสําคัญไปยังสมาชิกในชุมชน 2 กลุม คือ กลุมแกนนําชุมชนและ
กลุมเยาวชน โดยกระบวนการพัฒนาระบบเขียนนี้ มีกลุมแกนนําชุมชนเปนกลุมสําคัญ และ
กลุมเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการทดลองระบบเขียนและนําไปใช ซึ่งจาก
ประสบการณของกลุมแกนนําชุมชน ทําใหการพัฒนาระบบเขียนครอบคลุมและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหระบบเขียนสอดรับกับสภาพความเปนจริงของชุมชน ทั้งนี้ การสรางให
ระบบเขียนเกิดการนําไปใชไดจริงนั้น การมีระบบเขียนที่ครอบคลุมไมใชเปนคําตอบเดียว 
แตระบบดังกลาวจะตองสอดรับกับวิถีชีวิตของผูใชอีกดวย ดังนั้น ขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นจากตัวแทนชุมชนที่ไดสะทอนภาพออกมาในทุกครั้งของกิจกรรมการวิจัย จึงทําให
ระบบเขียนที่ไดพัฒนาขึ้นนี้เปนระบบเขียนที่ครอบคลุมทั้งประเด็นของภาษาและอัตลักษณ
ของชุมชน ทั้งในแงของการมีสวนรวมในการวิเคราะหลักษณะทางภาษา เชน การวิเคราะห
หนวยเสียงภาษามลายูปาตานี การใชคําศัพทและการอธิบายความหมายของคําศัพทตางๆ ที่
ใชในภาษามลายูปาตานี ตลอดจนการใหความตระหนักถึงสถานการณทางภาษาที่กําลังเกิด
ขึ้นกับภาษามลายูปาตานีในปจจุบัน  เชน  ความนิยมการใชภาษามลายูปาตานีใน
ชีวิตประจําวันของเยาวชนในชุมชนลดนอยลง การใชภาษามลายูผสมกับภาษาไทย เปนตน 
รวมถึงการหาแนวทางในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดํารง
อยูคูกับชุมชนตลอดไป 

