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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจวิเคราะหสถานการณการใชภาษาและทัศนคติ

ตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ เพ่ือ

ตีความการธํารงอยูของภาษาตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

โดยใชแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และวิเคราะหบทสนทนาในเหตุการณจริงตามหลัก

จริยธรรมการวิจยัในคน 

 ผลการศึกษาพบวา ผูพูดภาษาตากใบในทุกกลุมอายุ สามารถใชภาษาตากใบในการ

สื่อสารไดอยางเขมแข็ง มีการปนภาษาและการสลับภาษาเกิดข้ึนตามสถานการณการใชภาษาและตาม

คูสนทนา ท้ังนี้มีการใชภาษาตากใบอยางแพรหลายในชุมชน และยังคงสงตอภาษาไปยังรุนลูกหลาน 

ในดานทัศนคติตอภาษาตากใบของท้ัง 3 รุนอายุ พบวา ทุกรุนอายุมีทัศนคติทางบวกตอภาษาตากใบ 

คนในวัยสูงอายุและวัยกลางคนจะมีทัศนคติในทางบวกท่ีเขมแข็งกวาวัยหนุมสาว  

 สวนผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา

ตากใบแสดงใหเห็นวา ภาษาตากใบจะยังคงธํารงอยูได และคนในชุมชนก็มีความพยายามในการธํารง

ภาษาของตนเองไวไดอยางดีอีกดวย 

 

คําสําคัญ:  สถานการณการใชภาษา, ทัศนคติตอภาษา, ภาษาตากใบ, 3 รุนอายุ 
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 ABSTRACT 

 This research aimed to survey and analyse the context of Tak Bai dialect 

use and the attitude of its speakers in Tak Bai District of Narathiwat in order to interpret 

the preservation of this dialect in Narathiwat. The samples of this study were three 

generations of the Tak Bai dialect speakers. The data were collected by means of a 

questionnaire-based interview and participatory observation. The recorded data were 

analysed ethically.       

 The results of the study revealed that every generation of the Tak Bai 

dialect speakers could be able to use the dialect proficiently. The findings also showed 

that the speakers sometimes mixed and switched the dialect based on the context or 

interlocutors. In addition, the dialect has been throughout used and tended to be 

passed down from generations to generations. As far as the attitude of the three 

generations speakers towards the dialect was concerned, the study disclosed that all 

generations seemed to have positive attitude towards the dialect. That is to say, the 

elderly and adult speakers tended to have more positive attitude towards the dialect 

than that of the youth. 
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 Concerning the correlation between the context of the language use and 

the attitude towards the Tak Bai dialect, the study showed that the dialect can be 

preserved, as the people in the community determinedly strived to preserve it.      

 

Keywords: Language Situation, Language Attitude, Tak Bai Language, Three Generations 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยไดดวยความเมตตาเปนอยางยิ่ งจาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ อาจารยท่ีปรึกษา ผูซ่ึงใหความรู ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจ 

ตลอดจนสละเวลาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในทุกข้ันตอนของการทําดุษฎีนิพนธ อีก

ท้ังคอยใหโอกาส ใหความรัก คอยหวงใย ผูวิจัยเสมอมา หากผูวิจัยไมไดรับความรักและความเมตตา

จากอาจารย ผูวิจัยคงไมมีวันแหงความสําเร็จนี้ ผูวิจัยกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วริษา โอสถานนท ประธานกรรมการ

สอบดุษฎีนิพนธ รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา พัฒนพงษ

และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ กรรมการสอบดุษฎนีิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา

และขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางมากในการแกไขเนื้อหาและทําใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งข้ึน  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ชลธิชา บํารุงรักษ ท่ีมอบโอกาส และ

ใหความรัก ความเมตตาแกผูวิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาภาษาศาสตร

ทุกทาน ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทางภาษาศาสตรแกผูวิจัย 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผูบริหาร และเพ่ือน

รวมงานคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ท่ีสนับสนุน เมตตาชวยเหลือผูวิจัยใน

ทุกดานเปนอยางดี 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณกํานันสุพงษ เทพพรหม กํานันตําบลพรอน ปราชญหมูบาน ครู

อาจารยโรงเรียนตากใบ และชาวบานตําบลพรอนท่ีใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ

เขาเก็บขอมูลของผูวิจัยดวยดี 

ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณนริศา ไพเจริญ เพ่ือนรวมรุนสาขาวิชาภาษาศาสตร ท่ีไดรวมทุกข

รวมสุขตลอดระยะเวลาการศึกษานี้ และคุณโสภาวรรณ หนูกุง นองและเพ่ือนรวมงาน สําหรับ

คําปรึกษาและกําลังใจท่ีมีใหแกผูวิจัยเสมอมา และขอขอบคุณพ่ีๆ นองๆ ท้ังท่ีสาขาวิชาภาษาศาสตร 

และท่ีอ่ืนๆ สําหรับคําปรึกษาและกําลังใจท่ีมีใหแกผูวิจัย 

ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมผูซ่ึงเลี้ยงดูลูกคนนี้อยางลําพังมาตั้งแตแรก

เกิด ท้ังยังคอยดูแลชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยความรักและความเอ้ืออาทร ใหการสนับสนุน

และรอคอยใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาในระดับนี้ 

  

นางสาวภัสรธีรา ฉลองเดช 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ภาษาตากใบหรือท่ีคนในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ เรียกวา ‘ภาษาเจะเห’ เปนภาษาในกลุม

ตระกูลไท-กะได ท่ีใชพูดกันมากในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ตั้งแตอําเภอปานาเระและ

อําเภอสายบุรีของจังหวัดปตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝงตะวันออก โดยเฉพาะอําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ท่ีมีผูพูดภาษาตากใบอยูอยางหนาแนนจนทําใหเกิดเปนคําเรียกภาษานี้วา 

ภาษาตากใบ และยังปรากฏใชในเขตอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัดนราธิวาสอีกดวย (วิจิตร ศรีสุวิทธานนท, 

2523) นอกจากนี้ยังพบในเขตพ้ืนท่ีประเทศมาเลเซียท่ีมีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู ในงานของ 

ฉันทัส ทองชวย (2526) พบวาคําศัพทและสําเนียงของภาษาตากใบใชสื่อสารกันอยูในกลุมคน

มาเลเซียเชื้อสายไทย ในเขตตําบลตุมปตของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แตเรียกชื่อภาษาตางไปวา 

ภาษาไทยสําเนียงตุมปต หรือภาษาไทยตุมปต หรือเรียกสั้นๆ วา ภาษาตุมปต 

 ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหในอําเภอตากใบนี้ มีลักษณะเฉพาะทางภาษาท่ีนาสนใจ

ดานหนึ่งอาจจัดภาษาตากใบเปนภาษายอยของภาษาไทยถ่ินใต เนื่องจากเปนภาษาไทยท่ีใชสื่อสารอยู

ในพ้ืนท่ีภาคใตและอยูในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต อีกดานหนึ่งก็ยังมีขอถกเถียงในแงท่ีวาควรจะ

จัดเปนภาษาไทยถ่ินใตหรือไม เนื่องจากภาษาตากใบมีคําศัพทและมีสําเนียง โดยเฉพาะเสียงในภาษา

ท่ีตางไปจากภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป มีงานวิจัยดานภาษาศาสตรสังคมท่ีเสนอวาคําศัพทในภาษาตากใบ

จํานวนหนึ่งมีความคลายคลึงกับภาษาไทยถ่ินสุโขทัย และยังมีคําศัพทเปนภาษาเขมร รวมท้ังมีเสียง

สระและวรรณยุกตท่ีใกลเคียงกับภาษาไทยถ่ินเหนือมากกวาภาษาไทยถ่ินใต (พุทธชาติ โปธิบาล และ 

ธนานันท ตรงดี, 2540) สวนในแงการเปนชุมชนภาษา (speech community) ของอําเภอตากใบ ก็

พบวาอําเภอตากใบมีชุมชนผูใชภาษาท่ีหลากหลาย ท้ังภาษาไทยถ่ินกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ 

ภาษาไทยถ่ินใตอ่ืนๆ ภาษามลายู และภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหดวย ท้ังนี้เพราะเปนอําเภอในเขต

ชายแดนไทย-มาเลเซียท่ีคนในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามและใชภาษามลายู         

ในการสื่อสาร อําเภอตากใบจึงเปนอําเภอท่ีมีลักษณะของชุมชนหลายภาษา ภาษาตากใบจึงเปนภาษา

ท่ีใชสื่อสารของคนในชุมชนซ่ึงแวดลอมดวยชุมชนของผูใชภาษามลายูเปนสวนใหญ  
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 ในสาขาภาษาศาสตรสังคม แนวคิดพ้ืนฐานสําคัญท่ีวาภาษามีการเปลี่ยนแปลงและ

ภาษามีความแตกตางกันจัดวาเปนลักษณะท่ัวไปของภาษาท่ียังมีชีวิต คือ เปนภาษาท่ียังมีผูใชภาษา

สื่อสารอยูจริงในชุมชนภาษาหนึ่งๆ แตขณะเดียวกันหากอยูในเง่ือนไขของสถานการณทางสังคมท่ีเอ้ือ

ใหภาษาอยูในภาวะวิกฤต ภาษาก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนภาษาใกลสูญและเปนภาษาสูญ 

(Language endanger and language loss) ในท่ีสุดก็ได เม่ือกลาวถึงสถานการณการใชภาษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนภาษาถ่ินท่ีมักพบในชุมชนเฉพาะท่ีเปนภาษาท่ีปรากฏใชตามแนวชายแดน 

รวมไปถึงปรากฏใชในชุมชนท่ีมีภาวะหลายภาษาหรือเปนพหุภาษา มักจะกลาวกันวาภาษาถ่ินนั้นจะ

อยูในสถานการณภาษาท่ีอยูในภาวะวิกฤติ หรือเปนภาษาท่ีอยูในภาวะออนแอใกลสูญ (Crystal, 

2000; pp. 20-21) ในสวนของภาษาในสังคมไทยนั้น งานวิจัยของสุวิไล เปรมศรีรัตน (2556) ก็พบวา

มีภาษาจํานวนหนึ่ง ในประเทศไทยท่ีอยูในภาวะวิกฤติท่ีอาจเปนภาษาใกลสูญ ดังท่ีปรากฏในรายงาน

เก่ียวกับสถานการณทางภาษาในสังคมไทยในบทความเรื่อง “ภาษาศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนา: 

ฟนคน ฟนภาษา ในภาวะวิกฤติ” ท่ีวา  
 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาท่ีมีมากกวา 

70 กลุมภาษานั้น ทําใหเรามีความสัมพันธเชิงเชื้อสายถึง 5 ตระกูลภาษา  

และยังมีหนาท่ีทางสังคมในระดับท่ีแตกตางกัน ในปจจุบันพบวา ภาษาตางๆ  

เหลานี้กําลังเขาสูภาวะถดถอย และมีภาษาอยางนอย 14 กลุมภาษาท่ีกําลัง 

อยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ (น.7-8)  
 

 ภาษาท่ีอยูในภาวะวิกฤติใกลสูญท่ีปรากฏขางตนนั้น พบวามีปจจัยท่ีคลายคลึงกันก็คือ 

มักเกิดกับภาษาทองถ่ินและภาษาในกลุมชาติพันธุ เกณฑหลักในการพิจารณาลักษณะวิกฤติท่ีสงผลให

ภาษาทองถ่ินในปจจุบันอยูในภาวะถดถอย ไดแก กลุมภาษาท่ีอยูตามแนวชายแดน หรือภาษาถ่ิน

ตางๆ ท่ีใชกันในแตละภูมิภาค ท่ีนาสนใจก็คือ แมภาษาเหลานี้จะยังคงพูดกันท่ัวไปโดยสําเนียงทองถ่ิน 

แตคําศัพทและลักษณะทางไวยากรณก็จะเปลี่ยนไปใชตามแบบภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย

มาตรฐานซ่ึงเปนภาษาราชการในปจจุบัน ลักษณะสําคัญดังท่ีกลาวมานี้ สุวิไล เปรมศรีรัตน (2549) ได

ชี้ใหเห็นอีกวา แมภาษาถ่ินจะใชกันเปนกลุมขนาดใหญ แตก็ยังคงมีสถานะท่ีไมปลอดภัย จนอาจเขาสู

ความถดถอยและเกิดความเปลี่ยนแปลงในการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนท่ีไมเห็น

คุณคาของภาษาถ่ิน และมักไมนิยมใชภาษาแมในการสื่อสาร ลักษณะเชนนี้จะทําใหภาษาอยูในภาวะ

ถดถอยเสี่ยงตอการสูญสลาย ท้ังยังถือวาเปนภัยคุกคามตอภาษาและวัฒนธรรมอีกดวย ซ่ึง

นักภาษาศาสตรคาดการณวา หากไมดําเนินการใดๆ เลย รอยละ 90 ของภาษาในโลกท่ีมีอยูกวา 
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6,000 ภาษาคงจะสูญสิ้นไปภายในศตวรรษนี้อยางแนนอน (Krauss, 1992) รวมท้ังภาษาท่ีอยูในภาวะ

วิกฤติในประเทศไทยดวย 

 ดวยสาเหตุของสถานการณทางภาษาท่ีจะนําไปสูภาษาในภาวะวิกฤติดังกลาว ทําให

ผูวิจัยซ่ึงทํางานอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและสนใจภาษาตากใบ จึงมีคําถามวาสถานการณทาง

ภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบันนั้นจะมีสถานการณ

เปนไปในภาษาท่ีทิศทางเดียวกับอยูในภาวะวิกฤติหรือไม นอกจากนี้ สงัคมในสามจังหวัดชายแดนใตท่ี

รวมจังหวัดนราธิวาสนั้น สวนใหญจะเปนสังคมพหุภาษา คือประชากรในพ้ืนท่ีพูดไดมากกวา 2 ภาษา 

จึงอาจจะสงผลใหภาษาตางๆ มีหนาท่ีของการใชภาษาทางสังคมท่ีแตกตางกัน ในชุมชนหนึ่งจึงอาจมี

ภาษายอยและภาษาถ่ินท่ีแตกตางกันหลายภาษา เชน ผูพูดใชภาษาไทยถ่ินใตพูดกับเพ่ือน พูดภาษา

มลายูในครอบครัว หรือในชุมชนเฉพาะกลุม ขณะท่ีพูดภาษาไทยกลางหรือไทยมาตรฐานในโรงเรียน

หรือสถานท่ีราชการ วิถีการเลือกใชภาษาท่ีแตกตางตามวาระและกิจกรรมยังคงมีใหเห็นอยูท่ัวไป 

ชุมชนชาวตากใบเองก็เชนกัน เนื่องจากเปนชุมชนท่ีมีผูคนหลากหลายกลุม มีท้ังกลุมคนท่ีมีภูมิลําเนา

อยูในตากใบตั้งแตดั้งเดิม มีกลุมคนท่ีเคลื่อนยายเขาและออก ไมวาจะดวยเหตุผลดานการงานอาชีพ

หรือการเคลื่อนยายดวยเหตุผลทางครอบครัว ภาษาท่ีใชในกลุมชนท่ีหลากหลายนี้จึงทําใหอําเภอ  

ตากใบจึงมิไดมีเพียงภาษาตากใบเทานั้น แตยังมีภาษาไทยถ่ินใต ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทย

กรุงเทพฯ และภาษามลายูอีกดวย 

 นอกจากนี้ เหตุการณไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ไดแก จังหวัด

นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสมักไดรับ         การ

นําเสนอขาวในสื่อมวลชนวาเกิดเหตุการณไมสงบอยูบอยครั้ง โดยสวนใหญมักรายงานขาววา   เขต

สามจังหวัดชายแดนเหลานี้เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรเปนชาวมุสลิมและใชภาษามลายูในการสื่อสาร แต

ไมพบวามีขาวท่ีจะรายงานขาวเก่ียวกับคนในอําเภอตากใบวามีชุมชนคนพูดภาษาตากใบซ่ึงเปน

ภาษาไทยถ่ินหนึ่งดํารงอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันนั้นดวย แมวาอันท่ีจริงแลวแตละตําบลก็มีผูพูดภาษามลายู

โดยสวนใหญจริง มีเฉพาะบางพ้ืนท่ีของอําเภอตากใบเทานั้นท่ีใชภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต 

รวมท้ังภาษาไทยถ่ินตากใบ โดยเฉพาะท่ีตําบลพรอนและตําบลเจะเห สถานการณทางสังคมและ

การเมืองท่ีเก่ียวพันกับความม่ันคงของประเทศเชนนี้ จึงนาสนใจวาสถานการณทางภาษาอยางภาษา

ตากใบท่ีอยูทามกลางสถานการณทางบานเมืองท่ีไมสงบจะมีลักษณะเปนเชนไร ผูพูดภาษาตากใบใน

ชุมชน และอยูทามกลางผูพูดภาษาสวนใหญเปนภาษามลายูจะมีการตอบสนองตอภาษาตากใบของ

ตนเองเปนไปในแนวทางใด มีทัศนคติตอภาษาตากใบเปนอยางไร  
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 การศึกษาวิจัยดานสถานการณทางภาษาโดยสวนใหญ มักศึกษากับภาษาท่ีอยูในภาวะ

วิกฤติท่ีจะเปนภาษาใกลสูญหรือเปนภาษาตาย และมักเปนภาษาเชิงชาติพันธุหรือชนกลุมนอย ซ่ึงจะ

มีอํานาจและมีศักดิ์ศรีนอยกวาภาษาประจําชาติหรือภาษาหลักในสังคม แตสถานการณท่ีเกิดกับภาษา

ตากใบนั้น นอกจากเหตุปจจัยดังท่ีกลาวมาแลว ยังมีปจจัยดานสถานการณทางสังคมและความม่ันคง

ของชาติเขามาเก่ียวพันดวย  

 สิ่งท่ีนาขบคิด ก็คือ การดํารงอยูของภาษาตากใบจะเปนเชนไรในภาวะท่ีอยูในพ้ืนท่ีของ

ชุมชนหลายภาษา เปนชุมชนของผูใชภาษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีทามกลางผูใชภาษาสวนใหญเปนภาษามลายู 

และยังเปนชุมชนในเขตพ้ืนท่ีชายแดน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่อง มีปญหาดาน

ภัยความม่ันคงคือ การกอการราย ซ่ึงเปนปญหาท่ีหนวยงานภาครัฐตองเขามาจัดการแกไขอยาง

เรงดวน สถานการณการดํารงอยูของภาษาตากใบในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบจึงนับวาเปนเรื่องท่ีนาสนใจ

ศึกษาเปนอยางยิ่ง  

 นโยบายท่ีทางภาครัฐเขามาจัดการแกไขปญหาความไมสงบในเขตสามจังหวัดชายแดน

ใตพบวา ไดมีการออกมาตรการเพ่ือสรางความสมานฉันทในพ้ืนท่ี มาตรการท่ีชื่อวา การสงเสริม

การศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถ่ิน ซ่ึงเปนมาตรการอยูใน

นโยบายการสรางความปรองดอง ไดแก แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต          

พ.ศ. 2558 - 2560 (http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=97191&filename=expert 

สืบคนเม่ือ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) จากมาตรการดังกลาวพบวา ภาษาตากใบเปนเครื่องมือหนึง่ใน

การสรางความสมานฉันทในพ้ืนท่ี หนวยงานภาครัฐไดพยายามรณรงคใหมีการเชิดชูและยกยองภาษา

ทองถ่ินข้ึน โดยใหภาษาตากใบเปนภาษาของชุมชนท่ีจะธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมชุมชน และจัดใหมี     

การเรียนการสอนโดยอาศัยภาษาในทองถ่ิน โดยเชื่อวามาตรการเชนนี้จะมีสวนชวยกระตุนใหคนใน

ชุมชนหันมาใชภาษาทองถ่ินของตน จนภาษาตากใบไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2556 จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

เม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2556  

 นอกจากนี้ ยังพบวามีการเผยแพรเรื่องราวของภาษาตากใบผานสื่อสาธารณะมากข้ึน 

เชน ผานสื่อมวลชนดังท่ีปรากฏในรายการพันแสงรุง ในตอนท่ีชื่อวา ภาษาและเรื่องราวจากตากใบ 

เ ผ ย แ พ ร ใ น ยู ทู ป  (https://www.youtube.com/watch?v=46b_M8VYgeQ สื บ ค น เ ม่ื อ  19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สามารถเปดชมไดอยางสะดวก รวมไปถึงมีเว็บเพจท่ีสรางข้ึนโดยผูใชภาษา

ตากใบ (ตัวอยางชื่อเว็บเพจ เชน ภาษาเจะเห เรินเรา, ชมรมรักษคนแหลงเจะเห) ท่ีทําใหผูพูดภาษา

ตากใบท่ีอยูในท่ีตางๆ ไดติดตอสื่อสารกันผานสื่อออนไลน การเผยแพรผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
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ออนไลนทําใหผูท่ีไมรูจักภาษาตากใบไดมีความรูเก่ียวกับภาษาตากใบ นับวาเปนการเผยแพรภาษา

ตากใบไปยังบุคคลนอกชุมชนอีกทางหนึ่ง  

 ดวยมาตรการของภาครัฐและการเผยแพรเรื่องราวภาษาตากใบผานสื่อสาธารณะดังท่ี

กลาวมาขางตน อาจจะทําใหดูเหมือนวาภาษาตากใบไมไดเปนภาษาท่ีอยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ แต

เม่ือพิจารณาดานปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขทําใหภาษาวิกฤติใกลสูญแลว พบวาภาษาตากใบมีปจจัยเขาขาย

การเปนภาษาวิกฤติใกลสูญได อีกท้ังสถานการณทางสังคมจากเหตุการณไมสงบ การดํารงอยู

ทามกลางผูพูดภาษามลายูโดยสวนใหญ และการนิยมใชภาษาไทยกลางเม่ืออยูในโรงเรียนและสถานท่ี

ราชการ จึงทําใหนาฉุกคิดวาภาษาตากใบจะถูกเลือกใชอยางไรในสถานการณการสื่อสารในชุมชน 

ภาษาตากใบจะอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญหรือไม หากใชเกณฑจากผลการวิจัยของสุวิไล เปรมศรีรัตน 

นั่นคือ มีลักษณะท่ีบงชี้วาผูใชภาษา โดยเฉพาะกลุมวัยรุนหรือวัยหนุมสาวไมเห็นคุณคาหรือมีทัศนคติ

ในทางลบตอภาษาถ่ินของตน ก็จะถือวาภาษาตากใบอยูในภาวะออนแอท่ีเปนภาษาวิกฤติ   

 ดวยปจจัยเง่ือนไขและสภาวการณทางสังคมท่ีเก่ียวของกับภาษาตากใบ จึงทําใหผูวิจัย

ตองการท่ีจะคนหาคําตอบถึงสถานการณจริงในชุมชนของภาษาตากใบในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบวาท่ีจริง

แลวจะเปนเชนไร ผูใชภาษาในอําเภอตากใบใชภาษาตากใบอยางไร การรับรูภาษาและทัศนคติของคน

ในชุมชนมีตอภาษาตากใบในทิศทางใด ซ่ึงการคนหาคําตอบเชนนี้ จําเปนท่ีผูวิจัยจะตองมีการสํารวจ

และลงเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีจริง การสํารวจดวยแบบสอบถามอาจเปนวิธีการท่ีงายและสะดวกท่ีสุดในการ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณ แตการท่ีจะใหไดคําตอบในเชิงลึกถึงมิติของการคงอยูของภาษา บทบาทและ

หนาท่ีของภาษาในสถานการณการใชจริงของผูพูดภาษา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเก็บขอมูลเชิงชาติ

พันธุวรรณนารวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองออกแบบงานวิจัยท่ีเปนการผสมผสานกันระหวาง    การเก็บ

ขอมูลเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ ประยุกตรวมกับการเก็บขอมูลเชิง    ชาติพันธุ

วรรณนาเพ่ือสังเกตการณใชภาษาจริงในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ เพ่ือใหไดขอมูลท้ังในภาพกวางและขอมูล

เชิงลึกในการตอบคําถามงานวิจัยไดอยางรอบดานและครอบคลุมท่ีสุด   

 จากการท่ีผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจเบื้องตนในการศึกษาวิจัยนํารอง (pilot study)

ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น พบวา มีการรณรงคใหมีการธํารงรักษา

ภาษาตากใบข้ึนในอําเภอตากใบ โดยมองวาภาษาตากใบเปนเครื่องมือแสดงวัฒนธรรมของคนท่ีใช

ภาษาตากใบดวย ผูวิจัยยังไดสังเกตอีกวา เม่ือไดเขาไปในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบเวลาจัดกิจกรรมใดๆ นั้น 

ผูท่ีอยูในวัยผูใหญและวัยกลางคนมักจะเขารวมกิจกรรม และยังสามารถใชภาษาตากใบในการสื่อสาร

ระหวางท่ีทํากิจกรรมได เชน ในกิจกรรมการรณรงคและธํารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมตากใบ เม่ือ

วันท่ี 2 เมษายน 2557 ท่ีจัดข้ึนในโรงเรียนตากใบ แตสําหรับกลุมเยาวชน กลับพบวาใชภาษาไทย
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กลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ ในการพูดคุยปฏิสัมพันธระหวางกันมากกวาท่ีจะใชภาษาตากใบ 

นอกจากนี้ยังสังเกตจากกิจกรรมการสื่อสารอ่ืนๆ ไดวา คนในวัยกลางคนข้ึนไป หากมีกิจกรรมใดๆ ท่ี

จัดในโรงเรียน พบวา ในบางสถานการณ พิธีกรซ่ึงอยูมีอายุระหวาง 30 - 35 ป รวมท้ังผูดําเนินการจัด

กิจกรรม ประธานหรือผูกลาวเปดงานซ่ึงมีอายุอยูในชวง 40 - 50 ป ก็เลือกใชภาษาไทยกลางใน    

การสื่อสารบนเวที แมวากิจกรรมท่ีจัดข้ึนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนในชุมชนตากใบท่ีรูภาษาตากใบ

เขารวมกิจกรรมก็ตาม เชน กิจกรรมวันผูสูงอายุในชวงเทศกาลสงกรานต เปนตน  

 การสํารวจเบื้องตนในชุมชนผูใชภาษาตากใบนั้น ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา การเลือกใชภาษา

ตากใบในการสื่อสารจริงในชุมชนมีลักษณะไมคงท่ีและไมสมํ่าเสมอ มีการแปร (variation) ไปตาม

สถานการณการสื่อสาร ตามบุคคลท่ีสื่อสาร และตามสถานท่ีท่ีสื่อสาร ในบางสถานการณการสื่อสาร ผู

พูดก็ใชภาษาตากใบ บางสถานการณก็เลือกใชภาษาไทยกลาง ผูวิจัยสังเกตวาความแตกตางของรุน

อายุของผูพูดและสถานท่ีท่ีเปนบริบทของการสื่อสาร นาจะมีสวนสัมพันธกับการเลือกใชภาษาตากใบ

หรือไมใชภาษาตากใบดวย กลาวคือ ผูพูดตางรุนอายุจะมีการเลือกใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับผูท่ี

ตนพูดดวยตางกัน เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนแหงหนึ่ง ใชภาษาตากใบเม่ือพูดคุยกับ

คนในครอบครัวเม่ืออยูท่ีบาน พูดภาษาไทยกลางกับเพ่ือนเม่ืออยูในหองเรียน แตถาเพ่ือนคนนั้นรู

ภาษาตากใบก็อาจพูดภาษาตากใบเม่ืออยูในสนามฟุตบอล ขณะเดียวกันเม่ืออยูในกลุมเพ่ือน แลวมี

เพ่ือนท่ีพูดภาษามลายูอยูดวยเด็กนักเรียนนั้นก็จะมีการสลับภาษาในการสนทนาระหวางภาษาตากใบ

กับภาษาไทยกลางเพ่ือใหเพ่ือนท่ีใชภาษามลายูเขาใจในสิ่งท่ีตนกําลังสื่อสาร เนื่องจากเพ่ือนนักเรียนท่ี

ใชภาษามลายูสามารถเขาใจภาษาไทยกลางไดดีกวาภาษาตากใบ  

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แมจะมีกิจกรรมการรณรงคภาษาและวัฒนธรรมใน

ชุมชนตากใบเพ่ือแสดงวาภาษาตากใบยังคงดํารงอยู และดูเหมือนเปนกิจกรรมท่ีเชื่อวาทําใหคนใน

ชุมชนตากใบก็มีความภาคภูมิใจในภาษาตากใบ ซ่ึงก็นาจะทําใหเปนเง่ือนไขใหภาษาตากใบมี

สถานการณทางภาษาท่ีดี แตเม่ือผูวิจัยสํารวจเบื้องตนในชุมชนกลับพบวาภาษาตากใบมีการใชจริงใน

ชุมชนแบบมีการแปรตามปจจัยทางสังคม (social factor) อยูพอสมควร ไมวาจะเปนตัวแปรดานผูพูด

ท่ีเก่ียวกับรุนอายุ (age) ความรูภาษาถ่ิน (dialect) ชาติพันธุ (ethnic group) หรือดานสถานการณ 

(situation) และสถานท่ี (place) ท่ีสื่อสาร ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในภาษาไดแตเปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปจากรุนสูรุน โดยท่ีผูใชภาษา

อาจจะไมทันไดสังเกต ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีเกิดข้ึนเชนนี้ ลาบอฟเรียกวาเปน        

การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังดําเนินอยู (change in progress) (Labov, 1972 อางใน อมรา ประสิทธิ์รัฐ

สินธุ, 2550: น.39) ซ่ึงก็จะทําใหภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเม่ือหมดรุนคนสูงอายุไปแลว 
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และผูใชภาษารุนเยาวชนกลายเปนคนวัยผูใหญแทน ลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารของคนรุนเยาวชนก็จะ

กลายเปนลักษณะภาษาของคนรุนผูใหญในอนาคตดวย  

 สถานการณของภาษาตากใบในชุมชนนั้น ผูวิจัยสังเกตวามีการแปรและเชื่อวานาจะทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพียงแตการแปรและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ จะสงผลตอภาวะ

วิกฤติของภาษาตากใบท่ีจะนําไปสูการเปนภาษาใกลสูญหรือไม นี่เปนคําถามหลักของงานวิจัยนี้ท่ี

ผูวิจัยตองการหาคําตอบ  

 จากการพิจารณารวมกับเง่ือนไขของภาษาในภาวะวิกฤติดังท่ีกลาวมาขางตน ทําให

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณภาษาตากใบท่ีใชจริงในชุมชน โดยพิจารณาจากรุนอายุของผูพูดและ

สถานการณการสื่อสารเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะศึกษาสถานการณการใชภาษา

รวมกับทัศนคติตอภาษาตากใบควบคูกันไป เนื่องจากสถานการณภาษาตากใบท่ีใชอยูในอําเภอตากใบ

นั้นทําใหเห็นภาพรวมทางภาษาท่ีปรากฏใชจริงในชุมชน ซ่ึงนาจะทําใหเห็นวาภาษาตากใบมีการใช

มากนอยเพียงใด สวนทัศนคติตอภาษาของผูพูดจะทําใหเขาใจมุมมองของผูใชภาษาท่ีมีตอภาษาของ

ตน โดยท่ัวไปแลว งานวิจัยท่ีศึกษาทัศนคติภาษามักแสดงใหเห็นวาเม่ือผูพูดมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาของ

ตน ก็มักจะทําใหภาษานั้นมีศักดิ์ศรี และมีแนวโนมท่ีจะคงอยูเปนภาษาประจํากลุมหรือเปนภาษาหลัก

ของชุมชนนั้น หากผูพูดมีทัศนคติท่ีไมดีหรือมีทัศนคติทางลบ ก็อาจจะทําใหมีลักษณะในทางตรงกัน

ขาม และอาจเปนเง่ือนไขนําไปสูภาษาภาวะวิกฤติและเปนภาษาใกลสูญได 

 พ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลสถานการณและทัศนคติภาษาตากใบในอําเภอตากใบนั้น 

ผูวิจัยไดคัดเลือกพ้ืนท่ีหลังจากท่ีมีการศึกษาวิจัยนํารองแลว ผลการศึกษาเชิงสํารวจครั้งนั้น ผูวิจัย

พบวาทุกตําบลในอําเภอตากใบซ่ึงมีอยู 8 ตําบลนั้น ตําบลพรอนเปนตําบลท่ีมีผูพูดภาษาตากใบ

หนาแนนท่ีสุด ในขณะท่ีตําบลเจะเหซ่ึงเปนชื่อเรียกของภาษาตากใบในชุมชนวา ภาษาเจะเห นั้น กลับ

มีผูใชภาษาตากใบจํานวนนอยกวา เม่ือพิจารณารวมกับปจจัยของผูพูดท่ีเปนประชากรของแตละ

ตําบล ผูวิจัยพบวามีสวนสัมพันธอยางมากกับการนับถือศาสนาของประชากร ภาษาตากใบสัมพันธกับ

การนับถือพุทธศาสนา สวนภาษามลายูสัมพันธกับการนับถือศาสนาอิสลาม สมาชิกในชุมชนของ

ตําบลพรอนกวารอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ ผูท่ีใชภาษาตากใบในการสื่อสารจึงมีเกือบทุกครัวเรือน  

ในขณะท่ีประชากรของตําบลเจะเห กวารอยละ 70 นับถือศาสนาอิสลามจึงพบวามีการใชภาษามลายู

ในการสื่อสารมากกวาภาษาตากใบ ตําบลพรอนจึงนาจะเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีในอําเภอตากใบท่ีจะทํา

ใหเห็นถึงสถานการณการใชและทัศนคติของผูใชภาษาตากใบไดดี  

 นอกจากนี้ดวยเง่ือนไขของสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ประเด็นดานความออนไหวตอความม่ันคงของประเทศ ความไมแนนอนของสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน 
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ความไมวางใจเนื่องจากผูวิจัยเปนคนนอกพ้ืนท่ี ก็อาจจะสงผลตอความปลอดภัยในการทําวิจัย ทําให

ผูวิจัยไมสามารถท่ีจะเก็บขอมูลไดท่ัวทุกตําบลในอําเภอตากใบ ขอจํากัดดานความปลอดภัยและดาน

เวลาจึงเปนเง่ือนไขสําคัญในการคัดเลือกพ้ืนท่ีและชวงเวลาในการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยจะตองวางแผน

และออกแบบการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีอยางรอบคอบและระมัดระวังท่ีสุด (รายละเอียดดูเพ่ิมเติมในบทท่ี 

3)  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาสถานการณของภาษาตากใบในตําบลพรอนเพียงพ้ืนท่ี

เดียว ท้ังในแงของสถานการณภาษาและทัศนคติตอภาษาวา การเลือกใชภาษาสื่อสารตามสถานการณ

การใชภาษา (Domains of Language Use) ของผูพูดภาษาตากใบเปนอยางไร พิจารณาตามตัวแปร

ดานอายุของผูพูด (Age) ความสามารถในการใชภาษา (Language Proficiency) การเลือกภาษา 

(Language Choice) ทัศนคติทางภาษา (Language Attitude) ท่ีมีตอภาษาตากใบ ผลการศึกษาจะ

นํามาพิจารณาดานการยายหรือการเปลี่ยนภาษา (Language Shift) ตามเกณฑของ Fishman 

(1992) และ Fasold (1993) เพ่ือตีความสถานะของภาษาตากใบในพ้ืนท่ีวามีการดํารงอยูเชนไร 

การศึกษาเชนนี้นาจะทําใหเขาใจภาวะภาษาตากใบไดชัดเจนข้ึน และนาจะเปนประโยชนในแงของ

การวางแผนภาษา (language planning) เพ่ือกําหนดนโยบายภาษาของชุมชนภาษาตากใบไดใน

อนาคต เพ่ือเปนแนวทางในการธํารงรักษาภาษา (Language Maintenance) โดยเฉพาะภาษาใน

ชุมชนตามแนวชายแดนใหมีความเขมแข็งและดํารงอัตลักษณของตนไว  

 นอกเหนือจากนี้ ผลการศึกษาท่ีไดก็นาจะเปนภาพสะทอนความจริงดานหนึ่งทางสังคม

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยใหเปนท่ีประจักษแกผูท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือให

เกิดความเขาใจมุมมองและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยอาศัยสถานการณการใชภาษาเปนหลัก 

หากเชื่อวาภาษาคือเครื่องมือท่ีสื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคม การใชภาษาตากใบและ

สถานการณการสื่อสารท่ีคนเลือกใชภาษาสรางความสัมพันธระหวางกันก็นาจะเปนเครื่องมือท่ีจะทํา

ใหเขาใจวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีตากใบไดอีกทางหนึ่ง ท่ีไมไดจํากัดเพียงเรื่องของเหตุการณความไมสงบ

ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตเทานั้น ความเขาใจดานนี้อาจจะนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายแก

หนวยงานภาครัฐหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีจะสรางความปรองดองและความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในอนาคต  

ซ่ึงจะทําใหเห็นวาองคความรูดานภาษากับสังคมสามารถประยุกตใชในเชิงพัฒนาเพ่ือสรางสันติให

เกิดข้ึนในสังคมไดอีกดวย เพียงแตอาจจะตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพ่ิมข้ึน โดยท่ีมีงานวิจัยนี้เปนฐาน

องคความรูเบื้องตนได 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.2.1 เพ่ือวิเคราะหสถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ 

 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ 

 1.2.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ 

เพ่ือตีความการธํารงอยูของภาษาตากใบ 

 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

 

 1.3.1 ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนภาษาท่ีมีการใชสื่อสารใน

กิจกรรมการสื่อสารตางๆ ของชุมชน โดยท่ีผูพูดวัยหนุมสาวใชภาษาตากใบสื่อสารในกิจกรรมนอยกวา

ผูพูดวัยกลางคน และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ มากกวาผูพูดรุนอายุอ่ืน สวนผูพูดวัย

สูงอายุใชภาษาตากใบในทุกกิจกรรมการสื่อสาร    

 1.3.2 ผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสทุกรุนอายุมีทัศนคติเปนบวก

ตอภาษาตากใบ  

  

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะภาษาตากใบท่ีใชพูดกัน ใน

ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เทานั้น 

 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาความสามารถในการเลือกใชภาษา

ในสถานการณตางๆ และทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในตําบลพรอน อําเภอ 

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส แบงตามอายุ 3 รุนอายุเทานั้น โดยเปน ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอตากใบ 

และอยูในครอบครัวท่ีใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก  

 1.4.3 ขอบเขตดานกิจกรรมการสื่อสาร งานวิจัยนี้กําหนดขอมูลท่ีใชในการศึกษาภาษา

ตากใบจากกิจกรรมการสื่อสาร (communicative events) ท่ีมีสมาชิกในชุมชนผูพูดภาษาตากใบเปน
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ผูดําเนินกิจกรรมหรือเปนผูรวมกิจกรรมหลัก หากกิจกรรมการสื่อสารใดมีผูจัดหรือผูดําเนินกิจกรรม

เปนคนนอกชุมชนตากใบ จะไมนํามาศึกษา  

 1.4.4 ขอบเขตดานเครื่ องมือวิจัย งานวิจัยนี้ กําหนดวิธีการ เ ก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม และการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 จะใช

ประเมินสถานการณภาษาตากใบ สวนท่ี 2 ใชประเมินทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบ 

สวนขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาจะใชจากการบันทึกขอมูลภาคสนามของผูวิจัยท่ีมาจากการสังเกต

แบบมีสวนรวมและการพูดคุยสนทนากับผูใหขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและ

อภิปรายสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบเทานั้น  

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.5.1 ทําใหเขาใจแนวโนมในการใชภาษาของคนในชุมชนตากใบ สะทอนใหเห็นการใช

ภาษาตากใบในปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดกิจกรรมเพ่ือธํารงรักษาภาษาตากใบ

ในอําเภอตากใบ และภาษาตากใบในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมไปถึงแนวทางในกําหนดนโยบายภาษาตากใบ 

 1.5.2 นําไปใช เปนขอ มูล พ้ืนฐานในการพัฒนาและสง เสริมภาษา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีใหแกชุมชนชาวตากใบ 

 1.5.3 เปนแนวทางในการศึกษาภาษาถ่ินอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาษาท่ีอยูตามแนวชายแดน

และภาษายอยกลุมตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวางแผนภาษาและกําหนดนโยบายภาษาใน    

การธํารงรักษาภาษาถ่ินและภาษายอยตางๆ ของไทย 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ภาษาตากใบ   ภาษาตระกูลไทท่ีคนไทย นับถือศาสนาพุทธใชสื่อสารกันใน 

      ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงคนใน 

      ทองถ่ินจะเรียกภาษานี้วา ภาษาเจะเห  

 สถานการณการใชภาษา การประเมินสถานะของภาษาตากใบและความสามารถใน 

      การเลือกใชภาษาตากใบในแวดวงการใชภาษาหรือใน   

      กิจกรรมการสื่อสารของผูพูดในอําเภอตากใบ จังหวัด 

      นราธิวาส 
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 ทัศนคติตอภาษา  ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูใชภาษาตากใบ ในอําเภอ 

      ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ท่ีมีตอภาษาตากใบท้ังในแงบวก 

      และแงลบ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยจะ

เสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับภาษาตากใบ 

 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาตากใบ 

 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา 

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา 

 

2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับภาษาตากใบ  

 

 “ตากใบ” เปนอําเภอหนึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดนราธิวาส อยูหาง

จากอําเภอเมืองนราธิวาส และมีชายแดนติดกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยอําเภอตากใบมีเนื้อท่ี

ประมาณ 158,125 ไร และมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  จด  อาวไทยและอําเภอเมืองนราธิวาส 

  ทิศใต       จด  อําเภอสุไหงโกลก อําเภอสุไหงปาดี  

      และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก  จด  รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก    จด  อําเภอเมืองนราธิวาส และอําเภอสุไหงปาดี 

 

 อําเภอตากใบ แบงการปกครองออกเปน 8 ตําบล ไดแก 

(1) ตําบลเจะเห 

(2) ตําบลไพรวัน 

(3) ตําบลพรอน 

(4) ตําบลศาลาใหม 

(5) ตําบลบางขุนทอง 

(6) ตําบลเกาะสะทอน 
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(7) ตําบลนานาค 

(8) ตําบลโฆษิต 

 รายละเอียดท่ีตั้งทางภูมิศาสตรปรากฏในภาพ 2.1 ดังนี้  

  

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  (ท่ีมา http://www.amphoe.com/view. php? 

file=map1148616007&path=picture/24 สืบคนเม่ือ 14 ธันวาคม 2557) 
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 ในแงทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อทางประวัติศาสตรแลว ชาวตากใบมีความเชื่อ 

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกาแก และมีภาษาท่ีใชสื่อสารมาชานาน คือ ภาษาไทยตากใบ หรือในทองท่ี

เรียกวา ภาษาเจะเห จากเรื่องเลาตํานานและหลักฐานดานการศึกษาเชิงประวัติ  (วิจิตร                  

ศรีสุวิทธานนท, 2523; 2528; พุทธชาติ โปธิบาลและธนานันท ตรงดี, 2540) สันนิษฐานกันวาเกาแก

พอๆ กับภาษาสุโขทัย มีคําศัพทและสําเนียงหรือหนวยเสียงในภาษาตากใบท่ีแสดงรองรอยความ

คลายคลึงกับภาษาไทยสมัยเกาหรือภาษาไทยถ่ินสุโขทัยเปนจํานวนมาก มีการใชคําราชาศัพทกับ

สามัญชนท่ัวไป เชน กางเกง ใชวา สนับเพลา รม ใชวา กลด ซ่ึงมีความตางจากศัพทภาษาไทยถ่ินใต

ท่ัวไป อีกท้ังสําเนียงภาษาก็นิ่มนวลแตกตางจากสําเนียงภาษาปกษใตโดยท่ัวไปอีกดวย (วิจิตร        

ศรีสุวิทธานนท, 2523) 

 ในแงภาษาศาสตรเชิงประวัติ ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหเปนภาษาท่ีจัดเปนภาษาใน

ตระกูลไท-กะได ถือเปนภาษาไทยถ่ินใตอีกกลุมหนึ่งท่ีพูดกันมากตั้งแตอําเภอปานาเระ อําเภอสายบุรี

ของจังหวัดปตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝงตะวันออก โดยเฉพาะอําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส และในเขตอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัดนราธิวาสดวย นอกจากนี้ ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเห 

ยังใชพูดกันในกลุมคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันของมาเลเซียอีกดวย ในทางประวัติศาสตร 

เชื่อวาเปนภาษาทองถ่ินท่ีใชสื่อสารกันในพ้ืนท่ีเมืองกลันตัน กอนท่ีจะมีการแบงแยกดินแดนดวย

เหตุผลดานการเมืองการปกครอง ทําใหพ้ืนท่ีบางสวนกลายเปนรัฐกลันตันและเปนสวนหนึ่งของ

ประเทศมาเลเซีย  

 นักภาษาศาสตรคนสําคัญท่ีไดสนใจศึกษาภาษาถ่ินในประเทศไทย ไดแก บราวน 

(Brown, J. Marvin, 1985) ไดใชชื่อเรียก ภาษาตากใบ ในฐานะศัพทท่ีเรียกประเภทภาษาถ่ินใตของ

ไทยกลุมหนึ่งท่ีใชพูดในพ้ืนท่ีเขตชายแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย เขาไดแสดงความเห็นไวใน

หนั ง สื อ  “From Ancient Thai to Modern Dialects and Other Writings on Historical Thai 

Linguistics” ในแงท่ีวา ภาษาไทยถ่ินตางๆ ในภาคใตควรจะแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกไดแก กลุมท่ีใช

ในภาคใตท่ัวๆ ไป เรียกวา ภาษาไทกลุมนคร และกลุมท่ี 2 ไดแก กลุมท่ีใชตามชายแดนไทย-มาเลเซีย 

เรียกวา ภาษาตากใบ บราวนไดจัดใหภาษาตากใบเปนภาษากลุมเดียวกับภาษาถ่ินใต โดยแยกตัว

ออกมาจากภาษาแมเดียวกันคือภาษาสุโขทัย เม่ือประมาณ พ.ศ. 2293 หรือป ค.ศ. 1250 และอธิบาย

วาภาษาไทยถ่ินใตสําเนียงตากใบนี้มีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัยโดยตรง ดังปรากฏในภาพท่ี 2.2 

แผนภูมิแสดงวิวัฒนาการของภาษาตากใบเทียบกับกลุมภาษาไทถ่ินอ่ืน 
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ภาพท่ี 2.2 แผนภูมิแสดงวิวัฒนาการของภาษาตากใบเทียบกับกลุมภาษาไทถ่ินอ่ืน (Brown, 1965 : 

p.145)   
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา กลุมภาษาไทยถ่ินใตมีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัย โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1. กลุมภาษานครศรีธรรมราช บราวนไดแบงภาษากลุมนครศรีธรรมราชออกเปน        

2 กลุม ดังนี้ 

  1.1 กลุมไชยา แบงออกเปน 3 กลุมยอย ดังนี้ 

   1.1.1 ภาษาชุมพร 

   1.1.2 ภาษาไชยา แบงยอยไดอีก 2 กลุม ดังนี้ 

    1.1.2.1 ภาษาระนอง “ไชยา” (ชื่ออําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี)  

“หลังสวน” (ชื่ออําเภอในจังหวัดชุมพร) และ “สวี” (ชื่ออําเภอในจังหวัดชุมพร)  

    1.1.2.2 ภาษาตะก่ัวปา (ชื่ออําเภอในจังหวัดพังงา) และภูเก็ต 

   1.1.3 ภาษาเกาะสมุย (ชื่ออําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี) 

  1.2 กลุมนครศรีธรรมราช แบงออกเปน 3 กลุมยอย ดังนี้ 

   1.2.1 ภาษานครศรีธรรมราช แบงยอยไดอีก 3 กลุม ดังนี้  

    1.2.1.1 ภาษากระบี่  

    1.2.1.2 ภาษานครศรีธรรมราช “ทุงสง” ชื่ออําเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    1.2.1.3 ภาษาหัวไทร (ชื่ออําเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

   1.2.2 ภาษาสงขลา แบงยอยไดอีก 2 กลุม ดังนี้ 

    1.2.2.1 ภาษาสงขลา และ “ระโนด” (ชื่ออําเภอในจังหวัดสงขลา) 