สําหรับกลุมเยาวชน นับไดวาเปนกลุมสําคัญในการสานตอระบบเขียนดังกลาวเพื่อ
การใชจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบททางดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภาษาของ
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมจากการวิจัยครั้งนี้นํามาสูการกระตุนใหเยาวชนในชุมชนเห็นความจําเปน
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภาษาของชุมชน ซึ่งจากการสังเกตเยาวชนที่เขารับการ
ฝกอบรมการอานและการเขียนระบบเขียนที่พัฒนาแลวนั้น พบวา เยาวชนใหความสนใจเปน
พิเศษเพราะสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้น เปนระบบเขียนใหมในภาษาที่ตนเองใชอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งเยาวชนสามารถนําความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมของการวิจัย
นี้ ไปใชประโยชนในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมมลายูในระดับที่สูงขึ้น และเปนการสืบ
สานมรดกทางปญญาเกี่ยวกับระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวีสูเยาวชนรุนตอๆ 
ไป 
6.4 ภาษามลายูปาตานีเปนภาษาทองถิ่นที่มีบทบาทในการสื่อสารของประชาชนสวนใหญใน
พ้ืน ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย  ปจจุบัน พบวาภาษามลายูปาตานีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานลักษณะทางภาษา และจํานวนการใชภาษาที่ลดนอยลง อันเนื่องจาก
ปจจัยหลายประการ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการที่เปนระบบและรวมมือหลายฝาย 
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ดังนั้น การพัฒนาระบบเขียนจึงเปนอีกหนึ่งกลไกในการอนุรักษภาษาเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาษามลายูปาตานี  
6.5 จากการวิจัย พบปญหาในการนําระบบเขียนไปใชในการเขียนคุตบะฮฺ ทั้งนี้ไมใชเพราะ
ความบกพรองของระบบเขียน แตเกิดจากความหลากหลายของคําศัพทที่นํามาใชในการเขียน
คุตบะฮฺ และขึ้นอยูกับความนิยมการใชคําศัพทชนิดตางๆ ของผูเขียนและผูอานสวนใหญ 
ดังนั้น ในการทดลองเขียนคุตบะฮฺ จึงพบวาการเขียนทําไดยากลําบากในการตัดสินใจเลือก
คําศัพทมาใชใหเหมาะสมในแตละประโยค ในการแกไขปญหานี้ จึงตองใหโอกาสผูเขียน
ตัดสินใจเลือกคําศัพทที่คิดวาเหมาะสมกับเนื้อหาของคุตบะฮฺโดยไมตองคํานึงถึงความ
สละสลวยของคําและประโยค และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการเขียนนิทานหรือเรื่องเลาใน
ชุมชนโดยเยาวชน กลับพบวา การเขียนดวยระบบเขียนที่พัฒนาขึ้นนี้ไมมีปญหาแตอยางใด 
ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาที่ใชในการเลาเรื่องเปนภาษาของชุมชนอยางแทจริงและเปนภาษาระดับ
เดียวกันตลอดเรื่องเลา  
6.6 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงแนวทางการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งจะตอง
เริ่มดวยการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับชุมชน การเรียนรูและรูจักตนเองผานสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน จากนั้นจะตองสรางชองทางเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดย
ชุมชน ซึ่งจากกิจกรรมการวิเคราะหหนวยเสียงภาษามลายูปาตานี โดยการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย และการสนทนากลุมยอยจากสมาชิกของชุมชนเพื่อหาขอสรุปของการ
วิเคราะหหนวยเสียงนั้น สมาชิกของชุมชนไดคนพบขอเท็จจริงประการหนึ่งวา ภาษามลายูปา
ตานีมีการเปลี่ยนแปลงมากจากอดีต นั่นก็คือ จากการสังเกตการนําเสนอคําศัพทตางๆ ของ
ผูสูงอายุในชุมชน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกลุมเยาวชนจะพบวา มีการใชคําศัพทบางคํา
แตกตางกัน และมีการออกเสียงของคําเดียวกันตางกันอีกดวย ในขณะเดียวกัน กลุมเยาวชน
รูจักคําศัพทตางๆ ของภาษามลายูปาตานีนอยลง และนิยมเลือกใชคําในภาษาไทยแทนที่คําใน
ภาษามลายู ปาตานี แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภาษาในบริบททางสังคม
พหุวัฒนธรรมดังที่กลาวมานั้น ไมนับวาเปนประเด็นปญหาสําคัญในวิเคราะหวิจัยครั้งนี้ และ
จากการรับทราบสภาพดังกลาวของตัวแทนชุมชน จึงทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
ระบบเขียน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหนวยเสียงในคําตางๆ ในชุมชนเปนการเบื้องตน 

7. สรุปและเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้สามารถยืนยันไดวา การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวี

เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถอนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่กําลังจะสูญ
หายไปอีกไมชา ดังนั้น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุนชุมชนเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางจริงจัง สําหรับผูที่เกี่ยวของควรสงเสริม
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การนํ าอักษรยาวีมาสู การสร างความเปน เอกภาพ  และเปนกลไกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ของคนในชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกในชุมชนคือกลไกสําคัญในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภาษาของชุมชน ดวยเหตุนี้ การสรางสรรคกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภาษาที่สามารถสรางการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน จึงเปน
แนวทางการอนุรักษที่สําคัญแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดเปนองคความรูที่หลากหลาย 
ควรมีการศึกษาวิจัยความเปนไปไดในการนําระบบเขียนภาษามลายูปาตานีดวยอักษรยาวีไป
ใชในบริบทตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของควรทําการวิจัยตอ เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการใช
ภาษามลายูปาตานีและอักษรยาวีในการสื่อสารและการทองเที่ยว ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อการ
รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นโดยการบันทึกดวยภาษามลายูปาตานีระบบ
เขียนอักษรยาวี และใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาภาษามลายูปาตานี 
สําหรับเปนหนวยงานในการวินิจฉัยและกําหนดมาตรฐานทางภาษามลายูถ่ินไดตอไป 

คําขอบคุณ 
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