    1.2.2.2 ภาษายะลา โดยพูดกันท่ียะลาและรวมถึงภาษายะลาท่ีพูดกันใน

จังหวัดสตูลดวย 

 2. กลุมภาษาตากใบ กลุมภาษาตากใบเปนกลุมภาษาท่ีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัย 

ภาษาถ่ินนี้มีสําเนียงพูดและลักษณะทางภาษาแตกตางจากภาษาไทยถ่ินใตอ่ืนๆ อยางชัดเจน โดย

ภาษาในกลุมนี้เปนภาษาท่ีพูดกันในทองถ่ินท่ีเปนพ้ืนท่ีชายแดนไทยและพ้ืนท่ีในเขตประเทศมาเลเซีย

ดังนี้  

  2.1 จังหวัดนราธิวาส พูดกันบางหมูบานในอําเภอตากใบและบางตําบลในอําเภอ

เมือง อําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงโกลก และอําเภอแวง  

  2.2 จังหวัดปตตานี พูดกันบางตําบลในอําเภอสายบุรี ยะหริ่ง ปะนาเระ และก่ิง

อําเภอมายอ  

  2.3 รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  
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 นอกจากนี้ ชัยเลิศ กิจประเสริฐ (Kitprasert, 1985) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห

ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาตากใบ โดยอางความเห็นของนักภาษาศาสตรอยางแอนโทนี่ ดิลเลอร 

(Diller, 1976 อางใน  Kitprasert, 1985) และกลาวไวอยางนาสนใจวา  ภาษาตากใบนาจะมี

ความสัมพันธเก่ียวของกับภาษาไทยถ่ินเหนือและภาษากลุมลาวคือ ไทดํา ไทขาว และภาษาอ่ืนๆ ท่ีมี

ลักษณะคลายกัน ดิลเลอรไดอางเอกสารทางประวัติศาสตรเรื่องการสงเชลยในสมัยลานชางมายัง

อาณาจักรปตตานีในสมัยพระเจาจกัรพรรดิ์กอนท่ีจะถูกพมารุกรานในป ค.ศ. 1564 เชลยเหลานี้ไดตั้ง

บานเรือนอยูท่ีหมูบานชื่อ Bandang Perit ดิลเลอรจึงตั้งสมมุติฐานวาในขณะนั้นชุมชนลาว หรือผูพูด

ภาษาไทดํา ไดตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณท่ีแวดลอมดวยคนมลายูท้ังสิ้น ทําใหไมไดรับอิทธิพลจาก

ภาษาไทยถ่ินใต ตอมาชนกลุมนี้ไดแยกยายไปตั้งถ่ินฐานตามท่ีตางๆ ท้ังตากใบจนถึงกลันตัน และข้ึน

เหนือรวมเขากับภาษาไทยถ่ินใต ทางสงขลา-นครศรีธรรมราช และเพ่ิงมีการสัมผัสภาษากับภาษาไทย

กลางไดไมนาน จึงทําใหภาษาตากใบยังคงสามารถรักษาระบบวรรณยุกตแบบเกาไวได 

 ท้ังนี้ เม่ือศึกษางานวิจัยของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี (2541: น.8-14) 

เรื่อง สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถ่ิน สามารถสรุประบบเสียงของภาษาตากใบไดดังนี้ 

 1. ระบบเสียงพยัญชนะ ประกอบดวยหนวยเสียงพยัญชนะจํานวน 22 หนวยเสียง ดัง

ปรากฏในภาพท่ี 2.3 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 หนวยเสียงพยัญชนะภาษาตากใบ 

 

 หนวยเสียงพยัญชนะภาษาตากใบทําหนาท่ีเปนพยัญชนะตนไดท้ัง 22 หนวยเสียง เปน

พยัญชนะทายได 9 หนวยเสียง คือ /p t k ʔ m n ŋ w j/ และพยัญชนะควบกล้ําได 15 หนวยเสียง 
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 2. ระบบเสียงสระ ประกอบดวยหนวยเสียงสระเดี่ยวจํานวน 18 หนวยเสียง ดังปรากฏ

ในภาพท่ี 2.4 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 หนวยเสียงสระภาษาตากใบ 

 

 และมีหนวยเสียงสระประสมในภาษาตากใบมีจํานวน 3 หนวยเสียงคือ /ia ɯa ua/ 

 3. ระบบเสียงวรรณยุกต ในภาษาตากใบจะมีจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต 6 หนวย

เสียง แสดงดวยภาพ “กลองเสียงวรรณยุกต” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 หนวยเสียงวรรณยุกตภาษาตากใบ 
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 นอกจากระบบเสียงภาษาตากใบท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ภาษาตากใบมีคําศัพทเฉพาะ

กลุมท่ีแตกตางจากคําในภาษาไทยกลางและไทยใตจํานวนหนึ่งซ่ึงยังมิไดมีการพิสูจนวา เม่ือใชเกณฑ

การมีคําศัพทเฉพาะกลุมรวมกันแลวควรจะจัดภาษาตากใบอยูรวมกับภาษาไทถ่ินใด คําศัพทเฉพาะใน

ภาษาตากใบ เชน ka’ciːn1 “พริกข้ีหนู”, dɔːj1 “ตาย”, ka’maj1 “สวย”, ka’ʔɔːm1 “หมอ

ดิน” และ preːw3 “ปลง” (พุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี, 2541: น.14) 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาษาตากใบ 

 

 งานวิจัยหลายงานที่ไดทําการศึกษาภาษาตากใบในแงมุมที่ตางไป งานของวิจิตร 

ศรีสุวิทธานนท (2523) ไดศึกษาเรื่องหนวยเสียงภาษาตากใบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะ

หนวยเสียงภาษาตากใบ กับหนวยเสียงภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป และภาษาไทยมาตรฐาน ผลการศึกษา

สรุปวา ภาษาตากใบมีหนวยเสียงวรรณยุกต 6 หนวยเสียง มีหนวยเสียงพยัญชนะ 23 หนวยเสียง และ

มีหนวยเสียงสระ ซ่ึงสามารถแบงเปนหนวยเสียงสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง หนวยเสียงสระประสมสอง

สวน 14 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระประสมสามสวน 3 หนวยเสียง นอกจากนี้ยังพบขอมูล

เก่ียวกับคําศัพทวา มีความเกาแกของภาษาตากใบเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ยังพบวา อิทธิพลทางเสียงและ

คําศัพทนั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาษามาเลยถ่ินและภาษาเขมร 

 ตอมา ในป 2528 วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ไดศึกษาแงมุมเก่ียวกับคําศัพท ในงานวิจัยเรื่อง 

การจําแนกภาษาโดยใชคําศัพทเปนเกณฑ: ภาษาไทกลุมตากใบ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใช

ศัพทในภาษาไทกลุมตากใบในดานชนิดของศัพทท่ีใช การกระจายของศัพท และดูวาจะสามารถใช

คําศัพทเปนเกณฑในการกําหนดพ้ืนท่ีของภาษาถ่ินกลุมนี้ไดหรือไม ผลการวิจัยทําใหทราบวา ภาษาไท

กลุมตากใบ มีการใชศัพทสามชนิด คือ ศัพทท่ีใชรวมกันกับภาษาไทยใตท่ัวไปจํานวนหนึ่ง ศัพทท่ีใช

รวมกันกับภาษามลายูปตตานีจํานวนหนึ่ง และศัพทเฉพาะของภาษาไทกลุมตากใบจํานวนหนึ่ง ศัพทท่ี

ใชรวมกันกับภาษาไทยใตท่ัวไป มีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากภาษาไทยท่ัวไป คือมีลักษณะปฏิภาค

กันในเรื่องของจํานวนพยางค เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ เปนสําคัญ ลักษณะการใชศัพทเฉพาะถ่ิน 

กระจายไปในพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ทําใหสามารถใชเปนขอมูลในการหาแนวแบงเขตภาษาไดวา แนวแบง

เขตระหวางภาษาถ่ินไท กลุมตากใบ กับภาษาไทยใตท่ัวไปอยูท่ีเขตแดนระหวางอําเภอ      ปานาเระ 

อําเภอ มายอ ก่ิงอําเภอทุงยางแดง ตอกับอําเภอยะหริ่ง และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จากแนวแบง

เขตดังกลาวนี้ ทําใหสามารถกําหนดไดวา ภาษาถ่ินไทกลุมตากใบ มีพ้ืนท่ีภาษาครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแต

เหนือจดใต คือตั้งแตอําเภอปานาเระ อําเภอมายอ ก่ิงอําเภอทุงยางแดง อําเภอสายบุรี (รวมก่ิงอําเภอ
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กะพอ) ก่ิงอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และอําเภอบาเจาะ อําเภอรือเสาะ (รวมก่ิงอําเภอศรีสาคร) 

อําเภอยี่งอ อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอตากใบ อําเภอระแงะ (รวมก่ิงอําเภอจะแนะ) อําเภอแวง

อําเภอสุไหงปาดี (รวมก่ิงอําเภอสุคิริน) และเขตพ้ืนท่ีท่ีใชภาษาไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

โดยท่ีภาษาถ่ินกลุมนี้มีศูนยกลางภาษาอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และรัฐกลันตัน 

 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยของอาจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท ถือวาเปนประโยชนตอ

นักภาษาศาสตรท่ีสนใจศึกษาวิจัยงานเก่ียวกับภาษาตากใบเปนอยางยิ่ง โดยในเวลาตอมานั้น 

พุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะของภาษาตากใบในภาษา    

ไทถ่ิน เปนการศึกษาเพ่ือจัดใหภาษาถ่ินตากใบอยูในกลุมท่ีเหมาะสม โครงการนี้มีการวิจัยศึกษา

ออกเปน 2 ระยะ โดยในโครงการระยะท่ี 1 จัดพิมพในป 2540 ระยะท่ี 1 นี้เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลคําศัพทเพ่ือจัดทําฐานขอมูล และพรรณนาระบบเสียงของภาษาตากใบ สวนโครงการระยะท่ี 2 

จัดพิมพในป 2541 เปนการเปรียบเทียบลักษณะของภาษาตากใบกับภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต

อ่ืนๆ และจัดใหภาษาถ่ินตากใบอยูในสาขายอยสาขาใดสาขาหนึ่ง 

 วิธีการดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 ของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี คือ   

การเก็บขอมูลภาคสนาม และใชรายการคําจํานวน 2,051 คํา สัมภาษณผูบอกภาษาในหมูบานท่ีใช

ภาษาตากใบจํานวน 10 หมูบาน เปนหมูบานในจังหวัดปตตานีและนราธิวาส 5 หมูบาน และอีก       

5 หมูบาน ในรัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ท้ังนี้ขอมูลคําศัพทไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษา    

4 คน และขอมูลเสียงไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษา 10 คน ผลการศึกษางานในระยะท่ี 1 

สามารถสรุประบบเสยีงภาษาตากใบไดวามีหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวจํานวน 12 หนวยเสียง หนวย

เสียงพยัญชนะตนควบกล้ําจํานวน 15 หนวยเสียง หนวยเสียงพยัญชนะทายจํานวน 9 หนวยเสียง 

หนวยเสียงสระเดี่ยวจํานวน 18 หนวยเสียง หนวยเสียงสระประสมจํานวน 3 หนวยเสียง และหนวย

เสียงวรรณยุกตจํานวน 6 หนวยเสียง สวนในโครงการระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือพิสูจนวาภาษาตาก

ใบมีความสัมพันธทางเชื้อสายใกลชิดกับภาษาไทยถ่ินใด โดยใชวิธีการศึกษาแนวภาษาศาสตรวรรณนา 

(descriptive linguistics) และภาษาศาสตรเปรียบเทียบ (comparative linguistics) ผูวิจัยไดเก็บ

ขอมูลภาคสนามภาษาตากใบ ไทพวน ไทดํา และผูไท เพ่ือจัดทํารายการคําศัพท แลววิเคราะหและ

พรรณนาระบบเสียง เก็บรวบรวมขอมูลภาษาไทยกลาง เหนือ อีสาน และใต จากเอกสาร แลว

เปรียบเทียบความสัมพันธของภาษาตากใบกับภาษาไทยกลาง เหนือ อีสาน ใต ไทพวน ไทดํา และผูไท 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาษาตากใบกับภาษาไทถ่ินตางๆ พบวา ก) ภาษาตากใบมีลักษณะการกลาย

เสียงพยัญชนะตนดั้งเดิมกักกอง เปนเสียงกักไมกอง มีกลุมลม (กลุม PH) เหมือนกับภาษาไทยกลาง 

อีสาน ใต ไทพวน และผูไท ข) ภาษาตากใบมีลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตแบบสองทางและมีการ
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รวมเสียงวรรณยุกตท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากวรรณยุกตดั้งเดิม B กับ DL เหมือนกับภาษาผูไทและไทดํา 

ค) ภาษาตากใบมีลักษณะการยืดเสียงของเสียงสระสูงดั้งเดิมเปนเสียงยาวในคําพยางคปดคลายคลึง

กับภาษาผูไท ง) ภาษาตากใบมีการใชคําศัพทเฉพาะจํานวนหนึ่งท่ีไมปรากฏในภาษาไทยกลางและใต 

แตกลับปรากฏในภาษาไทยเหนือ อีสาน ไทดํา ไทพวน และผูไท ท้ังนี้ภาษาตากใบใชคําศัพทเฉพาะ

รวมกับภาษาผูไทมากกวาภาษาไทอ่ืนๆ จากผลการวิจัยท้ัง           4 ประการนั้นทําใหผูวิจัยสรุปวา 

ภาษาตากใบมีความสัมพันธทางเชื้อสายกับภาษาผูไทมากท่ีสุด 

 งานวิจัยอีกงานหนึ่งของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี (2542) ไดศึกษา

เก่ียวกับแนวแบงเขตภาษาถ่ินยอยของภาษาถ่ินตากใบ: ภูมิศาสตรภาษาถ่ินของเสียงสระในคําท่ีใช  

รูปเขียน ใ- และ ไ- ผลการศึกษาพบวา แนวแบงเขตภาษาถ่ินยอยของภาษาไทยถ่ินตากใบพาดเปน

แนวตะวันออก-ตะวันตก อยูในบริเวณตอนใตของจังหวัดปตตานีและตอนเหนือของนราธิวาส โดยถ่ิน

ยอยของภาษาตากใบ 2 ถ่ินยอย คือ ภาษาตากใบถ่ินยอยเหนือ เปนถ่ินท่ีมักจะใชสระสั้น สวนภาษา

ตากใบถ่ินยอยใต เปนถ่ินท่ีมักจะใชสระยาว 

 ผูวิจัยพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาษาตากใบ โดยเฉพาะในแงมุมของภาษาศาสตรสังคม

ยังมีไมมาก เม่ือผูวิจัยคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สังเกตเห็นวาแตละงานวิจัยมีระยะหางของชวงเวลา

ที่นานพอสมควร และงานวิจัยเหลานี้มักจะศึกษาเรื่องเสียงและคําศัพท เชนงานวิจัยของนิชนันท 

ฮองซุน (2554) ท่ีไดศึกษาคนควาศัพทานุกรมภาษาไทยถ่ินตากใบ โดยเก็บรวบรวมคําศัพทภาษาไทย

ถ่ินตากใบและนําไปเปรียบเทียบความเหมือน ความคลายและความแตกตางของหนวยเสียงระหวาง

ภาษาไทยถ่ินตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน โดยใชคําศัพทเฉพาะคําพ้ืนฐานของภาษาไทยถ่ินตากใบ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบทําใหทราบวาคําศัพทท่ีใชในภาษาไทยถ่ินตากใบ เปนคําศัพทเฉพาะท่ีรูจัก

และใชกันในอําเภอตากใบและอําเภอใกลเคียงเทานั้น คําศัพทเหลานั้นจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ี   

ทําใหทราบวาเปนภาษาไทยถ่ินตากใบ   

 

2.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา 

 

 2.3.1 สถานการณการใชภาษา 

 การศึกษาเก่ียวกับสถานการณการใชภาษาเปนท่ีสนใจข้ึนมาอยางมากและศึกษา

กันอยางจริงจังและกวางขวางในกลุมนักภาษาศาสตรท่ีสนใจเรื่องภาษาในภาวะวิกฤติ (language 

endangerment) ท่ีจะนําไปสูการเปนภาษาใกลสูญ (language loss) โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือองคการ

วิทยาศาสตรแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดจัดใหมีการประชุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือ      
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วางแผนการธํารงรักษาภาษาของมนุษยท่ีอยูในภาวะวิกฤติท่ีจะเปนภาษาสูญเม่ือป ค.ศ. 2003 

(UNESCO, 2003) แมอันท่ีจริงก็มีการศึกษามากอนหนานี้แลว แตผลจากการประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด

การรณรงคและการศึกษาวิจัยอยางมากเก่ียวกับสถานการณภาษาในแตละพ้ืนท่ีวาภาษาใดในโลกนี้ท่ี

อยูในภาวะวิกฤติบาง และมีเง่ือนไขท่ีทําใหเปนภาษาวิกฤติไดอยางไร รวมท้ังไดออกแนวทางการธํารง

รักษาภาษา (language vitality) ไวดวย เพ่ือใชเปนการอางอิงสําหรับผู ท่ีสนใจศึกษาในแนวนี้ 

โดยเฉพาะใชอางอิงในเชิงนโยบายพัฒนาและธํารงภาษาท่ีอยูในภาวะวิกฤติของประเทศตางๆ  

 สําหรับสถานการณภาษาในประเทศไทยท่ีอยูในขอบขายการศึกษาภาษาวิกฤติ

นั้น พบวางานของสุวิไล เปรมศรีรัตน (2556) ไดมีการศึกษาวิจัยไวอยางครอบคลุม และพบวา 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม มีภาษากวา 70 กลุมภาษา โดยแตละกลุมมี

ความสัมพันธเชิงเชื้อสายใน 5 ตระกูลภาษา ไดแก ไท, ออสโตรเอเชียติก, จีน-ทิเบต, มง-เม่ียน และ

ออสโตรเนเชียน ภาษาเหลานี้จะมีหนาท่ีทางสังคมในระดับชั้นตางๆ กัน กลาวคือ ภาษาไทยมาตรฐาน

จะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ภาษาถ่ินตางๆ สวนภาษาของชุมชนทองถ่ิน จะจัดเปนภาษาพลัด

ถ่ิน ภาษาในเมือง ภาษาตามแนวชายแดน และภาษาในวงลอม คนเหลานี้สวนมากมักจะสามารถใช

ภาษาไดสองภาษาและสามภาษาในสถานการณท่ีแตกตางกัน ในปจจุบันพบวา ภาษาตางๆ เหลานี้

กําลังเขาสูภาวะถดถอย และมีภาษาจํานวนอยางนอย 14 กลุมภาษาท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ 

ขณะท่ีในปจจุบันภาษาทองถ่ินสวนใหญจะอยูในภาวะถดถอย นอกจากนี้ยังมีกลุมภาษาท่ีอยูตามแนว

ชายแดน หรือแมแตภาษาถ่ินตางๆ ท่ีใชกันในแตละภูมิภาค ถึงจะยังคงพูดกันท่ัวไปโดยสําเนียง

ทองถ่ิน แตคําศัพทและลักษณะทางไวยากรณก็จะเปลี่ยนไปใชตามแบบภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย

มาตรฐานซ่ึงเปนภาษาราชการในปจจุบัน แมภาษาท่ีกลาวมานี้จะเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญ แตก็ยังคงมี

สถานะท่ีไมปลอดภัย แสดงถึงความถดถอยและความเปลี่ยนแปลงในการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในกลุมเยาวชนท่ีไมเห็นคุณคา และมักไมนิยมใชภาษาแมในการสื่อสาร ซ่ึงลักษณะเชนนี้ทําใหภาษา

อยูในภาวะถดถอยเสี่ยงตอการสูญสลาย ถือเปนภัยคุกคามตอภาษาและวัฒนธรรมอีกดวย 

 ขณะท่ีนักภาษาศาสตรอยาง Krauss (1992) ไดศึกษาและคาดการณเก่ียวภาษา

ท่ีอยูในภาวะวิกฤติวา หากไมดําเนินการใดๆ รอยละ 90 ของภาษาในโลกท่ีมีอยูกวา 6,000 ภาษาคง

จะสูญสิ้นไปภายในศตวรรษนี้ได 

 ผูวิจัยไดศึกษางานของ Smalley (1994, p.69) ซ่ึงศึกษาภาษาในประเทศไทย

และพบวา ประเทศไทยมีภาษา 18 กลุมภาษา ถือวามีความหลากหลายทางภาษา และไดจัดกลุม

ตามลําดับชั้นทางภาษาดังนี้ ภาษาประจําชาติคือภาษาไทยมาตรฐาน เปนภาษาท่ีอยูในระดับชั้นสูงสุด 

และเปนภาษาราชการท่ีใชพูดติดตอสื่อสารกันในประเทศ รองลงมาคือภาษาประจําภาค ไดแก 



Ref. code: 25595406300029LWA

23 

 

 

ภาษาไทยถ่ินกลาง ภาษาไทยถ่ินอีสาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาไทยถ่ินเหนือ และลําดับสุดทายคือ

ภาษาถ่ินยอย ไดแก ภาษาในวงลอม ภาษาเมือง ภาษาพลัดถ่ิน ภาษาชายแดน ดังปรากฏตามภาพ

ตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 การลําดับชั้นทางภาษาในประเทศไทย 

 

 Smalley เห็นวาการเรียนรูภาษาท่ีอยูในลําดับชั้นท่ีสูงข้ึนจะทําใหเกิดการเลื่อน

ข้ันในสังคมดวยเชนกัน ตัวอยางเชน คนทองถ่ินท่ีพูดภาษาใตในครอบครัว เม่ือเรียนรูภาษาไทย

มาตรฐานในโรงเรียนและสามารถใชภาษาไทยมาตรฐานไดดีในสถานการณตางๆ ก็ถือเปนการเลื่อน

ลําดับชั้นในสังคมไปดวย 

 จากสถานการณทางภาษาและการจัดลําดับชั้นทางภาษาในประเทศไทย ทําให

เกิดความนาสนใจในการศึกษาสถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส วามีสถานะทางภาษาเปนเชนไร การใชภาษาตากใบในพ้ืนท่ีมีศักด์ิศรีมากนอยเพียงใด 

ภาษาไทยมาตรฐานจะมีศักดิ์ศรีอยางไรในพ้ืนท่ี ยิ่งเม่ือพิจารณาบริบทความเปนตากใบดวยการลง

พ้ืนท่ีสังเกต ผูวิจัยพบวา ชุมชนตากใบเปนชุมชนพหุภาษา และในชุมชนมีภาษาท่ีใชหลากหลาย

ประกอบดวย ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป ภาษามลายู และภาษา

ตากใบ อมรา ประสิทธิ์รัฐสิทธุ (2532; น. 63-64) ไดกลาวถึง ภาวะหลายภาษา (Multilingualism) 

วาเปนภาวะท่ีคนใดคนหนึ่งสามารถพูดไดมากกวา 1 ภาษาข้ึนไป เชน คนไทยบางคนสามารถพูดไดถึง 
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4 ภาษาไดแก ไทย (มาตรฐาน) อังกฤษ จีน และเขมร หรือมาเลย เปนตน ท้ังนี้อาจเปนเพราะใน

ครอบครัวมีคนพูดภาษาตางๆ กัน หรือเปนเพราะยายถ่ินไปอยูในท่ีตางๆ กัน  

นอกจากจะเปนชุมชนพหุภาษา อําเภอตากใบยังเปนชุมชนท่ีอยูติดแนวชายแดน

มาเลเซีย Fasold (1993) ไดอธิบายถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนชายแดนติดกับชุมชนภาษาอ่ืนๆ (Border area 

multilingualism) วา ลักษณะทางวัฒนธรรม ภาษา และสังคมของแตละกลุมไมสามารถตัดสินได

เพียงเพราะพ้ืนท่ีหรือดินแดนท่ีกลุมชนนั้นๆ อาศัยอยูตามท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนดเสนแบงเขตแดน

เทานั้น พรอมยกตัวอยางอีกวา พ้ืนท่ีหรือดินแดนท่ีอยูใกลกับแนวเขตแดนระหวางประเทศ และคนใน

พ้ืนท่ีนั้น ไดชื่อวาเปนพลเมืองของประเทศหนึ่ง แตคนในพ้ืนท่ีดังกลาวก็จัดเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่ง

ทางวัฒนธรรมและสังคมของอีกประเทศหนึ่งไดเชนกัน เชน กลุมคนท่ีพูดภาษาฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยูทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือวาเปนพลเมืองของสหรัฐอเมริกาแตในขณะเดียวกันก็มี

ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมใกลเคียงกับพลเมืองควิเบค (Quebec) ซ่ึงอยูทางตะวันออกของ

แคนาดา เปนตน  

 การเปนชุมชนพหุภาษาและเปนชุมชนตามแนวชายแดนเชนนี้ คนท่ีอยูในชุมชน

ยอมใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา คนกลุมนี้จะเลือกใชภาษาใดเปนภาษาแมในการสื่อสารกับลูกหลาน

ในชุมชน ท้ังนี้ความสามารถในการเลือกใชภาษาแมยอมสงผลตอการเลือกภาษาท่ีจะนําไปใช

ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนในชุมชน และจะสงผลตอความสามารถในการใชภาษาของ

ประชากรในชุมชนไดดวยเชนกัน ดังนั้น การจะศึกษาวิเคราะหสถานการณการใชภาษานั้น จึงตอง

ศึกษาโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความสามารถในการใชภาษารวมดวย 

 

   2.3.1.1 ความสามารถในการใชภาษา 

   ความสามารถในการใชภาษา (Language Proficiency) เปนทักษะ

สําคัญท่ีจะศึกษาวาผูใชภาษามีความสามารถในการฟง การพูด การอาน หรือการเขียน เชนไร และ

ใชไดดีในระดับใด การศึกษาความสามารถในการใชภาษาถือเปนสิ่งสําคัญอันจะนําไปสูการวิเคราะห

เรื่องสถานการณการใชภาษา จนถึงสามารถตีความการธํารงและการเปลี่ยนภาษาตอไปได ในการท่ี

เราจะหาวิธีการวางแผนภาษาหรือกําหนดนโยบายภาษาตอไปไดนั้น The Foreign Service Institute 

of the U.S. Department of State (FSI)  (อางใน  Chanmekha, 2003) ไดออกแบบประเ มิน

ความสามารถทางภาษาของผูท่ีพูดไดสองภาษา ซ่ึงจะประเมินจากความสามารถในการใชคําศัพท 

ไวยากรณ การออกเสียง และความคลองแคลวในการใชภาษา โดยไดกําหนดเกณฑในการประเมิน

ความสามารถทางการใชภาษาไว 6 ระดับ ดังตอไปนี้ 
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 ระดับ 0  ไมมีความสามารถในการใชภาษาท่ีสอง 

 ระดับ 1  มีความสามารถพูดไดบางคํา และสามารถเขาใจหัวขอ 

    ของการสนทนาพ้ืนฐาน 

 ระดับ 2  มีความสามารถในการบอกทิศทาง เสนทาง และเขาใจ 

    เรื่องท่ีไมมีการใชคําศัพทเฉพาะกลุม 

 ระดับ 3  มีความสามารถในการใชภาษาตามหลักไวยากรณ  

    สามารถพูดเรื่องท่ัวๆ ไป ท่ีมีความซับซอนข้ึน 

 ระดับ 4  มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางคลองแคลว พูด 

    เรื่องท่ีเปนทางการและซับซอนข้ึนได 

 ระดับ 5  มีความสามารถในการใชภาษาใกลเคียงกับเจาของภาษา  

    พูดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเปนทางการและไมเปน 

    ทางการได 

 

 Grimes (1986 อ า ง ใน  Chanmekha, 2003)  ได อธิบายวิ ธี การ

ทดสอบความสามารถทางการใชภาษาของประชากรในชุมชนพหุภาษาไว 5 วิธี ดังนี้ 

 1. แบบสั มภาษณ ขอ ง  U.S. Service Institute ซ่ึ ง เ ป น วิ ธี ท่ี ผู

สัมภาษณตองพูดคุยกับผูพูดท่ีสามารถใชท้ังสองภาษาเก่ียวกับเรื่องตางๆ เพ่ือประเมินความสามารถ

ของผูพูด 

 2. การสังเกต เปนวิธีท่ีผูวิจัยตองใชเวลาคอนขางมากในการเก็บ

ขอมูลเพ่ือผลการวิเคราะหท่ีชัดเจนและแมนยํา ท้ังนี้ผูสังเกตจําเปนตองศึกษาวาปจจัยใดท่ีสงผลตอ

ความสามารถในการใชภาษาและปจจัยนั้นจะสงผลอยางไร 

 3. การแปล เปนวิธีเพ่ือทดสอบความสามารถในการแปลประโยคของ

ผูบอกภาษา โดยผูวิจัยจะกําหนดใหแปลประโยคจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งกลับไปกลับมา 

 4. การศึกษารายกรณี ถือเปนวิธีท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีซับซอน 

เชน มีประชากรท่ีไมรูหนังสือจํานวนมาก หรือใชกับภาษาท่ีไมมีภาษาเขียนใช เนื่องจากตองใช

ประชากรจํานวนมาก จึงไมเปนท่ีนิยมมากนัก 

 5. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีทดสอบความสามารถในการใชภาษา

ท่ีงายและเหมาะกับชุมชนท่ีมีประชากรท่ีไมรูหนังสือจํานวนมาก หรือภาษานั้นไมมีภาษาเขียน หรือมี
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จํานวนผูรูภาษาเขียนนอยมาก การตั้งคําถามในแบบทดสอบ จะใหผูบอกภาษาเลือกตอบวา “ได” กับ 

“ไมได”  

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดในหัวขอการสัมภาษณ การสังเกต 

และการใชแบบสอบถามของ Grimes มาเปนแนวทางในการศึกษา เพราะในงานของผูวิจัยเปนงานท่ี

ใชการสัมภาษณจากแบบสอบถาม ซ่ึงในการตั้งคําถาม ผูวิจัยไดใชวิธีการใหผูบอกภาษาเลือกตอบวา 

“ได” กับ “ไมได” ในการประเมินความสามารถของการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ และ  

การสังเกตอยางมีสวนรวม  

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาประเด็นหัวขอในการเลือกภาษา 

เพ่ือนํามาใชศึกษาสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบอีกดวย  

 

   2.3.1.2 การเลือกภาษา 

       อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2532: 24) อธิบายการเลือกภาษาไววา เปน

การเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งในการสื่อสาร กลาวคือ คนท่ีพูดไดสองภาษาจะตองเลือกวาเม่ือใดจะ

พูดภาษาหนึ่งและเม่ือใดจะพูดอีกภาษาหนึ่ง สวนใหญแลวการเลือกข้ึนอยูกับหนาท่ีของแตละภาษา 

หรือสถานการณวาเปนทางการหรือไมเปนทางการ ตัวอยางเชน คนสิงคโปรสวนมากพูดท้ัง

ภาษาอังกฤษและจีนและบางคนยังพูดภาษามาเลยไดอีก มักใชภาษาอังกฤษในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 

และในการติดตอทางราชการ แตท่ีบานมักพูดภาษาจีน เปนตน ในบางกรณีผูพูดอาจไมเลือกใชภาษา

แยกกันไปโดยเด็ดขาดตามโอกาสหรือสถานการณ แตกลับใชสองภาษาสลับกันไปมา ซ่ึงเรียกวา    

การสลับภาษา (code switching) หรืออาจใชปนกันไปในประโยคเดียวกัน ซ่ึงเรียกวา การปนภาษา 

(code mixing) 

   ดังท่ีกลาวมาขางตน ผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนพหุภาษา มักจะพูดได

มากกวาหนึ่งภาษา ดังนั้น พฤติกรรมการใชภาษาในการพูดของผูพูด จึงมักจะเกิดการเลือกใชภาษา

และเกิดการสลับภาษาในการสนทนา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน แวดวงการใชภาษา  

คูสนทนา หรือหัวขอในการสนทนา ซ่ึง Wardhaugh (1986) อธิบายไววา การสลับภาษาเปน

ธรรมชาติของผูพูด การเลือกใชภาษาของผูพูดในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาใหเขากับสถานการณ

ตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใชภาษาหนึ่งเม่ืออยูในหมูบาน และเปลี่ยนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีใชก็ได สวน Holmes (1993: pp.23-30) มองวา การเลือกใชภาษาในสังคมจะตอง

พิจารณาถึงปจจัยทางสังคมบางประการ เชน คนท่ีเราพูดดวย ปริบทของการสนทนา หนาท่ีหรือ

จุดประสงคของการพูดสิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนประกอบในการพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธกันของคนใน
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สังคม ในแวดวงของการใชภาษาในแตละแวดวงเชน โรงเรียน ครอบครัว สนามเด็กแลน วัดหรือโบสถ 

ศาล เปนตน ในแตละแวดวงภาษาจะประกอบดวยปจจัยทางสังคมตางๆ ไดแก สถานท่ี เรื่องท่ีพูด    

ผูรวมสนทนา 

   การศึกษาสถานการณการใชภาษาตากใบนี้ ในสวนการเลือกภาษา

ของผูพูดภาษาตากใบ ผูวิจัยจะศึกษาตามแนวคิดแวดวงการใชภาษา (Domains of Language Use) 

ของ Joshua Fishman (1972) ซ่ึงศึกษาจากสถานการณประเภทตางๆ และดูการใชภาษาท่ี

ประกอบดวยปจจัยตางๆ รวมกัน เชน สถานท่ี เรื่องท่ีพูด และผูรวมสนทนา ตัวอยางสถานการณ  

การใชภาษา เชน ครอบครัว ท่ีทํางาน วัด โรงเรียน ตลาด และสถานท่ีราชการตางๆ แนวคิดใน     

การพิจารณาถึงปจจัยทางสังคมของ Holmes (1993) และแนวคิดจากงานวิจัยของ Gal (1978b, 

1979 อางใน Fasold, 1993) ซ่ึงจะคลอบคลุมในเรื่องหัวขอหรือเรื่องใชในการสนทนา คูสนทนา 

ความสัมพันธระหวางผูพูดและคูสนทนา ปฏิกิริยาระหวางผูสนทนา โดยใชสถานท่ีและสถานการณ

ตางๆ ในสังคมเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 

 

  2.3.2 ทัศนคติตอภาษา 

                      ทัศนคติตอภาษา (language attitude) คือ การท่ีบุคคลมีแนวโนมท่ีจะมี

ความรูสึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองตอภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ชอบภาษาใด หรือเห็นวาภาษาใดมี

ศักด์ิศรี หรือมีประโยชนมากกวาอีกภาษาหนึ่ง ซ่ึงการประเมินทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอภาษาท่ีใชใน

แตละสังคม ถือไดวาเปนบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดระดับชั้นของภาษาเพ่ือการวางแผนนโยบาย

ภาษาของชาติ ท้ังยังทําใหเขาใจถึงลักษณะของบุคคล พ้ืนฐานทางการศึกษา อาจหมายรวมถึง

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย (Crystal, 1992) 

  ฟชแมน (Fishman, 1972) ไดกลาวถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอภาษาวา 

โดยท่ัวไปบุคคลในสังคมจะมีทัศนคติตอภาษาหนึ่งๆ ในทางบวกหรือทางลบอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติของภาษา 4 ประการ คือ 

  1. ความมีมาตรฐาน (standardization) ซ่ึงไดแก การสรางกฎเกณฑทาง

ไวยากรณของภาษา การจัดทําพจนานุกรมรวบรวมคําศัพท และการสรางงานวรรณกรรม ซ่ึงวิธีการ

ท้ังหมดนี้รวมเรียกวา “codification” นอกจากนี้ การทําใหภาษาไดมาตรฐานยังรวมถึงการทําให

ภาษาเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป (acceptance) คือมีการนําไปใชอยางกวางขวาง เชน ใชเปนภาษา

ราชการ ภาษาเพ่ือการศึกษา เพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือการศาสนา เปนตน 
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  2. ความเปนเอกเทศ (autonomy) ไดแก การท่ีภาษามีเอกลักษณเปนแบบ

ของตนเอง เชน มีระบบไวยากรณท่ีแตกตางจากภาษาอ่ืนหรือภาษายอยอ่ืนๆ ซ่ึงองคประกอบสําคัญท่ี

ทําใหภาษามีความเปนเอกเทศก็คือ ความมีมาตรฐานของภาษานั่นเอง 

  3. ความมีประวัติ (historicity) คือ การเปนภาษาเกาท่ีมีประวัติความ

เปนมายาวนาน โดยเฉพาะการไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานและทันสมัยตลอดมา ภาษาท่ีมีประวัติ

ยาวนานจึงถือเปนภาษาท่ีไดรับการยอมรับ 

  4. ความมีพลัง (vitality) หมายถึง การท่ีภาษาหนึ่งๆ ยังมีการใชงานหรือ

ยังคงมีศักยภาพสูง เชน เปนภาษาท่ีใชอยางแพรหลายในหลายวงการและใชพูดโดยผูพูดจํานวนมาก 

จะเห็นวาความมีพลังหรือมีศักยภาพของภาษานั้นสอดคลองกับความมีมาตรฐาน ความเปนเอกเทศ 

และความมีประวัติความเปนมาของภาษาดวย 

  คริสตัล Crystal (1992) เห็นวา ทัศนคติตอภาษา หมายถึง ความรูสึกของ

บุคคลหรือผูพูดท่ีมีตอภาษาของตนเองหรือภาษาผูอ่ืน ในกรณีของภาษาตากใบนี้ ทัศนคติของผูพูด

ภาษาตากใบยอมมีอิทธิพลตอภาษาตนเองและภาษาไทยกลาง อิทธิพลเชนนี้ยอมกอใหเกิดแนวโนมใน

การสูญภาษาได 

  นอกจากนี้ Fishman and Agheyisi (1970 อางใน Suwanawat, 2003) 

ยังกลาวถึงปจจัยสําคัญ 3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทัศนคติตอภาษาในทางภาษาศาสตรสังคม 

ดังนี ้

  1. บทบาทหรือสถานภาพทางภาษาจะทําใหเกิดทัศนคติท้ังในแงดีและไมดี 

เห็นไดจาก ชุมชนพหุภาษา การมีภาษาใชมากกวาหนึ่งภาษา ยอมมีภาษาท่ีมีศักดิ์ศรี (High prestige 

หรือภาษา H) และประชากรในชุมชนมักมีทัศนคติท่ีดีตอภาษานั้น ขณะท่ีอีกภาษาหนึ่งยอมมีศักดิ์ศรี

นอยกวา (Low prestige หรือภาษา L) และประชากรก็มักมีทัศนคติตรงกันขามตอภาษานั้น 

  2. ความรูสึกของประชากรในชุมชนท่ีมีตอภาษาของตนเองและความ

หลากหลายของภาษาในชุมชน โดยจะเก่ียวของกับความแตกตางทางภาษาและความสําคัญทางสังคม 

  3. วิธีการในการศึกษาทัศนคติตอภาษาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะเก่ียวของกับ

การศึกษาพฤติกรรมทางภาษา โดยจะสัมพันธกับการเลือกภาษา การใชภาษา การเรียนรูภาษา 

รวมถึงการวางแผนและกําหนดนโยบายภาษาดวย 

  ทัศนคติตอภาษาถือเปนปจจัยทางสังคมท่ีชวยในการพิจารณา              การ

เปลี่ยนแปลงของภาษา ท้ังนี้หากศึกษารวมกับตัวแปรอายุซ่ึงถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญใน       การ

พิจารณาการแปรของภาษาท่ีสามารถชี้ใหเห็นถึงลักษณะการเลือกใชภาษาตามตัวแปรอายุและ
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ทัศนคติตอภาษา และชวยใหเห็นพฤติกรรมทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และแนวโนมท่ีจะเปนไปได

ในอนาคตอีกดวย ดังแนวคิดของ Labov ท่ีวา “เราสามารถจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษา

ไดจากการแปรของภาษาในคนท่ีตางรุนอายุกัน ภาษาของผูพูดอายุมากท่ีสุดสามารถเปรียบไดกับ

ภาษาของอดีต ภาษาของผูพูดรุนกลางๆ ก็ถือไดวาเปนภาษาปจจุบัน และภาษาของคนรุนอายุนอยถือ

ไดวาเปนภาษาของอนาคต ความแตกตางของภาษาเชนนี้ Labov เรียกวา การเปลี่ยนแปลงในเวลา

เสมือนจริง (change in apparent time) สวนภาวะท่ีนําไปสูความเปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของ

ภาษาท่ีใชตางกันตามรุนอายุ เรียกวา การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังดําเนินอยู (change in progress)” 

(Labov, 1972 อางใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550: น.39) 

   นอกจากนี้การศึกษาทัศนคติตอภาษายังมีสวนสําคัญในการกําหนด

ระดับชั้นของภาษาเพ่ือวางนโยบายภาษาของชาติ เราสามารถทราบลักษณะของบุคคล พ้ืนฐานทาง

การศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จากการประเมินทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอ

ภาษาท่ีคนในสังคมใช การท่ีคนในชุมชน ซ่ึงมีภาวะหลายภาษาจะมีทัศนคติตอภาษาอยางไมเทาเทียม

กันนั้น สวนหนึ่งเปนผลจากการหลอหลอมความคิดและนโยบายการสรางรัฐชาติ (nation state) เพ่ือ

แสดงความเปนอัตลักษณและธํารงกลุมชาติพันธุของตน ทัศนคติทางภาษายังสัมพันธกับภูมิหลัง 

อาชีพ อายุ และระดับการศึกษาของคนในชุมชนดวย เพราะเม่ือภาษาใดภาษาหนึ่งในชุมชนมีบทบาท

ลดลง หรือมีจํานวนผูพูดนอยลง ภาษาอ่ืนจะเขามาแทนท่ีโดยมีบทบาทแทนภาษานั้น ปรากฏการณ

เชนนี้ นําไปสูภาวะท่ีเรียกวาการเปลี่ยนภาษา (language shift) เชน ภาษาถ่ินอาจมีผูใชนอยลง ใน

ท่ีสุดไมมีผูใดในชุมชนใชเปนภาษาแม เพราะภาษาประจําชาติมีบทบาทมากข้ึน ภาษาถ่ินนั้นๆ จะ

เกิด”ภาวะท่ีจะสูญหาย” (endangered language) หรืออาจนําไปสู “ภาวะการตายของภาษา” 

(language death) ได ซ่ึงการศึกษาทัศนคติตอภาษาตากใบนี้ ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการประเมินทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบของผูพูด 3 ระดับอายุ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ในสวนของการศึกษาสถานการณทางภาษา ยังตองพิจารณาประเด็นใน 

การการสลับภาษา (code-switching) และการปนภาษา (code-mixing) รวมดวย ซ่ึง อมรา  

ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2532: น.29) อธิบายคําวา “การสลับภาษา” หรือ “code-switching/language 

switching” ไววา เปนการท่ีผูพูดคนใดคนหนึ่งใชภาษามากกวา 1 ภาษา (สวนมากจะเปน 2 ภาษา) 

สลับกันไปในระดับประโยค เชน พูดภาษาไทย 2-3 ประโยค แลวตอดวยภาษาอังกฤษอีก 2-3 ประโยค

สลับกันไปมาอยางไมรูตัว นอกจากนั้นการสลับภาษาอาจหมายถึงการใชวิธภาษาสลับกันก็ได เชน พูด

ประโยคภาษาไทยกรุงเทพฯ สลับกับประโยคภาษาสงขลา พูดภาษาทางการสลับกับภาษาไมเปน

ทางการ เปนตน 
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สวนการปนภาษา (code-mixing)  วอรโด (Wardhaugh, 1986, p.103) 

อธิบายไววา การปนภาษาจะเกิดข้ึนเม่ือคูสนทนาใชภาษาสองภาษารวมกัน เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนจากภาษา

หนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งภายใจขอความหนึ่งๆ  

กัมเพิรส (Gumperz, 1977, อางใน Fasold, 1993, p.180) อธิบายวา  

การปนภาษา หมายถึง การท่ีผูพูดนําเอาบางสวนจากภาษาหนึ่งเขามาใชปนกับอีกภาษาหนึ่ง ซ่ึงมักจะ

อยูในรูปของคํา แตก็อาจจะอยูในรูปของวลี หรือหนวยท่ีใหญกวาได หากสวนท่ีนําเขามาอยูในรูปของ

คําศัพทจะเรียกลักษณะเชนนี้วา การยืม (borrowing)  

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา  

 

 งานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาในสังคมไทยมีอยูหลากหลาย

ชิ้นงาน สวนใหญจะเปนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ เชน สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ 

(2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการใชภาษาและทัศนคติของกลุมชาติพันธุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ไทย เพ่ือกําหนดแนวทางการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุโดยชุมชนแบบยั่งยืน โดยใชแบบสํารวจ 

แบบสอบถาม และการเก็บขอมูลภาคสนาม ผลการศึกษาทําใหทราบวา กลุมชาติพันธุท่ีนํามาคัดเลือก

คนหาศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุประกอบดวยกลุมชาติพันธุท่ีพูดภาษาใน       

3 ตระกูลภาษา คือ ตระกูลภาษาไท-กะได ไดแก ไทยโซง ไทยพวน ไทยยวน ลาวครั่ง ลาวใต ลาวเวียง 

ตระกูลภาษาทิเบต-พมา ไดแก กะเหรี่ยงและตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ไดแก มอญ นอกจากนี้ยัง

ไดนําผลการสํารวจไปสรางแผนท่ีกลุมชาติพันธุและภาษาดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรอีกดวย 

ท้ังนี้พบวา กลุมชาติพันธุทุกกลุมอายุสามารถพูดภาษากลุมชาติพันธุของตนเปนภาษาแรก และ

สามารถพูดภาษาไทยได โดยกลุมชาติพันธุท่ีมีภาษาเขียนจะยังมีผูสืบทอดการเขียนภาษาชาติพันธุได

นาสนใจวา เม่ือกลุมชาติพันธุประเมินตนเอง พบวาวัยสูงอายุประเมินตนเองวาพูดภาษาชาติพันธุไดดี

ท่ีสุด ในขณะท่ีวัยกลางคนประเมินตนเองวาพูดไดดีท้ังชาติพันธุและภาษาไทย และวัยหนุมสาว

ประเมินตนเองวาพูดภาษาไทยไดดีท่ีสุด ผลการศึกษาการใชภาษาในแวดวงตางๆ พบวา การใชภาษา

ของทุกกลุมชาติพันธุมีลักษณะในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลุมผูสูงอายุใชภาษาของกลุมชาติพันธุ

มากท่ีสุดในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใชภาษาในชุมชนพบแนวโนมการใช

ภาษาไทยเปนภาษาหลัก และทุกกลุมชาติพันธุมีทัศนคติในทางบวกกับภาษาชาติพันธุของตน 

นอกจากนี้ ผลจากการสํารวจพบวา กลุมชาติพันธุบางกลุมยังคงมีการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไว 
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และบางกลุมเริ่มมีการปรับและรับวัฒนธรรมกระแสหลักเขาไปผสมผสานจนทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิม

สูญหายไป อยางไรก็ดี ทุกกลุมชาติพันธุมีทัศนคติเชิงบวกตอการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุ 

 การศึกษาคนควางานวิจัยของสมทรง บุรุษพัฒน และคณะ ทําใหเห็นการประเมินพลัง

ทางภาษาหลากหลายแนวคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฟชแมน (Fishman, 1992) ซ่ึงสนใจและให

ความสําคัญกับการสื่อสารระหวางวัยมาก และเห็นวาเปนปจจัยหลักในการจัดระดับภาษาใน

การศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษานั้น จําเปนตองดูพลังทางภาษาโดยใชหลักการของรูปแบบท่ีเรียกกัน

วา Fishman’s GIDS เปนกรอบในการประเมิน ซ่ึงฟชแมนไดกําหนดกรอบไววา ใหระดับ 1 คือ ภาษา

ท่ียังใชกันอยูอยางแพรหลาย ไปจนถึงระดับ 8 คือ ภาษาท่ีไมมีผูใชแลว อธิบายไดนี้ 

 

 ระดับออนแอ 

  ระดับ 8  ผูพูดภาษาท่ียังคงเหลือเปนผูพูดในวัยสูงอาย ุ

  ระดับ 7  ภาษาท่ีรุนพอแมรูจักดีพอท่ีจะใชกับรุนลูก แตก็ไมไดใชภาษานั้น

ถายทอดใหกับรุนลูก 

  ระดับ 6  ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารโดยผูพูดทุกวัย และเปนภาษาท่ีหนึ่งของเด็ก 

  ระดับ 5  ภาษาพูดท่ีผูพูดทุกวัยใชสื่อสารกันอยางเขาใจดี และเม่ือถายทอด

เปนภาษาเขียนยังสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี 

 

 ระดับเขมแข็ง 

  ระดับ 4  ภาษาท่ีนําไปใชในระบบการศึกษา 

  ระดับ 3  ภาษาท่ีใชในชุมชนหรือ ภูมิภาค แตคนในชุมชนและคนนอกชุมชน

ยังสามารถเขาใจกันได 

  ระดับ 2   ภาษาท่ีใชในชุมชน ภูมิภาค สื่อสารมวลชนของภูมิภาคและ 

  บริการรัฐ 

  ระดับ 1   ภาษาท่ีใชในราชการ การทํางาน สื่อสารมวลชน รัฐ ท่ัวประเทศ 
   

 กรอบแนวคิดนี้ฟชแมนไดใชกรอบแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) และเอทโนล็อค 

(Ethnologue: สถาบันภาษาของโลก) มาประยุกต ซ่ึงมีขอแตกตางตรงท่ียูเนสโก (UNESCO) จะให

ความสําคัญกับการสงผานภาษาระหวางวัย ในขณะท่ีเอทโนล็อค (Ethnologue) ใหความสําคัญกับ

จํานวนของผูพูดภาษาท่ี 1 เปนหลักสําคัญ เม่ือฟชแมนนํามาประยุกตจึงไดกรอบการประเมินพลังของ



Ref. code: 25595406300029LWA

32 

 

 

การใชภาษาออกมาไดเปน 8 ระดับขางตน และมีผูนํากรอบการประเมินนี้ไปใชในการศึกษาและ

ประเมินพลังของการใชภาษาในอีกหลายงาน รวมถึงงานวิจัยฉบับนี้ดวยเชนกัน 

 นอกจากงานวิจัยของสมทรง บุรุษพัฒน และคณะแลว ผูวิจัยยังพบวา มีผูสนใจศึกษา

การใชภาษา ทัศนคติตอภาษา เพ่ือนําไปสูการธํารงภาษาอยูของกลุมชาติพันธุหลายชิ้นงาน เชน

งานวิจัยของ จี้ หงลี่ (Ji Hongli, 2005) ท่ีศึกษาการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาบีซูในประเทศไทย

และจีน งานวิจัยของมลิวัลย ธุวะคํา (Tuwakham, 2005) ท่ีศึกษาการมีอยูของภาษาและทัศนคติของ

คนยองในจังหวัดลําพูนท่ีมีตอภาษาของตนเอง: การศึกษาภาษาศาสตรเชิงสังคม และงานวิจัยของณัฐ

ธิดา จักษุรักษ (Chakshuraksha, 2003) ศึกษาเรื่อง การธํารงและการเปลี่ยนภาษา: กรณีศึกษาภาษา

ไทดํา ณ หมูบานหนองเข ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี  

 งานวิจัยท้ัง 3 ชิ้นงานมีผลการศึกษาท่ีเหมือนกันคือ ประชากรในงานวิจัยท้ัง 3 ชิ้น มี

ทัศนคติท่ีดีตอภาษาตนเอง ยังคงเลือกใชภาษาตนเองเปนภาษาแม และภาษาของตนเองจะยังคงธํารง

อยูไมสูญสลายไป งานวิจัยของมลิวัลย ธุวะคํา จะความแตกตางไปจากงานวิจัยใน 3 ชิ้นท่ีกลาวมา

ขางตนเรื่องตัวแปร กลาวคือ ใชกลุมตัวอยางท่ีประกอบดวย 4 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา และถ่ินท่ีอยู มาพิจารณาการใชภาษาและทัศนคติตอภาษายอง ในขณะท่ีณัฐธิดา จักษุรักษ 

ไดสรุปผลการศึกษาวา ไดสังเกตเห็นเมล็ดแหงการเปลี่ยนภาษาเชนกันเมล็ดดังกลาวไดแกการแตงงาน

นอกกลุมชาติพันธุ การไดรับการศึกษาในโรงเรียนท่ีอยูหางไกลจากชุมชน และสื่อตางๆ โดยเฉพาะ

วิทยุและโทรทัศนท่ีมีแพรหลายในชุมชน ณัฐธิดา จักษุรักษ จึงเสนอแนะใหมีการพัฒนาการรูหนังสือ

ภาษาไทดําซ่ึงเปนภาษาแม และใหมีการเรียนการสอนในภาษาแมในโรงเรียน เพ่ือจะไดธํารงภาษาไท

ดําไวไดอยางเขมแข็งตอไป 

 งานวิจัยของณัฐธิดา จักษุรักษ สอดคลองกับแนวคิดของ Giles, Bourhis และ Taylor 

(1977: p.308) ท่ีไดนิยามแนวคิดเก่ียวกับพลังชีวิตทางภาษาศาสตรชาติพันธุวา เปนสิ่งท่ีทําใหกลุมมี

แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีโดดเดนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญมี 3 ประการ คือ 

ปจจัยทางสถานภาพ ปจจัยทางประชากร และปจจัยการสนับสนุนทางสถาบัน ปจจัยทางสถานภาพ 

ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ ศักดิ์ศรีทางประวัติศาสตรและสังคม สถานภาพของภาษาภายในและ

ภายนอกชุมชน ปจจัยทางประชากร ประกอบดวยจํานวนของสมาชิก การกระจายและสัดสวนของ

ประชากร และรูปแบบของการแตงงานและการยายถ่ิน สวนปจจัยสนับสนุนทางสถาบันประกอบดวย

ขอบขายท่ีกลุมชาติพันธุไดรับจากสถาบันท่ีเปนทางการ เชน โรงเรียน รัฐบาล หรือสื่อมวลชน และ

สถาบันท่ีไมเปนทางการภายในกลุม เชน ครอบครัว 
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 เม่ือผูวิจัยศึกษาคนควางานวิจัยตางประเทศ เก่ียวกับการใชภาษา ทัศนคติ และ       

การธํารงภาษา พบวา Boehm (1997) ซ่ึงสนใจศึกษาการใชและการธํารงรักษาภาษาธารูในเขต     

ตาราย (Tarai) ของประเทศเนปาล โดยชาวธารูเปนชนเผาดั้งเดิมท่ีอาศัยอยูในบริเวณเขตตาราย มี

ปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการธํารงภาษาคือ มีรูปแบบการใชภาษา ความภูมิใจในชาติพันธุ รูปแบบ

การสมรส จํานวนผูพูด การไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและทัศนคติของผูพูดตอการใชภาษาของ

ตนเอง อีกงานวิจัยไดแก Miller (2000) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการธํารงรักษาของภาษา      

คาดาซานในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย และภาษาบรู-โซ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย และพบวาชุมชนคาดาซานมีความกังวลเก่ียวกับการสูญหายของภาษาตนเองเนื่องจากอิทธิพล

ของภาษาประจําชาติ คือ ภาษามาเลย สวนผูพูดในชุมชนบร-ูโซ มีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนมาใชภาษาไทย

หรือภาษาลาวแทน Miller ใชรูปแบบท่ี Giles, Bourhis และ Taylor สรางข้ึนมาใชในการศึกษา และ

สรุปวา ภาษาชนกลุมนอยจะธํารงอยูไดอยางแข็งแกรงถามีการใชในบานระหวางคนหลายรุน  

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชความเชื่อทางดานพลังชีวิตทางภาษาศาสตรชาติพันธุของ Allard 

และ Landry มาประยุกตใชเพ่ือประเมินพลังชีวิตทางภาษา ซ่ึงพบความเชื่อเชิงลบ 4 ดานของท้ังสอง

ภาษา ไดแก 1) เชื่อวาภาษากลุมชาติพันธุของตนเองดอยกวาภาษาประจําชาติ 2) เชื่อวาถาเด็กๆ ท่ี

เรียนภาษากลุมชาติพันธุจะไมสามารถเรียนภาษาประจําชาติไดดี 3) เชื่อวาการธํารงรักษาภาษากลุม

ชาติพันธุของตนเองกอใหเกิดการแบงแยกเรา-เขา และเปนการไมรักชาติ และ 4) การธํารงรักษา

ภาษากลุมชาติพันธุของตนเองมีตนทุนสูงเกินไป Miller ไดแนะนําวิธีการท่ีจะเปลี่ยนความเชื่อท่ีเปน

เชิงลบดังกลาว โดยชุมชนภาษาและบุคคลภายนอกตองสนับสนุนการธํารงรักษาชาติพันธุดังกลาว 

เชน มีการศึกษาภาษากลุมชาติพันธุโดยคนภายนอก มีการพัฒนาภาษาและสนับสนุนใหใชภาษาจาก

ผูนําชุมชนและพอแมผูปกครอง เปนตน 

 สําหรับงานวิจัยเรื่องทัศนคติและการเลือกภาษา ท่ีผูวิจัยศึกษาคนควา และไดนํา

แบบสอบถามของงานวิจัยนี้มาพัฒนาดัดแปลงไปใชในงานของผูวิจัย ไดแก งานวิจัยของยูทากะ โทมิ

โอกะ (2552) ซ่ึงศึกษา “ทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานท่ีมีอายุตางกัน” โดย

เปรียบเทียบความแตกตางตามอายุ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ และพบวาทัศนคติตอภาษาแตกตางกัน

ตามอายุ ไมวากลุมอายุเทาใดก็ตาม คนไทยอีสานมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทยถ่ินอีสาน และ

ภาษาไทยมาตรฐาน การเลือกภาษาของคนไทยอีสานมีความแตกตางกันตามอายุ ซ่ึงกลุมอายุนอยจะ

เลือกภาษาไทยมาตรฐานมากกวากลุมอ่ืนๆ และกลุมอายุมากเลือกภาษาไทยอีสานมากกวากลุมอ่ืนๆ 

ทําใหสรุปไดวา ภาษาไทยถ่ินอีสานอยูในภาวะการเปลี่ยนภาษา คนไทยอีสานเลือกใชภาษาถ่ินอีสาน
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จะนอยลงตามเวลา แตภาษาไทยถ่ินอีสานคงยังไมสูญหายไปในรุนของกลุมอายุนอย เพราะกลุมอายุ

นอยยังมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทยถ่ินอีสาน และยังมีสถานการณท่ีเลือกใชภาษาไทยถ่ินอีสานดวย 

 ในชวงเวลาเดียวกันยังมีงานวิจัยของสราวุฒิ ไกรเสม (2552) ไดศึกษาการธํารงและ  

การเปลี่ยนภาษาของกลุมชาติพันธุอุรักละโวยในตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และงานวิจัย

ของพัชรา อัมพวานนท (2551) ซ่ึงศึกษาการธํารงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญชุมชน         บาง

ขันหมาก ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ท้ัง 2 งานวิจัย มีผลการศึกษาท่ีคลายกันคือ

กลุมชาติพันธจะมีการเปลี่ยนไปใชภาษาไทยในบางโอกาสหรือสถานการณ และยังคงธํารงภาษาของ

ตนไวได เพราะประชากรในชุมชนมีความตระหนัก เห็นคุณคา และมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาของตนเอง 

ภาษาเหลานี้ยังคงเปนภาษาหนึ่งท่ียังมีบทบาทท่ีสําคัญในชุมชนและจะยังคงอยูตอไป ขอแตกตางของ 

2 ชิ้นงานนี้อยูท่ีงานวิจัยของสราวุฒิ ไกรเสม ท่ีศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางเพศชายและหญิงใน

ทุกชวงอายุเพ่ิมข้ึนมา 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ระเบียบ

วิธีการวิจัย การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพ่ือสรางองคความรูท่ีเปนพ้ืนฐานในการลงพ้ืนท่ี และ

เก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาในเหตุการณจริงตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ มี

วิธีการศึกษาในลักษณะของการประยุกตและผสมผสานระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยใชแบบสอบถามสถานการณและแบบประเมินทัศนคติ

การใชภาษาตากใบ เพ่ือศึกษาวิเคราะหความสามารถดานภาษา การเลือกใชภาษา และทัศนคติของ

ผูใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สวนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยประยุกตใชวิธีการ

ทางชาติพันธุวรรณนาในการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชนและการสัมภาษณพูดคุยเชิงสนทนา เพ่ือ

สังเกตการณใชภาษาท่ีผูพูดใชสื่อสารจริงในชุมชน มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้  

 

3.1 ข้ันตอนกอนออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย 

  

 3.1.1 การสํารวจพ้ืนท่ีเปาหมาย 

 ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาวิจัยนํารอง (pilot study) กอนเพ่ือสํารวจความเปนไป

ไดของพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยนํารองนี้เปนลักษณะ

เชิงสํารวจ จึงใชแบบสอบถามในการสํารวจจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ โดยในข้ันแรก

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความหนาแนนของการใชภาษาตากใบใน 5 ตําบลของอําเภอตากใบ ไดแก 

ตําบลศาลาใหม ตําบลเจะเห ตําบลพรอน ตําบลบางขุนทอง และตําบลเกาะสะทอน การท่ีผูวิจัยเลือก

สํารวจใน 5 ตําบลนี้กอน เนื่องจากหากสังเกตในแผนท่ีอําเภอตากใบจะพบวาท้ัง 5 ตําบลจะมีท่ีตั้ง

ติดตอกันซ่ึงทําใหสังเกตวาจะมีผูพูดท่ีนาจะมีโอกาสไดติดตอสื่อสารกัน หรือมีการสัมผัสภาษาจาก 

การท่ีผูพูดอยูใกลกันเดินทางไปมาหากันไดในพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงจําเปนตองสํารวจดูวาตําบลใดมีความ

หนาแนนของการใชภาษาตากใบมากท่ีสุดโดยใชแบบสอบถามเชิงสํารวจ วิธีการก็คือผูวิจัยซ่ึงทํางาน

อยูในจังหวัดนราธิวาสและมีเครือขายผูรวมงานท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีตากใบ จึงไดขอความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนตากใบ ผูวิจัยไดเขาไปในชุมชนอําเภอตากใบรวมกับเพ่ือนรวมงาน และ

ขอความรวมมือจากครูและนักเรียนในโรงเรียนใหชวยดําเนินการแจกแบบสอบถามเชิงสํารวจนี้ดวย 

ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือจากนักเรียนโรงเรียนตากใบท่ีอาศัยอยูในแตละตําบลในการชวยเก็บขอมูลและ

บันทึกแบบสอบถามพรอมกับผูวิจัยทุกวันเสาร-อาทิตย เปนเวลา 2 เดือน นับตั้งแตเดือนสิงหาคม – 
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เดือนกันยายน 2557 จากแบบสอบถามเชิงสํารวจนั้น ทําใหผูวิจัยพบลักษณะเชิงประชากรของแตละ

ตําบล และขอบงชี้การใชภาษาตากใบในแตละตําบลท่ีไมเหมือนกัน ผูวิจัยพบวา ตําบลพรอนเปน

ตําบลท่ีมีสมาชิกนับถือศาสนาพุทธและใชภาษาตากใบมากท่ีสุด ลําดับรองลงมา ไดแก ตําบลเกาะ

สะทอน ตําบลบางขุนทอง ในสัดสวนท่ีเทากันแตนอยกวาตําบลพรอน ในขณะท่ีตําบลเจะเหและ

ตําบลศาลาใหมกลับพบวา มีจํานวนสมาชิกท่ีนับถือศาสนาพุทธและใชภาษาตากใบนอย และมีผูนับ

ถือศาสนาอิสลามและใชภาษามลายูมากกวา 3 ตําบลขางตน  

 

 3.1.2 การสํารวจกลุมตัวอยางประชากรเปาหมาย 

 หลังจากผูวิจัยสํารวจความหนาแนนของแตละตําบล จนพบวาตําบลพรอนเปน

ตําบลท่ีมีความหนาแนนของการใชภาษาตากใบมากท่ีสุด และมีความเปนไปไดท่ีจะเลือกใหเปนพ้ืนท่ี

เปาหมายในการเก็บขอมูลวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางแบบสอบถามเพ่ือสํารวจขอมูลสวนบุคคล

ของสมาชิกในตําบลพรอนโดยเฉพาะเพียงพ้ืนท่ีเดียว ในการลงสํารวจขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูวิจัย

ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยสํารวจตามบานและสัมภาษณจากแบบสอบถามสํารวจ

ขอมูลรายบุคคล จากการสํารวจครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บกลุมตัวอยางประชากรไดจํานวน 60 คน ซ่ึงใน

แบบสอบถามสํารวจขอมูลดานอายุ ผูวิจัยไดแบงชวงอายุเบื้องตนเปนชวงละ 10 ป ดังนี้ 10-20 ป,   

21-30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป และ 60 ปข้ึนไป พบวา สมาชิกในตําบลพรอนสวนใหญอยูในระดับอายุ 

51-60 ป รองลงมาคือระดับอายุ 21-30 ป 60 ปข้ึนไป และ 10-20 ป ตามลําดับ และสอบถาม

เบื้องตนเก่ียวกับภาษาท่ีใชสื่อสารในชุมชน จากแบบสํารวจพบวา สมาชิกสวนใหญมีความรูและใช

ภาษาตากใบ รองลงมาคือภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ตามลําดับ ในการสํารวจครั้งนี้ ไมพบผูใช

ภาษามลายูในตําบลพรอน  

 จากขอมูลการสํารวจนํารอง (pilot study) ผูวิจัยจึงไดนําผลการศึกษาวิเคราะห

เบื้องตนมากําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีแนนอน นั่นคือ ตําบลพรอน และกําหนดกลุมเปาหมายผูใหขอมูล

ท่ีปจจัยดานอายุ โดยจัดแบงกลุมอายุเปน 3 รุน เพ่ือกําหนดตัวแทนผูใหขอมูลแตละรุน ไดแก วัยหนุม

สาว วัยกลางคน และวยัสูงอายุ และผูวิจัยไดศึกษาแบบสอบถามอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และกําหนดใหงานวิจัย

นี้เปนการวิจัยแบบพรรณนา (descriptive) ตามระเบียบวิธีทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) 

กลาวคือ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบตามตัวแปร

ของอายุของผูพูด เพ่ือพิจารณาการแปรดานสถานการณการใชภาษาของผูพูดแตละรุนอายุ และ

พิจารณาความสามารถดานการใชภาษาในแงของการรับรู (perception) ของผูพูดเอง ท้ังในแงการ

พูด การฟง  
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 ผูวิจัยเห็นวาการสํารวจสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบโดย

ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณบางสวนนั้นทําใหเห็นภาพกวางเชิงปริมาณ แตในแงของมิติเชิงลึกท่ี

จะทําใหเห็นบริบทการใชภาษาตากใบของคนในพ้ืนท่ีอยางท่ีเปนธรรมชาติและเปนจริง ท้ังบริบททาง

สถานการณ ทางสังคมและวัฒนธรรมของการใชภาษา  ผูวิจัยจึงใชวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 

(ethnographic method) เพ่ือศึกษาขอมูลจากการสังเกตการใชภาษาในสถานการณจริงแบบมีสวน

รวม (participant observation) โดยเลือกกลุมเปาหมายท่ีผูวิจัยสามารถติดตามและสังเกตการใช

การใชภาษาตามแวดวงภาษาตามท่ีเกิดข้ึนจริง โดยสังเกตการใชภาษารวมถึงการเลือกใชภาษากับ    

คูสนทนาตามสถานการณตางๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องกันระยะหนึ่ง  และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคการวิจัยแตละขอท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว  

 

3.2 การคัดเลือกชุมชนสําหรับเก็บขอมูล 

 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้ตองการสํารวจสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ

ในอําเภอตากใบ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชภาษาตากใบจริงๆ จากขอมูลการสํารวจ

เบื้องตนในการวิจัยนํารอง (pilot study) ของผูวิจัย พบวาประชากรในตําบลพรอนมากกวารอยละ 

98 นับถือศาสนาพุทธ และเปนตําบลท่ีสํารวจแลวพบวามีคนตอบคําถามวาใชภาษาตากใบใน       

การสื่อสารและการสนทนามากท่ีสุด เม่ือเทียบกับบรรดาตําบลตางๆ ของอําเภอตากใบ เปนตําบลท่ีมี

ผูใชภาษาตากใบหนาแนนมากกวาตําบลอ่ืนๆ สวนประชากรของตําบลเจะเหกวารอยละ 70 นับถือ

ศาสนาอิสลาม ซ่ึงใชภาษามลายูในการสื่อสารมากกวา ผูวิจัยจึงกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขอมูลเปน

ประชากรในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

3.3 การคัดเลือกกลุมตัวอยางประชากร 

  

 3.3.1 การกําหนดจํานวนประชากร 

 จากขอมูลสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2557 ท่ีผูวิจัยไดจากกํานันตําบลพรอน ทํา

ใหทราบวา ประชากรในตําบลพรอนมีจํานวนท้ังสิ้น 4,004 คน ผูวิจัยจึงคิดคํานวณจํานวนกลุม

ตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซ่ึงจะกําหนดความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 และ

กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี 0.05 ไดดังนี้ 
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     n   =            N 

                          1+Ne2 
 

  เม่ือ         n   =    จํานวนกลุมตัวอยาง 

     N   =    จํานวนประชากรท้ังหมด 

     e   =    คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับใหมีได = 0.05 
 

  แทนคาสูตร n  =           4,004 

                 1+4,004(0.05)2 

      N   =    364 คน  

  

 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดคือ 364 คน ในการตอบแบบสอบถาม 

โดยจะแจกแบบสอบถามดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เดินตามบานเพ่ือ

สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม หลังจากลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเก็บขอมูลกลับพบปญหาวา ไมสามารถหา

ประชากรกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไวในขางตนได จึงไดกลุมตัวอยางประชากรตามจริงท้ังสิ้น 262 

คน ท้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหวา อาจเกิดจากการนิยมสงลูกหลานออกไปเรียนนอกพ้ืนท่ี และคานิยมให

ลูกหลานรับราชการหรือทํางานในสวนราชการและบริษัท จึงเปนเหตุใหมีประชากรบางสวนตอง

ทํางานในตางจังหวัด ไมไดอยูในพ้ืนท่ี ทําใหประชากรท่ีกลาวขางตนมีแตชื่อในสํามะโนประชากร แต

ไมมีตัวตนในพ้ืนท่ีจริง 

 การเก็บขอมูลจากสังเกตอยางมีสวนรวมกับสมาชกิในชุมชน เนื่องจากการศึกษา

นี้ ผูวิจัยมุงศึกษาขอมูลเรื่องสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ โดยใชแวดวงการใช

ภาษาท่ีมีสถานการณตางๆ ประกอบดวย ดังนั้น นอกจากจะเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแลว ผูวิจัย

เลือกการสังเกตและมีสวนรวมกับสมาชิกในชุมชนในการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาอีกดวย ท้ังนี้

ผูวิจัยไดสอบถามความสมัครใจของครอบครัวท่ีจะเปนอาสาสมัครใหขอมูล โดยเลือกครอบครัวท่ีจะมี

คน 3 รุนอายุอยูในบานเดียวกัน และอนุญาตใหผูวิจัยอาศัยอยูในหมูบานและตามสังเกตการณใช

ภาษาไดในระยะเวลาท่ีกําหนดตอเนื่องเปนเวลา 2 เดือน แตเนื่องจากขอจํากัดดานสถานการณความ

ไมสงบในพ้ืนท่ี และการท่ีผูวิจัยเปนคนนอกพ้ืนท่ี จึงทําใหมีครอบครัวท่ีตรงกับคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

เพียง 1 ครอบครัวท่ียินยอมใหทําวิจัย 

 นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดดานเวลาท่ีไมสามารถทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลไดอยาง

ตอเนื่องบางครั้งผูวิจัยไดรับการแจงขอมูลวาใหออกจากพ้ืนท่ีไปกอนเพ่ือความปลอดภัย ทําใหการเก็บ
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ขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมตอหยุดชะงักระยะหนึ่ง เม่ือผูวิจัยไดรับแจงวาปลอดภัย จึงจะ

สามารถเขาเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีได แตผูวิจัยก็อยูอาศัยกับครอบครัวผูใหขอมูลและติดตามการใชภาษา

ของสมาชิกในครอบครัวเปาหมายตามท่ีไดรับอนุญาต พรอมท้ังรวมทํากิจกรรมในสังคมพรอมกับผูให

ขอมูลดวย 

 

 3.3.2 การกําหนดคุณสมบัติของประชากรผูใหขอมูล  

  เง่ือนไขในการเลือกกลุมประชากรท่ีเปนผูใหขอมูลในงานวิจัยนี้ ท้ังผูใหขอมูลใน

การตอบแบบสอบถามและผูใหขอมูลท่ีเปนครอบครัวเพ่ือเขาสังเกตอยางมีสวนรวม นั่นคือ เรื่องของ

อายุ โดยผูวิจัยกําหนดไววาเปนคนท่ีมีอายุ 3 ชวงอายุดวยกัน ดังนี้  

  1. ผูท่ีมีอายุระหวาง 18-30 ป เปนตัวแทนของผูใชภาษาวัยหนุมสาว  

  2. ผูท่ีมีอายุระหวาง 35-50 ป เปนตัวแทนของผูใชภาษารุนวัยกลางคน 

  3. ผูท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไป เปนตัวแทนของผูใชภาษาวัยสูงอายุ  

 

 การท่ีผูวิจัยกําหนดระยะหางของแตละชวงกลุมอายุของตัวอยางประชากรท่ี 5 ป 

นั่นคืออายุ 18-30 ป อายุ 35-50 ป และ อายุ 55 ปข้ึนไป เนื่องจาก ขอจํากัดของจํานวนประชากร

ผูใหขอมูลในพ้ืนท่ีตามท่ีผูวิจัยไดจากขอมูลนํารองพบวา จํานวนประชากรในแตละกลุมอายุมีจํานวน

ไมมากพอท่ีจะใหขอมูล จึงไมสามารถท้ิงชวงหางของการเก็บขอมูลได เพราะจะทําใหจํานวนกลุม

ตัวอยางประชากรนอยลง ทําใหผูวิจัยกําหนดกลุมอายุในการเก็บขอมูลตามท่ีกลาวมาขางตน 

 สําหรับวัยหนุมสาว การท่ีผูวิจัยเริ่มเก็บในชวงอายุ 18 ปนั้น เนื่องจากความ

จําเปนเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัยในคน หากผูวิจัยเก็บกลุมตัวอยางท่ีอายุไมถึง 18 ป ผูวิจัย

จําเปนตองขอความเห็นชอบจากผูปกครอง ในการเก็บขอมูลของผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย การ

เดินตามบานคนเพ่ือสัมภาษณอาจทําใหเสียเวลาและจําเปนตองรอผูปกครองเพ่ือเซ็นอนุญาต ผูวิจัยจึง

กําหนดระดับอายุวัยหนุมสาวในงานวิจัยนี้อยูท่ี 18-30 ป  

 สําหรับการเลือกกลุมเปาหมายครอบครัวเ พ่ือสังเกตการณใชภาษาตาม

สถานการณตางๆ นั้น ผูวิจัยเลือกสังเกตการเลือกใชภาษาในบาน ท่ีทํางาน และสถานท่ีตางๆ ตาม

สถานการณ และกรอกขอมูลการใชในแบบกรอกขอมูลท่ีสรางข้ึน พรอมท้ังจดบันทึกประกอบ      การ

สังเกตในทุกๆ ครั้งท่ีไดเขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ในบางครั้งหากไดรับอนุญาตจากกลุมตัวอยางก็จะมีการ

บันทึกเสียงรวมดวย หากสถานการณใดท่ีผูใหขอมูลไมอนุญาตใหบันทึกเสียงการสนทนา ผูวิจัยจะใช

การบันทึกภาคสนามในการเก็บขอมูลเชิงสังเกตภาคสนามแทน 
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3.4 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสังเกตแบบมีสวนรวม ในตําบลพรอน 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 สวนการเก็บ

ขอมูลแบบสังเกตแบบมีสวนรวมอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 ผูวิจัย

ดําเนินการลงพ้ืนท่ีและสอบถามดวยตนเอง พรอมท้ังเขาสังเกตอยางมีสวนรวมกับสมาชิกในครอบครัว

ตามกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกไว โดยเขาไปพักรวมกับสมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางนี้เปนเวลา        

2 เดือน เพ่ือสังเกตการณรวมสื่อสารของสมาชิกผูใหขอมูล  

 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการวิจัยนี้ประกอบดวย 1) แบบสอบถามเรื่องสถานการณ

และทัศนคติการใชภาษาตากใบ 2) แบบกรอกขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม โดยมีรายละเอียด

ในการสรางเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 

 

 3.5.1 แบบสอบถามเรื่องสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ 

  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเรื่องสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบสําหรับ

ใชในการสัมภาษณและใชบันทึกขอมูลท่ีได แบบสอบถามเรื่องสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอ

ภาษาตากใบนี้ ผูวิจัยศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยของ Grimes (1986 อางใน 

Chanmekha, 2003: p.20) และยูทากะ โทมิโอกะ (2552) และนํามาประยุกตเพ่ือนําไปสัมภาษณ

ประชากรกลุมตัวอยางในวัย 18-55 ปข้ึนไป โดยประชากรท่ีคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางจะตอง

ประชากรท่ีอาศัยอยูในในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวม 262 คน ในการตอบ

แบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีตามบาน และตามรานคาในชุมชนเพ่ือสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใช

วิธีสุมอยางงายดวยตนเอง ซ่ึงในแบบสอบถามประกอบดวย  

 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูบอกภาษา ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวเก่ียวกับอายุ 

เพศ ระดับการศึกษา ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงใชสอบถามขอมูลท่ัวไป และขอมูลท่ีไดนี้จะเปน

ขอมูลสําคัญ เปนตัวแปรท่ีนําไปพิจารณาวิเคราะหตอไป 

         สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษา ผูวิจัยประเมินเฉพาะ

ความสามารถในดานการฟง และการพูดของกลุมตัวอยางประชากร และนําไปประเมินโดยใชแบบ
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ประเ มินความสามารถทางภาษาของ The Foreign  Service Institute (FSI) เ พ่ือประเ มิน

ความสามารถในการใชภาษาของตนเอง (Self-assessment) ของผูพูด 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอภาษา ผูวิจัยใชแบบสอบถามประเมินทัศนคติ

ท้ังตอภาษาตากใบ และภาษาไทยมาตรฐานท่ีดัดแปลงมาจากงานวิจัยของยูทากะ โทมิโอกะ (2552) 

ซ่ึงมีขอคําถามท่ีวัดทศนคติเชิงบวกและเชิงลบ ผูวิจัยเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีเขากับบริบทของการใช

ภาษาตากใบและภาษาไทยกลางของคนในอําเภอตากใบ การเลือกประเมินทัศนคติภาษาตากใบไป

พรอมกับภาษาไทยมาตรฐานนี้ เพ่ือพิจารณาประเมินเปรียบเทียบหาความแตกตางทางทัศนคติตอท้ัง 

2 ภาษาของกลุมตัวอยางใหชัดเจนข้ึน หากรูแคทัศนคติภาษาของภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว 

อาจทําใหไมสามารถเปรียบเทียบและเห็นแนวโนมท่ีจะเกิดตอภาษาท่ีจะศึกษาได ผูวิจัยไดดัดแปลง

และตัดขอคําถามโดยในแบบสอบถามเรื่องสถานการณการใชภาษา โดยผูวิจัยไดปรับโดยการตัดขอ

คําถามเดิมจากการสํารวจนํารอง (pilot study) ออก เชน คําถาม “คุณพูดภาษาอะไรเวลาทําไร    

ทํานา” เพราะผูวิจัยเห็นวาสามารถนําไปรวมอยูในคําถามของสถานการณในท่ีทํางานได หรือในขอ

คําถามของการสํารวจนํารอง (pilot study) จะถามวา “คุณพูดภาษาอะไรกับปูยาตายาย, พอแม,    

พ่ีนอง และลูก” ผูวิจัยปรับเปนคุณพูดภาษาอะไรในครอบครัว สวนในแบบสอบถามทัศนคติตอภาษา

ตากใบ ผูวิจัยไดปรับใชคําถามจากแบบสอบถามของยูทากะ โดยปรับเพ่ิมขอคําถามในขอท่ี 1 “เปน

ภาษาท่ีมีเกียรติ มีศักด์ิศรี” เพ่ือดูวากลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติอยางไรตอภาษาตากใบและ

ภาษาไทยมาตรฐาน และตัดขอคําถามท่ีวา “ท่ือๆ ไมมีความหลากหลาย”, “สุภาพ”, “ไมสุภาพ”, 

“ไมสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน” และ “ไมมีแบบแผน” ออก เพราะจากการสํารวจนํารอง (pilot 

study) และจากการศึกษาคนควางานวิจัย ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา ภาษาตากใบใชอักษรเขียนอยาง

ภาษาไทยมาตรฐาน และไมใชภาษาท่ีใชในพิธีกรรมใดๆ และยังเปนภาษาท่ีใชในทองถ่ินมีเพียงสําเนียง 

และคําศัพทเฉพาะท่ีบงชี้ความเปนภาษาตากใบ จึงไมมีแบบแผนในการใชแตอยางใด ผูวิจัยจึงไมเลือก 

2 ขอนี้มาใสในแบบสอบถามทัศนคติของผูวิจัย สวนอีก 2 ขอคําถามท่ีผูวิจัยคัดออกคือ ไมสามารถ

แสดงอารมณไดชัดเจน และท่ือๆ ไมหลากหลาย เพราะผูวิจัยเห็นวา คําถามวาแสดงอารมณไดชัดเจน 

และมีคําสํานวนหลากหลาย จะไดคาระดับท่ีเห็นผลชัดอยูแลว จึงไมเลือกคําถามนี้ ไปใชใน

แบบสอบถาม ท้ังนี้ผูวิจัยไดเพ่ิมเติมขอมีเกียรติ มีศักด์ิศรีเขาไปในแบบสอบถาม เพ่ือถามพิจารณา

ทัศนคติในการมองภาษาของตนเองวามีศักดิ์ศรีมากนอยเพียงใด   

 สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชภาษา ผูวิจัยดัดแปลงมาจากงานวิจัยของยูทา

กะ โทมิโอกะ (2552) เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาประเมินวากลุมตัวอยางประชากรจะเลือกภาษา

แตกตางไปตามสถานการณการใชภาษาท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการอยางไร  
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 3.5.2 แบบบันทึกขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม 

        ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant 

Observation) เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีผูวิจัยเฝาติดตาม     ผู

บอกภาษา ผูวิจัยเปนผูสังเกต บันทึก และจดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลของการเก็บขอมูล

เก่ียวกับการเลือกภาษา ซ่ึงดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Fishman และ Gal (อางใน Fasold, 1984) 

รวมถึงงานวิจัยของ Grimes (1986 อางใน Chanmekha, 2003: p.20) ท้ังนี้แบบสังเกตอยางมีสวน

รวมนี้เปนเพียงแนวทางในการบันทึกขอมูลของผูวิจัยเทานั้น การจดบันทึกการสังเกตจริงๆ จะจด

บันทึกลงในสมุดของผูวิจัยซ่ึงจะมีรายละเอียดมากกวา  

 การเก็บขอมูลโดยการสังเกตอยางมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดเพียง  

1 ครอบครัว ซ่ึงอาจไมใชตัวแทนกลุมประชากรท้ังหมด แตการเก็บขอมูลแบบนี้เปนการเก็บขอมูล  

เชิงลึก ใชเวลาในการเก็บขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง และกระทําอยางใกลชิด จึงทําใหเห็นรายละเอียด

และความซับซอนของการใชภาษาไดเต็มท่ี อีกท้ังเปนท่ีรูกันอยูแลววาอําเภอตากใบจัดเปนพ้ืนท่ี

อันตราย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบ หรือพ้ืนท่ีสีแดง จึงเปนการยากลําบากท่ีผูวิจัยตองดูแล

ตัวเองในการเขาอยูในพ้ืนท่ีและหาครอบครัวกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บขอมูล 

 ระหวางท่ีผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรจากแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดพยายามคัดเลือกครอบครัวท่ีใหขอมูลในแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษา

ตากใบ เพ่ือหาครอบครัวกลุมตัวอยางท่ีจะขอพักอาศัยในการเก็บขอมูลใหตรงตามเง่ือนไขการวิจัย

และการขอจริยธรรมการวิจัยในคน คือ ครอบครัวท่ีมีประชากร 3 รุนอายุ ไดแก วัยหนุมสาว ท่ีมีอายุ

ระหวาง 18-30 ป วัยกลางคน ท่ีมีอายุระหวาง 35-50 ป และวัยสูงอายุ ท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไป และ

ไดรับการสัมภาษณจากแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ ครอบครัวท่ีได

ประกอบดวย วัยหนุมสาวผูหญิงจํานวน 2 คน เปนพ่ีนองกัน โดยพ่ีสาวคนโตมีอายุ 25 ป นองสาวคน

เล็ก มีอายุ 22 ป เปนพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรท้ังคู  วัยกลางคน ท่ีมีอายุระหวาง 

35-50 ป ไดแก คุณพอ มีอายุ 48 ป เปนพนักงานบริษัท คุณแมอายุ 49 ป อาชีพรับราชการ และวัย

สูงอายุ คือ คุณตา อายุ 75 ป และคุณยาย อายุ 67 ป มีอาชีพทําสวน และมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนใน

ทองถ่ินตากใบ  

 จากท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา การบันทึกขอมูลในแบบบันทึกการสังเกตอยางมี

สวนรวมนี้ เปนเพียงแนวทางใหผูวิจัยสังเกตในสวนของการเลือกภาษาตามสถานการณการใชภาษา 

โดยผูวิจัยจะแบงเปน 7 สถานการณ ไดแก สถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใช

ภาษาในหมูญาติพ่ีนอง สถานการณการใชภาษากับเพ่ือนบาน สถานการณการใชภาษาในสถานศึกษา 
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สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในการติดตอคาขาย และสถานการณการใช

ภาษาในการติดตอราชการ ซ่ึงผูวิจัยกําหนดตัวอักษรท่ีใชในการเก็บขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชภาษา

ตามสถานการณการใชภาษา ดังนี้ 

 

        TB     หมายถึง  ภาษาตากใบ  

        T      หมายถึง  ภาษาไทยกลาง  

        TB-T   หมายถึง  ใชท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง 

   M      หมายถึง  ภาษามลายู  

   O  หมายถึง  ภาษาอ่ืนๆ 
 

 สวนการเลือกภาษาของคูสนทนา จะแบงออกเปน 9 กรณี ไดแก พระสงฆ ผูท่ี

อาวุโสกวา พอแม เพ่ือนท่ีมีอายุเทากัน เพ่ือนบาน เด็ก พอคา/แมคา หมอ/พยาบาล และเจาหนาท่ี

ราชการ โดยผูวิจัยกําหนดตัวอักษรในการกรอกขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชภาษาตามคูสนทนา ดังนี้ 
 

        TB     หมายถึง  ภาษาตากใบ  

        T      หมายถึง  ภาษาไทยกลาง 

        TB-T   หมายถึง  ท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง 

   M      หมายถึง  ภาษามลายู  

   O  หมายถึง  ภาษาอ่ืนๆ 

 

 กอนจะเก็บขอมูลในชุมชน ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารใบยินยอมในการทําวิจัยในคน 

โดยสงเรื่องไปขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.ธ. ชุดท่ี 2 และไดรับ        

การอนุมัติในวันท่ี 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 รหัสโครงการคือ 085/2558 การจัดทําเอกสาร       

ใบยินยอมในการทําวจิัยในคนนี้ เพ่ือขออนุญาตกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยจะตองไปเก็บขอมูล และเม่ือไดรับ

อนุญาตใหเก็บขอมูลไดแลว จึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
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3.6 การเก็บขอมูล 
 

 การเก็บขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้มี 2 สวน ไดแก 

 

 3.6.1 การเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหประชากรกลุมตัวอยางตอบ โดยใชวิธีสุมอยางงาย 

เดินตามบานหรือนัดกลุมตัวอยางผานกํานัน บัณฑิตอาสาหมูบาน และนักเรียนในชุมชนตําบลพรอน 

และไดขอมูลท้ังสิ้น 262 คน ท้ังนี้กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําการขออนุญาตหัวหนาชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้

ไดแกกํานันตําบลพรอน เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลตามท่ีระบุไวในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูวิจัยสัมภาษณกลุมตัวอยางและจดบันทึกตามท่ีกลุมตัวอยางตอบดวย

ตนเอง หากมีกลุมตัวอยางหลายทาน ปราชญหมูบานจะชวยผูวิจัยสัมภาษณและจดบันทึกไปพรอมกับ

ผูวิจัย 

 

 3.6.2 การเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา 

  การเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา ผูวิจัยไดเลือกใชการสังเกตอยางมีสวนรวม 

การปฏิสัมพันธกับผูใหขอมูล โดยใชเวลาในการอยูอาศัยและการสนทนาพูดคุยจนไดรับความไววางใจ

ใหผูวิจัยอยูกับครอบครัวของผูใหขอมูลได และอนุญาตใหผูวิจัยติดตามสังเกตการณใชภาษาตาม

สถานการณตางๆ ตามท่ีกําหนดไว พรอมท้ังใหบันทึกเสียงสนทนาและการบันทึกขอมูลภาคสนามได  

  ผูวิจัยเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับ 

การเลือกภาษาตามสถานการณ 7 สถานการณ ไดแก สถานการณการใชภาษาในครอบครัว 

สถานการณการใชภาษาในหมูญาติพ่ีนอง สถานการณการใชภาษากับเพ่ือนบาน สถานการณการใช

ภาษาในสถานศึกษา สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในการติดตอคาขาย และ

สถานการณการใชภาษาในการติดตอราชการ และจดบันทึกอยางละเอียดลงในสมุดงานสังเกตอยางมี

สวนรวม การเขาอาศัยอยูในครอบครัวซ่ึงเปนกลุมตัวอยางนี้ ผูวิจัยคัดเลือกแลววาเปนครอบครัวท่ีมี

การใชภาษาตากใบเปนภาษาแม จํานวน 1 ครอบครัว ซ่ึงมีสมาชิกในครอบครัวเปนคน 3 กลุมอายุ 

ไดแก กลุมเยาวชน ท่ีมีอายุระหวาง 18-30 ป กลุมวัยกลางคน ท่ีมีอายุระหวาง 35-50 ป และกลุม

ผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไป ผูวิจัยตองขออนุญาตเก็บขอมูลอยูในบานหลังเดียวกันกับครอบครัวนี้ 

โดยอาศัยอยูรวมอาทิตยละ 2-3 วัน รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 30 วัน และขออนุญาตเขารวมกิจกรรม
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ตางๆ เพ่ือสังเกตการใชภาษาตามแตท่ีทางกลุมตัวอยางจะอนุญาตใหเขารวม ทุกครั้งท่ีไดรวมกิจกรรม

ตางๆ ผูวิจัยจะสังเกตและจดบันทึกขอมูลการเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยาง 

 

3.7 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

 

 การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ ใน

ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เม่ือนําขอมูลมาจัดระบบเรียบรอย จึงทําการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

 การวิเคราะหความสามารถในการใชภาษา ผูวิจัยจะวิเคราะหวาประชากรกลุมตัวอยาง 

มีความสามารถในการใชภาษามากหรือนอยเพียงไร ท้ังนี้ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมในการใช

ภาษา โดยแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก แบบประเมินความสามารถทางภาษาดวยตนเอง ซ่ึง

แบบประ เ มิ น คว า มส า ม า ร ถ ท า งภ า ษา ข อ ง  The Foreign Service Institute of the U.S. 

Department of State (FSI) โดยสวนแบบประเมินความสามารถทางภาษาดวยตนเองจะมีคะแนน

ตามคําตอบดังนี้  
 

   ลักษณะคําตอบ   ระดบัคะแนน 

     ได         1 

     ไมได        0 
 

 สวนแบบสอบถามของ The Foreign Service Institute of the U.S. Department 

of State (FSI) ผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

    

   ระดับ 1 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับพ้ืนฐาน 

     คําถามคือ 1. ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระอาทิตย  

    มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบเรียกอยางไร คุณสามารถบอก 

     เขาไดหรือไม 

   ระดับ 2 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง 

     คําถามคือ 2. ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตากใบ  

   คุณสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปนภาษาตากใบไดหรือไม

   และ 3. ถามีคนท่ีพูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตํารวจกับ 
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     คุณ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไปสถานีตํารวจใหกับเขาเปน 

     ภาษาตากใบไดหรือไม 

         ระดับ 3 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดี 

     คําถามคือ 4. สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตองพา 

     เขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการอธิบายวิธีกินยา  

     คุณสามารถเขาใจสิ่งท่ีหมอบอกไดหรือไม  

     และ 5. คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนําเก่ียวกับการ 

     ดูแลตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยาตรงเวลา ใหกับเพ่ือนบานท่ีไม 

     สบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม 

    ระดับ 4 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดีมาก 

     คําถามคือ 6. คุณสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกใน 

     ครอบครัวของคุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาท่ีการงาน เปน 

     ภาษาตากใบไดหรือไม  

     7. คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ีไหน พอแม 

     ของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม 

     และ 8. คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ีไหน พอ 

     แมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม 

   ระดับ 5 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับเดียวกับเจาของภาษา 

     คําถามคือ 9. คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ีไหน  

     พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม 

    และ 10. คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ี 

    ไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม 

 

 ขอคําถามจะมีระดับของความสามารถของการใชภาษาดังอธิบายไวขางตน หากผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบวา “ได” ในขอใดก็จะสื่อระดับความสามารถเปนคารอยละในแตละชวงอายุ

และนําไปวิเคราะหตอไป  
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(1) การวิเคราะหทัศนคติของประชากรกลุมตัวอยาง โดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห 

หาคาเฉลี่ย เพ่ือพิจารณาวามีกลุมตัวอยางประชากรเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด และคน

ในชุมชนตากใบมีทัศนคติทางบวกหรือทางลบมากนอยเพียงใด 

 ในการพิจารณาวาคําถามแตละขอ มีคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด ได

คํานวณคาเฉลี่ยโดยแปลงตัวเลือกเปนคะแนน 1 ถึง 5 ตาม ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 เพราะฉะนั้น คําบอกลักษณะท่ีมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับ 5 แสดงวามีคนเห็นดวย

จํานวนมาก สวนคําบอกลักษณะท่ีมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีคนไมเห็นดวยจํานวนมาก 
 

ตารางท่ี 3.1 
  

ตารางคะแนนเพ่ือพิจารณาอัตราสวนของคนท่ีเห็นดวย 

ตัวเลือก คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 

คอนขางไมเห็นดวย 2 

ปานกลาง 3 

คอนขางเห็นดวย 4 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 

 

ผูวิจัยจะพิจารณาวากลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติทางบวกหรือทางลบตอภาษา   

ตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน และมีทัศนคติทางบวกหรือทางลบนอยเพียงใด นอกจากนี้ ยัง

พิจารณาวามีความแตกตางตามอายุ   

การวิเคราะหการเลือกภาษาของประชากรกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะวิเคราะหวา ภาษาใด

เปนภาษาท่ีกลุมตัวอยางแตละกลุมเลือกใชในแตละสถานการณการใชภาษาและคูสนทนามากท่ีสุด 

เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวโนมในการใชภาษา โดยแบงวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก การเลือกภาษาตาม

สถานการณการใชภาษา และการเลือกภาษาตามคูสนทนา ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอในรูป 

มาตราชี้บง (Implicational Scale) ตามแบบของ Gal (อางใน Fasold, 1993) ซ่ึงมาตราบงชี้นี้จะ

แสดงความสัมพันธของขอมูลแตละหนวย 

(2) การวิเคราะหตีความภาพรวมชุมชนเพ่ือหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการธํารงภาษา 

และการเปลี่ยนภาษาของชุมชนชาวตากใบ ตามแนวคิดของ Fishman (อางใน Holmes, 1993) 
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และแนวคิดในการศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษาของ Fishman (1992) ซ่ึงใหความสําคัญกับการสื่อสาร

ระหวางวัยมาก โดยเห็นวาปจจัยหลักในการจัดระดับภาษาในการศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษานั้น 

จําเปนตองดูพลังทางภาษาโดยใชหลักการของรูปแบบ จึงเสนอกรอบประเมินท่ีเรียกกันวา 

Fishman’s GIDS  ซ่ึง Fishman ไดกําหนดกรอบไวโดยใหระดับ 1 คือ ภาษาท่ียังใชกันอยูอยาง

แพรหลาย ไปจนถึงระดับ 8 คือ ภาษาท่ีไมมีผูใชแลว กรอบแนวคิดนี้ Fishman ไดใชกรอบแนวคิด

ของ UNESCO และ Ethnologue (สถาบันภาษาของโลก) มาประยุกต ซ่ึงมีขอแตกตางตรงท่ี 

UNESCO จะใหความสําคัญกับการสงผานภาษาระหวางวัย ในขณะท่ี Ethnologue ใหความสําคัญ

กับจํานวนของผูพูดภาษาท่ี 1 เปนหลักสําคัญ เม่ือ Fishman นํามาประยุกตจึงไดกรอบการประเมิน

พลังของการใชภาษาออกมาไดเปน 8 ระดับเรียงไปเปนระดับดังตอไปนี้ 

 

 ระดับออนแอ 

  ระดับ 8 ผูพูดภาษาท่ียังคงเหลือเปนผูพูดในวัยสูงอายุ 

  ระดับ 7 ภาษาท่ีรุนพอแมรูจักดีพอท่ีจะใชกับรุนลูก แตก็ไมไดใชภาษานั้นถายทอด 

ใหกับรุนลูก 

  ระดับ 6 ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารโดยผูพูดทุกวัย และเปนภาษาท่ีหนึ่งของเด็ก 

  ระดับ 5 ภาษาพูดท่ีผูพูดทุกวัยใชสื่อสารกันอยางเขาใจดี และเม่ือถายทอดเปน 

ภาษาเขียนยังสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี 

 

 ระดับเขมแข็ง 

  ระดับ 4 ภาษาท่ีนําไปใชในระบบการศึกษา 

  ระดับ 3 ภาษาท่ีใชในชุมชนหรือ ภูมิภาค แตคนในชุมชนและคนนอกชุมชนยัง 

สามารถเขาใจกันได 

  ระดับ 2 ภาษาท่ีใชในชุมชน ภูมิภาค สื่อสารมวลชนของภูมิภาคและบริการรัฐ 

  ระดับ 1 ภาษาท่ีใชในราชการ การทํางาน สื่อสารมวลชน รฐั ท่ัวประเทศ 

  

3.8 การสรุปผลและอภิปรายผล 

 

 ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาท้ังหมดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การตอบคําถามหลักเก่ียวกับสถานการณภาษาตากใบท่ีอยูทามกลางสถานการณทางสังคม และจาก
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ผลการวิเคราะหท่ีไดจากขอ 3.7 เพ่ือคาดการณถึงแนวโนมท่ีนาจะเกิดข้ึนกับภาษาตากใบ รวมไปถึง

การอภิปรายผลท่ีเนนไปสูการสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการวางแผนและธํารงรักษาภาษาใน

ทองถ่ิน รวมท้ังการใชการศึกษาภาษาเปนฐานคิดในการพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความปรองดองและ

ความเขาใจซ่ึงกันและกันใหเกิดข้ึนกับคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย  
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บทที่ 4 

สถานการณการใชภาษาตากใบ 

 

 ในบทท่ี 4 ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหสถานการณการใชภาษาตากใบ ในอําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาสท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใช

ภาษาตากใบ ในประเด็นตอไปนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ีเก่ียวกับกลุมตัวอยางประชากรประกอบดวย ขอมูลสวนตัว

เก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

  สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษา 

  และสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชภาษา 

 

 อีกท้ังยังใชการสังเกตอยางมีสวนรวมสําหรับกิจกรรมตางๆ ท่ีผูวิจัยเฝาสังเกตติดตาม   

ผูบอกภาษา เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหเก่ียวกับการเลือกภาษา โดยพิจารณาจาก      

การเลือกใชภาษากับคูสนทนา ตามสถานการณการใชภาษา ดังรายละเอียดท่ีไดกลาวมาแลวใน     

บทท่ี 3 ผลของการวิเคราะหดานสถานการณการใชภาษาตากใบ มีดังนี้  

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับกลุมตัวอยางประชากร 

 

 4.1.1 ผลสํารวจกลุมประชากรในพ้ืนท่ี 

 หลังจากท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีและดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนในบทท่ี 3 เสร็จสิ้น 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส จํานวน 262 คน ท้ังนี้จํานวนกลุมตัวอยางประชากรท่ีไดนั้นจากเดิมผูวิจัยคํานวณหาจํานวน

กลุมตัวอยางประชากรโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ได 364 คน แตพบวา ในพ้ืนท่ี

ดังกลาวเปนพ้ืนท่ีสีแดงซ่ึงมีเหตุการณความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนใต สงผลใหเกิดความนิยม

สงลูกหลานออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาตางพ้ืนท่ี และประชากรบางสวนมีการโยกยายถ่ินเพ่ือ

ทํางานนอกพ้ืนท่ี ตามคานิยมของการใหลูกหลานรับราชการหรือทํางานในหนวยงานราชการ หรือ



Ref. code: 25595406300029LWA

51 

 

 

ทํางานบริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเปนเหตุใหมีประชากรบางสวน ไมไดอยูในพ้ืนท่ี ทํา

ใหประชากรดังกลาวมีแตชื่อในสํามะโนประชากรของหนวยงานภาครัฐ แตไมมีตัวตนในพ้ืนท่ีจริงของ

ชวงระยะเวลาท่ีผูวิจัยเก็บขอมูล การศึกษาในสวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางประชากร 

ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาแมหรือภาษาแรกท่ีกลุมตัวอยาง

ประชากรใช และภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางประชากร เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การศึกษาวิเคราะห ซ่ึงขอมูลท่ัวไปดานประชากรปรากฏดังในตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 

 

แสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชากร 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชากร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

106 

156 

 

40.5 

59.5 

รวม 262 100.0 

2. อาย ุ

       กลุมอายุ 18-30 ป 

       กลุมอายุ 35-50 ป 

       กลุมอายุ 55 ปข้ึนไป 

 

49 

142 

71 

 

18.7 

54.2 

27.1 

รวม 262 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา 

       มัธยมศึกษา/ปวช. 

       ปริญญาตรี/ปวส. 

       สูงกวาปริญญาตรี 

 

77 

82 

96 

7 

 

29.4 

31.3 

36.6 

2.7 

รวม 262 100.0 

4. อาชีพ 

รับจาง 

 

118 

 

45.0 
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ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชากร จํานวน รอยละ 

       คาขาย 

ทําสวน/ทํานา 

       รับราชการ 

อาชีพสวนตัว 

       นักเรียน/นักศึกษา 

31 

25 

61 

11 

16 

11.8 

9.5 

23.3 

4.2 

6.1 

รวม 262 100.0 

  

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชากรใน

ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบวา กลุมตัวอยางประชากรเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย 

อายุของกลุมตัวอยางประชากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ กลุมอายุ 35-50 ป คิดเปนรอยละ 54.2  

 สําหรับระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประชากรท้ัง 262 คน มีระดับ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 96 คน คิดเปนรอยละ 36.6 ซ่ึง

ใกลเคียงกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาท่ีมีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 

31.3 และจากขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเปนประชากรท่ีมีการศึกษา และ

สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ ปวช. ถึง ระดับปริญญาตรี และสําหรับการศึกษาท่ีสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี คือ สําเร็จปริญญาโท ในสวนอาชีพของกลุมตัวอยางประชากรพบวา สวนใหญประกอบ

อาชีพรับจาง ถึง 118 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยางประชากร โดยอาชีพรับจางจะไดแก 

รับจางกรีดยาง รับจางเลี้ยงสัตว และรับจางท่ัวๆ ไป ซ่ึงอาชีพสวนใหญแมจะเปนอาชีพรับจาง แต

อาชีพรับราชการก็มีจํานวนไมนอย คือมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ของกลุมตัวอยาง

ประชากร ท้ังนี้พบวา อาชีพรับราชการไดแก ขาราชการทองถ่ิน เชน พนักงานเทศบาล พนักงาน

อําเภอ พนักงาน อบต. พนักงานปาไม และขาราชการครู  

 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูท่ีมีอาชีพรับราชการสวนใหญ หากมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มักเปนผูท่ีมีอาชีพรับราชการครู หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงสวน

ใหญผูวิจัยจะไดพูดคุยสัมภาษณในวันเสาร-อาทิตย นอกจากนี้ผูท่ีรับราชการในองคกรสวนทองถ่ิน ท้ัง

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล พนักงานอําเภอ และพนักงาน อบต. พบวาจะมีระดับการศึกษาท่ี

หลากหลาย เชน ผูมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จะทําหนาท่ีเปนพนักงานขับรถ พนักงาน

เดินเอกสาร รวมท้ังอาสาสมัครปองกันภัย สําหรับการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สวนใหญจะเปน

เจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติงานในหนาท่ีประเภทงานบัญชี งานคลัง งานพัสดุ และสําหรับวุฒิการศึกษาท่ีสูง
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กวาปริญญาตรี คือระดับปริญญาโทนั้นมักจะดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับสูง ดังท่ีกลาวมานี้ สวน

ใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถทํางานรับราชการในละแวกบาน และชุมชนได หากมีครอบครัวและ

สรางบานในท่ีดินท่ีเปนมรดกตกทอด คนเหลานี้มักจะแตงงานกับคนในอําเภอเดียวกัน แตตางตําบล 

หรือตางหมูบาน หากแตงงานกับคนตางถ่ิน และทํางานนอกพ้ืนท่ีไมใชในละแวกบาน เทาท่ีผูวิจัย

สังเกตเห็นคือ มักสรางบานเรือนอยูในอําเภอเมือง และจะกลับมาเยี่ยมบุพการีในวันหยุดราชการ หรือ

วันเสาร-อาทิตย เทานั้น  สําหรับอาชีพรับจางนั้นจากขอมูลท่ีได สวนใหญจะมีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา และเปนคนในพ้ืนท่ี อาศัยอยูมาแตเกิด จะมีคนตางพ้ืนท่ีบางก็มักจะมาจากการยายถ่ิน

เพ่ือมารับจางกรีดยาง หรือแตงงานกับคนในทองถ่ิน แตมีไมมากนัก อาจเพราะปจจุบันมีเหตุการณ

ความไมสงบในพ้ืนท่ี จึงทําใหมีคนยายออกจากพ้ืนท่ีมากกวายายเขาในพ้ืนท่ีก็เปนได 

 

 4.1.2 กลุมตัวอยางประชากรกับการใชภาษาแรก 

 จากแบบสอบถามท่ีมีการประเมินการเลือกใชภาษาแมหรือภาษาแรกของกลุม

ตัวอยางประชากร โดยพิจารณาภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชเปนภาษาแรกตั้งแตเริ่มจําความได

และใชติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนท้ังภายในบานและชุมชนภาษา ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดัง

ปรากฏในตารางท่ี 4.2  

  

ตารางท่ี 4.2 

 

แสดงคารอยละของภาษาแรกท่ีกลุมตัวอยางประชากรท่ีใชภาษาตากใบเปนภาษาแม 

ภาษาแรกท่ี 

กลุมตัวอยางประชากรใชสื่อสาร 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

จํานวนประชากร รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 18 6.8 

ภาษาไทยใต 1 0.4 

ภาษาตากใบ 241 92.0 

ภาษามลายู 1 0.4 

ภาษาอีสาน 1 0.4 

รวม 262 100 
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 ภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชเปนภาษาแมหรือภาษาแรกมากท่ีสุด ไดแก 

ภาษาตากใบ มีจํานวนท้ังสิ้น 241 คน คิดเปนรอยละ 92 จากจํานวนประชากรกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 

262 คน สวนลําดับรองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ในขณะท่ี 

ภาษาไทยใต ภาษามลายูและภาษาอีสานมีจํานวนผูใชเปนภาษาแรกเพียงภาษาละ 1 คน คิดเปน  

รอยละ 0.4 ของกลุมตัวอยางประชากรท้ังหมด 

 ลักษณะสําคัญนี้ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางประชากรของตําบลพรอน ในอําเภอ

ตากใบใชภาษาแมซ่ึงก็คือภาษาตากใบเปนภาษาแรกเริ่มในการสื่อสาร ซ่ึงเปนภาษาพ้ืนฐานท่ีไดรับมา

ตั้งแตจําความได ประเด็นท่ีนาสนใจคือ มีกลุมตัวอยางประชากรเลือกตอบวาใชภาษาไทยกลาง 

ภาษาไทยใต ภาษามลายู และภาษาอีสานดวย กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามวาใชภาษาไทยกลาง 

ภาษาไทยใต ภาษามลายู และภาษาอีสานนั้น จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามพบวาเปนผูท่ียาย

เขามาอยูในพ้ืนท่ีตําบลพรอน เนื่องจากการแตงงานกับคนในพ้ืนท่ี กลุมตัวอยางประชากรท่ีใช

ภาษาไทยใตนั้นเปนคนจังหวัดสงขลาแตงงานกับคนในชุมชนและรับราชการอยูในอําเภอตากใบ 

 สวนผูท่ีใชภาษามลายูเปนภาษาแรกนั้น เปนคนไทยในจังหวัดนราธิวาสท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม แตงงานและไดอาศัยอยูในชุมชน ประกอบอาชีพเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขตําบล อาศัย

อยูในชุมชนไดประมาณ 15 ป สรางบานและตั้งรกรากอยูในหมูบานซ่ึงมีละแวกบานติดกับญาติพ่ีนอง

ของภรรยา 

 ผูท่ีใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแรก สวนใหญเปนคนตางถ่ินอ่ืน พบวาโดยมากจะ

ประกอบอาชีพรับราชการครู หรือรับราชการเปนเจาพนักงานสวนทองถ่ิน เชน เจาหนาท่ีเทศบาล 

หรือเจาหนาท่ีอําเภอแตงงานและอาศัยอยูในหมูบานมานานมากกวา 20 ป ซ่ึงคนท่ีมาจากตางถ่ินนี้ 

มักจะสอนใหลูกๆ พูดภาษาไทยกลางเปนภาษาแม จึงสงผลตอการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแรก

ของคนในกลุมอายุ 18-30 ป คิดเปนรอยละ 16.33 จากการพูดคุยสังเกต ผูวิจัยพบวา คนตางถ่ินท่ีพูด

ภาษาไทยกลางเปนภาษาแรกนั้น สวนใหญเม่ือหัดพูดภาษาตากใบก็พอท่ีจะพูดได แมสําเนียงจะเพ้ียน

ไปบาง แตก็มีสวนนอยท่ีจะไมสามารถใชภาษาตากใบไดแมจะอยูในพ้ืนท่ีมานาน เชน คุณครูทานหนึ่ง 

มาบรรจุรับราชการครูและแตงงานกับสามีซ่ึงเปนคุณครูในโรงเรียนเดียวกันมากวา 22 ป ท่ีพักอาศัยก็

อยูในหมูบานท่ีแวดลอมไปดวยคนท่ีพูดภาษาตากใบ แตคุณครูก็ไมพูดภาษาตากใบ ผูวิจัยถามวาจริงๆ 

แลวคุณครูสามารถพูดภาษาตากใบไดหรือไม คุณครูตอบวา มาอยูใหมๆ เคยหัดพูด แตรูสึกวายาก จึง

ไมหัดตอ แตฟงเขาใจทุกอยาง และโตตอบไปมากับคนอ่ืนๆ ในหมูบานได ใชศัพทตางๆ สื่อสารได แต

สําเนียงนั้นจะเปนภาษาไทยกลาง ไมใชสําเนียงตากใบ   
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 เม่ือพิจารณาการใชภาษาแรกของคนในชุมชนตากใบควบคูกับการแบงระดับอายุ

ของกลุมตัวอยางประชากร เพ่ือวิเคราะหทิศทางสถานการณของการใชภาษาตากใบของชุมชนผูใช

ภาษาตากใบในตําบลพรอน พบวามีสถานการณการใชภาษาแรกตามตารางท่ี 4.3 ดังนี้   

 

ตารางท่ี 4.3 

แสดงคารอยละของภาษาแรกท่ีกลุมตัวอยางประชากรใช จําแนกตามกลุมอายุ 
 

ภาษาแรกท่ี 

กลุมตัวอยางประชากร 

ใชสื่อสาร 

จําแนกตามกลุมอายุ 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

อายุ 18-30 ป 

(49) 

อายุ 35-50 ป 

(142) 

อายุ 55 ป ข้ึนไป 

(71) 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 8 16.33 7 4.92 3 4.23 

ภาษาไทยใต - - 1 0.70 - - 

ภาษาตากใบ 41 83.67 132 92.96 68 95.77 

ภาษามลายู - - 1 0.70 - - 

ภาษาอีสาน - - 1 0.70 - - 

รวม 49 100 142 100 71 100 

 

 จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามดานการใชภาษาแรก พบวากลุมตัวอยาง

ประชากร 3 รุนอายุ มีการใชภาษาแรกเปนภาษาตากใบในสัดสวนสูงท่ีสุดทุกกลุมอายุ แตท่ีมีลักษณะ

การใชภาษาแรกแตกตางกันก็คือ รุนอายุ 35-50 ป มีการใชภาษาแรกท่ีหลากหลายท่ีสุด ไดแก 

ภาษาไทยถ่ินใต (สงขลา) ภาษามลายู และภาษาอีสาน ขณะเดียวกันก็พบวาใชภาษาตากใบเปน

จํานวนสูงท่ีสุดดวย ในขณะท่ีรุนอายุ 18-30 ป และรุนอายุ 55 ปข้ึนไปพบวาใชภาษาตากใบและ

ภาษาไทยกลางเปนภาษาแรกเทานั้น แตมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ก็คือ ประชากรรุนอายุ 18-30 ป มี

สัดสวนของการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแรกสูงกวารุนอายุ 55 ปข้ึนไป และเปนรุนอายุท่ีใช

ภาษาไทยกลางในสัดสวนสูงกวาทุกรุนอายุ ตรงกันขามกับประชากรรุนอายุ 55 ปข้ึนไปมีสัดสวนของ

การใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกสูงท่ีสุด  

 สถานการณการใชภาษาแรกกับรุนอายุท่ีพบจากขอมูลขางตนนี้ หากพิจารณา

ตามแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนภาษา (language shift) ท่ีคริสตัล (Crystal, 1992) กลาวไว ก็นาจะแสดง



Ref. code: 25595406300029LWA

56 

 

 

ใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในชุมชนตําบลพรอน  และสามารถคาดการณ

สถานการณการใชภาษาตากใบของชุมชนพรอนท่ีคนสวนใหญใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกไดวา เริ่ม

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแลว เห็นไดวา คนรุนอายุ 18-30 ปใชภาษาไทยกลางในสัดสวนสูงกวากลุม

อ่ืน แมวาในสถานการณขณะนี้ ภาษาตากใบจะยังคงมีผูใชสือ่สารเปนภาษาแรกในจํานวนท่ีสูงอยู แต

ก็เปนท่ีนาสังเกตท่ีทุกกลุมอายุก็มีสัดสวนการใชภาษาไทยกลางเปนลําดับท่ี 2 ท้ังสิ้น ซ่ึงทําใหเห็นวา

ภาษาตากใบถูกเบียดหรือถูกแบงสัดสวนการใชเปนภาษาแรกมากข้ึน เม่ือผูวิจัยไดใชการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมกับผูใชภาษาจริงในชุมชนมารวมพิจารณาดวยแลว ก็ยิ่งทําให

เห็นสถานการณการใชภาษาตากใบและภาษาไทยกลางในชุมชนตําบลพรอนท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

ไดกลาวตอไปในหัวขอ 4.4 ของบทนี้  

 ในสวนของผูท่ีใชภาษาอ่ืนๆ เปนภาษาแรก ไดแก ภาษาไทยถ่ินใต ภาษามลายู 

และภาษาอีสานนั้น พบเพียงผูใชภาษาละ 1 คน ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลเหลานี้พบวา ท้ังหมด

เปนบุคคลตางถ่ินท่ียายถ่ินอาศัยเขามาอยูในชุมชนนี้เพราะการแตงงานกับคนในชุมชน มีท้ังท่ีเปนเพศ

หญิงและเพศชาย ภาษาแรกของบุคคลเหลานี้จึงเปนภาษาแรกของถ่ินเดิมของตนกอนท่ีจะยายเขามา

ในอําเภอตากใบ อยางไรก็ดี บุคคลเหลานี้ไดเขามาอยูอาศัยและมีครอบครัวกับคนในชุมชนภาษา  

ตากใบเปนระยะเวลาคนละประมาณ 10-20 ป ทําใหคนเหลานี้มีความรูภาษาตากใบอยูบาง สามารถ

ฟงภาษาตากใบไดอยางเขาใจ บางคนก็มีความสามารถท้ังการฟงและการพูดภาษาตากใบไดดีอีกดวย  

 จากการพิจารณาการใชภาษาแรกกับกลุมตัวอยางประชากร 3 รุนอายุ อาจพอ

สรุปในเบื้องตนไดถึงสถานการณการใชภาษาแรกของชุมชนตําบลพรอนวา ภาษาตากใบยังคงเปน

ภาษาแรกของผูใชภาษาทุกกลุมอายุและยังคงใชสื่อสารกันในชุมชนเปนภาษาหลัก ขณะเดียวกัน

ภาษาไทยกลางก็เริ่มมีแนวโนมเปนภาษาท่ีคนในชุมชนตําบลพรอน อําเภอตากใบใชสื่อสารกันมากข้ึน 

เนื่องจากพบการใชสื่อสารในทุกกลุมอายุ และมีจํานวนสูงท่ีสุดในรุนอายุ 18-30 ป ซ่ึงเปนผูใชภาษา

รุนอายุนอยและจะกลายเปนรุนผูใหญของชุมชนตอไป แนวโนมเชนนี้ก็อาจทําใหเขาใจไดวาท้ังภาษา

ตากใบและภาษาไทยกลางจะเปนภาษาหลักท่ีใชสื่อสารชุมชนตอไป    

  

 4.1.3 ผลของกลุมตัวอยางประชากรกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน  

 ภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวัน ไดแกภาษาท่ีกลุมตัวอยาง

ประชากรเลือกใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมักใชในท่ีทํางาน ในการปฏิสัมพันธกันใน

บาน วัด โรงเรียน หรือในชุมชน เชน ในตลาด รานคา การใชภาษาในชีวิตประจําวันจะแบงออกเปน

การเลือกใชภาษาตามเกณฑภาษาหลักและภาษารองของเฟอรกูสัน (Ferguson, 1966 อางใน 
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Fasold, 1993: p.62)  ท่ีผูพูดตองการสื่อสารในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด และภาษาท่ีผูพูดตองการ

เลือกใชสื่อสารในชีวิตประจําวันรองลงมา ดังปรากฏตามรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.4 - 4.7  

 

 

ตารางท่ี 4.4 

 

แสดงคารอยละของภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวัน 

ภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากร

ใชในชีวิตประจําวัน 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

จํานวนคน รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 27 10.3 

ภาษาไทยใต - - 

ภาษาตากใบ 232 88.6 

ภาษามลายู 3 1.1 

ภาษาอ่ืนๆ - - 

รวม 262 100 

  

 เ ม่ือพิจารณาท่ีการเลือกใชภาษาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน จากขอมูล

แบบสอบถาม พบวากลุมประชากรในชุมชนตําบลพรอนใชภาษา 3 ภาษาในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ไดแก ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู โดยภาษาตากใบอยูในสัดสวนสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู ซ่ึงเม่ือเทียบกับตาราง 4.2 จะพบวาภาษาไทยถ่ิน

ใตและภาษาไทยถ่ินอีสานจะหายไป เนื่องจากกลุมตัวอยางจะเลือกใชภาษาท่ีตนคิดวาเหมาะสมท่ีสุด

ในการสื่อสารในแตละสถานการณ เพราะในชุมชนสวนใหญเลือกใชภาษาไทยกลางและภาษาไทยตาก

ใบในการสื่อสาร จึงไมมีผูใชภาษาถ่ินอีสาน 

 ท่ีนาสนใจก็คือ เม่ือถามกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามวาใชภาษามลายูในการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันนั้น ผูวิจัยไดสัมภาษณเพ่ิมเติมและพบวา เปนเรื่องของความสนใจเฉพาะตัว

ของผูใหขอมูล เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรนี้จะใชภาษามลายูกับเพ่ือนท่ีใชภาษามลายูเปนภาษา

แรกและมีความสนิทสนมกันมานานพอสมควร เม่ือตนมีความสนใจ ตองการเรียนรูภาษามลายูจาก

เพ่ือน ซ่ึงเพ่ือนก็เปนคนสอนใหพูด จึงทําใหตนใชภาษามลายูในการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเพ่ือนท่ี

พูดภาษามลายูได รวมท้ังสามารถใชติดตอสื่อสารกับคนนอกพ้ืนท่ีท่ีใชภาษามลายูไดดวย  
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 เ ม่ือพิจารณาการใชภาษาในชีวิตประจําวันจําแนกตามกลุมอายุของกลุม

ประชากรตามรุนอายุแลว พบผลการใชภาษาในชีวิตประจําวันตามรุนอายุดังท่ีปรากฏในตารางท่ี  4.5  

 

 

ตารางท่ี 4.5 

 

แสดงคารอยละของภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันจําแนกตามกลุมอายุ 

 

ภาษาท่ีใชใน 

ชีวิตประจําวัน 

จําแนกตามกลุมอายุ 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

อายุ 18-30 ป 

(49) 

อายุ 35-50 ป 

(142) 

อายุ 55 ป ข้ึนไป 

(71) 

จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 11 22.45 15 10.56 1 1.41 

ภาษาไทยใต - - - - - - 

ภาษาตากใบ 37 75.51 125 88.03 70 98.59 

ภาษามลายู 1 2.04 2 1.41 - - 

ภาษาอ่ืนๆ - - - - - - 

รวม 49 100 142 100 71 100 

 

  จากการพิจารณาตารางท่ี 4.4 และ 4.5 ภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชใน

ชีวิตประจําวันเม่ือจําแนกตามกลุมอายุ ผูวิจัยพบวา ทุกกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก

ในการสื่อสาร แตอยางไรก็ตามพบวา ในทุกกลุมอายุมีคนเลือกใชภาษาไทยกลางในชีวิตประจําวันดวย

เชนกัน ท้ังนี้จากการสังเกตพบวา คนในวัยหนุมสาวและวัยทํางานเปนกลุมท่ีเลือกใชภาษาไทยกลาง

เปนจํานวนมาก สวนหนึ่งเปนผลมาจากความจําเปนในการใชภาษาไทยกลางเพ่ือสื่อสารในการทํางาน

และการเรียนกับคนท่ีไมสามารถสื่อสารกันดวยภาษาตากใบได  

 สําหรับภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวันรองลงมา ผล         การ

ศึกษาวิจัยปรากฏผลรายละเอียดตามตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 

 

แสดงคารอยละของภาษาท่ีกลุมตัวอยางใชในชีวิตประจําวันรองลงมา 

ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มากท่ีสุดรองลงมา 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

จํานวนคน รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 205 78.24 

ภาษาไทยใต 5 1.91 

ภาษาตากใบ 49 18.70 

ภาษามลายู 3 1.15 

ภาษาอ่ืนๆ - - 

รวม 262 100 
 

  

 เ ม่ือพิจารณาภาษาท่ีกลุ มตั วอย างประชากรเลือกใช เปนภาษารองใน

ชีวิตประจําวัน พบวา สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลางเปนภาษารอง คิดเปนรอยละ 78.24 ในขณะ

ท่ีภาษาไทยใตมีกลุมตัวอยางประชากรเลือกใชเปนภาษารองในลําดับท่ีสามโดยมีผูเลือกใช คิดเปน 

รอยละ 1.91 และภาษามลายูก็มีผูเลือกใชเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ1.15 ของ

กลุมตัวอยางประชากรท้ังหมด การท่ีภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานและเปนภาษาราชการของ

ประเทศ จึงสงผลใหกลุมตัวอยางประชากรสวนใหญเลือกใชภาษาไทยกลางเปนภาษารองใน         

การติดตอสื่อสาร ท้ังนี้ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา กลุมตัวอยางมักจะเลือกใชภาษาท่ีตนคิดวา

เหมาะสมท่ีสุดในการสื่อสารแตละสถานการณและคูสนทนา นอกเหนือจากการเลือกใชภาษาไทย

กลางเปนภาษารองมากท่ีสุดแลว ภาษาไทยใตก็เปนภาษาท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชเปนภาษารองใน

ชีวิตประจําวัน ผูวิจัยสังเกตวา คนปกษใตตางถ่ินก็มาทํางานและตั้งรกรากอยูในจังหวัดนราธิวาส ซ่ึง

สวนใหญจะเปนคนในจังหวัดใกลเคียงเชน นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา เชนเดียวกับ

ผูวิจัยเปนตน บางครั้งในการลงพ้ืนท่ีผูวิจัยก็เลือกใชภาษาไทยใตเพ่ือสื่อสารกับคนในชุมชน และพบวา 

หลายคนสามารถใชภาษาไทยใตโตตอบไดดี การทํางานรวมกับคนตางถ่ิน การยายถ่ินจากการมา

แตงงานกับคนตากใบทําใหคนในชุมชนมีความสามารถในการใชภาษาไทยใต จนสงผลใหเลือกใช

ภาษาไทยใตเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน ในขณะท่ีภาษามลายูจะถูกเลือกใชเปนภาษารองในคนท่ี
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ใชภาษามลายูเปนภาษาแรกในการสื่อสาร และเพ่ือนสนิทท่ีอยากเรียนรูดังท่ีกลาวมาขางตนแลว โดย

สวนใหญจะใชในท่ีทํางานกับเพ่ือนรวมงาน และผูมาติดตอประสานงาน 

 การท่ีภาษาตากใบไมคอยนิยมเลือกใชเปนภาษารอง เนื่องจากปกติแลว ภาษา

ตากใบเปนภาษาหลักท่ีเลือกใชในบาน ในชุมชน กับคูสนทนาท่ีเปนญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนสนิทอยูแลว 

ผูวิจัยสังเกตวา ผูท่ีเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษารองนี้ สวนใหญจะประกอบอาชีพหรือมีหนาท่ี    

การงานท่ีอยูในหมูบานหรือในอําเภอตากใบ เชน รับจางท่ัวไป ชางเสริมสวย พอคา แมคา   

 เม่ือนําภาษารองท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชในชีวิตประจําวัน มาจําแนกตามกลุมอายุ 

ปรากฏผลรายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.7 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7 

 

แสดงคารอยละของภาษาท่ีกลุมตัวอยางใชในชีวิตประจําวันรองลงมา จําแนกตามกลุมอายุ 

 

ภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวันมาก

ท่ีสุดรองลงมา 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

อายุ 18-30 ป 

(49) 

อายุ 35-50ป 

(142) 

อายุ 55 ป ข้ึนไป 

(71) 

จํานวน

คน  

รอยละ จํานวน

คน  

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 35 71.43 115 80.99 57 80.28 

ภาษาไทยใต - - 2 1.41 3 4.23 

ภาษาตากใบ 14 28.57 23 16.19 10 14.08 

ภาษามลายู - - 2 1.41 1 1.40 

ภาษาอ่ืนๆ - - - - - - 

รวม 49 100 142 100 71 100 
 

 

  เม่ือจําแนกภาษารองท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชในชีวิตประจําวันตามอายุ พบวา 

ภาษาไทยกลางมีผูใชท้ังสิ้น 205 คน กลุมอายุท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ 35-50 ป และกลุมอายุท่ีใช

ภาษาไทยกลางนอยท่ีสุดคือ 18-30 ป สําหรับกลุมอายุ 18-30 ป เปนเพียงกลุมอายุเดียวท่ีไมเลือกใช
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ภาษาไทยใตและภาษามลายู ในขณะท่ีกลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป มีผูเลือกใช

ภาษาไทยใตและภาษามลายูเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน 

  จากตารางนี้มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ กลุมตัวอยางประชากรในกลุมอายุ 18-30 ป 

ไมเลือกใชภาษาไทยใตและภาษามลายูสื่อสารในชีวิตประจําวัน เม่ือนํามาพิจารณาประกอบกับ     

การสังเกตของผูวิจัย จากการลงพ้ืนท่ีและลองใชภาษาไทยใตสนทนาพูดคุยกับกลุมตัวอยางประชากร

ในกลุมอายุนี้ มีบางบางสวนท่ีจะตอบกลับเปนภาษาไทยกลางบอกวาไมเขาใจ หรือบางคนก็จะให

ผูวิจัยพูดชาๆ เพ่ือใหฟงเขาใจงายข้ึน ในสวนภาษามลายูนั้น ผูวิจัยพบวา กลุมอายุ 18-30 ป มี         

ผูเลือกใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในชีวิตประจําวัน แตไมปรากฏการเลือกใชเปนภาษารองของคน

ในกลุมอายุนี้ เปนไปไดวา ภาษามลายูเปนภาษาท่ีตองเรียนรูและใชเวลาฝกฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ี

สนใจใฝรูจริงๆ จึงจะสามารถใชภาษามลายูในการสื่อสาร ประกอบกับการเกิดเหตกุารณความไมสงบ

ในพ้ืนท่ี จึงทําใหการปฏิสัมพันธดวยความสนิทสนมกับผูท่ีใชภาษามลายูลดนอยลง จึงไมเอ้ือตอ    

การเรียนรูภาษามลายูของคนวัยนี้ เม่ือเปนเชนนี้ จึงคาดการณตอไปไดวา หากมีผูใชภาษาอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากภาษาตากใบ กลุมตัวอยางประชากรกลุมอายุ 18-30 ป ก็อาจเลือกใชภาษาไทยกลางใน

การสื่อสาร เพราะความสามารถในการใชภาษาไทยกลางของกลุมนี้จะมีมากกวาภาษาอ่ืน อีกท้ัง

ภาษาไทยกลางก็เปนภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารของประชากรในประเทศไทยดวย  

 

 4.1.4 ผลสรุปตัวอยางประชากรกับสถานการณการเลือกใชภาษา 

 จากการพิจารณาภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชเปนภาษาแรก ในปจจุบัน

สถานการณการใชภาษาตากใบสามารถวิเคราะหไดวาภาษาตากใบยังคงเปนภาษาแรกหรือภาษาแม

ในชุมชนชาวตากใบ ตามหลักการจัดคุณสมบัติของภาษาแรกและภาษารองของ Ferguson (1966 

อางใน Fasold, 1993: p.62)   ภาษารองท่ีใชในชุมชน กลุมตัวอยางนี้จะเลือกใชภาษาไทยกลาง 

ภาษาไทยใต และภาษามลายูตามลําดับ  

 หากพิจารณาสรุปภาษาแรกและภาษารองท่ีกลุมตัวอยางประชากรเลือกใชใน

ชีวิตประจําวันโดยจําแนกตามกลุมอายุแลว พบวา กลุมอายุ 18-30 ป เลือกใชภาษาตากใบ ภาษาไทย

กลาง และภาษามลายู เปนภาษาหลัก เลือกใชภาษาไทยกลาง และภาษาตากใบเปนภาษารอง ท้ังนี้ใน

กลุมอายุนี้ไมพบผูเลือกใชภาษาไทยใตและภาษามลายูเปนภาษารองเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ในขณะท่ีกลุมอายุ 35-50 ป เลือกใชภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู เปนภาษาหลัก 

เหมือนกับกลุมอายุ 18-30 ป และเลือกใชภาษารอง คือ ภาษาไทยกลาง ภาษาตากใบ ภาษาไทยใต 

และภาษามลายู และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป สวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก มีเพียงคน
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เดียวในกลุมอายุนี้ท่ีเลือกใชภาษาไทยกลางเปนภาษาหลัก แตเม่ือเลือกใชภาษารองกลับพบวา กลุม

อายุนี้ เลือกใชภาษารองคือ ภาษาไทยกลาง ภาษาตากใบ ภาษาไทยใต และภาษามลายู ซ่ึงเหมือนกับ

กลุมอายุ 35-50 ป สรุปไดวา คนในชุมชนสวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก และเลือกใช

ภาษาไทยกลางเปนภาษารอง ท้ังนี้เม่ืออยูในบาน ในครอบครัว ในหมูบาน หรือในสถานการณท่ีไมเปน

ทางการ ประชากรชาวตากใบจะเลือกใชภาษาตากใบท่ีเปนภาษาหลักในการติดตอสื่อสาร และเม่ืออยู

ในโรงเรียน ในท่ีทํางานในสถานท่ีราชการ หรือในสถานการณท่ีเปนทางการ ประชากรชาวตากใบจะ

เลือกใชภาษาไทยกลางท่ีเปนภาษารองเพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 ผลจากการศึกษาภาษาแรกและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันเพ่ือใชพิจารณาเรื่อง

ภาษาหลักและภาษารองในชุมชนแลว ยังสามารถทําใหเห็นแนวโนมของการเลือกภาษาของผูพูดใน

ชุมชน ซ่ึงผลจากการศึกษานี้จะชวยทําใหเห็นสถานการณการใชภาษาในปจจุบันของชุมชนและ

สามารถคาดการณแนวโนมของการใชภาษาในตําบลพรอน อําเภอตากใบท่ีนาจะเกิดข้ึนในอนาคตได  

 

4.2 ผลการวิเคราะหความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรในอําเภอตากใบ 

 

 ความสามารถในการใชภาษาในงานวิจัยนี้  หมายถึงความสามารถในการใชภาษาของ

กลุมตัวอยางประชากร เฉพาะความสามารถในดานการฟงและการพูด เนื่องจากภาษาตากใบใช

ตัวอักษรเดียวกับภาษาไทย มีสําเนียงการพูดและคําศัพทท่ีเปนเอกลักษณ ดังนั้น ในแบบสอบถามสวน

นี้จึงประยุกตใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาของ The Foreign  Service Institute (FSI) 

เพ่ือประเมินความสามารถในการใชภาษาของตนเอง (Self-assessment) ของผูพูด และนําผลท่ีไดมา

วิเคราะหระดับความสามารถในการใชภาษาซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 4.2.1 ความสามารถทางภาษาในดานการฟง 

 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถทางภาษาซ่ึงไดจากการท่ีผูวิจัยใหกลุม

ตัวอยางประชากรประเมินความสามารถในการใชภาษาของตนเอง (Self-assessment) ในดาน    

การฟงและการพูด จากการศึกษาความสามารถทางภาษาในดานการฟงผูวิจัยพบวา จํานวนของกลุม

ตัวอยางประชากรท่ีมีความสามารถในการฟงภาษาท่ีใชอยูในชุมชน และมีคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 

นั้น พบวา มีจํานวน 3 ภาษา คือ ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ดังแสดงรายละเอียด

ดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 

 

แสดงคารอยละของความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร 
 

ความสามารถในการฟง 
กลุมตัวอยางประชากร (262) 

จํานวนคน รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 258 98.5 

ภาษาไทยใต 167 63.7 

ภาษาตากใบ 254 96.9 

ภาษามลายู 78 29.8 

ภาษาอ่ืนๆ 7 2.7 

 

 ผูวิจัยเลือกพิจารณาสรุปความสามารถดานการฟงของกลุมตัวอยางประชากรใน

ชุมชนชาวตากใบจากจํานวนท่ีมีผูเลือกมากกวารอยละ 50 ซ่ึงจากตารางขางตนนี้ จะเห็นวากลุม

ตัวอยางประชากรสวนใหญมีความสามารถในการฟงเกินรอยละ 90 อยูท่ี 2 ภาษา คือภาษาไทยกลาง

และภาษาตากใบ คิดเปนรอยละ 98.5 และรอยละ 96.9 ตามลําดับ และมากกวารอยละ 50 อยูท่ี     

1 ภาษา คือ ภาษาไทยใต สวนภาษามลายูนั้น คนในชุมชนตากใบมีความสามารถดานการฟงภาษา

มลายูเพียงรอยละ 29.8 ถือเปนเพียงสวนนอย เม่ือเทียบกับผูท่ีสามารถฟงภาษาไทยกลาง ภาษา  ตาก

ใบ และภาษาไทยใต สวนภาษาอ่ืนๆ ท่ีคนในชุมชนตากใบสามารถฟงได และฟงเขาใจ คือ เปนภาษา

อีสาน และภาษาอังกฤษ 

 เม่ือนําขอมูลเก่ียวกับความสามารถในดานการฟงของกลุมตัวอยางประชากร มา

จําแนกตามกลุมอายุ ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 

 

แสดงคารอยละของความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร จําแนกตามกลุมอายุ 

 

ความสามารถ 

ในการฟงของ 

กลุมตัวอยางประชากร 

 กลุมตัวอยางประชากร (262) 

อายุ 18-30 ป 

(49) 

อายุ 35-50 ป 

(142) 

อายุ 55 ป ข้ึนไป 

(71) 

จํานวน

คน  

รอยละ จํานวน

คน  

รอยละ จํานวน

คน  

รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 47 17.94 142 54.20 69 26.34 

ภาษาไทยใต 34 12.98 89 33.97 44 16.79 

ภาษาตากใบ 47 17.94 139 53.05 68 25.95 

ภาษามลายู 8 3.05 46 17.56 24 9.16 

ภาษาอ่ืนๆ 6 2.30 1 0.38 - - 

 

  ความสามารถดานการฟงของกลุมตัวอยางประชากรเม่ือจําแนกตามกลุมอายุ 

ผูวิจัยพบวา ความสามารถในการฟงภาษาไทยกลางของชุมชนชาวตากใบ ในกลุมอายุ 35-50 ป มอง

วาตนเองมีความสามารถในการฟงได และฟงเขาใจทุกคน ในขณะท่ีกลุมอายุ 18-30 ป และกลุมอายุ 

55 ปข้ึนไป มีเพียง 2 คนในแตละกลุมอายุเทานั้น ท่ีมองวาตนเองฟงภาษาไทยกลางไดไมดีพอ สวน

ความสามารถในการฟงภาษาตากใบของกลุมตัวอยางประชากรในกลุมอายุ 35-50 ป ท่ีมีจํานวน   

142 คน มองวาตนเองมีความสามารถในการฟงภาษาตากใบไดดีอยูท่ี 139 คน รองลงมาคือ กลุมอายุ 

55 ปข้ึนไป และกลุมอายุ 18-30 ป ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 

 

สรุปความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร 

 

ความสามารถในการฟง 

กลุมอายุ 18-30 ป 

(49) 

กลุมอายุ 35-50 ป 

(142) 

กลุมอายุ 55 ปข้ึนไป 

(71) 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ฟงได 1 ภาษา 3 6.12 3 2.11 4 5.63 

ฟงได 2 ภาษา 10 20.41 40 28.17 19 26.76 

ฟงได 3 ภาษา 25 51.02 63 44.37 28 39.44 

ฟงได 4 ภาษา 11 22.45 35 24.65 20 28.17 

ฟงได 5 ภาษา 0 0.00 1 0.70 0 0.00 

รวม 49 100.00 142 100.00 71 100 

 

 ผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยางประชากรทุกกลุมอายุโดยสวนใหญมองวาตนเองมี

ความสามารถในการฟงไดอยูท่ี 4 ภาษา โดยกลุมอายุ 18–30 ป และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป ในขณะท่ี

กลุมอายุ 35-55 ป เปนกลุมท่ีมองวาตนเองมีความสามารถในการฟงได 5 ภาษา ซ่ึงภาษาท่ีเพ่ิมข้ึน

และมีเพียงคนเดียวคือ ภาษาอีสาน อันเนื่องจากเปนผูท่ีแตงงานกับคนท่ีพูดภาษาอีสาน จึงฟงภาษา

อีสานไดบาง เขาใจคําศัพทภาษาอีสานบางเทานั้น  

 

 4.2.2 ความสามารถทางภาษาในดานการพูด 

 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถทางภาษาในดานการพูดผูวิจัยพบวากลุม

ตัวอยางประชากรมีความสามารถในการพูดได 3 ภาษา คือภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และ

ภาษาไทยถ่ินใต แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 4.11 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 

แสดงคารอยละของความสามารถในการพูดของกลุมตัวอยางประชากร 
 

ความสามารถในการพูด 
กลุมตัวอยางประชากร (262) 

จํานวนคน รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 253 96.6 

ภาษาไทยใต 97 37.0 

ภาษาตากใบ 258 98.5 

ภาษามลายู 56 21.4 

ภาษาอ่ืนๆ 7 2.7 

 

จากตารางขางตน จะเห็นไดวากลุมตัวอยางประชากรสวนใหญมีความสามารถใน

การพูดภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง มากท่ีสุดสองอันดับแรก ในอัตราใกลเคียงกัน โดยมี

ความสามารถในการพูดภาษาตากใบสูงท่ีสุด รอยละ 98.5 รองลงมาคือ มีความสามารถพูดภาษาไทย

กลางได รอยละ 96.6 ขณะเดียวกันก็พูดภาษาไทยถ่ินใต ภาษามลายู และภาษาไทยถ่ินอีสานได

ตามลําดับ  

เม่ือจําแนกความสามารถดานการพูดตามกลุมอายุ พบผลการศึกษาตาม

รายละเอียดในตารางท่ี 4.12 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 

 
 

แสดงคารอยละของความสามารถในดานการพูดของกลุมประชากร จําแนกตามกลุมอายุ 

 
 

ความสามารถ 

ในการพูดของ 

กลุมตัวอยาง

ประชากร 

กลุมตัวอยางประชากร (262) 

 

กลุมอายุ 18-30 ป 

(49) 

 

กลุมอายุ 35-50 ป 

(142) 

 

กลุมอายุ 55 ป 

ข้ึนไป 

(71) 
 

จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ จํานวน

คน 

รอยละ 

ภาษาไทยกลาง 46 17.56 139 53.05 68 25.95 

ภาษาไทยใต 19 7.25 52 19.85 26 9.92 

ภาษาตากใบ 49 18.70 140 53.44 69 26.34 

ภาษามลายู 6 2.30 30 11.45 20 7.63 

ภาษาอ่ืนๆ 6 2.30 1 0.38 - - 

 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ชุมชนชาวตากใบในตําบลพรอน อําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาสนั้น สามารถจัดเปนชุมชนท่ีมีภาวะหลายภาษาได เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรท้ัง 

3 กลุม มีความสามารถในการพูดได 4 ภาษา ของกลุมตัวอยางประชากรท่ีวิจัยในครั้งนี้ โดยในกลุม

อายุ 18-30 ป และกลุมอายุ 35-50 ป มองวาตนเองมีความสามารถในการพูดไดถึง 5 ภาษา ซ่ึงภาษา

อ่ืนๆ ไดแก ภาษาอังกฤษและภาษาอีสาน 
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ตารางท่ี 4.13 

 
 

สรุปความสามารถในการพูดของกลุมตัวอยางประชากรจําแนกตามกลุมอายุ 

 

ความสามารถในการพูด 

 

กลุมอายุ 18-30ป 
 

กลุมอายุ 35-50ป 
 

กลุมอายุ 55 ปข้ึนไป 
 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

พูดได 1 ภาษา 3 6.12 3 2.11 4 5.63 

พูดได 2 ภาษา 20 40.8 74 52.1 35 49.3 

พูดได 3 ภาษา 21 42.9 50 35.2 20 28.2 

พูดได 4 ภาษา 5 10.2 15 9.86 12 16.9 

รวม 49 100 142 100 71 100 

 

จากตารางจะเห็นวา  กลุมอายุ  55 ปข้ึนไป  มีความสามารถในการพูดได         

4 ภาษา ท้ังนี้ภาษาท่ีปรากฏใชพบวามีภาษาไทยกลาง ภาษาไทยใต ภาษาตากใบ ภาษามลายู ภาษา

อีสาน และภาษาอังกฤษ ซ่ึงข้ึนอยู กับความสามารของแตละบุคคล แตสามารถสรุปไดวามี

ความสามารถในการพูดอยูท่ี 4 ภาษา คิดเปนรอยละ 16.9  ซ่ึงเปนอัตราท่ีถือวาสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

กลุมอายุอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกลุมตัวอยางประชากรในกลุมอายุ 18-30 ป มีความสามารถในการพูดได     

3 ภาษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.9 และกลุมอายุ 35-50 ป มีความสามารถในการพูดได 2 ภาษา

ในจํานวนท่ีสูง คิดเปนรอยละ 52.1 

จากการแสดงผลของแตละตารางพบวาสอดคลองกับลักษณะของการเปนชุมชน

พหุภาษาท่ีจะพิจารณาความสามารถดานการใชภาษาของคนในชุมชน ท่ีวาจะสามารถฟง-พูดไดอยาง

นอย 2 ภาษา และสามารถใชภาษาท่ีอยูแวดลอมไดดีพอควร  

นอกจาก การใชแบบประเมินความสามารถทางภาษาของThe Foreign  

Service Institute (FSI) เพ่ือดูความสามารถในการใชภาษาของคนในชุมชนวาสามารถฟง-พูด ไดก่ี

ภาษาแลว ผูวิจัยยังไดใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณ

ตางๆ โดยใหกลุมตัวอยางประเมินความสามารถทางภาษาตากใบดวยตนเอง ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้คือ

การจะมีคะแนนตามคําตอบดังนี้  
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   ลักษณะคําตอบ   ระดบัคะแนน 

     ได    1 

     ไมได   0 

  

จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและหาระดับความสามารถในการใชภาษาของ The 

Foreign  Service Institute (FSI) โดยผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 

   ระดับ 1 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับพ้ืนฐาน 

   ระดับ 2 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง 

   ระดับ 3 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดี 

   ระดับ 4 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดีมาก 

   ระดับ 5 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับเดียวกับเจาของภาษา 

 

 ผลการวิเคราะหเพ่ือประเมินระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบของกลุม

ตัวอยางพบรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.14 ตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.14 

 

แสดงคารอยละของความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ 

 

ขอ 

 

ความสามารถในการใชภาษาตากใบ 

ในสถานการณตางๆ  

ได ไมได 
 

จํานวนคน 
 

รอยละ 
 

จํานวนคน 
 

รอยละ 

1 ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระ

อาทิตย มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบ

เรียกอยางไร คุณสามารถบอกเขาไดหรือไม 

261 99.6 1 0.4 

2 ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตาก

ใบ คุณสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปน

ภาษาตากใบไดหรือไม 

261 99.6 1 0.4 
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ขอ 

 

ความสามารถในการใชภาษาตากใบ 

ในสถานการณตางๆ  

ได ไมได 
 

จํานวนคน 
 

รอยละ 
 

จํานวนคน 
 

รอยละ 

3 ถามีคนท่ีพูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานี

ตํารวจกับคุณ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไป

สถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษาตากใบไดหรือไม 

260 99.2 2 0.8 

4 สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตอง

พาเขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบใน

การอธิบายวิธีกินยา คุณสามารถเขาใจสิ่งท่ีหมอ

บอกไดหรือไม 

260 99.2 2 0.8 

5 คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนํา

เก่ียวกับการดูแลตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยา

ตรงเวลา ใหกับเพ่ือนบานท่ีไมสบาย เปนไข ตัว

รอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม 

261 99.6 1 0.4 

6 คุณสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกใน

ครอบครัวของคุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาท่ี

การงาน เปนภาษาตากใบไดหรือไม 

261 99.6 1 0.4 

7 คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ี

ไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ได

หรือไม 

 

259 98.9 3 1.1 

8 คุณสามารถเลาประวัติของคุณและความใฝฝนใน

อนาคตเปนภาษาตากใบไดหรือไม 

261 99.6 1 0.4 

9 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี 

(คลองแคลว) 

259 98.9 3 1.1 

10 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพ

ชาวตากใบรุนเกาๆ หรือไม 

258 98.5 4 1.5 

 



Ref. code: 25595406300029LWA

71 

 

 

 จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประชากรประเมินวาตนเองมีความสมารถ

ในการใชภาษาตากใบไดดี โดยทุกขอคําถามจะไดคารอยละ 98-99 ซ่ึงผลจากตารางนี้สามารถนําไป

แยกคาระดับคะแนนและจําแนกตามกลุมอายุไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.15 

 
แสดงคารอยละของระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆจําแนกตามกลุมอาย ุ

 

ระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ 

กลุมอายุ 
 

15-30ป 
 

35-50ป 
55 ป

ข้ึนไป 

ระดับ 1 

1 ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระอาทิตย มะละกอ 

รม กางเกงในภาษาตากใบเรียกอยางไร คุณสามารถบอกเขาได

หรือไม 

 

98       100         100 

ระดับ 2 

2 ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตากใบ คุณสามารถ

เขาใจ และโตตอบกลับไปเปนภาษาตากใบไดหรือไม 

 

 

98      100        100 

 
3 ถามีคนท่ีพูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตํารวจกับคุณ คุณ

สามารถเขาใจและบอกทางไปสถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษา

ตากใบไดหรือไม 

ระดับ 3 

4 สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตองพาเขาไปหา

หมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการอธิบายวิธีกินยา คุณ

สามารถเขาใจสิ่งท่ีหมอบอกไดหรือไม 

 

 

96         99       100 
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ระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ 

กลุมอายุ 
 

15-30ป 
 

35-50ป 
55 ป

ข้ึนไป 

5 คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนําเก่ียวกับการดูแล

ตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยาตรงเวลา ใหกับเพ่ือนบานท่ีไม

สบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม 

ระดับ 4 

6 คุณสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวของ

คุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาท่ีการงาน เปนภาษาตากใบได

หรือไม 

 

 

96          99      100 

7 คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ีไหน พอแม

ของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม 

8 คุณสามารถเลาประวัติของคุณและความใฝฝนในอนาคตเปน

ภาษาตากใบไดหรือไม 

ระดับ 5 

9 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี (คลองแคลว)  

95          98         100 10 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพชาวตากใบรุน

เกาๆ หรือไม 

 

 เม่ือพิจารณาจากท้ัง 2 ตารางขางตน พบวา ประชากรในชุมชนมีความสามารถ

ในการใชภาษาตากใบไดดี การวิเคราะหคารอยละจะเห็นวากลุมอายุ 55 ปข้ึนไปมีคารอย 100 ซ่ึงคา

ระดับท่ีสูงของคนในกลุมนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชภาษาตากใบสูงกวากลุมอายุอ่ืนๆ

ท้ังนี้ไมแตกตางจากคาระดับของคนในกลุมอายุ 18-30 ป และกลุมอายุ 35-50 ป แตคาระดับคะแนน

ท่ีคอยๆ ลดลงก็จะชี้ใหเห็นถึงความสามารถท่ีลดลงไปดวย เม่ือคนท้ัง 2 กลุมอายุคอยๆ ลดระดับ

ความสามารถในการใชภาษาตากใบลง จนอาจสงผลใหคาระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบ

ของคนในชุมชนลดลงไปในอนาคตได 

 นอกจากวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับกลุมตัวอยางประชากรท้ังขอมูลสวนตัว

เก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการใช
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ภาษา ซ่ึงในการศึกษาสถานการณการใชภาษานั้นจะพิจารณาขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชภาษาของ

กลุมตัวอยางประชากรรวมดวย 

 

4.3 ผลการวิเคราะหการเลือกใชภาษา 

 

 การเลือกใชภาษาของผูพูดในชุมชนท่ีมีภาวะหลายภาษาหรือพหุภาษาจะสงผลตอ    

การสลับภาษา (code-switching) ตามคูสนทนาและในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาสื่อสารใหเขา

กับสถานการณตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใชภาษาหนึ่งเม่ืออยูนอกบาน หรือ

เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคท่ีใชก็ได การพิจารณาการเลือกใชภาษาของผูพูดในชุมชนพหุภาษานี้จะ

ชวยทําใหเขาใจสถานการณภาษาในชุมชนไดวาจะมีความเขมแข็งหรืออยูในภาวะถดถอย  

 ผูวิจัยประยุกตแนวคิดทฤษฎีการเลือกภาษา (Language Choice) ของฟชแมน 

(Fishman, 1984) และของฟาโซลด (Fasold, 1993) เขาดวยกัน สถานการณการใชภาษาตากใบ 

โดยพิจารณาท่ีการเลือกใชภาษาตามแวดวงการใชภาษาของกลุมประชากรในชุมชน เชน สถานท่ี 

หัวขอ และคูสนทนา โดยผูวิจัยจะใชแบบสอบถามการเลือกใชภาษาเพ่ือใหกลุมตัวอยางประชากรได

ประเมินตนเองกอน และผูวิจัยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมเพ่ือวิเคราะหสถานการณการใชภาษา 

ท้ังนี้การวิเคราะหจะคลอบคลุมในเรื่องหัวขอการสนทนา คูสนทนา ความสัมพันธระหวางผูพูดและ   

คูสนทนา ปฏิกิริยาระหวางผูสนทนา โดยเลือกสังเกตการสื่อสารในสถานท่ีและสถานการณของ     

การสนทนาในชุมชน    

 จากแบบสอบถามการเลือกใชภาษา ใชสัญลักษณตอไปนี้ แทนการใชภาษาตางๆ ดังนี้ 

 

  T  แทนการใชภาษาไทยกลาง 

  TB แทนการใชภาษาตากใบ 

  TS แทนการใชภาษาไทยใต 

  M แทนการใชภาษามลายู 

  O แทนการใชภาษาอ่ืนๆ 

 



Ref. code: 25595406300029LWA

74 

 

 

 การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากร จากแบบสอบถามวาเลือกใชภาษาใดมาก

ท่ีสุดเม่ืออยูในสถานการณตางๆ ผลของการศึกษา จําแนกตามสถานท่ีและสถานการณการสื่อสารได

ดังนี้  

ผลการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว จากขอมูลแบบสอบถาม

การเลือกใชภาษา พบวา เม่ือผูใหขอมูลอยูบานหรือสื่อสารในครอบครัว มีลักษณะการเลือกใชภาษา

ปรากฏตามตาราง 4.16 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

แสดงคารอยละของการเลือกใชภาษาเม่ืออยูบาน  
 

การเลือกใชภาษา 
T TB TS M O T/TB TB/M T/M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับพอ 3.4 91.2 2.3 0.8 0.4 1.5 0.4 - 100 

พูดกับแม 3.1 91.2 2.3 0.8 0.4 1.5 0.4 0.4 100 

พูดกับลูก (หากทาน

ไมมีลูกกรุณาสมมุติวา 

หากทานมีลูก ทานจะ

พูดภาษาใดกับลูก) 

9.2 76.0 2.3 1.1 0.4 10.7 0.4 - 100 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวาเม่ืออยูบาน กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง แตมีขอสังเกต คือการเลือกใชภาษามลายู ผูวิจัยพบวา เนื่องจาก

กลุมตัวอยางเปนคนท่ีพูดภาษามลายูอยูกอนแลว เม่ือมาแตงงานกับคนในหมูบาน หากตองสนทนากับ 

พอ แม ของตนท่ีอยูอีกตําบลก็จะใชภาษามลายู เม่ือผูวิจัยถามย้ําถึงคําตอบท่ีกลุมตัวอยางเลือก ก็

ยังคงเลือกคําตอบเดิม สวนภาษาอ่ืนๆ นั้น ผูวิจัยพบเพียงภาษาเดียวคือ ภาษาอีสาน เนื่องจาก     การ

ยายถ่ินมาทํามาหากิน เม่ือแตงงานกับคนในหมูบาน จึงมีเหตุผลคลายกันกับกลุมตัวอยางท่ีเลือกใช

ภาษามลายู นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวามีการเลือกใชภาษามากกวา 1 ภาษาเม่ืออยูท่ีบาน ซ่ึงมากท่ีสุด

คือภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง 
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ตารางท่ี 4.17 

 

แสดงคารอยละของการเลือกใชภาษาเม่ืออยูในหมูบานหรือละแวกบาน  

การเลือกใชภาษา T TB TS M TB-T TB-M TB-TS รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับเพ่ือนสนิทเรื่อง

วางแผนเท่ียวกัน 

6.5 80.5 1.9 0.8 9.2 0.8 0.4 100 

พูดกับเพ่ือนบานเรื่อง

เทศกาลท่ีจะจัดกัน 

7.3 80.2 1.9 0.4 9.2 0.8 0.4 100 

 

 เม่ือพิจารณาคารอยละจากตารางท่ี 4.17 การเลือกใชภาษาเม่ืออยูในหมูบานหรือ

ละแวกบาน ยังคงเปนภาษาตากใบท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง แตในสถานการณนี้ 

ก็มีการเลือกใชภาษาไทยไทยใต เนื่องจากในชุมชนก็มีคนเขาออกเยี่ยมเยียน และบางครั้งเพ่ือนๆ 

ญาติๆ ก็มาจากตางถ่ิน ผูวิจัยเองเม่ืออยูในพ้ืนท่ีหากไมใชภาษาไทยกลาง ก็จะใชภาษาไทยใตสนทนา 

ซ่ึงบางคนก็โตตอบกับผูวิจัยเปนภาษาไทยใตได บางคนก็จะโตตอบเปนภาษาตากใบ ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับ

ความสามารถทางภาษาของคนๆ นั้น ท้ังนี้จากตารางจึงเห็นวา การเลือกภาษาก็จะมีเลือกภาษาใช

มากกวา 1 ภาษา บางครั้งก็จะใชภาษาตากใบสลับกับภาษาไทยกลาง หรือเลือกใชภาษาตากสลับกับ

ภาษามลายู และเลือกใชภาษาตากใบกับภาษาไทยใตรวมดวย 
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ตารางท่ี 4.18 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีโรงเรียน  

การเลือกใชภาษา T TB TS M TB-T TB-M TB-TS T-TS รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับเพ่ือนสนิท

เรื่องแผนท่ีจะไป

เท่ียวหลังเลิกเรียน 

8.0 70.2 0.8 0.8 18.7 0.4 1.1 - 100 

พูดกับเพ่ือนสนิท

เรื่องวิชาท่ีเรียน 

11.5 65.6 - 0.8 20.2 0.4 0.8 0.8 100 

พูดกับครูเรื่อง

ปญหาในวิชาเรียน 

44.7 30.5 - 0.8 21.8 0.4 1.1 0.8 100 

 

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.18 พบวาเม่ืออยูท่ีโรงเรียน กลุมตัวอยางประชากรเม่ือ

สนทนากับเพ่ือนสนิทจะเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาไทยกลางแตหากสนทนากับ

คุณครูก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด มีบางท่ีเลือกใชภาษาตากใบ ซ่ึงจากการสอบถามพบวาจะ

ใชภาษาตากใบเม่ือคุณครูเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนากับตน หากคุณครูเริ่มประโยคดวย

ภาษาไทยกลาง ก็จะโตตอบดวยภาษาไทยกลางกลับไป ในขณะท่ีหากคุณครูเปนคนมลายู และตนพูด

ได อยากเรียนรูภาษาเพ่ิมเติมก็จะสนทนาภาษามลายูกับคุณครูเพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติม 

 

ตารางท่ี 4.19 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีวัด  

การเลือกใชภาษา T TB TS TB-T รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับพระสงฆ 8.8 77.5 0.8 13.0 100 

 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวาเม่ืออยูท่ีวัด ในการสนทนากับพระสงฆนั้น จะเลือกใชภาษา

ตากใบมากท่ีสุด และรองลงมาจะใชท้ัง 2 ภาษา คือภาษาตากใบและภาษาไทยกลางท้ังนี้จะมี       
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การเลือกใชภาษาไทยใตรวมดวย จากการสังเกตผูวิจัยพบวา บางครั้งก็มีพระจากท่ีอ่ืนมาจําพรรษา 

และก็มีคนจากทองถ่ินอ่ืนเขามาทํากิจกรรมในวัด เม่ืออยูในวัดและสนทนากัน จึงมีการเลือกใชภาษา

มากกวา 1 ภาษาดังท่ีปรากฏตามตาราง 

  

ตารางท่ี 4.20 

 
 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีทํางาน  

การเลือกใชภาษา T TB M TB-T TB-M TB-TS T-TS รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับเพ่ือนรวมงานเรื่องแผน

ท่ีจะไปซ้ือของหลังเลิกงาน 

14.9 61.8 0.4 20.6 0.4 1.1 0.8 100 

พูดกับเพ่ือนรวมงานเรื่อง

การจัดประชุม 

24.0 49.6 0.8 23.3 0.4 1.1 0.8 100 

พูดกับหัวหนาเรื่องการจัด

ประชุม 

46.6 26.3 0.8 23.3 1.1 1.1 0.8 100 

 

เม่ือพิจารณาคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีทํางานผูวิจัยพบวา เม่ือสนทนากับ

เพ่ือนรวมงานถึงเรื่องท่ัวไป หรือเรื่องท่ีเปนทางการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบ

มากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกใชท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง แตหากพูดกับหัวหนางานก็จะ

เลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาตากใบ โดยหากเปนภาษาตากใบก็จะใชกับหัวหนา

งานท่ีตนรูจักและเปนคนในชุมชนท่ีตนอยู ปกติก็พูดคุยกันดวยภาษาตากใบอยูแลว ท้ังนี้ผูวิจัยสังเกต

วา หากประโยคเริ่มของการสนทนา หากใครเลือกใชภาษาใด คูสนทนาก็จะโตตอบดวยภาษานั้น 

เพราะแมคูสนทนาเปนเพ่ือนในชุมชน อยูในหมูบานเดียวกัน เม่ือเริ่มสนทนาภาษาไทยกลาง ก็จะ

ไดรับการตอบกลับดวยภาษาไทยกลางเชนกัน 
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ตารางท่ี 4.21 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีโรงพยาบาล  

การเลือกใชภาษา 

 

T TB M TB-T T-M TB-TS TB-M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับแพทยและ

พยาบาล 

55.7 11.5 0.8 30.5 0.4 0.4 0.8 100 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา เม่ืออยูท่ีโรงพยาบาล จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด ถึง

รอยละ 55.7 และรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะใชท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง 

หากพบวาแพทยและพยาบาลเริ่มพูดภาษาตากใบหรือภาษาไทยกลางกับตนกอน ซ่ึงสําหรับคนท่ีมี

ความสามารถใชไดหลายภาษา เม่ือเจอแพทยหรือพยาบาลท่ีเปนคนอิสลามและพูดภาษามลายู ก็

สามารถใชภาษามลายูในการสื่อสารไดอีกดวย  

 

ตารางท่ี 4.22 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีอําเภอหรือเทศบาล  

การเลือกใชภาษา T TB M TB-T T-M TB-TS T-TS TB-M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับเจาหนาท่ี 55.0 10.3 0.4 32.4 0.4 0.4 0.8 0.4 100 

 

 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.22 พบวาเม่ือพูดกับเจาหนาท่ีอําเภอหรือเทศบาล กลุม

ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุดและรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะ

ใชท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลางซ่ึงผลท่ีปรากฏจะใกลเคียงกับผลในตารางท่ี 4.21 สังเกตไดวา 

หากเปนสถานท่ีราชการท่ีตองเขารับบริการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาไทยกลางใน   

การติดตอสื่อสาร และจะใชมากกวา 1 ภาษาข้ึนอยูคูสนทนาจะเริ่มใชภาษาอะไร 
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ตารางท่ี 4.23 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีตลาด รานคาในหมูบาน ริมถนน  

การเลือกใชภาษา T TB M TB-T T-M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับแมคาท่ีพูดภาษาตากใบได ซ่ึงเขา

โตตอบการซ้ือขายดวยภาษาตากใบ 

3.1 90.1 1.1 5.7 - 100 

พูดกับแมคาท่ีพูดภาษาไทยกลาง ซ่ึงเขา

โตตอบการซ้ือขายดวยภาษาไทยกลาง 

48.5 34.7 0.4 16.0 0.4 100 

 

 เม่ือพิจารณาคารอยละของการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีตลาด รานคาในหมูบาน หรือริม

ถนนผูวิจัยพบวาเม่ือพูดกับแมคาท่ีพูดภาษาตากใบได ซ่ึงใชภาษาตากใบในการโตตอบการซ้ือขายกลุม

ตัวอยางประชากร ก็จะโตตอบดวยภาษาตากใบและมากถึงรอยละ 90.1 แตก็มีท่ีเลือกใชภาษาอ่ืน

โตตอบ ท้ังภาษาไทยกลาง ภาษามลายู และก็มีท่ีเลือกใชท้ังภาษาไทยกลางและภาษาตากใบ ซ่ึง

ขณะท่ีผูวิจัยสังเกตก็จะพบวา มีคนท่ีพูดไดดีท้ัง 2 ภาษาแตหากสินคาท่ีซ้ือ เปนสินคาท่ีมีชื่อเรียก

ภาษาไทยกลาง ผูซ้ือก็จะสลับภาษาไปเปนภาษาไทยกลาง และเม่ือเริ่มใชภาษาไทยกลางก็จะสนทนา

ภาษานั้นอยูอีกพักใหญ จึงจะกลับไปใชภาษาตากใบอีกครั้ง บางครั้ง หากกําลังซ้ือขายกันอยูและพบ

คนท่ีใชภาษาไทยกลางเขามาซ้ือของ ก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางในการรวมวงสนทนา สวน          

การเลือกใชภาษาเม่ือพูดกับแมคาท่ีพูดภาษาไทยกลาง ก็จะโตตอบการซ้ือขายดวยภาษาไทยกลางมาก

ท่ีสุด รองลงมาจะเลือกใชภาษาตากใบ แตก็ปรากฏการเลือกใชภาษามลายูรวมอยูดวย ซ่ึงผูวิจัย

สอบถามผูท่ีเลือกใชภาษามลายูวา ทําไมจึงเลือกตอบขอนี้ ก็สรุปไดวาคําบางคําก็ยังไมสามารถออก

เสียงได จึงเลือกใชภาษาเดิมของตัวเอง ซ่ึงบางครั้งในขณะท่ีสนทนากัน ก็มีบางท่ีผูตอบใชภาษามลายู 

หากผูวิจัยไมเขาใจในบางคําก็อาศัยถามคนในครอบครัว หรือบัณฑิตหมูบานท่ีไปดวยกันเพ่ือให     

การสัมภาษณในครั้งนั้นผานไปดวยดี 
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ตารางท่ี 4.24 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีตางจังหวัด 

การเลือกใชภาษา T TB M TB-T T-M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พูดกับคนท่ีพูดภาษาตากใบได ซ่ึงเขา

พูดถามทางทานไปยังสถานท่ีตางๆ 

6.9 84.0 0.4 8.8 - 100 

พูดกับคนท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐาน 

ซ่ึงเขาพูดถามทางทานไปยังสถานท่ี

ตางๆ 

55.7 27.5 0.4 16.0 0.4 100 

 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวาเม่ือกลุมตัวอยางประชากรอยูในตางจังหวัด การพูดกับกับคนท่ี

พูดภาษาตากใบได ซ่ึงเขาพูดถามทางทานไปยังสถานท่ีตางๆ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษา

ตากใบมากท่ีสุดผูวิจัยสังเกตวา การไดไปพบปะคนท่ีสามารถพูดภาษาตากใบไดในท่ีตางถ่ิน จะกระตุน

ใหใชภาษาตากใบและสนทนากันอยางออกรส มากกวาการพบเจอกันท่ัวๆ ไปในหมูบานหรือในชุมชน 

ลักษณะเชนนี้แสดงถึงการใหความสําคัญและความพยายามท่ีจะรักษาภาษาตากใบของตนเองไวและ

เม่ือตองพูดกับคนท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐาน ก็เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานในการโตตอบมากท่ีสุดถึง

รอยละ 55.7 และรองลงมาคือเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบแมจะอยูในตางถ่ินก็ตาม 

 

ตารางท่ี 4.25 

 

แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาท่ีครอบครัวทานใชมากท่ีสุดเม่ือพูดกับทาน 

การเลือกใชภาษา T TB TS M TB-T TB-M รวม 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

พอ 5.3 87.8 2.3 0.8 3.4 0.4 100 

แม 5.0 87.8 2.3 1.1 3.4 0.4 100 

ลูก (หากไมมีใหเวนไว) 11.8 74.0 2.3 - 11.5 0.4 100 
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 เม่ือพิจารณาคารอยละของการเลือกใชภาษาท่ีครอบครัวกลุมตัวอยางประชากรเลือกใช

มากท่ีสุด พบวา ท้ังครอบครัวเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกใชภาษาไทยกลาง ซ่ึง

เม่ือพิจารณาคารอยละของเลือกใชภาษาในการสนทนาของลูกตอผูปกครอง จะพบวา จะมีการใช

ภาษาไทยกลางมากกวาพอและแมอีกดวย 

 

ตารางท่ี 4.26 

 

แสดงสรุปการเลือกใชภาษาตามสถานการณการใชภาษาจําแนกตามกลุมอายุ 
 

สถานการณการใชภาษา 
กลุมอายุ 

18-30 ป 35-50 ป 55 ปข้ึนไป 

ครอบครัว TB TB TB 

เพ่ือนบาน TB TB TB 

สถานศึกษา T TB TB 

วัด TB TB TB 

การคาขาย T TB TB 

ท่ีทํางาน T TB TB 

สถานท่ีราชการ T T T 

  

 จากตารางท่ี 4.26 พบวาการเลือกใชภาษาตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัว 

เพ่ือนบานและในวัด กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบ แตหากเปนในสถานการณการใช

ภาษาในสถานศึกษา การคาขาย และท่ีทํางานจะพบวา กลุมอายุ 18-30 ปจะเลือกใชภาษาไทยกลาง 

ในขณะท่ีกลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไปจะยังคงเลือกใชภาษาตากใบอยู แตสําหรับ

สถานการณในสถานท่ีราชการแลว ทุกกลุมอายุจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการติดตอราชการ ซ่ึง

ภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานท่ีมีศักดิ์ศรีและถูกเลือกใชในการติดตอราชการ 

 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม 

 

 จากการท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีและทําการสํารวจชุมชน เพ่ือคนหาครอบครัวท่ีเขาอยูเพ่ือสังเกต

อยางมีสวนรวม โดยผูวิจัยไดเลือกครอบครัวท่ีมีคน 3 กลุมอายุ ซ่ึงไดแก กลุมอายุ 18-23 ป เปน
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ผูหญิงท้ังคู พ่ีสาวคนโตอายุ 25 ป และนองสาวอายุ 22 ปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทรท้ังคู สวนกลุมอายุ 35-50 ป ไดแก คุณแมอายุ 49 ป อาชีพรับราชการ คุณพออายุ 48 ป 

อาชีพพนักงานบริษัทและกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป คือ คุณตาอายุ 75 ปสวนคุณยายอายุ 67 ป ท้ัง 2 คน

มีอาชีพทําสวนเล็กๆ นอยๆ ตามแตฤดูกาล ผูวิจัยติดตอขออาศัยอยูในบานตามแตเจาของบานสะดวก 

โดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน รวมเวลาท่ีไดอยูจริงๆ ประมาณ 30 วัน ซ่ึงผูวิจัยจะสังเกตและจดบันทึก

ขอมูลตางๆ ตามท่ีไดเขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ บางครั้งจะไดบันทึกเสียงการสนทนาหากไดรับการยินยอม

ในสถานการณนั้น ซ่ึงหากกลุมตัวอยางไมสะดวกผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียง เพราะบางครั้งการตองขอ

อนุญาตกอน ทําใหกลุมตัวอยางไมกลาพูด ผูวิจัยจึงตองบันทึกเสียงตามความสะดวกและตามท่ีไดรับ

อนุญาตเทานั้น ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะไดการจดบันทึกเปนลงรายละเอียดของขอมูลไว บางครั้งหากมี

โอกาสก็จะไดนั่งตามรานคาในหมูบาน ตามตลาด ตามโรงเรียน เพ่ือสังเกตการใชภาษา หรือหากได

ติดตามกลุมตัวอยางไปตามท่ีตางๆ โดยการอาสาขับรถไปสงก็จะไดขอมูลบาง ผูวิจัยจะใชแบบเก็บ

ขอมูลสังเกตอยางมีสวนรวมมาจดบันทึกการใชภาษาตากใบตามท่ีไดลงพ้ืนท่ีการเก็บขอมูลในการวิจัย

ครั้งนี้ คอนขางลาชาเนื่องจากบางครั้งมีเหตุการณความไมสงบ ทําใหไมปลอดภัยหากเดินทางเขาพ้ืนท่ี 

จึงตองเลื่อนการเก็บขอมูลออกไปบางตามแตเหตุการณ 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนของการสังเกตอยางมีสวนรวม ผูวิจัยจะพิจารณาขอมูลตาม

สถานการณการใชภาษา ตามแนวคิดของ Fishman (1984) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแบงสถานการณ

ออกเปน 6 สถานการณ ดังนี้ สถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใชภาษากับเพ่ือน

บาน สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในสถานศึกษา สถานการณการใชภาษา

ในการคาขาย สถานการณการใชภาษาในท่ีทํางาน และสถานการณการใชภาษาในสถานท่ีราชการ 

เพ่ือดูสถานการณของการใชภาษาตากใบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 4.4.1 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัว 

 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัวจากขอมูลท่ีได

จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา การเลือกภาษาของกลุมตัวอยางประชากร แตละกลุมอายุจะเลือกใช

ภาษาไมเหมือนกันโดยในกลุมผูมีอายุ 55 ปข้ึนไป มักใชภาษาตากใบในการสนทนาในทุกสถานการณ

และทุกระดับ ยิ่งมีอายุมากข้ึน การเปลี่ยนภาษาไปใชภาษาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทย

ใตยิ่งมีนอย ซ่ึงตางกับวัย 35-50 ป มักจะพิจารณาเลือกใชภาษาตามคูสนทนาและแวดวง หากเปนใน

ท่ีทํางาน สถานท่ีราชการ หรือตางจังหวัด สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลาง แตสําหรับบางคนท่ีมี

ความสามารถในการใชภาษาไทยใต หรือภาษามลายูก็จะสนุกท่ีจะเลือกใชภาษาตามคูสนทนาและ
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ความสามารถในการใชภาษาของตน ซ่ึงไมเหมือนกับกลุมอายุ 18-30 ป จะเลือกใชภาษาตากใบ

เฉพาะในบานและเพ่ือนบานเทานั้น ในโรงเรียนหรือตามรานคาก็จะพบนอยมากท่ีจะใชภาษาตากใบ

สนทนากัน ยกเวนหากมีเพ่ือนเริ่มสนทนาดวยภาษาตากใบ คนในกลุมอายุนี้ก็จะสนทนากลับไปดวย

ภาษาตากใบได แตจะไมเริ่มกอนหากคูสนทนาไมใชคนในครอบครัว เพ่ือนบาน หรือเพ่ือนสนิทท่ีอยูใน

ละแวกบานเดียวกัน ลักษณะการเลือกใชภาษาของท้ัง 3 กลุมอายุ สอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นงาน

ท่ีผูวิจัยศึกษามาจึงสามารถยืนยันไดวาวัยและความสามารถในการใชภาษา รวมไปถึงคูสนทนา และ

สถานการณการใชภาษาจะมีผลตอการเลือกใชภาษาของผูใชภาษา เชน หากเปนสถานการณการใช

ภาษาในบาน ผูวิจัยพบวาท้ัง 3 กลุมอายุจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา ดังตัวอยาง  

 

ตัวอยางท่ี 1 ตัวอยางขางตนเปนบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองรับประทานอาหาร เม่ือหลานสาวเรียก 

คุณตา (พอแก) มารับประทานอาหารดวยกัน ผูวิจัยนั่งดูโทรทัศนอยูหองขางๆ แตฝากท่ี 

บันทึกเสียงไวกับหลานสาว 

 

1∗ หลานสาว1:  พอแกมากินขาวไดแลว เทกัดกับขาวเย็นหมด 

   (คุณตามากินขาวไดแลว เดี๋ยวกับขาวเย็นหมด) 

2 พอแก:  ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) กินเขาพลางๆ เตอะ 

   (พวกเธอกินไปกอนไดเลย) 

3       แม:   อ๋ิ! มากินพรอมกันเตอะ 

   (หึ! มากินพรอมกันเถอะ) 

4 แมแก:  มาเขาเตอะ พอแกมัน แด็ก (ตากใบ&ใต: เด็ก) ไมกับทา 

แลวเด 

(มาเร็วเถอะคุณตา เด็กรอนานแลว) 

5 หลานสาว1:  กับขาววันนี้ สาพันไหนม่ัง (ตากใบ: รูสึกอยางไรบาง) อี 

หรอยมิ? 

(กับขาววันนี้  รูสึกอยางไรบาง อรอยไหม?) 

6 แมแก:  อีหรอยโหย (ตากใบ: อรอยอยู) โลกชางทําโอย 

(อรอยอยู  ลูกทําเกงมาก) 

                                                           
∗ ใชวิธีถายถอดเสียงตามเสียงท่ีผูวิจัยไดยิน เปนตัวเขียนแบบคําตอคํา  
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7 หลานสาว1:  โลกแลเอาในเน็ตยา เห็นเขาทําแลวโลกอยากจี้ทําข้ึนม่ัง 

   (ลูกดูวิธีการทําในอินเทอรเน็ต เห็นเขาทําก็อยากทําบาง) 

8 พอแก:  ดีแลวหัดทําไวนึ โพรกๆ (ตากใบ: อนาคต) จี้ไมอด 

   (ดีแลวท่ีหัดทําไว  อนาคตจะไดไมอด) 

9       แม:  โลกนี่แกงอีไหร? 

   (ลูกทําแกงอะไร?) 

10 หลานสาว1:  แกงโลกกลวยหลา (ตากใบ: มะละกอ) ใสพริก โลกกลวย 

หลาริมเริน (ตากใบ&ใต: บาน) เรานิ จี้สุกพอเหลืองๆ โลก 

กัดเอามาแกง สาวาเย็นอก 

(แกงมะละกอใสพริกไทย  มะละกอแถวรอบๆ บานเรานี่ 

แหละ กําลังจะสุก มีสีเหลืองๆ ลูกก็นํามาแกง  คิดวากิน 

แลวสดชื่นดี) 

11 แมแก:  เออ อีหรอย (ตากใบ: อรอย ถาใตจะใชคําวา หรอย)  

หวานๆ เค็มๆ เย็นอกดี 

(อืม อรอย หวานๆ เค็มๆ กินแลวสดชื่นดี) 

12 พอแก:  พอแกนั้นชอบกินแกงเลียงยา ใสผักใหมากๆ ใหถึงปลาจืด 

(ตากใบ: ปลาทู) อีหรอยแลวแหละ 

(ตาชอบกินแกงเลียง ใสผักใหเยอะๆ ใสปลาทูใหเยอะ 

พอสมควร มันก็อรอยแลว) 

13 แม:  เออ โพรกเชาเราแกงเลยีงกินลาวเตอะ ไปหาซ้ือหนอไมม่ัง  

30 บาท ใสผักขม ใบตําลึง  

(อืม พรุงนี้เชาเราทําแกงเลียงกินเถอะ ไปหาซ้ือหนอไมซัก 

30 บาท ใสผักโขม ใบตําลึง) 

14 พอแก:  ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) ทํากัดอยาเทาใสแปง 

หวาน (ตากใบ&ใต: ผงชูรส) ลงมากแรงนั้น 

(เธอ (หลาน) ทําก็อยาใสผงชูรสเยอะนะ ) 

15       แม:  เราทํากับขาวไมหอน (ตากใบ: ไมเคย) สายทีแอะ แปง 

หวานนั้นนึ เรากัดกลัวโหยเทแหละ 

(ฉันทําไมเคยใสผงชูรสหรอก ฉันก็กลัวอยูเหมือนกัน) 
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16 แมแก:  เราสาวาตองไปสีขาวใหม มากินม่ังเตอะ เพ่ือนอ่ืนเขาไปสี 

ขาวใหมมากินแลว 

(ฉันรูสึกวาตองไปกะเทาะขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวในปลาสุด  

มากินบาง คนอ่ืนเขากินขาวสารในปนี้กันหมดแลว) 

17       แม:  ถาหุงขาวใหม กัดตองทําน้ําปลารา (ตากใบ: น้ําบูดู) แหละ  

มันเขากันดีกับขาวรอนๆ เจี้ยน(ตากใบ&ใต: ทอด) ปลาเค็ม

ข้ึน (ถาหุงขาวสารในปนี้ ก็ตองทําน้ําบูดีกินกับขาวรอน 

และทอดปลาเค็ม) 

18       พอแก:  ใครหุงขาวใหม (ตากใบ: ขาวสารท่ีชาวนาเก็บเก่ียวในปนี้  

หรือปลาสุด) นั้นตองใสน้ําม่ังอีดยานั้น ใสมากขาวเปยก 

แหละ ไดทําเปนขาวตมเสียแหล 

(ใครท่ีหุงขาวสารในปนี้ตองใสน้ําในปริมาณท่ีนิดเดียว 

เพราะใสน้ําในปริมาณท่ีมากจะทําใหเปยก ก็ตองทําเปน

ขาวตม) 

 

 บทสนทนานี้เปนบทสนทนาในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว ซ่ึงเปน

สถานการณในบาน ท่ีสนทนาโดยคนท้ัง 3 กลุมอายุ กลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมอายุใชภาษาตากใบใน 

การสนทนาภายในสถานการณครอบครัวตนเอง ท่ีชัดเจนก็คือคําลงทาย “เตอะ” การออกเสียงคําวา 

“ลูก” เปน “โลก” ซ่ึงเปนการออกเสียงตามสําเนียงภาษาตากใบ แมวาจะมีผูวิจัยซ่ึงเปนคนนอก

ครอบครัวนั่งอยูดวยก็ตาม แตผูใหขอมูลก็ ไมมีการสลับภาษาในบทสนทนาแตอยางใด  แตมีการปน

ภาษาอยูในรูปของคําศัพท จะเรียกลักษณะเชนนี้วา การยืมคํา (borrowing) (Gumperz, 1977 อาง

ใน Fasold, 1993: p.180) 

 โดยคําศัพทท่ีปนอยูในบทสนทนานี้จะใชคําศัพทแบบเดียวกับภาษาไทยใตถ่ิน

สงขลาท่ีผูวิจัยเองก็ใชคําศัพทเหลานี้เม่ือสนทนาภาษาไทยใต เชน ในผลัดท่ี 10 คําวา เริน (บาน), ใน

ผลัดท่ี 15 คําวา แปงหวาน (ผงชูรส), และในผลัดท่ี 17 คําวา เจี้ยน (ทอด)  

 ตอมาเปนอีกตัวอยางของสถานการณการใชภาษาในครอบครัว เปนสถานการณ

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูวิจัยเขามาพักท่ีบานของกลุมตัวอยาง และหลานสาวคนโตไดบอกกับผูวิจัยวา

ลูกพ่ีลูกนองจะมาหาและอนุญาตใหผูวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาได ผูวิจัยจึงฝากเครื่องบันทึกเสียงไว

กับหลานสาวคนโต 
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ตัวอยางท่ี 2 ตัวอยางนี้เปนสถานการณในบานของกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไปพักดวย เปนบทสนทนา 

ระหวางหลานสาวกับลูกพ่ีลูกนอง เรื่องนัดแนะการเตรียมตัว และจัดเตรียมขาวของ 

สําหรับเดินทางไปศึกษาตอในโรงเรียนท่ีอยูตางจังหวัด 

 

19 หลานสาว1:  เราจี้ออกจี้เริน (ตากใบ&ใต: บาน) ใหเชาเลยนะโพรกเชา  

เท่ียงเขาเทกัดรอน 

(ฉันจะออกจากบานในตอนเชาเลยนะพรุงนี้ พอตอนเท่ียง

แลวอากาศรอน) 

20 ลูกพ่ีลูกนอง1: ออกจี้เรินตีเทาไร 

   (ออกจากบานก่ีโมง) 

21 หลานสาว1:  ออกม่ังตี 4 ไปถึงนูนตี 8 ตี 9 (ตากใบ&ใต: 8 โมงเชา, 9  

โมงเชา) พองามยา 

(ออกสักตี 4 ไปถึงท่ีนูนก็ 8 โมง 9 โมงพอดี) 

22        ลกูพ่ีลูกนอง1: แลวเพ่ือนตองนั่งขางหลังเนาะ (ตากใบ: หรอ) 

   (แลวฉันตองนั่งขางหลังหรอ?) 

23 หลานสาว2:  เออแหละ ตองนั่งหลังม่ัง 2 คน ขางหนาเบียดกันแรง 

   (อืมๆ ตองนั่งขางหลังสัก 2 คน ขางหนาเบียดกันมาก) 

24 หลานสาว1:  ไมสารอนที เราออกจี้เรินหนาสวางน ึ

   (ไมรูสึกรอนหรอก เราออกจากบานตอนเชามืด) 

25 ลูกพ่ีลูกนอง1: ถาพันนั่นเรากัดตองขนเครื่องข้ึนรถตั้งแตวันนี้แล 

   (ถาอยางนั้นเราก็ตองขนของข้ึนรถตั้งแตวันนี้เลย) 

26 หลานสาว1:  ชาย เดี๋ยวนองไปกือหรา (ตากใบ: ทํา) ใสเครื่องลงลังให 

เรียบรอยนะ 

   (ใช เดี๋ยวนองรีบไปเก็บของใสลังใหเรียบรอยนะ) 

27 ลูกพ่ีลูกนอง1: เราหยัง (ตากใบ&ใต: มี) ลังเนาะ 

   (เรามีลังหรอ?) 

28 หลานสาว1:  ลองหาแล ถาหามาย (ตากใบ&ใต: ไมมี) กัดใสกระสอบ เท 
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วาถวยชามเทจี้เอาไปนั้นตองใสลังใหเรียบรอยเทกัดแตก

หมด 

(ลองหาดู ถาไมมีก็ใสกระสอบ แตวาถวยชามท่ีจะเอาไป

ตองใสลังให เรียบรอยนะเดี๋ยวแตกหมด) 

29 หลานสาว2:  เองหาเอกสารไวหมดแลวมิ เตรียมใหเรียบรอยไปไกลๆ ไม 

กับสงเครื่องตามหลังทีนั้น 

(นองหาเอกสารไวครบหรือยัง? เตรียมใหเรียบรอยไปท่ี

ไกลๆ ไมอยากสงของตามไปทีหลังนะ) 

30 ลูกพ่ีลูกนอง1: หาไวเรียบรอยแลวแอะ 

   (หาไวเรียบรอยแลว) 

31       หลานสาว2:  ถายบัตรประชาชนพอกับแมไปใหมากซะอีดนั้น ถึงเวลาจี้ 

เอาใชกัดไดเอาออกมาใช ไมชายวาตองกือหรา (ตากใบ: 

ทํา)  สงไปใหเหลย 

(ถายสําเนาบัตรประชาชนของพอกับแมไปใหเยอะๆหนอย

นะ ถึงเวลาจะใชก็ไดเอามาใช ไมตองใหทําใสไปใหอีก) 

32 หลานสาว1:  เดียวพ่ีไปนอนดวยคืนนึง  

   (เดี๋ยวพ่ีไปนอนดวยหนึ่งคืน) 

33 ลูกพ่ีลูกนอง1: เองโร (ตากใบ&ใต: รู) จักทางเนาะเทจี้ขับรถไปนั้น 

   (เธอรูจักทางท่ีจะขับรถไปหรอ?) 

34       หลานสาว1:  หาโรยไปเอาไดแหละ ขับไปชาๆยา  

   (โอย! ขับไปไดแหละ ขับไปชาๆ) 

35       หลานสาว2:  ตื่นเตนมิเทตองไปโหย (ตากใบ&ใต: อยู) ไกลเริน (ตากใบ& 

ใต: บาน) 

   (ตื่นเตนไหมท่ีตองไปอยูท่ีไกลบาน?) 

36        ลูกพ่ีลูกนอง1: มายที ถาวางกัดหลบเรินเบอะไมไกลที 

   (ไมหรอก ถาวางก็กลับบาน ไมไกลที) 

37        หลานสาว1:  ไปเรียนไกลๆ ตองตื่นใหทันเวลาเรียนนาน กะหรากะดับตัว 

ไปเรียนไมใชกลางคืนฝายเท่ียง หัวเชาหามายแรงไปเรียน 
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(ไปเรียนไกลๆ ตองตื่นใหทันเวลาเรียนนะ รีบแตงตัวไป

เรียน ไมใชกลางคืนมัวแตเท่ียว พอตอนเชาไมมีแรงท่ีจะไป

เรียน) 

 

 จากบทสนทนาขางตนพบวา เปนบทสนทนาของคนในกลุมอายุ 18-30 ป ซ่ึง

ไดแกหลานสาว1 อายุ 25 ป หลานสาว2 อายุ 22 ป และลูกพ่ีลูกนอง1 อายุ 18 ป เม่ืออยูในบานก็

เลือกใชภาษาในการสนทนาคือภาษาตากใบ ใชคําศัพทตากใบในการสนทนา แตท่ีเปนขอสังเกตคือจะ

ใชคําศัพทภาษาไทยใตอยูในบทสนทนาดวย ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ในฐานะท่ีผูวิจัยรูภาษาไทยใต 

จึงเขาใจไดวาสําเนียงท่ีผูสนทนากําลังใชอยูนั้นคลายคลึงกับสําเนียงภาษาไทยใต คําศัพทท่ีใชก็เปน

คําศัพทเดียวกันกับภาษาไทยใต เพียงแตมีการออกเสียงตางกันเล็กนอยเทานั้น เชน คําวา เริน (บาน), 

หยัง (มี),หามาย (ไมมี), โร (รู), โหย (อยู) จากขอมูลบทสนทนาท่ีไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวมของ

ผูวิจัย ซ่ึงเปนการสนทนาตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัวท้ัง 2 ตัวอยางขางตน เปนไปตาม

ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามสถานการณการเลือกใชภาษาในตารางท่ี 4.25 ท่ีวา หากสนทนากัน

ในบาน ท้ัง 3 กลุมอายุจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา 

 

 4.4.2 การเลือกใชภาษาตากใบในสถานการณการใชภาษากับเพ่ือนบาน 

 การวิเคราะหการเลือกใชภาษาตากใบในแวดวงเพ่ือนบาน ซ่ึงอาศัยอยูในละแวก

ใกลเคียง อยูในหมูบานเดียวกัน จากการท่ีผูวิจัยอาศัยอยูในบานของกลุมตัวอยางมาไดระยะหนึ่ง 

ความสนิทสนมคุนหนาคุนตามีมาในระยะหนึ่ง ทําใหเม่ือผูวิจัยอาสาและขอติดตามไปท่ีตางๆ กับกลุม

ตัวอยางจะเปนเรื่องปกติไป สําหรับตัวอยางตอไปเปนสถานการณท่ีเกิดในหมูบาน และเปนงาน

แตงงานของลูกสาวเพ่ือนแม 

 

ตัวอยางท่ี 3 ผูวิจัยทราบวาคุณแมจะไปงานแตงงานของคนในละแวกบานจึงมีโอกาสไดขับรถไปสง  

 และขออนุญาตบันทึกเสียงไวตั้งแตกอนจะเขาในงาน 

 

38 เจาภาพ:   มาเตอะเขามางานเสียกอน 

   (มาเถอะ เขามางานกอน) 

39       แม:  ไมไหรที เรามาชวยงาน ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี  

2) ไปกือหรา (ตากใบ: จัดเตรียม) กะเรื่องอ่ืนเตอะ 
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(ไมเปนไร เราจะมาชวยงานเธอ ไปทําอยางอ่ืนเถอะ) 

40       เจาภาพ:  มากินขาวเสียกอนเตอะ หวางจี้ (ตากใบ: กอนไป) ไป 

ชวยงาน ไดชวยเต็มท่ี  

(มากินขาวกอนเถอะ กอนจะไปชวยงาน ไดชวยอยางเต็มท่ี) 

41       แม:  ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) หาคนมากมิ? 

   (เธอหาคนมากไหม?) 

42       เจาภาพ:  หาไมอีดโหย ตองชวยกันกะหราแกง ชวยกันยอกกือพอก 

(ตากใบ: ยกอาหารใหคนท่ีมารวมงาน)ดวยนั้น 

(ไมเยอะอยู ตองชวยกันแกง ชวยกันยกอาหารใหคนท่ีมา

รวมงานดวยนะ) 

43       แม:   ใหเด็กๆหนุมๆยาเตอะ ยอกกือพอก เทเรากะดุด (ตากใบ:  

สะดุด) ลมลงยา 

(ใหเด็กๆ เถอะ ยกอาหารเดี๋ยวสะดุดลมลง) 

44       เจาภาพ:  ชวยกันยาเตอะ อีไหรทําไดก็ชวยกันไปยาเตอะ 

   (ชวยกันเถอะ อะไรท่ีทําไดก็ชวยกันทํา) 

45      แม:  แลวพวกบาว (ตากใบ&ใต: เจาบาว) เขามามากคนมิ? 

   (แลวคณะเจาบาว พวกเขามากันเยอะไหม?) 

46      เจาภาพ:  เขามา 60 คนได เรากัดแกงเผื่อๆ ไวนั้นแหละ ถาเหลือกัด 

แบงๆกันกิน 

(เขามา 60 คน ทางเราก็แกงเผื่อๆ ไวนั้นแหละ ถาเหลือก็

แบงๆ กันกิน) 

47     แม:  ซูนั้นแกงอีไหรม่ัง? 

   (เธอแกงอะไรบาง?) 

48     เจาภาพ:  แกงสมโลกกะหนัด (ตากใบ: สับปะรด, ใต: ยาหนัด) กับกุง,  

ยําโลกมวงใสลูกเพละ,แกงเลียง, แกงจืด, แกงข้ีเหล็ก, โลก

ไม(ตากใบ&ใต: ผลไม) กัดหาเอาตามของบานเรา  

(แกงสมสับปะรดกับกุงสด ยํามะมวงใสปลากรอบ แกงเลียง 

แกงจืด แกงใบข้ีเหล็ก สวนผลไมก็หาท่ีมีแถวบานเรา) 

49 แม:  แลวเจาบาวมาแลวมิ? 
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   (แลวเจาบาวมาหรือยัง?) 

50     เจาภาพ:  มาแลว ถึงเรียกกอนวา 

   (มาแลว ถึงเม่ือวานซืน) 

51     แม:  ซูเรียกคาบละหยา (ตากใบ: คาสินสอด) เคามากมิ 

   (เธอเรียกคาสินสอดทางบางนูนเยอะไหม?) 

52     เจาภาพ:  เราเรียกไมมากที ตามสมควร เรากัดไมใหพวกแด็กเปนหนี้ 

   (ทางเราเรียกไมเยอะ ตามความสมควร ไมอยากใหเด็กเปน 

หนี้) 

53     แม:  เรากัดวาเทแหละ พวกเรียกมากลางคนพวกแด็กตองเปน 

หนี้เสียเหลย 

   (ฉันก็เหมือนกัน พวกท่ีเรียกคาสินสอดเยอะๆ ทําใหเด็กๆ 

เปนหนี้อีก) 

54 เจาภาพ:  หัวคํ่า (ตากใบ&ใต: ตอนคํ่า) ชวยงานแลวอยาเทาหลบ 

เสียกอนนั้น 

   (ตอนคํ่าชวยงานแลวอยาพ่ึงกลับบานกอนนะ) 

55     แม:  เคาใดเหลย คํ่าๆ? 

   (พวกเธอทําอะไรอีก ตอนคํ่า?) 

56 เจาภาพ:  พวกเด็กรับเครื่องเสียงมารองเพลง ซูมาชวยกันรองเพลง 

เสียกอนแหละ 

(เด็กๆ เขารับเครื่องดนตรีมารองเพลง เธอก็มาชวยกันรอง

กอนนะ) 

57     แม:  แลวซูไหววันไหนนิ? 

   (เราเธอทําพิธีไหวพอ ไหวแมวันไหน?) 

58     เจาภาพ:  เราไหวโพรกเชา เทวากัดเลี้ยงคนท้ังวันเหลยโพรกเชานั้นนึ 

   (ฉันทําพิธีพรุงนี้ แตก็เลี้ยงแขกเต็มวันนั่นแหละพรุงนี้) 

59 แม:  คนมากินงานแลวนุ ซูไปกือหรากะคนมางานเตอะ (ตากใบ:  

ดูแลคนท่ีมางาน) 

(แขกมางานเลี้ยงแลว เธอไปดูแลคนท่ีมางานเถอะ) 

60 เจาภาพ:  เออ กินขาวเสียกอนนั้น ชวยไรไดกัดชวยกันยาเตอะ 
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   (อืม กินขาวกอนนะ ชวยอะไรไดก็ชวยกันเถอะ) 

 

 สถานการณในงานแตงงานนี้ แม (กลุมอายุ 35-50 ป) ไปชวยงานแตงลูกสาวของ

เพ่ือนบาน (อายุ 35-50 ป) ผูวิจัยอาสาขับรถไปสงและขอบันทึกเสียงไวขณะสนทนา ซ่ึงในบทสนทนา

นี้ นอกจากสําเนียงท่ีแสดงความเปนภาษาตากใบแลว คําศัพทตากใบก็มีใชมากในบทสนทนา เชน ใน

ผลัดท่ี 5 ชวยกันยอกกือพอก (ชวยกันยกอาหารใหคนท่ีมารวมงาน), ผลัดท่ี 11 โลกกะหนัด 

(สับปะรด), ผลัดท่ี 14 เรียกคาบละหยา (เรียกคาสินสอด), ผลัดท่ี 22 ไปกือหรา (ไปจัดเตรียม) เห็นได

วา หากเปนคนในกลุมอายุเดียวกัน และอยูในวัยกลางคนแลว จะมีคําศัพทท่ีใชกันเฉพาะมากข้ึน 

ผูวิจัยตองถามความหมายกับแมอยูหลายประโยค การเลือกใชภาษาของคนในชวงอายุเดียวกันและใน

สถานการณการใชภาษากับเพ่ือนบาน ผูพูดชาวตากใบก็จะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา

นอกจากนี้ผูวิจัยไดมีโอกาสสังเกตการใชภาษาในงานศพอีกดวย ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางท่ี 4 พอแกและหลานสาวคนเล็กไปรวมงานศพท่ีวัดในหมูบาน ซ่ึงผูวิจัยก็อาสาดูแลรับ-สง  

 และขออนุญาตหลานสาวในการบันทึกเสียง ขณะท่ีบันทึกเสียงนั้น หลานสาวไปชวย 

 เสิรฟน้ําในงานศพ 

 

61        พอแก:  ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) มาเรียกปารือ (ตาก 

ใบ: ตอนไหน) 

   (เธอมาตอนไหน?) 

62        เพ่ือนบาน:  เรามาเรียกคํ่าวา 

   (ฉันมาตอนคํ่าเม่ือวาน) 

63        พอแก:  แลวซูโรขาวมาจี้กือไหน (ตากใบ: จากท่ีไหน) 

   (แลวเธอรูขาวมาจากไหน?) 

64        เพ่ือนบาน:  เราไดยินขาวเทเขาประกาศ กัดกะดวน (ตากใบ: รีบ) มาจี้ 

มานอนกะเขาม่ังคืน 

(ฉันไดยินขาวจากวิทยุเสียงตามสาย ก็รีบมาเลย จะมานอน 

ซักหนึ่งคืน) 

65        พอแก:  ดีแลวแหละ เขากัดคนไมมากแรงที ทาซูนอนคืนนี้ เรานอน 

คืนโพรก  
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   (ดีแลว พวกเขามีคนอยูไมเยอะ หากเธอนอนในคืนนี้ ฉันก็ 

จะนอนในคืนพรุงนี้) 

66        เพ่ือนบาน:  แลวมันพันไหนข้ึน ไมบาย (ตากใบ&ใต: ไมสบาย) โหย 

หลายวันแลวพรือ 

   (แลวเขามีอาการอยางไร ไมสบายอยูหลายวันแลวหรือ 

เปลา?) 

67        พอแก:  มันไมบายโหยหลายวันแลว ไปนอนโรงบาล (ตากใบ&ใต:  

โรงพยาบาล)  

โหยเปนอาทิตยเหลือแลว 

(เขาไมสบายอยูหลายวันแลว ไปนอนโรงพยาบายอยู

อาทิตยกวาๆ) 

68        เพ่ือนบาน:  จาพุทโธ! (คําอุทาน) เราไมหอนไดขาว มันไมกือบาย ถาโร 

พันนั่นกัดไดไปแลกันเสียแหละ 

(โธ! เราไมเคยไดขาวเลยวาไมสบาย ถารูแบบนี้ก็ไดไปเยี่ยม) 

69        พอแก:  ทําพันไหน ถาเราไมโรเคากัดยุงๆ ไมไดสงขาวไปหาซู 

(ทําแบบไหน  ถาเราไมรู ทางเขาก็ยุงๆ ไมไดสงขาวไปให

พวกเธอ) 

70       พอแก:  แลวซูมาเหนื่อยๆ กินอีไหร (ตากใบ: อะไร) แลวม่ัง 

   (เธอมาเหนื่อยๆ กินอะไรบางแลวหรือยัง?) 

71       เพ่ือนบาน:  เรานั้นไมไหรที กินขาวเย็นมาแลวหนอยๆ 

   (ฉันไมเปนไร กินขาวตอนบายๆมาแลวนิดๆ) 

72       พอแก:  ซูจี้หลบ (ตากใบ&ใต: กลับ) ปารือนิ (ตากใบ: ตอนไหน) 

   (เธอจะกลับตอนไหน?) 

73       เพ่ือนบาน:  เราโหยปลอยเขาปลงศพ (ตากใบ: เผาศพ) นูนแหละ 

   (ฉันอยูจนกวาเสร็จพิธีเผาศพโนนแหละ) 

74       พอแก:  แลวโตะแก (ตากใบ: ตา, ยาย คนเฒาคนแก) ซูกือบาย 

ดีโหยมิ? 

   (แลวญาติๆ คนเฒาคนแกเธอสบายดีอยูไหม?) 

75       เพ่ือนบาน:  แจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) หัวเขายา เทกัดเทาเท่ียวๆ เก็บ 
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กือหยะ (ตากใบ: ขยะ) ตามริมเริน 

(เจ็บหัวเขา แตวาก็เก็บขยะแถวรอบๆบาน) 

76       เพ่ือนบาน:  ซูแลวากะชับ (ตากใบ: กระชับ) ดีเนาะ? 

   (เธอดูวารางกายแข็งแรงดีเนาะ) 

77       พอแก:  กะชับพันไหน กูกัดแจ็บหัวเขา แจ็บกือเอว 

   (แข็งแรงแบบไหน ฉันก็เจ็บหัวเขา เจ็บสะเอว) 

78       เพ่ือนบาน:  นั่นแหละ คนแกๆ กัดตามพะสาคนแก คนหนุมกัดตามพะ 

สาคนหนุม 

   (นั่นแหละ คนแกๆ ก็เปนไปตามวัย คนอายุนอยก็เปนไป 

แบบคนอายุนอย) 

 

เม่ือพิจารณาบทสนทนาของคนกลุมอายุ 55 ปข้ึนไปซ่ึงผูวิจัยใชแทนกลุมตัวอยาง

ของคนในวัยสูงอายุ จากตัวอยางบทสนทนานี้จะเห็นวา เม่ือคนในกลุมวัยสูงอายุสนทนากัน สําเนียง

และคําศัพทของภาษาตากใบจะปรากฏเดนชัด ในบทสนทนานี้จะปรากฏสรรพนามคําเรียก “โตะแก” 

ซ่ึงหมายถึง คุณตา คุณยาย หรือคนเฒาคนแก และคําวา “โตะแก” นี้เหมือนกันกับคําสรรพนามท่ี

เรียกคนเฒาคนแกของคนมุสลิมในภาคใต โดยจะเรียกตาวา “โตะตา” เรียกยายวา “โตะยาย” 

ลักษณะท่ีนํามาใชในการสนทนาเชนนี้ ผูวิจัยสังเกตเห็นวาจะใชสื่อสารกันในวัยของคนสูงอายุมากกวา

ในวัยอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเกตเห็นการสนทนาของคนในกลุมอายุ 18-30 ป ตัวอยาง

บทสนทนาของคนในวัยเยาวชนดังตัวอยางท่ี 5 ปรากฏดังนี้ 

 

ตัวอยางท่ี 5 เปนบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนท่ีบาน โดยเพ่ือนของหลานสาวคนเล็กซ่ึงอยูในละแวกบาน  

เรียนดวยกันมาในระดับประถมศึกษาไดมาเท่ียวท่ีบาน ผูวิจัยอยูท่ีชานบานจึงไดจด

บันทึกในชวงแรก และขออนุญาตบันทึกเทปไดในชวงหลังจากหาน้ํามารับรองเพ่ือนๆ 

 

79        เพ่ือน1:  ปอนหยัง (ตากใบ: มี) โหยเรินมิ 

   (ปอนอยูบานไหม?) 

80 หลานสาว2:  หยังโหย ออ มาพันไหน (ตากใบ: อยางไร) ท่ีมาถึงนี่ได 

   ( มีอยู ออ มาแบบไหนถึงมาท่ีนี่ได) 
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81        เพ่ือน1:  มาบานเองนั่นแหละ นัดกันมาหลายคนเด 

   (มาบานเธอนั่นแหละ นัดกันหลายคนอยู) 

82 หลานสาว2:  เขามาในบานเพ่ือนกอนแหละ เดียวไปหาน้ํา หาขนมมาให 

กิน 

   (เขามาในบานฉันกอนนะ เดี๋ยวไปหาน้ํา ไปหาขนมมาให 

กิน) 

83 เพ่ือน2:  เองทําอีไหร (ตากใบ: อะไร) โหย (ตากใบ&ใต: อยู)  

หรือพรือ เราเรียกโหยนานแลว 

(เธอทําอะไรอยูหรือเปลา พวกเรามาเรียกอยูตั้งนาน) 

84 หลานสาว2:  ไมทําไรทีโหย (ตากใบ&ใต: อยู) ในบานไมคอยไดยิน 

   (ไมไดทําอะไรอยูในบานไมคอยไดยินเสียง) 

85 เพ่ือน2:  เองโหยเรินก่ีคนนิ 

   (เธออยูบานกันก่ีคน) 

86 หลานสาว2:  โหยกับพอ กับแม อาจารยพ่ีกะแมแกเพ่ือนออกไปเท่ียวเสีย 

ไมนานนิ 

   (อยูกับพอ แม อาจารย พ่ีและยายฉันแตยายออกไปเท่ียว 

กอนหนานี้ไมนาน) 

87 หลานสาว2:  พวกเองกินอีไหรแลวม่ัง เดียวเพ่ือนออกไปซ้ือเครื่องมาให 

กิน 

   (พวกเธอกินอะไรหรือยัง? เดี๋ยวฉันออกไปซ้ือของมาใหกิน) 

88 เพ่ือน1:  เราวาพากันไปหาอีไหรกินกันเตอะเนาะ 

   (ฉันวาไปหาของกินกันดีกวาเนาะ?) 

89 หลานสาว2:  พวกเองอยากกินอีไหรม่ัง  

   (แลวพวกเธออยากจะกินอะไรบาง?) 

90 เพ่ือน1:  เราไปหาสมตํากินเตอะ 

   (พวกเราไปหาสมตํากินเถอะ) 

91 หลานสาว2:  เดี๋ยวพาไปกินแถวบานเพ่ือนนี่แหละ อรอยดี คนกินมาก 

ดวย 

(เดี๋ยวจะพาไปกินแถวบานฉันนี่แหละ อรอยดี คนก็กินกัน 
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เยอะดวย) 

92 เพ่ือน2:  เรานั่นขับรถมา นึกในใจวาไมโรเองหยังโหยบานมิ 

   (พวกเราขับรถมา นึกอยูในใจวาไมรูเธอจะอยูบานหรือ 

เปลา) 

93 หลานสาว2:  ถาตอนวันหยุดเพ่ือนไมไปที นั่งๆ นอนๆ โหยบานนี่แหละ 

   (ถาตอนวันหยุดฉันไมไดไปท่ีไหน นั่งๆ นอนๆ อยูแตท่ีบาน 

นี่แหละ) 

94 เพ่ือน2:  แลวแคจี้แตงงานแลวมิ 

   (แลวใกลจะแตงงานหรือยัง?) 

95 หลานสาว2:  มายทีเหลย ทํางานกอน จี้ซ้ือรถม่ัง ทําบานม่ัง ภาระหลาย 

อยางเหลยเองเอย 

(ยังเลย ทํางานกอน จะซ้ือรถบาง ทําบานบาง ภาระอีก

หลายอยางอีกเธอ) 

96 เพ่ือน1:  แลวพอกับแมเองสบายดีมิ เรียกเดียวเขาไปบานเองเบอะ  

(ตากใบ: ก็) ไมเห็นเคา 

(แลวพอกับแมสบายดีไหม? มะก้ีเขาไปบานเธอแตไมเห็น

พอกับแม) 

97 หลานสาว2:  สบายดีโหย พากันทํางานทุกวันนั่นแหละ 

   (สบายดีอยู ทํางานกันทุกวันนั่นแหละ) 

98 เพ่ือน2:  เดี๋ยววางๆ เราคอยนัดคนอ่ืนมากินเครื่องดวยกันม่ัง 

   (เดี๋ยวตอนวางๆ เราคอยนัดเพ่ือนคนอ่ืนกินของดวยกันอีก) 

 

จากบทสนทนาขางตน ผูวิจัยไดสอบถามประวัติเพ่ือนๆ ท่ีมาวาเปนเพ่ือนสมัย

ไหน ไดคําตอบวาเปนเพ่ือนเลนกันมาตั้งแตเด็กๆ วัยประถม จึงสรุปไดวา คนในวัยเยาวชน หรือวัย

หนุมสาว จะเลือกใชภาษาตากใบกับเพ่ือนๆ ท่ีเรียนดวยกันมา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนเพ่ือนท่ี

ยังคงสนิทสนมกัน เปนคนในหมูบานหรือชุมชนเดียวกัน 
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 4.4.3 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในวัด 

 สําหรับในสถานการณการใชภาษาในวัดนี้ เนื่องจากในอําเภอตากใบมีผูนับถือ

ศาสนาอยู 2 ศาสนา คือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีมากกวารอยละ 80 ของคนในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบท้ังหมด

สวนศาสนาพุทธจะมีผูนับถือกันมากในตําบลพรอน ท่ีนาสังเกตก็คือ แมวาศาสนาพุทธจะมีคนนับถือ

ในปริมาณท่ีนอยในอําเภอตากใบ แตวัดในอําเภอตากใบกลับมีจํานวนไมนอย และเปนวัดท่ีมีประวัติ

มายาวนานตั้งแตชวงตนกรุงรัตนโกสินทร มีผูคนศรัทธานับถือและแวะเวียนเท่ียวอยูเสมอ เชน วัด

พระพุทธ วัดชลธาราสิงเห และวัดฉัททันตสนาน เปนตน กลุมตัวอยางประชากรท่ีผูวิจัยสังเกตการณ

แบบมีสวนรวมก็นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตนตามวิถีแหงชาวพุทธท่ัวไป เชน การตักบาตร การไป

วัด ฟงเทศนฟงธรรมและรวมงานบุญตามเทศกาลตางๆ  

 จากการใชแบบสอบถามการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในวัดจาก

พบวาท้ังสามกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบจํานวนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสังเกตใน

สถานการณสื่อสารจริง ซ่ึงพบวา สถานการณในวัดนี้จะเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสารเชนเดียวกัน 

ดังปรากฏในตัวอยางท่ี 6  

 

ตัวอยางท่ี 6 พอแกและแมแกตื่นมาเตรียมตัวไปถวายอาหารเพลท่ีวัด ซ่ึงวัดก็อยูไมไกลจากบาน  

 พระสงฆในบทสนทนานี้ก็เปนคนตากใบ มีอายุและบวชเรียนจําพรรษามานานแลวบท 

 สนทนาจะพูดถึงการเตรียมจะจัดงานทอดกฐินของวัดดวย 

 

99 พอแก:  มาเตอะแมแก (ตากใบ: ยาย) มัน กะดับ (ตากใบ: แตงตัว)  

ตัวแลว แลวมิ 

(มาเถอะยาย แตงตัวเสร็จแลวหรือยัง) 

100 แมแก:  แลว แลว ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) มายกทูนหัว 

เขาเติดไดกือหราไป 

(เสร็จแลว แลวเธอมาสวดมนตแลวจะไดรีบไป) 

101 พอแก:  ซูเอาออกมานอกเตอะ 

   (เธอออกมาขางนอกเถอะ) 

102 แมแก:  ซูหาดอกไมตามริมเริน (ตากใบ&ใต: บาน) ไปม่ังนั้น 

   (เธอหาดอกไมท่ีข้ึนแถวบานไปบางนะ) 

103 พระสงฆ:  โยมมาเขาเตอะ เราจี้ข้ึนสวดแลว 
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   (โยมเขามาเถอะ พระจะสวดมนตใหพรแลว) 

104 พอแก:  พากันข้ึนไปนั่งบนกุฏิเตอะ ไดแลวามากๆคน วันนี้สาวาคน 

มาอีดนึงแรง 

(พากันข้ึนไปนั่งบนกุฏิเถอะ จะไดดูวาคนเยอะ วันนี้รูสึกวา

คนจะมานอยมาก) 

105 พระสงฆ:  ใครไปงานทอดกฐินม่ังวันนี้ ถาไปบอกๆกันวาใหมาพรอม 

กันท่ีวัด ตี9 นะ 

(ใครจะไปงานทอดกฐินบางวันนี้ ถาจะไปใหบอกตอๆกันวา

ใหมาพรอมกันท่ีวัด เวลา 9 โมงเชานะ) 

106 พอแก:  ไดยินคนวาจี้ไปหลายคนโหย 

   (ไดยินคนพูดกันวาจะไปหลายคนอยูนะ) 

107 พระสงฆ:  เราจี้ไปหลายวัดโหยวันนี้ ติดนิมนตงานกินเหนียวเขาม่ัง จี้ 

ไปทอดกฐินเขาม่ัง  

(พระจะไปหลายวัดวันนี้ ติดนิมนตไปงานแตงบาง จะไป 

งานทอดกฐิน บาง) 

108 พอแก:  แลวทานไมงานม่ังเนาะ วัดอ่ืนงานแลวโดน 

   (แลวพระไมงานบางหรอ? วันอ่ืนๆ เขางานกันแลว) 

109 แมแก:  กือหรางานเขาไดแลว หาเบี้ยเขาวัดม่ังไมตองงานหลายคืน 

ที 

   (รีบงานไดแลว หาเงินเขาวัดไมตองมีงานหลายคืนหรอก) 

110 พระสงฆ:  เรากัดคิดจี้งานโหย มัน 2-3 เดือนเหลยจี้เรียกโตะนาย  

(ตากใบ: ผูใหญบาน) กับผูชวยมาประชุม 

(พระก็คิดจะงานอยู สัก 2-3 เดือนอีกจะเรียกผูใหญบานกับ 

ผูชวยผูใหญบานมาประชุม) 

111 พอแก:  นิมนตเตอะทานเอย ไดเวลาแลว 

   (นิมนตพระ ถึงเวลาแลว) 

112 ชาวบาน:  ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) กินขาวดวยกันมิ 

   (เธอกินขาวดวยกันไหม?) 

113 แมแก:  กินๆ กินดวยกัน แลวชวยกันลางชาม 
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   (กินๆ กินดวยกันแลวชวยกันลางจาน) 

114 พระสงฆ:  คนแกๆ ตามบานเรานั้นมาก เทวากัดมาวัดกันอีดนึง ตอง 

บอกตอๆ กันเตอะวาใหพากันมาวัด ถึงเหมือนหรือกัดทุก 

วันพระมาฟงเทศนเสียม่ัง 

(คนแกๆแถวบานเรามีหลายคน แตก็มาวัดกันนิดเดียว ตอง 

บอกตอๆกัน เถอะวาใหมาวัดกันบาง ถึงอยางไรก็ใหมาทุก 

วันพระ ฟงเทศนบาง) 

 

จากบทสนทนาขางตนเห็นวา เปนการสนทนาของคนในกลุมอาย ุ55 ปข้ึนไป ซ่ึง

เปนคนในวัยสูงอายุ จากตัวอยางบทสนทนานี้จะปรากฏสรรพนามคําเรียก “โตะนาย” หมายถึง 

ผูใหญบาน ซ่ึงการปรากฏเชนนี้จะคลายกับบทสนทนาในตัวอยางท่ี 4 นั่นคือมีการใชคําศัพทท่ีเปน

ภาษามลายู “โตะ” เปนคํานําหนานามหรือนําหนาชื่อ และใชเปนคําสรรพนามเรียกคนท่ีมีอายุ

มากกวาหรือผูอาวุโสหรือคนท่ีนับถือในศาสนาอิสลาม  ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะเฉพาะของการใช

ภาษาตากใบของคนรุนสูงอายุ ท่ีมักจะมีคําศัพทท่ียืมมาจากภาษามลายูมาใชในการสนทนา  

 

 4.4.4 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในสถานศึกษา 

 การเลือกใชภาษาในโรงเรียนหรือในสถานศึกษานี้ ผูวิจัยมีโอกาสเขาสังเกตใน

โรงเรียน 2-3 โรงเรียนในอําเภอตากใบ แตไมมีโอกาสบันทึกเสียงเนื่องจากสถานการณแวดลอม ณ 

ขณะเก็บขอมูลไมอํานวย จึงบันทึกขอมูลดวยการจดบันทึกภาคสนาม และสังเกตการสนทนาของผู

สนทนา  

 จากการบันทึกภาคสนาม พบวา การสนทนาของเด็กนักเรียน อายุประมาณ 7-9 

ขวบ สวนใหญจะสนทนากันดวยสําเนียงภาษาตากใบ แตถาผูสนทนาพบวามีคนนอกชุมชน เชน ผูวิจัย 

อยู ณ สถานท่ีนั้นในระยะท่ีนาจะไดยินเสียงการพูดคุย เด็กนักเรียนเหลานั้น จะมีการระมัดระวังใน

การเลือกใชภาษาเพ่ือการสนทนากันมากข้ึน โดยจะมีการเปลี่ยนสําเนียงและคําศัพทภาษาเปน

ภาษาไทยกลางในการสนทนา  แตถาในสถานการณท่ีผูสนทนาไมไดสังเกตวามีคนนอกชุมชนอยูใน

บริเวณนั้น ก็จะใชภาษาตากใบในการสนทนา  

 ในกรณีท่ีผูสนทนาเปนเด็กนักเรียน อายุประมาณ 16-18 ป ผูวิจัยพบวา ผูใช

ภาษาจะใชภาษาตากใบในการสนทนาเม่ืออยูในกลุมเพ่ือนรุนเดียวกัน เม่ือเห็นผูวิจัยมีโอกาสสนทนา

กับครูผูสอนในหองพักครู และเด็กๆ กลุมนี้เขาพบเพ่ือสอบถามเรื่องการบานก็จะใชภาษาไทยกลางใน



Ref. code: 25595406300029LWA

99 

 

 

การสนทนา ซ่ึงผูวิจัยสังเกตวาเด็กนักเรียนเหลานั้น พยายามระมัดระวังในการออกเสียงใหเปน

ภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือไมใหมีสําเนียงทองถ่ิน หรือท่ีเรียกวา สําเนียงทองแดง  และหากผูวิจัยนั่ง

หลบมุมท่ีเด็กกลุมนี้ไมสังเกตเห็น ก็จะพบวา เด็กนักเรียนรุนอายุนี้มีการเลือกใชภาษาตางกัน โดยจะ

เลือกใชภาษาตากใบหากคุณครูถามและสนทนาดวยภาษาตากใบ แตผูวิจัยก็สังเกตวาเด็กนักเรียนบาง

กลุมก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางสื่อสารเม่ือมีเพ่ือนนักเรียนท่ีเปนชาวมุสลิมและใชภาษามลายูท่ีบาน 

เปนนักเรียนชาวไทยมุสลิมท่ีอยูในตําบลอ่ืน แตเปนเพ่ือนรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

 การเลือกใชภาษาในสถานศึกษานี้ ผูวิจัยพิจารณาพบวา กลุมตัวอยางจะเลือกใช

ภาษาตากใบเม่ืออยูในกลุมผูสนทนาท่ีรูและใชภาษาตากใบในการสื่อสาร เชน ในกลุมเพ่ือนสนิทกัน 

ไมวาจะเปนกลุมเพ่ือนรุนเดียวกันหรือตางอายุกัน หรือสนทนากับครูผูสอนท่ีใชภาษาตากใบใน     

การสนทนากับนักเรียน หากมีคนนอกชุมชนอยูในบริเวณท่ีสนทนาอยูนั้น ผูสนทนาก็จะเปลี่ยนไป

เลือกใชภาษาไทยกลางแทนภาษาตากใบ ท้ังนี้เม่ือผูวิจัยชวนคุยและใหพูดภาษาตากใบใหฟง เด็กๆ 

สวนใหญก็จะพูดสําเนียงภาษาตากใบใหผูวิจัยฟงอยางไมเขินอาย ยกเวนบางคนเทานั้นท่ีจะไมพูด 

หรือพูดนอยๆ และมีบางคนท่ีจะกลัววาผูวิจัยฟงไมเขาใจดวย 

 จากผลการบันทึกขอมูลภาคสนามจากสถานการณการใชภาษาในสถานศึกษานี้ 

สอดคลองกับผลท่ีไดจากแบบสอบถามตามตารางท่ี 4.18 โดยท่ีเม่ืออยูในโรงเรียน กลุมตัวอยาง

ประชากรจะสนทนาดวยภาษาตากใบกับเพ่ือนสนิทและจะใชภาษาไทยกลางเม่ือสนทนากับคุณครู ซ่ึง

ลักษณะการสนทนากับคุณครู จะเปนสถานการณท่ีเปนทางการ เปนหัวขอเรื่องท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

การเรียนการสอน  

 

 4.4.5 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในการคาขาย 

 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการเลือกใชภาษาตากใบในสถานการณการคาขาย ผูวิจัย

เขาไปนั่งสังเกตการณตามรานคา ตามตลาดอยูหลายครั้ง จนเปนท่ีรูจักของผูขายของและผูมาซ้ือ

สินคาท่ีตลาด เม่ือไดรับอนุญาตใหบันทึกเสียงได จึงไดบันทึกขอมูลพรอมท้ังบันทึกภาคสนาม พบ

สถานการณการเลือกใชภาษาของผูท่ีอยูในตลาดและรานคาเม่ือมีการซ้ือขายเกิดข้ึน  

 

ตัวอยางท่ี 7 บทสนทนาการซ้ือขายท่ีรานคาในหมูบาน ระหวางหลานสาวคนโตของบานท่ีผูวิจัยขอ 

 เขาพักและอาศัยอยูเพ่ือเก็บขอมูล ซ่ึงปกตินองคนนี้จะไมคอยไดไปซ้ือของท่ีรานคา ทํา 

 ใหพอคาถามไถหลายคําถาม 
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115 พอคา:  โลกมาซ้ืออีไหร (ตากใบ: อะไร) วันนี้ 

   (ลูกมาซ้ืออะไรวันนี้) 

116 หลานสาว1:  มาซ้ือน้ําบูดู (คนแกจะเรียกวา น้ําปลารา) ขวดใหญ ขวด 1  

จา 

   (มาซ้ือน้ําบูดูขวดใหญ 1 ขวด) 

117 พอคา:  ขวด 50 บาท โลกจี้ทําอีไหรกินวันนี้เทซ้ือขวดใหญ 

   ( ขวดละ 50 บาท ลูกจะทําอะไรกินวันนี้ท่ีมาซ้ือขวดใหญ) 

118 หลานสาว1:  แมจี้ทํายําสาหราย (ยํากือหราย) ใหกิน เขาวาใหซ้ือขวด 

ใหญทีเดียวเลย ไดกินหลายวัน 

   (แมจะทํายําสาหรายใหกิน แมวาใหซ้ือขวดใหญเลยจะได 

กินกันหลายวัน) 

119 พอคา:  แลวทํางานโหยกือไหนแหละนี่ 

   (แลวทํางานอยูท่ีไหนเดี๋ยวนี้) 

120 หลานสาว1:  ทําโหยนราจา  

   (ทําอยูนราธิวาสจา) 

121 พอคา:  ทําอีไหรโหยนรา 

   (ทําอะไรอยูนราธิวาส) 

122 หลานสาว1:  ทํางานการเงินโหยนรา 

   (ทําเรื่องเก่ียวกับการเงินอยูนราธิวาส) 

123 พอคา:  แลวหลบไปทํางานปารือ 

   (แลวกลับไปทํางานเม่ือไหร?) 

124 หลานสาว1:  ไป-หลบทุกวันถามีงานก็ไมหลบ นอนเรินเพ่ือนแหล 

(ไป-กลับทุกวัน แตถาวันไหนมีงานก็ไมกลับ นอนบาน 

เพ่ือน) 

(ระหวางนี้มีลูกคาซ่ึงเปนผูหญิง อายุประมาณ 35 ป ซ่ึงเปนคนในหมูบานเดินเขามาซ้ือของในราน) 

 

125 ลูกคา:  ซ้ือน้ํามันเจี้ยน (ตากใบ&ใต: ทอด) ปลาม่ังขวดติพอคา 

   (ซ้ือน้ํามันทอดปลาซักหนึ่งขวดพอคา) 

126 พอคา:  ขวดเล็ก ขวดใหญ เขามาเลือกในรานเตอะ หยังหลายแบบ 
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   (ขวดเล็กหรือขวดใหญ เขามาเลือกในรอนกอนเถอะ มี 

หลายแบบ) 

127 ลูกคา:  เอามาเตอะแบบไหนกัดได ขวดใหญกัดได ค่ี (ตากใบ: ก่ี 

บาท) บาทขวดนึง 

(เอามาเถอะแบบไหนก็ได ขวดใหญก็ได ขวดละก่ีบาท?) 

128 พอคา:  ขวด 45 บาทยา แลวมาจี้กือไหน (ตากใบ: จากไหน) หรือ 

วาแกลงมาซ้ือน้ํามันยา 

(ขวดละ 45 บาท แลวมาจากท่ีไหนหรือวาจะมาซ้ือน้ํามัน

อยางเดียว ) 

129 ลูกคา:  มาจี้ซ้ือปลากิน กับเท่ียวตามนี่แหละ 

   (มาจากซ้ือปลากิน กับขับรถเท่ียวแถวนี้แหละ ) 

130 พอคา:  หลบเตอะ ฝนจี้ตกแลวโดน 

   (กลับเถอะ ฝนจะตกแลวนะ ) 

131 ลูกคา:  ตกมาเตอะ เราจี้ไดน้ําม่ัง แลงมานาน ตนไมตามเริน  

(ตากใบ&ใต: บาน) จี้ดอยหมดแลว 

(ตกมาเถอะ ฉันจะไดมีน้ําแหงแลงมานานแลว ตนไมท่ีบาน

จะตายหมดแลว) 

132 พอคา:  เรากัดจี้ปดรานแลวแหวะ สามืดมาแปลกๆ 

   (ฉันก็จะปดรานและนะ รูสึกวามืดมาแปลก) 

 

 จากบทสนทนาในตัวอยางท่ี 7 แมการสนทนาในชวงแรกของพอคาและ

หลานสาวคนเล็กจะพูดกันดวยภาษาตากใบ แตสังเกตวามีคําศัพทภาษาไทยกลางปะปนในการสนทนา 

ซ่ึงดังท่ีกลาวมาแลววาการปนภาษาท่ีอยูในรูปของคําศัพทในลักษณะเชนนี้ เปนลักษณะของการยืมคํา 

(borrowing) เชน คําในขอความท่ี 118 แทนท่ีหลานสาว1 จะพูดวา ตนจะยํากือหราย ซ่ึงเปนคําท่ีใช

ในภาษาตากใบ กลับใชวา “ยําสาหราย” ซ่ึงเปนคําภาษาไทยกลางแทน นอกจากนี้ยังพบวามีการใช

คําวา “น้ําบูดู” ในขอความท่ี 116 เพ่ือเรียก “น้ําปลารา”ท่ีมักพบในภาษาตากใบท่ีคนรุนผูใหญหรือ

วัยสูงอายุมักจะใชเรียกมากกวา  
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 4.4.6 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในท่ีทํางาน 

 สําหรับการเลือกใชภาษาในท่ีทํางานนั้น ผูวิจัยพบวา ผูใชภาษาตากใบจะเลือกใช

ภาษาตามคูสนทนาเปนหลัก และจะเห็นไดชัดในท่ีทํางาน เชน หากคูสนทนาเปนเพ่ือนท่ีพูดภาษา 

ตากใบได ก็จะใชภาษาตากใบในการสนทนาครั้งนั้น และถาคูสนทนาเปนเพ่ือนมาจากตางถ่ิน ไม

สามารถใชภาษาตากใบไดก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสนทนา แตหากคูสนทนาเปน

ผูบังคับบัญชาถึงแมจะใชภาษาตากใบได หากเปนสถานการณท่ีเปนทางการ ก็จะเลือกใชภาษาไทย

กลางในการสนทนา แตเม่ือเปนเวลาพักกลางวันและผูบังคับบัญชาเปนผูเริ่มใชภาษาตากใบ ก็จะ

โตตอบดวยภาษาตากใบกลับไป แตนาสังเกตวา หากมีบุคคลอ่ืนรวมวงสนทนาดวยแมจะอยูใน

สถานการณท่ีไมเปนทางการเม่ือผูบังคับบัญชาเริ่มใชภาษาตากใบในการสนทนา ผูใชภาษาตากใบ

เลือกท่ีจะตอบกลับดวยภาษาไทยกลาง 

 ผูวิจัยจะนําเสนอบทสนทนาในท่ีทํางานจากตัวอยางท่ี 8 และตัวอยางท่ี 9 ดังนี้  

 

ตัวอยางท่ี 8 เปนบทสนทนาของหลานสาวคนโตกับเพ่ือนรวมงานซ่ึงเปนคนท่ีพูดภาษาตากใบไดท้ัง 

 กลุม 

 

133 หลานสาว1:  พ่ีมาเชาจังวันนี้ 

   (พ่ีมาเชาจังวันนี้ ) 

134 เพ่ือนรวมงาน1: กะดวน (ตากใบ&ใต: รีบ) มาวาจี้มากือหรา (ตากใบ: ทํา)  

งานท่ีคางของ เม่ือวานนิ 

   (รีบมาวาจะทํางานท่ีคางเม่ือวานใหเสร็จ) 

135 หลานสาว1:  กินขาวแลวมิเทออกมาเชานั้น 

   (กินขาวหรือยังท่ีออกมาตอนเชา) 

136 เพ่ือนรวมงาน2:  ยังไมกินทีเหลย นองกินพลางๆเตอะ ไมอยากทีเหลย 

   (ยังไมกิน นองกินกอนเถอะ ยังไมอยากกิน) 

137 หลานสาว1:  แลวออกมาเชาใครไปสงโลกไปโรงเรียน 

   (แลวออกมาเชาใครไปสงลูกโรงเรียน ) 

138 เพ่ือนรวมงาน1: พอมันไมไดไปทํางานที กัดใหไปสงโลกมันเลย 

   (พอเขาไมไดไปทํางาน ก็เลยใหไปสงลูกเลย ) 

139 เพ่ือนรวมงาน2: แลวเองไมไปสงโลกไปโรงเรียนทีเรอะ? 
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   (แลวเธอไมไปสงลูกไปโรงเรียนหรอ?) 

140 เพ่ือนรวมงาน1: เพ่ือนกัดมายที วาใหพอแกออกไปสงยา 

   (ฉันก็ไมไปสง วาจะใหตาออกไปสง) 

141 เพ่ือนรวมงาน2: พ่ีมีงานคางมากเหลยเนาะ? 

   (พ่ีมีงานคางเยอะไหม?) 

142 เพ่ือนรวมงาน1: หยังไมมากแรงแลว เทวากัดหวงทาไมมาทําตอนเชา เทเขา 

จี้เอาข้ึน 

   (มีไมคอยเยอะ แตวาก็หวงงานหากไมมาทําตอนเชา เดี๋ยว 

เจานายจะเอางานข้ึนมา) 

143 เพ่ือนรวมงาน2:  มีไรใหพวกเพ่ือนชวยกัดบอกนะ ชวยกันทํา จี้ไดแลวเร็วๆ 

   (มีอะไรใหพวกฉันชวยก็บอกนะ ชวยกันทําจะไดเสร็จเร็วๆ) 

144 เพ่ือนรวมงาน1: เออ ไมไหรที สาวาทําแลวแหละ 

   (อืม ไมเปนไร รูสึกวาทําเสร็จแหละ) 

 

ตัวอยางท่ี 9 เปนบทสนทนาของหลานสาวคนเล็กกับเพ่ือนรวมงาน และเพ่ิงสนิทกันเนื่องจาก 

หลานสาวคนเล็กเพ่ิงทํางานได 1-2 เดือน 

  

145 หลานสาว2:  มาเตอะ (ตากใบ: มาเถอะ) พ่ีมากินขาวเท่ียงไดแลว 

   (มาเถอะพ่ี มากินขาวเท่ียงไดแลว ) 

146 เพ่ือนรวมงาน1: เท่ียงแลวเนาะ 

   (เท่ียงแลวหรอ?) 

147 หลานสาว2:  เท่ียงแลวนองอยากขาวแลวจะ 

   (เท่ียงแลวนองหิวขาวแลวนะ) 

148 เพ่ือนรวมงาน1: จา เราทํากับขาวมาดวยวันนี้ 

   (จา ฉันทํากับขาวมาดวยวันนี้) 

149 หลานสาว2:  พ่ีทําอะไรมากินวันนี้ ตื่นมาทําตั้งแตตอนไหน 

   (พ่ีทําอะไรมากินหรอวันนี้ ตื่นมาทําตั้งแตตอนไหน?) 

150 เพ่ือนรวมงาน1: ตื่นเชา ลุกข้ึนมาทําตั้งแต ๖ โมงเชาแลว ทําผัดผักใสหมูสับ 

นิดหนอย 
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   (ตื่นเชา ลุกจากท่ีนอนมาทําตั้งแต ๖ โมงเชาแลว ทําผัดผัก 

ใสหมูสับนิดหนอย ) 

151 เพ่ือนรวมงาน2: ขยันจังนะ ตื่นเชามาทํากับขาว เราข้ีคราน (ตากใบ&ใต: ข้ี 

เกียจ) ทํา เลยไปซ้ือท่ีเขาแกงเรียบรอยแลว 

(ขยันจังเลย ตื่นเชามาทํากับขาว ฉันข้ีเกียจทําเลยมาซ้ือ 

แกงท่ีขาย) 

152 เพ่ือนรวมงาน1: วันนี้เพ่ือนทําปลารา (ตากใบ: น้ําบูดู) กับผักตมยา  

   (วันนี้ฉันทําน้ําบูดูกับผักตน ) 

153 หลานสาว2:  ขยันเหมือนกันนะ แลวซ้ือผักตั้งแตเม่ือตอนไหน 

   (ขยันเหมือนกันนะ แลวซ้ือผักตั้งแตตอนไหน) 

154 เพ่ือนรวมงาน1: ผักปลูกเองยา ไมใสยา ปลูกตามธรรมชาติ 

   (ผักปลูกเอง ไมใสสารเคมี ปลูกตามธรรมชาติ) 

155 เพ่ือนรวมงาน2: เดียวโพรกเชาเพ่ือนจี้ทํากับขาวมากินม่ังเตอะ 

   (เดี๋ยวพรุงนี้ฉันจะทํากับขาวมากินบาง ) 

156 หลานสาว2:  มากินดวยกันหนุก (ตากใบ&ใต: สนุก) ดี 

   (มากินดวยกันสนุกดี) 

157 เพ่ือนรวมงาน2: อรอยเหมือนกันนะ น้ําปลารากับผักตม กินเพ่ือสุขภาพ 

   (อรอยเหมือนกันนะ น้ําบูดูกับผักตม กินเพ่ือสุขภาพ) 

158 เพ่ือนรวมงาน1: ถาชอบจะไดทํามาบอยๆ ผักก็ปลูกเอง ไมสาตองไปซ้ือให 

เปลืองเบี้ย 

   (ถาชอบจะไดทํามากินบอยๆ ผักก็ปลูกเอง ไมตองไปซ้ือให 

เปลืองเงิน) 

159 หลานสาว2:  กินไดม๊ัยน้ําปลารา กับผักตม 

   (กินไดไหมน้ําบูดูกับผักตม) 

160 เพ่ือนรวมงาน2: กินไดอรอยมาก วันหลังจะหัดทํากินบาง เผื่อไดเอาไปทําให 

ท่ีบานกิน 

   (กินไดอรอยมาก วันหลังจะหัดทํากินบาง เผื่อไดเอาไปทํา 

ใหท่ีบานกิน) 
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จากบทสนทนาตัวอยางท่ี 8 และ 9 นั้น เห็นไดวา เพ่ือนรวมงานจะใชภาษา   

ตากใบโตตอบกันเปนปกติ ท้ังสําเนียงและคําศัพทก็จะเลือกใชภาษาตากใบท่ีงายๆ ใชกันท่ัวไปในคนท่ี

พูดภาษาตากใบ แตสวนใหญจะเปนคําศัพทภาษาไทยกลางเปนจํานวนมาก ท่ีนาสังเกตจะเห็นวาเม่ือ

สื่อสารระหวางกลุมคนท่ีพูดภาษาตากใบ หลานสาวกลับใชคําศัพทภาษาตากใบในการสื่อสาร เชน  

คําวา น้ําปลารา ท่ีมักจะพบวาเปนคําศัพทท่ีคนตากใบรุนสูงอายุใชเรียก น้ําบูดู ของภาษาไทยถ่ินใต 

ดังท่ีปรากฏในขอความท่ี 152, 157 และ 159 ถาเทียบกับบทสนทนาของหลานสาว1 ในตัวอยาง 7 

ขอความท่ี 116 จะเห็นวาหลานสาว1 ใชคําวา “น้ําบูดู” กับพอคา แตเม่ือเห็นวาเพ่ือนรวมงานท่ีใช

ภาษาตากใบเรียกน้ําบูดูวา น้ําปลารา ซ่ึงเปนศัพทท่ีคนภาษาตากใบใชเรียกกัน หลานสาว1 จึงเปลี่ยน

มาใชคําศัพทตามเพ่ือนรวมงานท่ีเปนคนพูดภาษาตากใบเหมือนกัน   

สวนในบทสนทนาขางลางนี้  เปนสถานการณท่ี มีเ พ่ือนรวมงานท่ีมาจาก

ตางจังหวัด จะพบวามีการใชภาษาในการสนทนาตางไป โดยจะพบวามีการใชภาษาไทยกลางปนดวย

คําศัพทภาษาไทยใต ตามลักษณะท่ีเรียกวา คํายืม ของ Gumperz (1977 อางใน Fasold, 1993: 

p.180) ดังท่ีปรากฏในตัวอยางท่ี 10  

 

ตัวอยางท่ี 10  บทสนทนาในท่ีทํางานของหลานสาวคนโตและเพ่ือนรวมงานจากจังหวัดสงขลา  

  และเพ่ือนรวมงานซ่ึงเปนคนตากใบดวยกัน 

 

161 เพ่ือน1:  กินขาวแลวยังจะตอนเชา 

   (กินขาวแลวหรือยังจะตอนเชา) 

162 หลานสาว1:  กินแลวจะ 

   (กินแลวจะ) 

163 เพ่ือน1:  มาตั้งแตตีเทาไรแลว 

   (มาตั้งแตก่ีโมง) 

164 หลานสาว1:  มาตั้งแตเชาแลว แตกลับไปใหมลืมเอกสาร 

   (มาตั้งแตเชาแลว แตกลับไปใหมลืมเอกสาร) 

165 เพ่ือน1:  แลวเรามีประชุมม๊ัยวันนี้ 

   (แลวเรามีประชุมไหมวันนี้) 

166 หลานสาว1:  มีแตคลอยๆ (ตากใบ: บายๆ) หนอย 

   (มีแตตอนบายๆ หนอย) 
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167 เพ่ือน1:  ตีเทาไร บอกดวยนะจะไดเตรียมตัวเขาประชุม พอดี 

โทรศัพทเสีย (ตากใบ&ใต: พัง) 

(ก่ีโมง บอกดวยนะจะไดเตรียมตัวเขาไปประชุม พอดี 

โทรศัพทใชงานไมได) 

168 หลานสาว1:  แลวแฟนพ่ีเปนไงบางเห็นวารถลม (ลมรถ)  

   (แลวแฟนพ่ีเปนอยางไรบางเห็นวาลมรถ) 

169 เพ่ือน1:  คอยหยังชั่ว (ตากใบ&ใต: ดีข้ึน) แลว นอนโรงบาล 2 คืนเอง 

   (ดีข้ึนแลวนอนโรงพยาบาลแค 2 คืนเอง) 

170 หลานสาว1:  พันไหนม่ังพ่ีไปเร (ตากใบ: เท่ียว) งานสนุกมิเรียกคืน 

   (รูสึกอยางไรบางท่ีไดไปเท่ียวงานสนุกไหมเม่ือคืน) 

171 เพ่ือน2:  กะหนุก (ตากใบ&ใต: สนุก) โหย เครื่องเสียงเขาดังหรอย 

โหย (สนุกอยู เครื่องดนตรีเสียงดังดี) 

172 หลานสาว1:  คนไปเร (ตากใบ: เท่ียว) งานมากมิ 

   (คนไปเท่ียวงานเยอะไหม?) 

173 เพ่ือน2:  คนมากโหย คนนานๆทีจี้งานยากัด 

   (คนเยอะอยูนะ นานๆทีจะมีงาน) 

174 หลานสาว1:  หลบดึกแลวแหละ 

   (กลับดึกแลวหรอ) 

175 เพ่ือน1:  ไมดึกที หาวนอนข้ึนกัดหลบกอนยา ถาดนตรีเลิกนั้นฟงวาตี  

2 แลว 

      (ไมดึก งวงนอนเลยกลับกอน รูสึกวาดนตรีเลิกตี 2 นะ)\ 

 

 จากบทสนทนานี้ ผูวิจัยพบวา มีลักษณะของการสลับภาษา (code switching) 

ในสนทนานี้ โดยจะพบท่ีหลานสาว 1 มีการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต กับ

ภาษาตากใบ เม่ือสนทนากับคูสนทนาท่ีมีความรูภาษาไมเหมือนกัน เพ่ือน1 เปนคนนอกพ้ืนท่ีมาจาก

จังหวัดสงขลา กับเพ่ือน2 ท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีและใชภาษาตากใบ ในผลัดแรกๆ ขอความท่ี 161-162 นั้น 

หลานสาว1 โตตอบกันดวยภาษาไทยกลางผสมสําเนียงภาษาไทยถ่ินใตอยูบาง และโตตอบดวย

ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินใต แตเม่ือหลานสาวคนโตพูดกับเพ่ือน2 ท่ีพูดภาษาตากใบ ก็จะ
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เปลี่ยนไปพูดภาษาตากใบดวยทันที ถาเปรียบเทียบขอความท่ี 168 กับขอความ 172 และ 174 จะ

เห็นความแตกตางของการเลือกใชภาษาของหลานสาว1 กับคูสนทนาท่ีตางกัน  

  

 4.4.7 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในสถานท่ีราชการ 

 สําหรับสถานการณการใชภาษาในสถานท่ีราชการนี้ ผูวิจัยไดเขาสังเกตท่ี

โรงพยาบาลตากใบ และท่ีทําการอําเภอกับเทศบาล ท้ังนี้พบวา คนสวนใหญในกลุมอายุ 18-30 ป จะ

เลือกใชภาษาไทยกลางในการเริ่มติดตอสื่อสาร แตถาเปนคนสูงวัย อยูในกลุมอายุ 70 ปข้ึนไปไมถนัด

ใชภาษาไทยกลางก็จะเลือกใชภาษาตากใบ ยกเวนคนท่ีมีอายุอยูระหวาง 35- 60 ปท่ีสามารถพูด

ภาษาไทยกลางได หากพิจารณาวาคูสนทนานาจะเปนคนตางถ่ินก็จะเลือกใชภาษาไทยกลาง แตถาคู

สนทนาเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีตนรูจักก็จะเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบผูวิจัยสามารถบันทึกเสียง

ตัวอยางไดไมมากนัก จะบันทึกตามท่ีไดรับอนุญาตตามตัวอยางตอไปนี้ 

 

ตัวอยางท่ี 11  คุณตาลมลงและผูวิจัยนําสงโรงพยาบาลตากใบพยาบาลเปนคนมุสลิม 1 คน  

  คนปวยซ่ึงเปนคนตากใบ 1 คน และเพ่ือนซ่ึงเปนคนตากใบเชนกัน 
 

176 พยาบาล 1:  โดนอะไรมาคะ 

   (โดนอะไรมาคะ?) 

177 พอแก:  พอลมรถเรียกไมนานนิ 

   (พอลมรถเม่ือไมนานนี้) 

178 พยาบาล 1:  เขาไปลางแผลกอนนะคะ ปวดมากม๊ัยคะ 

   (เขาไปลางแผลกอนนะคะ ปวดมากไหมคะ?) 

179 พอแก:  มายแจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) ทีตรงอ่ืน แสบๆยาโลกเอย 

   (ไมเจ็บ รูสึกแสบๆเองลูกสาว 

180 พอแก:  แลวหมอใหญข้ึนมิโลกวันนี้ 

   (แลวคุณหมอมาไหมวันนี้?) 

181 พยาบาล 1:  หมอใหญไมข้ึนเดียวลางแผลแลวเอายาไปกินก็หายแลว  

   (คุณหมดไมมาเดี๋ยวลางแผลแลวเอายาใหกินก็หายแลว) 

182 พยาบาล 1:  ยายแจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) อีไหรวันนี้เทมาหาหมอ 

   (ยายเจ็บอะไรท่ีมาหาหมอวันนี้ ) 
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183 คนปวย:  ยายเปนหวัดมาสอง สามวันแลว ตัวรอนเขาดวย กลัวจี้เปน 

ไขเลือดออกยาโลกเอย 

(ยายเปนไขหวัดมาสอง สามวันแลว ตัวรอนดวยกลัวจะเปน

ไขเลือดออก ลูกสาวเอย) 

184 พยาบาล 2:  เดียวยายนั่งทาม่ังกะเดี๋ยวนะ ถึงคิวยายแลวเดี๋ยวเรียกให 

หมอตรวจ 

   (เดี๋ยวยายนั่งรอสักพักนะ ถึงคิวยายแลวเดี๋ยวเรียกใหหมอ 

ตรวจ) 

185 คนปวย:  นานเหลยมิ หวางจี้เรียก (ตากใบ&ใต: กวาจะเรียก) 

   (อีกนานไหมกวาจะเรียก) 

186 พยาบาล 2:  ไมนานทียาย คนไมมากแรงทีวันนี้ ยายมาตอนเชาๆพันนี้ 

เขาดวย นั่งทาม่ัง 5 นาทียา 

(ไมนานหรอกยาย วันนี้คนไมเยอะ ยายมาตอนเชาๆ แบบนี้  

นั่งรอประมาณ 5 นาทีนะคะ) 

187 พยาบาล 2:  แลวใครมาสงยายนั้นนึ  

   (แลวใครมาสงยานวันนี้) 

188 คนปวย:  ยายใหหลานมาสง มันนั่งทาโหย (ตากใบ&ใต: อยู) นอก 

โดน 

   (ยายใหหลานมาสง มันนั่งรออยูขางนอก) 

189 คนปวย:  ใครพันไหนซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) เทมาโรง 

บาล 

   (ใครเปนอะไรเธอท่ีมาโรงพยาบาล) 

190 เพ่ือนบาน:  พอมันไมกือบาย (ตากใบ: ไมสบาย) โหยเปนอาทิตยแลว  

แรกวามาโรงบาลหมอเจาะเลือดแล เปนขายเลือดออก  

(ลากเสียงยาว จากไข)  

(พอของลูกไมสบายเปนอาทิตยแลว เม่ือวานมาโรงพยาบาล

ใหคุณหมอเจาะเลือดดู เปนไขเลือดออก) 

191 คนปวย:  แลวใครเฝาโหยนั้นนึ? 

   (แลวใครเฝาอยูนั้น?) 
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192 เพ่ือนบาน:  เเด็ก (ตากใบ&ใต: เด็ก) เฝาโหยเราหลบเริน (ตากใบ&ใต:  

บาน) ไปอาบน้ํา เอาขาวหอมาใหพวกแด็ก(ตากใบ&ใต:  

เด็ก) นั้นดวย 

(เด็กๆ เฝาอยู ฉันกลับบานไปอาบน้ํา ทํากับขาวมาใหเด็กๆ) 

193 คนปวย:  แลวคอยหยังชั่ว (ตากใบ: ดีข้ึนหรือยัง) แลวมินั้น? 

   (แลวรูสึกดีข้ึนบางหรือยัง?) 

194 เพ่ือนบาน:  ไมไหรแรงแลว (ตากใบ: ดีข้ึนแลว) 2 – 3 วันยาหลบไดแลว 

   (ดีข้ึนแลว 2-3 วันก็ไดกลับบาน) 

 

 จากบทสนทนาตัวอยางท่ี 11 พบวา ในผลัดแรกนั้นพยาบาลเปนคนมุสลิมท่ีพูด

ภาษาตากใบไมได จึงใชภาษาไทยกลางถามคุณตาหรือพอแกวาเปนอะไร ในขณะท่ีคุณตานั้นไมพูด

ภาษาไทยกลาง แตพูดภาษาตากใบเทานั้น ซ่ึงเปนลักษณะของผูพูดภาษาตากใบวัยสูงอายุท่ีไมมีปน

ภาษาหรือสลับภาษากับคูสนทนา ท่ีไมวาจะรูภาษาตากใบหรือไมรูภาษาตากใบก็ตาม แมกับผูวิจัยเอง

คุณตาก็พูดภาษาตากใบไมใชภาษาไทยกลาง และเม่ือมีพยาบาล2 ซ่ึงเปนคนตากใบเขามาจึงสนทนา

กันดวยภาษาตากใบตลอดในการสนทนา  

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสังเกตวา แมผูพูดจะเปนคนตากใบแตอยูนอกพ้ืนท่ีซ่ึงทําให

ไมทราบวาคูสนทนารูภาษาตากใบหรือไม ผูพูดภาษาตากใบในพ้ืนท่ีมักจะเลือกใชภาษาไทยกลางใน

การสนทนา ซ่ึงบทสนทนาขางลางนี ้เปนตัวอยางบทสนทนาท่ีผูวิจัยนั่งสังเกตในอําเภอ ซ่ึงมีเจาหนาท่ี

ท่ีเปนท้ังคนนอกพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ และเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบแตไมไดอยูตําบลพรอน 

 

ตัวอยางท่ี 12  เจาหนาท่ีคนท่ี 1 จะใชภาษาไทยกลางในการสื่อสาร เจาหนาท่ีคนท่ี 2 เปนคนตาก 

  ใบ สวนคุณปาเปนคนตากใบ 

 

195 เจาหนาท่ี1:  สวัสดีคา มาทําอะไรคะ 

   (สวัสดีคะ มาทําอะไรคะ?) 

196 ปา:  มาทําบัตรประชาชนใหม บัตรปาหมดอายุ 3 เดือนแลว 

   (มาทําบัตรประชาชนใหม บัตรปาหมดอายุ 3 เดือนแลว) 

197 เจาหนาท่ี1:  ถาง้ันปาไปหยิบบัตรคิวแลวนั่งรอกอนนะคะ 

   (ถาอยางนั้นปาไปหยิบบัตรคิวนั่งรอกอนนะคะ) 
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198 ปา:  เขากดแบบไหน ปากดไมเปนที 

   (เขากดอยางไร ปาไมรูกดแบบไหน) 

199 เจาหนาท่ี1:  พ่ีซีชวยมาทําใหปาเขาหนอย 

   (พ่ีซีชวยมาทําใหปาเขาหนอย) 

200 เจาหนาท่ี2:  ปา เขากดพันนี่นะ แลวกัดนั่งถา (ตากใบ&ใต: รอ) ม่ัง 

กะเดี๋ยวพอเคาเรียกเลขปากัดลุกข้ึนไปหาเขานะ 

(ปา เขากดแบบนี้นะ แลวก็นั่งรอสักพัก พอเขาเรียก 

หมายเลขปา ปาก็ลุกไปหาเขานะ) 

201 เจาหนาท่ี2:  ปามาก่ีคน 

   (ปามาก่ีคน) 

202 ปา:  ปามากับโลกโค (ตากใบ&ใต: เพ่ือนบาน) มันกัดไมโรเรื่องที 

ท่ีแหละ 

   (ปามากับเพ่ือน เขาก็ไมรูเรื่องเหมือนกัน) 

203 เจาหนาท่ี2:  ปาเอาเอกสารมามินั้น เทกัดไดหลบ (ตากใบ&ใต: กลับ) ไป 

เอาลาวแหละ 

(ปาเอาเอกสารมาแลวหรือยัง เดี๋ยวไดกลับไปเอามาใหมอีก) 

204 ปา:  เอามาโหย แลวซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษท่ี 2) มา 

ทํางานนี่นานแลวเรอะ 

(เอามาอยู แลวเธอมาทํางานท่ีนานแลวหรอ?) 

205 เจาหนาท่ี2:  นานแลวปาเอย ปาไมโร (ตากใบ&ใต: รู) ยา 

   (นานแลวปา ปาไมรูเอง) 

206 ปา:  งานหนักแรงมิ ทํางานเทตรงนี่ 

   (งานหนักหรือเปลา ทํางานท่ีตรงนี้?) 

207 เจาหนาท่ี2:  ไมหนักแรงที มันเปนบางวัน บางวันกัดคนมาก บางวันก็คน 

อีด 

   (ไมหนักมาก มันข้ึนอยูกับวัน บางวันก็คนเยอะ บางวันก็คน 

นอย) 

208 ปา:  เออ ปากัดวาเทแหละ ลางวันปามาคนไมมากแรงที วันนี้อี 

ไหรแลวเทมากเหมือนนี่ 
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(อืม ปาก็วาเหมือนกัน บางวันปามาคนไมเยอะ วันนี้ทําไม 

คนเยอะแบบนี)้ 

209 เจาหนาท่ี2:  ถึงคิวปาแลว เอาบัตรนี่ไปยื่นใหเขา เขากัดกือหรา (ตากใบ:  

ทํา) ทําใหปาแหละนั้น ถาไดทําเขาแลวไมนานแรงที 

(ถิวคิวปาแลว เอาบัตรไปยื่นใหเขา เขาก็ทําใหปา ถึงคิวแลว

ไมนานหรอกก็เสร็จแลว) 

 

บทสนทนาขางตน เม่ือเจาหนาท่ี1 ใชภาษาไทยกลางกับปา พบวา ปาเลือกใช

ภาษาไทยกลางโตตอบเชนกันดังขอความ 195-196 แมในผลัดตอมา จะมีศัพทภาษาไทยถ่ินใตอยูดวย

แตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น จนกระท่ังเม่ือเจาหนาท่ี 2 ซ่ึงพูดภาษาตากใบได ปาจึงเลือกใชภาษาตากใบ

พูดโตตอบกลับไป แตลักษณะการพูดภาษาตากใบของเจาหนาท่ี 2 ก็พบวามีเพียงคําศัพทภาษาตากใบ

ปรากฏรวมกับภาษาไทยกลางเนื่องจากเปนการสื่อสารเก่ียวกับเรื่องท่ีเปนทางการ คือการทําบัตร จึง

ทําใหตองใชคําศัพทท่ีสะทอนวิถีปฏิบัติของการติดตอราชการ เชน กดบัตรคิว ซ่ึงคําศัพทเชนนี้ไมมีใน

ภาษาตากใบ  

 การสื่อสารในสถานการณเชนนี้ เปนขอจํากัดท่ีทําใหไมสามารถใชภาษาตากใบใน

การสื่อสารไดตลอดการสนทนา นอกเหนือจากการท่ีคูสนทนาเปนคนนอกพ้ืนท่ีตากใบแลว  

  

4.5 สรุปสถานการณการใชภาษาตากใบจากแบบสอบถามและจากการสังเกตแบบมีสวนรวมใน

การส่ือสารในสถานท่ีจริง 

 จากการสังเกตบทสนทนาในเหตุการณจริง ผูวิจัยพบวามีความสอดคลองสัมพันธกับผล

ท่ีไดจากแบบสอบถาม กลาวคือ การใชภาษาของคนในชุมชนชาวตากใบแตละกลุมอายุท่ีไดจาก

แบบสอบถามสอดคลองกับผลท่ีไดในสถานการณจริง โดยหากเปนสถานการณในบาน ในครอบครัว 

ในละแวกบาน และในวัด การสนทนากับ พอ แม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน และพระสงฆ ประชากรท้ัง  

3 กลุมอายุจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา ในขณะท่ีเม่ืออยูในสถานศึกษา ในโรงเรียน ใน

สถานการณท่ีเปนทางการ เชน สนทนากับคุณครู หรือพูดคุยในเรื่องของการเรียนการสอนกับบุคลากร

ในโรงเรียน คนในกลุมวัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสนทนา แตหากเปนสถานการณท่ี

ไมเปนทางการ เชนสนทนากับเพ่ือนในกลุมเดียวกันท่ีใชภาษาตากใบกันอยูแลวก็จะเลือกใชภาษา 

ตากใบไมเปลี่ยนแปลง สําหรับการสนทนาในสถานท่ีราชการ ในอําเภอ เทศบาล หรือในโรงพยาบาล 

ผลท่ีไดจากแบบสอบถามพบวา ทุกกลุมอายุจะใชภาษาไทยกลางในการสนทนา แตในสถานการณจริง
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หลังจากท่ีลงพ้ืนท่ีอยูในชุมชนพบวา คนในวัยสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปทุกคนจะเลือกใชภาษาตากใบ

ในทุกสถานการณ โดยไมเลือกวาสนทนากับใคร หรืออยูในสถานการณใด ซ่ึงจะแตกตางกับคนในวัย

หนุมสาวและวัยกลางคน ท่ีจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสนทนา โดยจะเปลี่ยนไปใชภาษาตากใบ

ตอเม่ือคูสนทนาเปนคนท่ีพูดภาษาตากใบเทานั้น 

 นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการใชคําศัพทจากภาษาถ่ินอ่ืนเขาในภาษาตากใบ ใน

ลักษณะของการยืมศัพท รวมไปถึงการสลับภาษา (code-switching) ท่ีผูพูดภาษาตากใบจะพิจารณา

ไดวาคูสนทนาของตนรูภาษาตากใบหรือไม เปนคนในพ้ืนท่ีหรือไม ถาเปนคนนอกพ้ืนท่ี ไมรูภาษา  

ตากใบ ผูพูดจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับคูสนทนานั้น ถาคนนอกพ้ืนท่ีเปนคนถ่ินใต    

ผูพูดก็จะเลือกใชภาษาถ่ินใตในการสนทนาเชนกัน และสามารถสลับมาใชภาษาตากใบได หาก         

คูสนทนาเปนคนในพ้ืนท่ีและใชภาษาตากใบในการสื่อสาร  

 ลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ ขอจํากัดดานคําศัพทของภาษาตากใบท่ีทําใหผูพูดภาษา

ตากใบตองเลือกใชคําศัพทภาษาอ่ืน โดยเฉพาะภาษาไทยมาตรฐานในสถานท่ีราชการ เนื่องจากวิถี

ปฏิบัติทางสังคมท่ีถูกกําหนดอยูในสถานท่ีราชการไมสามารถสื่อดวยคําศัพทในภาษาตากใบได  

 ขอนาสังเกตจากผูพูดตางรุนอายุจากการเก็บขอมูลในสถานการณจริง เปนการตอกย้ํา

ใหเห็นวาผลการศึกษาจากแบบสอบถามกับการพูดในสถานการณจริงมีความสอดคลองกันอยูบาง 

โดยเฉพาะในกลุมผูพูดภาษาตากใบรุนสูงอายุจะใชภาษาในการสื่อสารเกือบทุกสถานการณ ไมมีการ

สลับหรือการปนภาษา  

 ในขณะท่ีผูพูดวัยหนุมสาว เปนกลุมผูใชภาษาท่ีมีการสลับภาษาไดหลากหลาย ท้ัง

ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาตากใบ ข้ึนอยูกับคูสนทนาวามีความรูภาษาใด แตจาก

คําศัพทคําวา “น้ําปลารา” ซ่ึงเปนศัพทท่ีคนภาษาตากใบใชเรียกแทน น้ําบูดู ในภาษาไทยถ่ินใต แต

เม่ือสถานการณการใชภาษาจริงแบบไมระมัดระวังตัว ผูพูดวัยหนุมสาวเลือกท่ีจะใชคําวา น้ําบูดู 

มากกวาน้ําปลารา แตเม่ืออยูในสถานการณท่ีตองระมัดระวังในการสื่อสารกับคนในชุมชนท่ีพูดภาษา

ตากใบ ผูพูดก็เลือกท่ีจะใชคําวา น้ําปลารา กับเพ่ือน เพราะเพ่ือนใชคําวา น้ําปลาราในการสนทนา  

 ลักษณะท่ีนาสนใจท่ีไมพบจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามก็คือ ลักษณะของ     

การเลือกใชภาษาเพ่ือเปนภาษากลาง (lingua franca) ในกรณีท่ีผูพูดเห็นวาคูสนทนาไมสามารถใช

ภาษาตากใบในการสื่อสารได จากการสังเกตแบบมีสวนรวมพบวา ผูพูดภาษาตากใบจะเลือกใช

ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษากลาง เชนเดียวกับผูพูดท่ีใชภาษามลายูใน         

การสื่อสารแตตองมาทํางานในพ้ืนท่ีตากใบ ก็จําเปนตองใชภาษาไทยกลางเปนภาษากลางกับผูพูด

ภาษาตากใบเชนกัน เชน ในกรณีของพยาบาล1 ในสถานการณการสื่อสารท่ีโรงพยาบาล เปนตน  
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บทที่ 5 

ทัศนคติตอภาษาตากใบในชุมชนตากใบ 

 

 ในการศึกษาวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในชุมชนตําบล 

พรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนี้ ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสถานการณ

และทัศนคติการใชภาษาตากใบ แบบสอบถามสวนหนึ่งออกแบบคําถามเพ่ือประเมินทัศนคติของผูใช

ภาษาในชุมชนท่ีมีตอภาษาตากใบ แบบสอบถามเพ่ือประเมินทัศนคตินี้แมวาจะมุงเนนไปท่ีทัศนคติตอ

การใชภาษาตากใบ แตเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารจริงของชุมชนท่ีพบวาเปนชุมชนท่ีมี

การใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน ดังนั้น จึงใชคําถามท่ีจะสะทอนใหเห็นทัศนคติของการใช

ภาษาท้ังสองนี้ควบคูกัน ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหรวมกับการบันทึก

ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณพูดคุยกับผูใชภาษาในชุมชนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีตอบแบบสอบ การประเมินทัศนคติจากแบบสอบถามและการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้ถือ

เปนการประเมินทัศนคติตอภาษาโดยออมท่ีผูตอบคําถามไมรูตัว ผลของการประเมินจึงนาจะสะทอน

สภาพความเปนจริงดานทัศนคติตอภาษาตากใบได การนําเสนอผลการศึกษาในบทนี้ ผูวิจัยจะ

นําเสนอผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามกอนเพ่ือแสดงทัศนคติการใชภาษาตากใบในภาพรวมโดย

จะแสดงผลเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานดวย เพ่ือใหเห็นลักษณะความเหมือนหรือความ

แตกตางท่ีเกิดข้ึนในแงของการเลือกใชภาษาของผูพูดแตละกลุมอายุ โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีหลายภาษา 

จําเปนตองศึกษาภาษาท่ีมีการใชมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางภาษาทองถ่ินท่ีอยูในชุมชน ใน

งานวิจัยนี้คือ ภาษาตากใบ กับภาษามาตรฐาน ในท่ีนี้คือ ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน  

การเลือกใชภาษาใดในการสื่อสารแตละสถานการณยอมสะทอนใหเห็นทัศนคติของผูใชภาษานั้นดวย 

ดังนั้นขอมูลท่ีไดจากการบันทึกภาคสนามการสังเกตแบบมีสวนรวมและการพูดคุยสัมภาษณกลุม

ตัวอยางประชากรก็เพ่ือใชประเมินทัศนคติของผูใชภาษาท่ีมีตอภาษาท่ีเลือกใช ไมวาจะเปนภาษา  

ตากใบหรือภาษาไทยมาตรฐานก็ตาม ท้ังนี้จะไดนําผลการการศึกษาของท้ังสองสวนมาใชพิจารณา

ทัศนคติของผูพูดตอภาษาตากใบในเชิงลึกตอไป  

 จากการวิ เคราะหแบบสอบถามเ ก่ียวกับทัศนคติการใชภาษาตากใบรวม กับ              

การเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน และการประเมินทัศนคติจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและ

การสัมภาษณพูดคุย สามารถแสดงผลการศึกษาได ดังตอไปนี้   
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5.1 ผลการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน  

 

 การศึกษาวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบนี้จะอยูในสวนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ขอมูล

คําถามทัศนคติตอภาษาตากใบในงานวิจัยนี้ใชคําถามจํานวน 20 คําถาม โดยคําถามเหลานี้ดัดแปลง

มาจากแบบสอบถามในงานวิจัยทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานท่ีมีอายุตางกัน

ของยูทากะ  โทมิโอกะ (2552) ผูวิจัยดัดแปลงคําถามบางสวน เพ่ือใหเหมาะกับบริบท ดังท่ีอธิบายไว

ในบทท่ี 3 การวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานควบคูกัน เพ่ือพิจารณา  

ความแตกตางระหวางทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานของประชากรในอําเภอตากใบ 

หากมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาตากใบ แลวจะมีทัศนคติอยางไรตอภาษาไทยมาตรฐาน เพราะทัศนคติตอ

ภาษาจะสงผลตอแนวโนมในการเลือกภาษาของคนในชุมชนเชนกัน ซ่ึงคําถามทัศนคติตอภาษานี้

สามารถจัดกลุมได 2 กลุม ดังนี้ 

 1. ทัศนคติในเชิงบวก (positive attitude) ประกอบดวย 14 คําถาม ในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

  -  เปนภาษาท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 

  -  เปนภาษาท่ีเรียบงาย 

  -  เปนภาษาท่ีมีความสําคัญ 

  -  เปนภาษาท่ีแสดงอารมณไดชัดเจน 

  -  เปนภาษาท่ีควรจะสอนท่ีโรงเรียน 

  -  เปนภาษาท่ีทานชอบ 

  -  เปนภาษาท่ีไพเราะ 

  -  เปนภาษาท่ีใชสื่อสารไดตรงประเด็น 

  -  เปนภาษาท่ีแสดงความเปนกันเอง 

  -  เปนภาษาท่ีมีคําและสํานวนหลากหลาย 

  -  เปนภาษาท่ีทันสมัย 

  -  เปนภาษาท่ีทานอยากถายทอดใหกับลูกหลาน 

  -  เปนภาษาท่ีมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของทาน 

  -  เปนภาษาท่ีมีประโยชนในชีวิตประจําวันของทาน 

 2. ทัศนคติในเชิงลบ (negative attitude) เปนคําถามท่ีเก่ียวกับทัศนคติในเชิงลบ ไดแก 

  -  เปนภาษาท่ีไมควรใชท่ีโรงเรียน   
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  -  เปนภาษาท่ีทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง 

  -  เปนภาษาท่ีลาสมัย 

  -  เปนภาษาท่ีซับซอน 

  -  เปนภาษาท่ีทําใหทานรูสึกอาย หรือ ไมสบายใจ เม่ือมีคนไดยินทานพูด 

  -  เปนภาษาท่ีไมไพเราะ 

  

การว ิเคราะห ท ัศนคต ิต อภาษาตากใบจากข อม ูลของแบบสอบถามที ่ได จาก           

การสัมภาษณจะใชมาตราสวนประเมินคาตามวิธีของลิเคิรต (Likert scale)  ซ่ึงไดกําหนดการให

คะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

 

    เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน 5   คะแนน 

    เห็นดวย  ใหคะแนน 4 คะแนน  

    ไมแนใจ  ใหคะแนน 3 คะแนน 

    ไมเห็นดวย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

 โดยมีเกณฑการแปลผลของขอมูล แบงเปน 5 ชวง โดยใชเกณฑ ดังนี้ 

 

คะแนนเฉล่ีย ความหมายของคะแนน 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 นอย 

1.00 - 1.49 นอยท่ีสุด 
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5.1.1 ระดับคาคะแนนของทัศนคติตอการใชภาษาในชุมชนตากใบเปรียบเทียบ

ระหวางภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน 

ทัศนคติตอภาษาของกลุมตัวอยางประชากรท่ีตอบแบบสอบถามท้ังทัศนคติตอ

ภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน เม่ือหาคาเฉลี่ยของทัศนคติตอภาษาตามคาระดับคะแนน พบวา

ประชากรในชุมชนพรอนมีทัศนคติตอภาษาปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 5.1 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 5.1 

  

คาเฉลี่ยของทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรท่ีมีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน 

 

 

ขอท่ี 

 

 

 

ทัศนคติท่ีมีตอภาษา 

ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน 

คะแนน

เฉลี่ย 

( x ) 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

คะแนน

เฉลี่ย 

( x ) 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1 เปนภาษาท่ี เกียรติ มีศักดิ์ศร ี 4.83 0.05 มากท่ีสุด 4.43 0.73 มาก 

2 เปนภาษาท่ี เรยีบงาย 4.55 0.08 มากท่ีสุด 4.29 0.85 มาก 

3 เปนภาษาท่ี ไมควรใชท่ี

โรงเรียน 

1.66 1.06 นอย    

4 เปนภาษาท่ี มีความสําคญั 4.83 0.48 มากท่ีสุด 4.31 0.99 มาก 

5 เปนภาษาท่ี แสดงอารมณได

ชัดเจน 

4.75 0.52 มากท่ีสุด 4.08 0.94 มาก 

6 เปนภาษาท่ี ควรจะสอนท่ี

โรงเรียน 

4.33 0.92 มาก    

7 เปนภาษาท่ี ทําใหเกิด

ความรูสึกหางเหินระหวางผูพูด

และผูฟง 

1.77 1.28 นอย 2.29 1.49 ปานกลาง 

8 เปนภาษาท่ี ทานชอบ 4.82 0.50 มากท่ีสุด 3.84 1.02 มาก 

9 เปนภาษาท่ี ไพเราะ 4.71 0.63 มากท่ีสุด 4.31 0.83 มาก 

10 เปนภาษาท่ี ใชสื่อสารไดตรง

ประเด็น 

4.48 0.86 มาก 4.08 1.09 มาก 

11 เปนภาษาท่ี ลาสมัย 1.86 1.25 นอย 1.72 1.22 นอย 
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ขอท่ี 

 

 

 

ทัศนคติท่ีมีตอภาษา 

ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน 

คะแนน

เฉลี่ย 

( x ) 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

คะแนน

เฉลี่ย 

( x ) 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

12 เปนภาษาท่ี แสดงความเปน

กันเอง 

4.75 0.69 มากท่ีสุด 3.62 1.17 มาก 

13 เปนภาษาท่ี มีคําและสํานวน

หลากหลาย 

1.61 1.16 นอย 3.86 1.03 มาก 

14 เปนภาษาท่ี ทันสมยั 4.66 0.66 มากท่ีสุด 4.32 0.99 มาก 

15 เปนภาษาท่ี ซับซอน 3.92 1.05 มาก 2.54 1.47 ปานกลาง 

16 เปนภาษาท่ี ทําใหทานรูสึก

อาย หรือ ไมสบายใจ เมื่อมีคน

ไดยินทานพูด 

2.92 1.58 ปานกลาง    

17 เปนภาษาท่ี ไมไพเราะ 1.34 0.92 นอย 1.67 1.21 นอย 

18 เปนภาษาท่ี ทานอยาก

ถายทอดใหกับลูกหลาน 

4.84 0.47 มากท่ีสุด 4.04 0.66 มาก 

19 เปนภาษาท่ี มีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวัน 

4.79 0.55 มากท่ีสุด 4.20 1.13 มาก 

20 เปนภาษาท่ี มีประโยชนใน

ชีวิตประจําวันของทาน 

4.82 0.50 มากท่ีสุด 4.15 1.07 มาก 

เฉลี่ย 3.81 0.76 มาก 3.63 1.05 มาก 

 

การท่ีผูวิจัยไมใหผูบอกภาษาแสดงทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐานในขอท่ี 3, 6, 

และ 16 เนื่องจากวาภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาท่ีมีใชอยูในโรงเรียนจึงไมจําเปนตองแสดงทัศนคติ 

อีกท้ังภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาท่ีมีศักดิ์ศรีและมีลําดับชั้นท่ีสูงตามท่ี Smalley (1994) กลาวไว 

ผูวิจัยจึงเห็นวาไมจําเปนตองแสดงทัศนคติในขอ 16  

จากตารางท่ี 5.1 แสดงใหเห็นโดยสรุปวา โดยรวมแลวกลุมตัวอยางประชากรมี

ทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบ โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 3.81 ในขณะท่ีภาษาไทยมาตรฐาน มี

คาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 3.63 ผลท่ีไดจากการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน

สามารถสรุปเปนภาพแผนภูมิกราฟแทงไดดังนี้ 
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ภาพแผนภมิูท่ี 5.1 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน  

 

สําหรับขอคําถามทัศนคติในเชิงบวกในทุกขอพบวา คาเฉลี่ยของทัศนคติท่ีมีตอ

ภาษาตากใบของกลุมตัวอยางประชากรอยูในอัตราท่ีใกลเคียงกัน ชี้ใหเห็นวา ประชากรในอําเภอ  

ตากใบมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาตากใบ สวนในขอคําถามท่ีเปนทัศนคติในเชิงลบพบวา มีคาเฉลี่ยท่ีนอย

สอดคลองกับทัศนคติเชิงบวก เพราะเม่ือประชากรมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาของตน ก็จะเลือกใชภาษา

และแสดงความคิดเห็นตอภาษาในเชิงบวก ในการสํารวจทัศนคติตอภาษานี้ เนื่องจากทัศนคติเปน

แนวคิดท่ีมีคุณคาตอการศึกษาภาษาท่ีอยูในชุมชนพหุภาษา ทัศนคติของคนในชุมชนตอภาษาจะ

สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา เชน การอนุรักษ และ การฟนฟูภาษา การเสื่อมถอยของภาษา 

รวมถึงการตายของภาษา  

 

5.1.2 คาคะแนนของทัศนคติการใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานแยกตาม

กลุมอายุของผูใชภาษา  

ผลจากการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาท้ังภาษาตากใบและภาษามาตรฐานจาก

แบบสอบถาม เม่ือแยกวิเคราะหตามรุนอายุตางกัน 3 กลุม พบวาทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบกับ

ภาษาไทยมาตรฐานไมแตกตางกันนัก ท้ังทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ ดังปรากฏในตารางท่ี 5.2  

 

 

 

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน

แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรท่ี

มีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
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ตารางท่ี 5.2  

 

คาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรท่ีมีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน  

จําแนกตามกลุมอาย ุ

 

 

ขอท่ี 

 

 

 

ทัศนคติท่ีมีตอภาษา 

ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน 

 

18-30 ป 

 

35-50 ป 

 

55 ป 

ข้ึนไป 

 

18-30 ป 

 

35-50 ป 

 

55 ป 

ข้ึนไป 

1 เปนภาษาท่ี เกียรติ มีศักดิ์ศร ี 4.71 4.87 4.83 4.20 4.49 4.46 

2 เปนภาษาท่ี เรยีบงาย 4.51 4.49 4.72 4.16 4.30 4.34 

3 เปนภาษาท่ี ไมควรใชท่ีโรงเรยีน 1.73 1.70 1.51    

4 เปนภาษาท่ี มีความสําคญั 4.84 4.81 4.86 4.31 4.36 4.24 

5 เปนภาษาท่ี แสดงอารมณไดชัดเจน 4.65 4.79 4.75 3.96 4.07 4.18 

6 เปนภาษาท่ี ควรจะสอนท่ีโรงเรียน 4.39 4.30 4.37    

7 เปนภาษาท่ี ทําใหเกิดความรูสึกหาง

เหินระหวางผูพูดและผูฟง 

2.31 1.76 1.41 2.57 2.23 2.23 

8 เปนภาษาท่ี ทานชอบ 4.78 4.84 4.83 3.96 3.80 3.85 

9 เปนภาษาท่ี ไพเราะ 4.73 4.85 4.93 3.94 4.09 4.17 

10 เปนภาษาท่ี ใชสื่อสารไดตรงประเด็น 4.47 4.44 4.56 4.31 4.72 4.82 

11 เปนภาษาท่ี ลาสมัย 2.33 1.79 1.68 2.08 1.67 1.61 

12 เปนภาษาท่ี แสดงความเปนกันเอง 4.76 4.72 4.82 4.52 4.82 4.93 

13 เปนภาษาท่ี มีคําและสํานวน

หลากหลาย 

1.90 1.58 1.48 3.59 3.89 3.99 

14 เปนภาษาท่ี ทันสมยั 4.43 4.70 4.75 3.92 4.08 4.07 

15 เปนภาษาท่ี ซับซอน 3.69 3.85 4.23 2.53 2.32 3.01 

16 เปนภาษาท่ี ทําใหทานรูสึกอาย หรือ 

ไมสบายใจ เมื่อมคีนไดยินทานพูด 

3.27 2.79 2.96    

17 เปนภาษาท่ี ไมไพเราะ 1.47 1.33 1.28 2.12 1.54 1.62 

18 เปนภาษาท่ี ทานอยากถายทอด

ใหกับลูกหลาน 

4.49 4.74 4.83 4.08 4.39 4.32 

19 เปนภาษาท่ี มีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวัน 

4.57 4.80 4.93 4.02 4.36 4.03 
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ขอท่ี 

 

 

 

ทัศนคติท่ีมีตอภาษา 

ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน 

 

18-30 ป 

 

35-50 ป 

 

55 ป 

ข้ึนไป 

 

18-30 ป 

 

35-50 ป 

 

55 ป 

ข้ึนไป 

20 เปนภาษาท่ี มีประโยชนใน

ชีวิตประจําวันของทาน 

4.65 4.83 4.92 3.96 4.26 4.07 

 

จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นวา คาเฉลี่ยทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบและภาษาไทย

มาตรฐานของกลุมตัวอยางประชากรอยูในอัตราท่ีใกลเคียงกัน คําถามตั้งแต1-2, 4-6, 8-10, 12-14 

และ 18-20 เปนคําถามท่ีแสดงทัศนคติเชิงบวกตอภาษา สวนคําถาม 3, 7, 11 และ 15-17 เปน

คําถามแสดงทัศนคติเชิงลบ จากผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยขางตน พบวา เม่ือนํามาวิเคราะหแยก   

ความแตกตางของทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบระหวางกลุมตัวอยางประชากรท่ีมีอายุแตกตางกัน 

คาเฉลี่ยท่ีไดก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังท่ีปรากฏในภาพแผนภูมิท่ี 5.2  ดังนี้  

 

 
 

ภาพแผนภูมิท่ี 5.2 แสดงการสรุปเปรียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอภาษาตากใบ จําแนก

ตามกลุมอายุ 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ค่า
เฉ

ลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบคา่เฉล่ียทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตอ่การใชภ้าษาตากใบ

จาํแนกตามกลุ่มอายุ

กลุม่อาย ุ18-30 ปี

กลุม่อาย ุ35-50 ปี

กลุม่อาย ุ55 ปีขึน้ไป
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จากภาพแผนภูมิท่ี 5.2 เม่ือพิจารณาเฉพาะทัศนคติตอภาษาตากใบพบวา ทุก

กลุมอายุมีคาเฉลี่ยของทัศนคติเชิงบวกตอภาษาตากใบท่ีคอนขางสูง ในขณะท่ีคาเฉลี่ยของทัศนคติ 

ทางลบตอภาษาตากใบก็อยูในระดับต่ํา ซ่ึงแปลความหมายไดวาผูพูดภาษาตากใบมีทัศนคติท่ีดีตอ

ภาษาตากใบ ในขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมักจะเก่ียวของกับลักษณะเฉพาะตัวของภาษา

ตากใบ ไดแก เปนภาษาท่ีมีมานานและสืบทอดกันมาหลายรุน ประชากรทุกกลุมอายุมีความภาคภูมิใจ 

เห็นความจําเปนในการใชภาษาตากใบในชีวิตประจําวันของกลุมตน และมีความตองการถายทอดให

ลูกหลานสามารถใชภาษาตากใบตอไป ท่ีนาสังเกต ก็คือ คนในกลุมอายุ 55 ปข้ึนไปจะทัศนคติตอ

ภาษาตากใบในเชิงบวกมากกวาอีก 2 กลุมอายุ สังเกตไดจากการเลือกใชภาษาตากใบในทุก

สถานการณ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 4 นั่นเปนเพราะวาคนในกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป มีทัศนคติท่ีดีมี

และเห็นวา ภาษาตากใบมีความจําเปนและมีประโยชนในชีวิตประจําวันมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ แตก็มี

ความนาสนใจวา คนวัยสูงอายุนี้มีทัศนคติท่ีดีตอภาษาไทยมาตรฐานวาเปนภาษาท่ีใชสื่อสารไดตรง

ประเด็นและแสดงความเปนกันเองไดดี (คําถามขอ 10 และ 12) สูงกวาในอีก 2 กลุมอายุ และสูงกวา

คาคะแนนของทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบอีกดวย   

ในขณะท่ีคําถามท่ีสื่อถึงทัศนคติเชิงลบ เชนขอ 16 แมผลคาเฉลี่ยจะออกมาใน

ระดับต่ําท่ีชี้ใหเห็นวาคนทุกกลุมอายุไมรูสึกอาย หรือรูสึกไมสบายใจหากมีคนไดยินวาตนเองพูดภาษา

ตากใบ แตท่ีนาสังเกตก็คือ คารอยละท่ีปรากฏในกลุมอายุ 18-30 ป พบวา มีจํานวนสูงกวากลุมอายุ

อ่ืน นั่นทําใหแปลความหมายไดวา ผูพูดรุนอายุ 18-30 ป หรือวัยหนุมสาวมีความรูสึกอายท่ีจะใช

ภาษาตากใบอยูบาง สถานภาพของภาษาตากใบในแงของความม่ันใจและความภาคภูมิใจในภาษาของ

ผูพูดวัยหนุมสาวจึงไมแจมชัดนัก ทัศนคติเชิงลบตอภาษาตากใบในแงนี้จึงปรากฏอยู   

หากวิเคราะหคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางทัศนคติตอภาษาตากใบกับภาษาไทย

มาตรฐานตามกลุมอายุ ก็จะเห็นลักษณะของทัศนคติท่ีมีตอภาษาในทิศทางเชนเดียวกัน เพียงแตผล

จากแบบสอบถามทําใหเห็นวาทัศนคติท่ีผูใชภาษามีตอภาษาตากใบจะมีสัดสวนสูงกวาภาษาไทย

มาตรฐานในเกือบทุกขอ และเกือบทุกกลุมอายุ ดังปรากฏในภาพแผนภูมิท่ี 5.3  
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ภาพแผนภูมิท่ี 5.3  แสดงการสรุปเปรียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอภาษาไทยมาตรฐาน 

จําแนกตามกลุมอายุ 

 

จากภาพแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นไดวา ทัศนคติของกลุมอายุ 35-50 ป และกลุม

อายุ 55 ปข้ึนไป ท่ีมีตอภาษาไทยมาตรฐานอยูในระดับท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติท่ีมีตอ

ภาษาตากใบ แตคาเฉลี่ยของทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน พบวาผูใชภาษากลุมอายุ 35-50 ป ซ่ึง

มักจะเปนวัยกลางคน มีทัศนคติเชิงบวกตอภาษาไทยมาตรฐานในระดับสูงกวาผูพูดกลุมอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะทัศนคติเก่ียวกับความจําเปนและมีประโยชนของภาษาไทยมาตรฐาน (คําถามขอ 19 และ 

20) สวนผูใชภาษากลุมอายุ 55 ปข้ึนไปมีทัศนคติเชิงบวกตอภาษาไทยมาตรฐานในแงของความเรียบ

งาย มีความไพเราะ และสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน (คําถามขอ 2, 5 และ 9) ขณะท่ีผูใชภาษา

กลุมอายุ 18-30 ป ซ่ึงเปนตัวแทนผูใชภาษาวัยหนุมสาว เดนในแงของทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน

วาเปนภาษาท่ีผูพูดกลุมอายุนี้ชอบมากท่ีสุด (คําถามขอ 8) ขณะเดียวกันก็มีทัศนคติเชิงลบในแงท่ีเปน

ภาษาท่ีแสดงความหางเหินระหวางผูพูดผูฟง (คําถามขอ 7) มากกวาผูพูดกลุมอายุอ่ืนดวย ซ่ึงประเด็น

เก่ียวกับทัศนคติเชิงลบนี้เม่ือพิจารณารวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชน ทําใหเขาใจ
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แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตวัอยางท่ีมีตอการใชภาษาไทยมาตรฐาน

จําแนกตามกลุมอายุ
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สถานการณการใชภาษาไทยมาตรฐานของคนกลุมอายุ 18-30 ปไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะไดกลาวตอไปใน

หัวขอ 5.2 

 

5.2 ทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานในสถานการณการส่ือสารในชุมชน  

 

ทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานท่ีปรากฏจากแบบสอบถามนั้น แมจะ

พบวาคาเฉลี่ยท่ีแสดงใหเห็นวาผูพูดภาษาตากใบในชุมชนท้ัง 3 กลุมอายุจะมีทัศนคติเชิงบวกตอท้ัง   2 

ภาษา ในภาพรวมแลว มีความแตกตางไมมากนัก แตรายละเอียดอาจจะมีตางกันบางเล็กนอยดังท่ีได

กลาวมาแลวในหัวขอ 5.1 แตเม่ือพิจารณารวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัยเม่ืออยูในชุมชน 

โดยสังเกตจากการใชภาษาในสถานการณตางๆ ผูวิจัยพบวามีลักษณะท่ีสอดคลองกับผลท่ีไดจาก

แบบสอบถามอยูบาง  

ผลท่ีไดก็สัมพันธกับการท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีและสังเกตอยางมีสวนรวมตามท่ีไดอธิบายไวใน

บทท่ี 4 วา เด็กๆ หรือเยาวชนจะไมใชภาษาตากใบหากมีคนตางถ่ินหรือคนท่ีไมสนิทอยูในบริเวณนั้น 

และจะเลือกใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการสนทนาพูดคุย ซ่ึงจากการสังเกต      

การสื่อสารในชุมชน เม่ือผูวิจัยลงพ้ืนท่ีสังเกตตามสถานการณการสื่อสารท่ีแตกตางกัน ก็พบ         การ

เลือกใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานตางกันดวย  เชน ในกรณีของเด็กนักเรียนท่ีสื่อสารกันอยู

ในบริเวณโรงเรียน หากเปนสถานการณท่ีมีเด็กนักเรียนท่ีเปนคนในชุมชนท่ีพูดภาษาตากใบสื่อสารกัน

ในกลุมก็จะใชภาษาตากใบ แตเม่ือพบวามีคนนอกชุมชนปรากฏตัวบริเวณนั้น เด็กนักเรียนก็จะใช

ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร เชน เม่ือผูวิจัยไปนั่งสังเกตในโรงเรียน  ตากใบ 

ซ่ึงเปนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของอําเภอ หากผูวิจัยเดินผานๆ หรือไมเปนจุดสังเกตเห็น ก็จะได

ยินเด็กนักเรียนพูดภาษาตากใบในการสื่อสารกันเปนปกติ แตถาผูวิจัยนั่งใกลกลุมเด็กนักเรียนจนเปนท่ี

สังเกตเห็นและนักเรียนคาดวานาจะไดยินการสนทนา เด็กนักเรียนก็จะสื่อสารดวยภาษาไทยมาตรฐาน 

และเม่ือผูวิจัยเดินไปท่ีอ่ืนท่ีทําใหเด็กนักเรียนมองไมเห็น แตผูวิจัยสามารถไดยินเด็กนักเรียนสนทนา

กันก็พบวา เด็กนักเรียนจะกลับมาสนทนากันดวยภาษาตากใบ ท่ีนาสังเกตก็คือ ผูวิจัยพบวามีการสลับ

ภาษาเกิดข้ึนในวงสนทนา ในสถานการณท่ีมีเพ่ือนนักเรียนท่ีเปนคนมุสลิมอยูในกลุมสนทนาดวย เด็ก

นักเรียนก็จะใชภาษาไทยกลางพูดกับเพ่ือนคนมุสลิม และหันไปพูดภาษาตากใบกับเพ่ือนในกลุมท่ีพูด

ภาษาตากใบ ลักษณะการสลับภาษาเชนนี้ปรากฏบอยครั้งในกลุมของผูใชภาษากลุมอายุ 18- 30 ป  

ในแงของการเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสารของกลุมตัวอยางประชากรกับผูวิจัยซ่ึง 

ถือเปนคนนอกชุมชนนั้น ผูวิจัยพบวาเม่ือผูวิจัยแสดงตนวาตองการศึกษาและสนใจเก็บขอมูลภาษา
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ตากใบ คนในกลุมอายุ 35-50 ป และคนในกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป จะพยายามใชภาษาตากใบกับผูวิจัย

อยางเต็มท่ี ตางกับคนในกลุมอายุ 18-30 ป ท่ียังคงใชภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางกับ

ผูวิจัยตลอดเวลา ผูวิจัยสัมภาษณเชิงสนทนากับกลุมตัวอยางประชากรถึงเหตุผลท่ีคนในกลุมอายุ   

18-30 ปใชภาษาไทยมาตรฐานกับผูวิจัย ก็ทําใหทราบวา ผูใหขอมูลเกรงวาถาใชภาษาตากใบคุยกับ

ผูวิจัยอาจจะทําใหผูวิจัยไมเขาใจได ลักษณะเชนนี้ หากพิจารณาจาก คาเฉลี่ยท่ีพบในคําถามขอ 7 ท่ี

กลุมประชากรกลุมอายุ 18-30 ปคิดวา การใชภาษาตากใบจะทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวาง    

ผูพูดและผูฟง มีคาเฉลี่ยในขอนี้สูงกวาอีก 2 กลุมอายุ จึงอาจอธิบายไดวาผูพูดกลุมอายุ 18-30 ป

อาจจะไมไดมีทัศนคติเชิงลบตอภาษาไทยมาตรฐานวาจะเปนลักษณะภาษาท่ีทําใหเกิดความหางเหิน 

แตอาจจะมองวาภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษากลาง (lingua franca) ของชุมชนท่ีผูพูดเลือกใชเพ่ือ

สื่อสารกับคนนอกชุมชนท่ีไมไดใชภาษาตากใบ ไมวาจะเปนผูวิจัยหรือเพ่ือนมุสลิมท่ีใชภาษามลายูก็

ตาม ในทางตรงกันขาม ผูพูดอาจจะมองวาการใชภาษาตากใบสื่อสารกับคนนอกชุมชนอาจกลายเปน

ปจจัยสรางความหางเหินก็เปนได ผูใชภาษากลุมนี้จึงใชภาษาไทยมาตรฐานพูดคุยกับคนนอกชุมชน

มากกวา 

ลักษณะเชนนี้ยังพบในสถานท่ีอ่ืนอีกดวย เชน กรณีโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เปน

โรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับประถมศึกษา ซ่ึงอยูในอําเภอตากใบ ผูวิจัยพบวาเด็กนักเรียนสวนใหญใช

ภาษาไทยกลางในการสนทนากับทุกคน ไมใชภาษาตากใบในการสื่อสาร แมวาจะเปนเพ่ือนสนิทกันใน

หมูบานและพูดภาษาตากใบได ผูวิจัยเห็นวาเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีท้ังชาวไทยพุทธ และชาวไทย

มุสลิมเรียนรวมกันอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเด็กนักเรียนเลือกใชภาษาไทยกลางเปนหลักใน         

การสนทนา ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณครูกลุมหนึ่งซ่ึงสอนท่ีโรงเรียนนี้ ทําใหทราบวาในชวงเวลา

เชาและชวงเวลาเย็นซ่ึงเปนเวลาท่ีผูปกครองมารับสง เด็กนักเรียน ผูปกครองท่ีเปนท้ังชาวไทยพุทธ

และชาวไทยมุสลิม ก็จะใชภาษาตากใบในการสนทนาพูดคุยกันกับผูท่ีพูดภาษาตากใบ และใช

ภาษาไทยกลางเม่ือพูดกับครูท่ีโรงเรียนและผูปกครองท่ีเปนชาวไทยมุสลิม การใชภาษาไทยกลางของ

ผูปกครองและเด็กนักเรียนกับครูท่ีเปนคนตางพ้ืนท่ี และกับชาวไทยมุสลิม ดวยเหตุผลท่ีวาภาษาไทย

กลางเปนภาษาท่ีคนตางพ้ืนท่ีเขาใจไดดีกวาภาษาตากใบ การพูดภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย

มาตรฐานในโรงเรียนจึงมิใชเปนเหตุผลในแงของความเปนภาษาราชการเทานั้น แตนาจะเปนเรื่องของ

การเปนภาษากลางท่ีใชสื่อสารกับคนท่ีไมไดใชภาษาตากใบเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและสื่อสาร

กันเขาใจไดงายกวา  

5.3 สรุปทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบ  
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5.3.1 ทัศนคติตอภาษาตากใบ  

โดยภาพรวมแลวคนในชุมชนตากใบท้ังสามกลุมอายุ มีทัศนคติเชิงบวกตอภาษา

ตากใบ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันมากท้ังสามกลุมอายุ สิ่งท่ีนาสนใจคือ แมคนในชุมจะมองวา ภาษา

ตากใบมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แสดงความเปนกันเอง และสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน แตเม่ือพิจารณา

ทัศนคติของคนท้ัง 3 กลุมอายุในเรื่องความตองการอยากถายทอดใหกับลูกหลาน และมองวาภาษา

ตากใบมีความจําเปนและมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน (คําถามขอ 18-20) พบวา คนในกลุมอายุ   

35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป แสดงความเห็นดวยในคะแนนท่ีสูงกวาคนในกลุมวัย 18-30 ป

คอนขางมาก ชี้ใหเห็นวาแมคนในวัยหนุมสาวจะมีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาของตน แตก็นาตระหนัก

วาคนวัยนี้จะถายทอดภาษาของตนไปยังรุนลูกหลานอีกสักก่ีรุน การเห็นความจําเปนและความมี

ประโยชนของภาษาตากใบท่ีนอยลงกวาวัยอ่ืนๆ สอดคลองกับขอคําถามทัศนคติเชิงลบท่ีเก่ียวกับ

ความรูสึกอาย และไมสบายใจ เม่ือมีคนไดยินภาษาท่ีตัวเองพูด เพราะในคําถามขอนี้ (คําถามขอ 16) 

คนในวัยหนุมสาวเห็นดวยมากกวาคนในกลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปข้ึนไป 

การเริ่มสรางความตระหนักใหแกคนในวัยหนุมสาว ถือเปนบทบาทสําคัญท่ีคนใน

ชุมชนจะตองตื่นตัว แมคนในวัยกลางคน และวัยสูงอายุจะมีทัศนคติท่ีดีและพยายามถายทอดภาษาไป

ยังรุนลูกหลาน แตหากคนในวัยหนุมสาวไมตระหนัก ไมรวมมือ ก็อาจสงผลใหภาษาตากใบมีแนวโนม

เขาสูภาวะวิกฤติไดในอนาคต 

  

5.3.2 ทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน 

คนในชุมชนตากใบมีทัศนคติเชิงบวกตอภาษาไทยมาตรฐาน การเปนภาษา

ราชการ ถือเปนภาษาท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ท้ังยังเปนภาษากลางท่ีทําหนาท่ีสื่อสารใหแกคนในชุมชน

และคนนอกชุมชนไดดี มีศัพทสํานวนหลากหลาย ทําใหสื่อสารไดเปนท่ีเขาใจไดงายและชัดเจน 

โดยเฉพาะคนท้ัง 3 กลุมอายุเห็นตรงกันวา ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาท่ีมีความทันสมัย นอกจากนี้

คนท้ังสามกลุมอายุยังเห็นดวยวา ควรถายทอดใหกับลูกหลาน และเปนภาษาท่ีมีความจําเปน มี

ประโยชนในชีวิตประจําวันอีกดวย 

การท่ีประชากรมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาของตน มีการเลือกใชภาษาและแสดง 

ความคิดเห็นตอภาษาในเชิงบวก ในการสํารวจทัศนคติตอภาษาเปนแนวคิดท่ีมีคุณคาตอการศึกษา

ภาษาท่ีอยูในชุมชนพหุภาษา ทัศนคติของคนในชุมชนตอภาษาจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา เชน การอนุรักษ และ การฟนฟูภาษา การเสื่อมถอยของภาษา รวมถึงการตายของภาษา  
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ผูวิจัยเห็นดวยกับความคิดของ Baker (1992) วา การสํารวจทัศนคติท่ีมีตอภาษา

สามารถใหคําตอบดานความเชื่อ ความชอบ และความปรารถนาของชุมชนได สถานภาพคุณคา และ

ความสําคัญของภาษา สามารถวัดประเมินไดจากทัศนคติท่ีมีตอภาษานั้นๆ ทัศนคติตอภาษาจึงชวย

อธิบายทิศทางและการคงอยูของพฤติกรรมมนุษยไดดวย การลงพ้ืนท่ีจริง ก็ไมใชเรื่องงายในการสังเกต

ทัศนคติ เพราะความคิดความรูสึกของมนุษยมักจะซอนอยูภายใน เราจึงตองใชการอนุมานทัศนคติ

ของคน จากทิศทางและการคงอยูของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ดังนั้นการประเมินทัศนคติของบุคคล

ท่ีมีตอภาษาท่ีใชในสังคม จึงถือไดวาเปนบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดระดับชั้นของภาษาเพ่ือ      

การวางแผนนโยบายภาษาของชาติ ท้ังยังทําใหเขาใจถึงลักษณะของบุคคล พ้ืนฐานทางการศึกษา อาจ

หมายรวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย (Crystal, 1992) 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่องสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูด

ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในกลุมตัวอยางประชากร 3 กลุมอายุ รวมถึงศึกษา

ความสัมพันธระหวางสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ เพ่ือตีความการธํารงอยู

ของภาษาตากใบ ซ่ึงมีสมมุติฐานงานวิจัยคือ ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนภาษา

ท่ีมีการใชสื่อสารในกิจกรรมการสื่อสารตางๆ ของชุมชน โดยท่ีผูพูดวัยหนุมสาวใชภาษาตากใบสื่อสาร

ในกิจกรรมนอยกวาผูพูดวัยกลางคน และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ มากกวาผูพูดกลุม

อายุอ่ืน สวนผูพูดวัยสูงอายุใชภาษาตากใบในทุกกิจกรรมการสื่อสาร และผูพูดภาษาตากใบในอําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาสทุกกลุมอายุมีทัศนคติเปนบวกตอภาษาตากใบ โดยมีขอบเขตงานวิจัย ดังนี้  

1) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะภาษาตากใบท่ีใชพูดกัน ในตําบลพรอน 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เทานั้น 2) ขอบเขตดานประชากร งานวิจัยนี้ มุงเนนศึกษา

ความสามารถในการใชภาษาในสถานการณตางๆ และทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบของผูพูดภาษา  

ตากใบ ในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แบงตามอายุ 3 รุนอายุเทานั้น โดยเปนผูท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในอําเภอตากใบ และอยูในครอบครัวท่ีใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก 3) ขอบเขตดาน

กิจกรรมการสื่อสาร งานวิจัยนี้กําหนดขอมูลท่ีใชในการศึกษาภาษาตากใบจากกิจกรรมการสื่อสาร 

(communicative events) ท่ีมีสมาชิกในชุมชนผูพูดภาษาตากใบเปนผูดําเนินกิจกรรมหรือเปนผูรวม

กิจกรรมหลัก หากกิจกรรมการสื่อสารใดมีผูจัดหรือผูดําเนินกิจกรรมเปนคนนอกชุมชนตากใบ จะไม

นํามาศึกษา 4) ขอบเขตดานเครื่องมือวิจัย งานวิจัยนี้กําหนดวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

และการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 จะใชประเมิน

สถานการณภาษาตากใบ สวนท่ี 2 ใชประเมินทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบ สวนขอมูลเชิง

ชาติพันธุวรรณนาจะใชจากการบันทึกขอมูลภาคสนามของผูวิจัยท่ีมาจากการสังเกตแบบมีสวนรวม

และการพูดคุยสนทนากับผูใหขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและอภิปรายสถานการณ

การใชภาษาและทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบเทานั้น งานวิจัยนี้แบงการเก็บขอมูลออกเปน 

2 สวน สวนท่ี 1 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายกับกลุมตัวอยาง
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ประชากรจํานวน 262 คน โดยใชแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ และสวน

ท่ี 2 ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีสังเกตสถานการณจริงอยางมีสวนรวม โดยการพักอาศัยรวมกับครอบครัวกลุม

ตัวอยาง และเขารวมกิจกรรมตางๆ กับประชากรในตําบลพรอนของอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ซ่ึงผลการศึกษาแสดงดวยคารอยละ คาทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ในสวนของการศึกษาสถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ 

ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ีเก่ียวกับกลุมตัวอยางประชากร 

ท้ังขอมูลเก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือพิจารณาปจจัยทางสังคม

ในดานตางๆ โดยเฉพาะในดานอายุท่ีสงผลตอการใชภาษาในสังคมและพิจารณาการใชภาษาใน

ชีวิตประจําวันท้ังนี้รวมถึงการใชภาษาแมหรือภาษาแรกเริ่มในการสอนและพูดสนทนาในแตละ

ครอบครัวของกลุมตัวอยางประชากร สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษา เพ่ือดู

ความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรท่ีอยูในชุมชนพหุภาษาและพิจารณาหาคา

ระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ และสวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับ     

การเลือกใชภาษา เพ่ือพิจารณาการเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรในแตละสถานการณ  

การใชภาษาและคูสนทนา โดยไดนําผลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ยรอยละ 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ีไดกับกลุมตัวอยางประชากรท้ัง 3 รุนอายุ และพรรณนาวิเคราะหสถานการณ

จริงจากการสังเกตอยางมีสวนรวม ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 6.1.1 ภาษาตากใบกับสถานการณท่ีเปนภาษาแรกของผูใชภาษาตามรุนอายุ 

  เม่ือพิจารณาภาษาแมหรือภาษาแรกของกลุมตัวอยางประชากร ผลการศึกษา

พบวา ในทุกกลุมอายุใชภาษาตากใบเปนภาษาแมคือเปนภาษาแรกเริ่มท่ีใชในการเรียนรูภาษาของตน 

และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานรองลงมาในการสอนและพูดคุยกับลูกหลาน เม่ือ

จําแนกตามอายุพบวา วัยสูงอายุ จะใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกมากท่ีสุด รองลงมาคือคนในกลุม

ตัวอยางประชากรวัยกลางคน และนอยท่ีสุดคือ กลุมตัวอยางประชากรวัยหนุมสาว (ตารางท่ี 4.2 และ

ตารางท่ี 4.3)  

 สําหรับภาษาท่ีกลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสุดคือ ภาษา  

ตากใบ รองลงมาคือภาษาไทยกลาง ซ่ึงกลุมอายุท่ีใชภาษาตากใบมากท่ีสุดเปนประชากรวัยสูงอายุ 

รองลงมาคือคนในกลุมตัวอยางประชากรวัยกลางคน และนอยท่ีสุดคือ กลุมตัวอยางประชากรวัยหนุม

สาว (ตารางท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.5) สวนภาษาไทยกลางซ่ึงเปนภาษาท่ีใชกันมากรองลงมาจากภาษา
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ตากใบ กลุมอายุท่ีใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด คือ กลุมตัวอยางประชากรวัยกลางคน รองลงมาคือวัย

สูงอายุ และนอยท่ีสุดคือวัยหนุมสาว (ตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7) 

 

 6.1.2 ความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากร 

 เม่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบใน

สถานการณตางๆของกลุมตัวอยางประชากรมาพิจารณาตามเกณฑของ The Foreign  Service 

Institute (FSI) พบวา ประชากรในชุมชนมีความสามารถในการใชภาษาตากใบในระดับดีมากทุกกลุม

อายุ ซ่ึงเม่ือพิจารณาระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบโดยจําแนกกลุมอายุพบวา วัยสูงอายุมี

ความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีท่ีสุด รองลงมาคือวัยกลางคน และวัยหนุมสาว ตามลําดับ  

 

 6.1.3 สถานการณภาษาตากใบ 

 จากการวิเคราะหการเลือกใชภาษาจากแบบสอบถามพบวา เม่ืออยูบาน กลุม

ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง และมีการเลือกใช

ภาษามากกวา 1 ภาษาเม่ืออยูท่ีบาน ซ่ึงไดแกภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง (ตารางท่ี 4.15) 

 เม่ือพิจารณาการเลือกใชภาษาเม่ืออยูในหมูบานหรือละแวกบานพบวา มี      

การเลือกใชภาษาตากใบท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง และในบางสถานการณก็มี        การ

เลือกใชภาษาไทยถ่ินใต การเลือกใชภาษาเม่ืออยูในหมูบานหรือละแวกบานก็มีการเลือกภาษาใช

มากกวา 1 ภาษา โดยบางครั้งก็จะใชภาษาตากใบสลับกับภาษาไทยกลาง หรือเลือกใชภาษาตากใบ

สลับกับภาษามลายู และเลือกใชภาษาตากใบกับภาษาไทยถ่ินใตอีกดวย (ตารางท่ี 4.16) 

 สําหรับการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีโรงเรียนพบวา เม่ือสนทนากับเพ่ือนสนิทกลุม

ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง แตหากสนทนากับ

คุณครูก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด (ตารางท่ี 4.17) 

 ในสวนการเลือกใชภาษาเนื่องจากคนในชุมชนเปนคนไทยพุทธ ผูวิจัยจึงเลือกเก็บ

ขอมูลเฉพาะกับพระสงฆ ซ่ึงอาศัยอยูในวัดในตําบลพรอน สรุปไดวาเม่ืออยูท่ีวัดพบวา ในการสนทนา

กับพระสงฆนั้น กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด และรองลงมาจะใชท้ัง         

2 ภาษา คือภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง (ตารางท่ี 4.18)  

 เม่ือพิจารณาการเลือกใชภาษาเม่ืออยู ท่ีทํางานพบวา เม่ือสนทนากับเพ่ือน

รวมงานท้ังเรื่องท่ัวไป และเรื่องท่ีเปนทางการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเลือกใชท้ังภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง แตเม่ือสนทนากับหัวหนางานก็จะเลือกใช
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ภาษาไทยกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษาตากใบ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบกับ

หัวหนางานท่ีสนิทสนมและเปนคนตากใบดวยกันเทานั้น (ตารางท่ี 4.19) 

 การเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีโรงพยาบาลพบวา กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใช

ภาษาไทยกลางมากท่ีสุด และรองลงมาจะเลือกใชภาษา 2 ภาษา คือจะใชท้ังภาษาตากใบและ

ภาษาไทยกลาง สลับกันไปข้ึนอยูกับคูสนทนา (ตารางท่ี 4.20) ซ่ึงผลการศึกษานี้จะใกลเคียงกันกับผล

การเลือกใชภาษาเม่ือพูดกับเจาหนาท่ีอําเภอหรือเจาหนาท่ีเทศบาล โดยกลุมตัวอยางประชากรจะ

เลือกใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด และรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะใชท้ังภาษาตากใบ

และภาษาไทยกลางเชนกัน (ตารางท่ี 4.21) 

 เม่ือพิจารณาการเลือกใชภาษาเม่ืออยูท่ีตลาด รานคาในหมูบาน หรือริมถนน 

พบวา กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบการซ้ือขายสินคา รองลงมาจะ

เลือกใชภาษาอ่ืนๆ โตตอบ เชน ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต และภาษามลายู ท้ังนี้ในการจะ

เลือกใชภาษาใดก็จะข้ึนกับคูสนทนาในการซ้ือขาย (ตารางท่ี 4.22) 

 และเม่ือพิจารณาการเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรเม่ืออยูใน

ตางจังหวัดพบวา กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบเม่ือคูสนทนาเปนคนท่ีพูดภาษา   

ตากใบได และจะเลือกใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน กับคูสนทนาท่ีไมสามารถพูดภาษา

ตากใบเทานั้น (ตารางท่ี 4.23) 

 เม่ือพิจารณาสรุปการเลือกใชภาษาโดยจําแนกตามกลุมอายุ สามารถสรุปไดวา 

กลุมตัวอยางประชากรทุกกลุมอายุนั้นหากเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว 

เพ่ือนบานและศาสนา จะเลือกใชภาษาตากใบ แตหากเปนในแวดวงการศึกษา การคาขาย และท่ี

ทํางานจะพบวา วัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะท่ีวัยกลางคน และวัยสูงอายุจะยังคง

เลือกใชภาษาตากใบ สําหรับการเลือกใชภาษาในสถานการณการติดตอราชการพบวา ทุกกลุมอายุจะ

เลือกใชภาษาไทยกลางในการติดตอราชการ (ตารางท่ี 4.25) ท้ังนี้นาจะเปนท่ีวิถีปฏิบัติในสถานท่ี

ราชการท่ีจําเปนตองอาศัยภาษาไทยกลางเปนหลัก คําศัพทท่ีสื่อแทนวิถีปฏิบัติเชน การเขาคิว การรับ

บัตร ซ่ึงศัพทเหลานี้ไมมีในภาษาตากใบ จึงเปนเง่ือนไขใหผูพูดตองใชภาษาไทยกลาง 

 ในสวนผลการศึกษาจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาในการ

สังเกตอยางมีสวนรวมในสถานการณจริง โดยผูวิจัยไดติดตอขออาศัยอยูในบาน ซ่ึงพิจารณาคัดเลือก

จากครอบครัวท่ีใหสัมภาษณ ท้ังนี้ตองเปนครอบครัวท่ีมีคน 3 กลุมอายุ และผูวิจัยไดครอบครัวหนึ่ง 

ซ่ึงอาศัยอยูดวยกัน 6 คน เปนตัวแทนจากวัยหนุมสาว จํานวน 2 คน ตัวแทนของวัยกลางคน จํานวน 

2 คน และตัวแทนจากวัยสูงอายุจํานวน 2 คน โดยใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน แตมีขอจํากัดท่ีไม
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สามารถจะสังเกตไดในระยะเวลาติดตอกันตลอด 3  เดือน เนื่องจากภาวะความไมสงบของจังหวัด

ชายแดนภาคใต แตอยางนอยผูวิจัยก็ใชเวลาในการสังเกตอยางตอเนื่องใหมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยจะสังเกต

และจดบันทึกขอมูลตางๆ ตามท่ีไดเขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ สําหรับการบันทึกเสียงการสนทนาตองไดรับ

การยินยอมจากกลุมตัวอยางกอนเทานั้นจึงจะบันทึกเสียงได ขอมูลสวนใหญจึงไดจากการจดบันทึก

รายละเอียดของขอมูลไวโดยมีแบบกรอกขอมูลการสังเกตอยางมีสวนรวมเปนแบบพ้ืนฐานในการจด

บันทึก บางครั้งหากมีโอกาสก็จะไดสังเกตการใชภาษาตามรานคาในหมูบาน ตามตลาด ตามโรงเรียน 

และหากมีเหตุการณความไมสงบ ทําใหไมปลอดภัยหากเดินทางเขาพ้ืนท่ี ก็จะเลื่อนการเก็บขอมูล

ออกไปบางตามแตเหตุการณ 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนของการสังเกตอยางมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยจะพิจารณา

ขอมูลตามสถานการณการใชภาษา ตามแนวคิดของ Fishman (1992) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแบง

สถานการณการใชภาษาออกเปน 6 สถานการณ โดยใชแตละสถานการณสามารถสรุปผลไดดังนี้  

 การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางในสถานการณการใชภาษาในครอบครัวนั้น 

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรจะเหมือนกัน 

เลือกใชภาษาตากใบในบานในครอบครัว ท้ัง 3 กลุมอายุ เชนเดียวกับในสถานการณการใชภาษากับ

เพ่ือนบาน ซ่ึงไดผลการศึกษาวา จะเลือกใชภาษาตากใบเม่ือสนทนาพูดคุยกันในกลุมของเพ่ือนบานท่ี

สนิทกัน 

 จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ในสถานการณการใชภาษากับพระสงฆ เม่ือตอง

สนทนากับพระสงฆจะเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสาร ซ่ึงสอดคลองกับผลการเลือกใชภาษาของ

กลุมตัวอยางประชากรท่ีไดจากแบบสอบถามพบวาท้ังสามกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบ  

 สําหรับในสถานการณการใชภาษาในสถานศึกษานั้น ผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง

ประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบเม่ืออยูกับกลุมท่ีสนิทกัน และตองเปนกลุมท่ีทุกคนสามารถพูดภาษา

ตากใบได หากมีคนนอกเขาใกลกลุม ก็จะเปลี่ยนไปเลือกใชภาษาไทยกลางแทนภาษาตากใบ ท้ังนี้เม่ือ

ผูวิจัยชวนคุยและใหพูดภาษาตากใบใหฟง เด็กๆ สวนใหญก็จะพูดสําเนียงภาษาตากใบใหผูวิจัยฟง

อยางไมเขินอาย ยกเวนบางคนเทานั้นท่ีจะไมพูด หรือพูดนอยๆ  

 ในการเลือกใชภาษาในสถานการณการติดตอคาขาย พบวา หากเปนคนวัย

กลางคน และวัยสูงอายุจะใชภาษาตากใบในการติดตอสื่อสารซ้ือขายสินคา จะใชภาษาไทยกลาง

ตอเม่ือพอคาแมคาเปนคนท่ีพูดสื่อสารดวยภาษามลายู ซ่ึงจะตางกับคนในวัยหนุมสาวสวนใหญจะใช

ภาษาไทยกลางปนกับภาษาตากใบ หากคูสนทนาเปนพอคาแมคาในหมูบานก็จะใชภาษาตากใบปนกับ
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คําศัพทภาษาไทยกลาง และหากอยูในตลาดท่ีมีคนพูดหลากหลายภาษาก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางใน

การติดตอสื่อสาร 

 ผูวิจัยพบวาการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในท่ีทํางานจะข้ึนอยูกับ

คูสนทนาเปนหลัก ในสถานการณการใชภาษาในท่ีทํางานจะชวยใหเห็นการเลือกใชภาษาตาม           

คูสนทนาท่ีเดนชัดเพราะจะมีความหลากหลายภาษา เชน หากคูสนทนาเปนเพ่ือนและพูดภาษาตากใบ

ได ก็จะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา และหากคูสนทนาเปนเพ่ือนมาจากตางถ่ิน ใชภาษาตากใบ

ไมไดก็จะเลือกใชภาษาไทยกลาง ท้ังนี้พบวา หากคูสนทนาเปนผูบังคับบัญชา แมจะใชภาษาตากใบได 

หากเปนสถานการณท่ีเปนทางการ สวนใหญก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางในการโตตอบ ซ่ึงหากในเวลา

พักและผูบังคับบัญชาเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา ก็จะโตตอบดวยภาษาตากใบ แตบางครั้ง

หากมีบุคคลอ่ืนอยูดวยก็ตอบกลับดวยภาษาไทยกลางแทน 

 และสําหรับการเลือกใชภาษาในสถานการณการติดตอราชการพบวา คนสูงวัยท่ี

อยูในวัยสูงอายุจะใชภาษาตากใบเสมอไมเปลี่ยนไปตามคูสนทนา สถานท่ี หรือสถานการณใดๆ ซ่ึงผล

การสังเกตนี้จะแตกตางจากการสรุปผลท่ีไดจากแบบสอบถาม ในขณะท่ีคนในวัยหนุมสาว และวัย

กลางคน สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลาง และจะเปลี่ยนไปใชภาษาตากใบตอเม่ือคูสนทนาเปนคน

ท่ีพูดภาษาตากใบเทานั้น 

 

 6.1.4 ทัศนคติตอภาษาตากใบ 

สําหรับผลการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบจากแบบสอบถามพบวา กลุม

ตัวอยางประชากรมีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 

5.1) ในสวนของขอคําถามท่ีเปนทัศนคติในเชิงลบพบวา มีคาเฉลี่ยท่ีนอยสอดคลองกับทัศนคติเชิงบวก 

เม่ือนํามาทดสอบความแตกตางของทัศนคติท่ีมีตอภาษาตากใบระหวางกลุมตัวอยางประชากรท่ีมีอายุ

แตกตางกัน คาเฉลี่ยท่ีไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตคนในวัยสูงอายุจะมีทัศนคติตอภาษาตากใบใน

เชิงบวกมากกวาอีก 2 กลุมอายุ (ตารางท่ี 5.2) ซ่ึงเม่ือนําผลการสังเกตของผูวิจัยมารวมวิเคราะหพบวา 

กลุมตัวอยางประชากร พยายามจะใชภาษาตากใบ เพราะแมขณะท่ีผูวิจัยซ่ึงถือเปนคนนอกชุมชน เม่ือ

ลงพ้ืนท่ีและแสดงตนวา มีความตองการ มีความสนใจจะศึกษาและเก็บขอมูลภาษาตากใบ คนในวัย

กลางคน และคนในวัยสูงอายุจะพยายามใชภาษาตากใบกับผูวิจัยอยางเต็มท่ี ตางกับคนในวัยหนุมสาว 

ท่ียังคงใชภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางกับผูวิจัยตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับคาเฉลี่ยในขอ 7 

ท่ีวา การใชภาษาตากใบจะทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง การท่ีคาเฉลี่ยในขอนี้

มากกวาอีก 2 กลุมอายุแสดงใหเห็นวา คนในวัยหนุมสาว ถือเปนตัวแทนของวัยหนุมสาวถึงจะมี
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ทัศนคติท่ีดี เปนไปในเชิงบวกตอภาษาตากใบ แตเม่ืออยูกับคนนอกชุมชนก็ยังคงเห็นภาษาไทยกลางมี

เกียรติมีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาตากใบ 

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

 ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 1 วา ภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มี

สถานะเปนภาษาถ่ิน เปนภาษาท่ีอยูตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และเปนภาษาท่ีอยูในชุมชน   พหุ

ภาษา กลาวคือในอําเภอตากใบ มีท้ังผูใชภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป (สงขลา, 

พัทลุง, นครศรีธรรมราช) และภาษามลายู จึงถือเปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายของภาษาอยางแทจริง 

ในการศึกษาสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนี้ ผูวิจัย

พบประเด็นท่ีนาสนใจจากผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 

 6.2.1 สถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ: การเปล่ียน 

แปลงท่ีกําลังดําเนินอยู 

  จากการศึกษาสถานการณการใชภาษาตากใบ โดยจําแนกประชากรออกเปน       

3 กลุมอายุ เปนตัวแทนของวัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุ ผูวิจัยพบวา สถานการณการใช

ภาษาตากใบของคนในอําเภอตากใบนั้นมีการใชภาษาอยางเขมแข็ง ท้ัง 3 กลุมอายุ และภาษาตากใบ

ยังคงเปนภาษาหลักท่ีใชในชุมชน 

  ประชากรในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใชภาษาตากใบเปนภาษาแม โดยคน

ในวัยสูงอายุใชภาษาตากใบเปนภาษาแมอยางเขมขน ในขณะท่ีคนในวัยกลางคน และวัยหนุมสาวจะมี

คารอยละของการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมลดลงอยูในลําดับรองลงมาจากภาษาตากใบในทุก

กลุมอายุ แตเม่ือพิจารณาแลวพบวา คนในวัยหนุมสาวจะเริ่มใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมมากท่ีสุด 

ถัดมาจะเปนคนในวัยกลางคนและคนสูงอายุ เม่ือเทียบสัดสวนของการใชภาษาตากใบและภาษาไทย

กลางเปนภาษาแม การคนพบในเชนนี้ แสดงใหเห็นไดวาภาษาตากใบกําลังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลัง

ดําเนินอยู กลาวคือ คนวัยหนุมสาวมีแนวโนมท่ีจะใชภาษาไทยกลางในการติดตอสื่อสารในหลาย

สถานการณมากข้ึน เม่ือสังเกตการใชภาษาจากสถานการณจริงก็พบวา คนวัยหนุมสาวมีการใชการปน

ภาษาตากใบกับภาษาไทยกลางและไทยถ่ินใตมากท่ีสุด พบการสลับภาษาในการสื่อสารในบาง

สถานการณ ลักษณะเชนนี้ อาจชี้ใหเห็นแนวโนมของภาษาตากใบในชุมชนในอนาคตไดวา ภาษา  

ตากใบกําลังมีการปรับเปลี่ยน ความเขมขนของภาษาตากใบในกลุมผูพูดวัยวัยหนุมสาวอาจมีนอยลง 
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แนวโนมอนาคตของการใชภาษาตากใบเปนภาษาแม ของคนในอําเภอตากใบในอนาคตอีกประมาณ 

30-40 ป เม่ือคนวัยหนุมสาวเขาสูวัยสูงอายุ ก็อาจเปลี่ยนไป ความเขมขนของการใชภาษาตากใบเปน

ภาษาแมก็อาจมีนอยลงและอาจมีแนวโนมจะใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมแทนก็ได เพราะผลท่ีได

จากการวิเคราะห แมจะไมชัดเจนนักในสวนของคารอยละท่ีปรากฏ แตก็ชี้ใหเห็นแนวโนมของ      

การเปลี่ยนภาษา ตามท่ีอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2548: น.110) อธิบายไววาการเปลี่ยนภาษาใน

สังคมไทยเห็นไดชัดวาผู ท่ีมีอายุนอยมีแนวโนมท่ีจะหันไปใชภาษาอ่ืนท่ีสําคัญกวาในชุมชน เชน 

ภาษาไทยมาตรฐาน เปนตน   

  แตก็ยังมีสิ่งท่ีกอใหเกิดขอโตแยงอยูบาง เม่ือสังเกตภาษาท่ีคนวัยหนุมสาวใชใน 

การสื่อสารจริง พบวา คนวัยนี้ยังมีความพยายามท่ีจะใชภาษาตากใบในการสื่อสารกับคนในชุมชนหาก

พบวาเปนคนในชุมชนหรืออยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน การท่ีจะบอกวาภาษาตากใบจะมีความสําคัญนอยลงก็

อาจจะกลาวไดไมแนชัดนัก แตอาจเปนไปไดวาคนวัยหนุมสาวมีความรูในการใชภาษาท่ีหลากหลาย 

จึงรูวาควรจะใชภาษาใดสื่อสารกับใคร เม่ือตองการสื่อสารเพ่ือแสดงความใกลชิด ความเปนกลุมเปน

พวกเดียวกัน ภาษาตากใบจึงถูกเลือกใชเพ่ือแสดงอัตลักษณทางสังคมของกลุมอยางเต็มท่ี   นอกจากนี้

ยังพบอีกวา มีการยืมคําศัพทจากภาษาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต ภาษามลายูมาใช

สื่อสารในภาษาตากใบ ลักษณะเชนนี้ก็อาจตีความไดวา ภาษาตากใบมีการปรับตัว โดยอาศัยการยืม

คําภาษาอ่ืนมาใชในภาษาของตน ซ่ึงก็จะทําใหภาษาของตนยังคงอยู ดังนั้น สถานการณภาษาตากใบ

ท่ีจะเปนภาษาวิกฤติในอนาคตก็ยังเปนเรื่องท่ียังตองตั้งคําถามและตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป   

  การท่ีอําเภอตากใบเปนชุมชนพหุภาษา จึงสงผลใหผูท่ีอยูในชุมชนมักจะพูดได

มากกวาหนึ่งภาษา ความสามารถในการฟงและการพูดพบวา ประชากรในทุกกลุมอายุสวนใหญมี

ความสามารถในการฟงและพูดไดถึง 3 ภาษา ไดแก ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต 

คนในวัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุมีความสามารถดานฟงและการพูดท้ัง 3 ภาษาในสัดสวน

ท่ีใกลเคียงกัน ประเด็นท่ีนาสนใจอยูท่ีความสามารถในการใชภาษามลายู อยางท่ีกลาวไวในบทท่ี 1 วา 

ประชากรสวนใหญในอําเภอตากใบกวารอยละ 80 เปนคนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ภาษามลายูจึง

เปนภาษาท่ีใชกันมากท่ีสุดเม่ือเขาไปในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ แตผลของความสามารถในการใชภาษาท่ีได 

3 ลําดับแรกกลับเปนภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ไมใชภาษามลายู และกลับพบวา

บางคนเทานั้นท่ีสามารถฟงและพูดภาษามลายูได ซ่ึงวัยท่ีมีความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา

มลายูคือ วัยสูงอายุ ความนาสนใจของประเด็นนี้สําหรับผูวิจัยคือ เหตุใดประชากรวัยหนุมสาวและวัย

กลางคนในชุมชนท่ีผูวิจัยลงเก็บขอมูลถึงมีความสามารถในการใชภาษามลายูนอยกวาคนในวัยสูงอายุ 
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  หากพิจารณาทีละประเด็น โดยผูวิจัยเริ่มพิจารณาจากแผนท่ีหรือท่ีตั้งของตําบล 

พรอน อําเภอตากใบ (ภาพท่ี 2.1 ในบทท่ี 2) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในการลงเก็บขอมูล ประกอบกับการลงเก็บ

ขอมูลและพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจริง พบวาตําบลพรอนเปนตําบลท่ีอยูทามกลางตําบลบางขุนทอง ตําบล

เจะเห ตําบลเกาะสะทอน และตําบลโฆษิต เม่ือลงพ้ืนท่ีจริงพบวาตําบลพรอนจะติดตอเชื่อมเสนทาง

กับตําบลบางขุนทองมากท่ีสุด ซ่ึงหลายๆ หมูบานในตําบลบางขุนทองจะมีผูใชภาษาตากใบมากกวา

ภาษามลายูอาศัยอยู สวนตําบลเจะเห ตําบลเกาะสะทอน และตําบลโฆษิตนั้นจะถูกก้ันดวยถนนใหญ 

ไมสามารถเชื่อมถึงกันระหวางหมูบานไดอยางตําบลบางขุนทอง จึงไมงายนักท่ีจะติดตอไปมาหาสูกัน 

อีกท้ังตําบลพรอนเปนตําบลท่ีมีเขตพ้ืนท่ีปด กลาวคือ ทางเขาในการเขาสูชุมชนมีไมก่ีทางเขา และ

ไมใชทางผานท่ีจะเขาไปโดยงาย หากไมมีธุระจริงๆ ก็ไมคอยมีใครเขาไปในพ้ืนท่ี เม่ือมีเหตุการณความ

ไมสงบเกิดข้ึน การกันคนนอกเขาพ้ืนท่ียิ่งมีมากข้ึน การไปมาหาสูระหวางคนไทยพุทธและไทยมุสลิม

จึงนอยลง การปฏิสัมพันธจึงเกิดข้ึนไดนอย ยกเวน คนท่ีออกไปทํางานท่ีตองติดตอสื่อสารกับคนท่ีพูด

ภาษามลายู เม่ือลักษณะพ้ืนท่ีตั้ง เปนดังท่ีกลาวมา อิทธิพลตอการเรียนรูภาษาของประชากรในพ้ืนท่ีก็

จะลดลง และสงผลถึงความสามารถในการใชภาษามลายูในวัยหนุมสาวและวัยกลางคนท่ีอาศัยใน

พ้ืนท่ีคอยๆ ลดลงดวย นอกจากนี้การท่ีคนในวัยสูงอายุพูดมีความสามารถพูดภาษามลายูมากกวาวัย

อ่ืนๆ ผูวิจัยมองปญหาเรื่องความไมสงบในพ้ืนท่ีเปนสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาใน

ชุมชน เพราะเม่ือครั้งยังไมมีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต ทุกคนอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข สามารถติดตอสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนสิ่งตางๆ ความรู ความคิด วัฒนธรรมตลอดจนภาษาท่ี

ใชในการสื่อสาร คนในวัยสูงอายุจึงมีความสามารถในการใชภาษามลายูมากกวาคนในวัยอ่ืน อีกท้ัง

เม่ือภาษาไทยกลาง อยางภาษากรุงเทพฯ กลายเปนภาษามาตรฐานของประเทศไทย เปนภาษาท่ี

บังคับใชในการเรียนการสอน หรือในการติดตอราชการ และเปนภาษาหลักในประเทศท่ีคนสวนใหญ

เลือกใชในการติดตอสื่อสารอีกดวย 

  ประเด็นความสามารถในการใชภาษาตากใบ พบวาผูพูดภาษาตากใบในอําเภอ

ตากใบประเมินวาตนเองมีความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีมาก ท้ัง 3 กลุมอายุ โดยคนในวัย

สูงอายุจะมีความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีท่ีสุด รองลงมาจะเปนคนในวัยกลางคน และวัย

หนุมสาว การท่ีคารอยละของผลการศึกษาท่ีไดในแตละวัยอยูในระดับท่ีสูงและไมมีความแตกตางกัน

มาก ถือวาสถานการณการใชภาษาตากใบยังมีความเขมแข็งและคงอยูตอไป แตคารอยละท่ีคอยๆ 

ลดหลั่นลงในแตละวัยก็พอจะสรางความตระหนักไดวา ความสามารถในการใชภาษาตากใบของ

ประชากรในอําเภอตากใบจะลดลงจนมีแนวโนมเขาสูภาวะวิกฤติทางภาษาได ซ่ึงผลการศึกษานี้

สอดคลองกับการศึกษาของ Holmes (1993) ท่ีวา ความสามารถในการใชภาษาจะลดหลั่นกันไปตาม
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กลุมอายุ โดยความสามารถในการใชภาษาของกลุมประชากรวัยสูงอายุจะมากท่ีสุด และวัยอ่ืนๆ ก็จะ

ลดหลั่นลงมา และสอดคลองกับงานของพัชรา อัมพวานนท (2551) ซ่ึงศึกษาความสามารถในการใช

ภาษามอญในชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี พบวา ความสามารถในการใชภาษาลดหลั่นตาม

กลุมอายุเชนกัน ซ่ึงกลุมท่ีมีอายุมากก็จะมีความสามารถในการใชภาษาท่ีสูงกวากลุมอายุนอย แม

แนวโนมท่ีคาดการณจะไมใชในอนาคตอันใกลนี้ แตหากคนในชุมชนไมตระหนัก และไมมีหนวยงานใด

เขาไปดูแลชวยเหลือ ภาษาตากใบก็จะเขาสูภาวะวิกฤติดังกลาวไดอยางแนนอน 

  ในการศึกษาสถานการณการใชภาษา โดยเฉพาะในสถานการณจริ งนั้น 

พฤติกรรมการเลือกใชภาษาของผูพูดจะข้ึนอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน สถานการณการใชภาษา 

คูสนทนา หรือหัวขอในการสนทนาสําหรับผลการศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรในอําเภอตาก

ใบพบวา วัยสูงอายุและวัยกลางคนจะเลือกใชภาษาตากใบแทบจะทุกสถานการณและคูสนทนา 

ยกเวนเพียงการสนทนาในแวดวงการติดตอราชการเทานั้นท่ีจะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะท่ีคน

วัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาตากใบเฉพาะในบาน ในครอบครัว ในหมูบาน กับเพ่ือนบาน และแวดวง

ศาสนา กับพระภิกษุสงฆเทานั้น นอกนั้นจะเลือกใชภาษาไทยกลางเปนหลักกับแวดวงอ่ืนๆ ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Wardhaugh (1986: p.86) ท่ีอธิบายวา การเลือกใชภาษาของผูพูดใน

บางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาใหเขากับสถานการณตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใช

ภาษาหนึ่งเม่ืออยูในหมูบาน และเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคท่ีใชก็ได 

  นอกจากนี้การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสังเกตอยางมีสวนรวมทําใหผูวิจัยเห็นการเลือกใช

ภาษาและสลับภาษาเกิดข้ึนในการใชภาษาของคนวัยหนุมสาว โดยพบวา คนวัยหนุมสาวแมสวนใหญ

จะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา แตก็จะมีการใชภาษาไทยกลางสลับกับการใชภาษาตากใบบาง 

เชน ในท่ีทํางานหรือในโรงเรียน ลักษณะเชนนี้ Blom & Gumperz (1972: pp.408-409) อธิบายไว

วา การสลับภาษาจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งตามเรื่องท่ีพูด แตท้ังนี้สถานการณการใชภาษา

ยังคงเดิม ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไมพบการสลับภาษาตามหัวขอการสนทนา ผลการศึกษาจึงแสดงให

เห็นวา หัวขอการสนทนาไมไดเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดการเลือกใชภาษาแตกตางกัน แตการเลือกใช

ภาษาจะข้ึนอยูกับสถานการณในการใชภาษาและคูสนทนาเปนสําคัญ และสถานการณยังเปน

ตัวกําหนดหัวขอของเรื่องท่ีพูดอีกดวย เชน การสนทนากับอาจารย จะเปนสถานการณท่ีเปนทางการ 

อยูในสถานศึกษา หัวขอเรื่องท่ีพูดจึงเปนเก่ียวกับการศึกษา การเรียนการสอน ภาษาท่ีใชจึงเปน

ภาษาไทยกลาง ในขณะท่ีการสนทนากับบุคคลในครอบครัวมักจะเกิดข้ึนในสถานการณท่ีไมเปน

ทางการ เปนสถานการณการใชภาษาในบาน หรือเพ่ือนบาน หัวขอเรื่องจึงเปนเรื่องท่ัวๆ ไป จึง

เลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา  
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 6.2.2 ภาษาตากใบกับการเลือกใชภาษา (language choice) และการสลับภาษา 

(code-switching)  

 ในการศึกษาสถานการณการใชภาษา โดยเฉพาะในสถานการณจริงนั้น 

พฤติกรรมการเลือกใชภาษาของผูพูดจะข้ึนอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน สถานการณการใชภาษา 

คูสนทนา หรือหัวขอในการสนทนา สําหรับผลการศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรในอําเภอ 

ตากใบพบวา วัยสูงอายุและวัยกลางคนจะเลือกใชภาษาตากใบแทบจะทุกสถานการณและคูสนทนา 

ยกเวนเพียงการสนทนาในสถานท่ีราชการเทานั้นท่ีจะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะท่ีคนวัยหนุมสาว

จะเลือกใชภาษาตากใบเฉพาะในบาน ในครอบครัว ในหมูบาน กับเพ่ือนบาน และในวัดเทานั้น 

นอกนั้นจะเลือกใชภาษาไทยกลางเปนหลักกับสถานการณอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Wardhaugh (1986: p.86) ท่ีอธิบายวา การเลือกใชภาษาของผูพูดในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษา

ใหเขากับสถานการณตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใชภาษาหนึ่งเม่ืออยูในหมูบาน และ

เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคท่ีใชก็ได 

  นอกจากนี้การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสังเกตอยางมีสวนรวมทําใหผูวิจัยเห็นการเลือกใช

ภาษา (language choice) และสลับภาษา (code-switching) เกิดข้ึนในการใชภาษาของคนวัยหนุม

สาว โดยพบวา คนวัยหนุมสาวแมสวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา แตก็จะมีการใช

ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต สลับกับการใชภาษาตากใบบาง เชน ในท่ีทํางานหรือในโรงเรียน 

ลักษณะเชนนี้ Blom & Gumperz (1972: pp.408-409) อธิบายไววา การสลับภาษาจากภาษาหนึ่ง

ไปเปนอีกภาษาหนึ่งตามเรื่องท่ีพูด แตท้ังนี้สถานการณการใชภาษายังคงเดิม ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไม

พบการสลับภาษาตามหัวขอการสนทนา แตตัวแปรของผูท่ีพูดดวยวามีความรูภาษาอะไรในการสื่อสาร 

ผูพูดจะเลือกใชภาษาใหสอดคลองกับคูสนทนาของตน ผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นวา หัวขอ        

การสนทนาไมไดเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดการเลือกใชภาษาแตกตางกัน แตการเลือกใชภาษาจะข้ึนอยู

กับสถานการณในการใชภาษาและคูสนทนาเปนสําคัญ และสถานการณยังเปนตัวกําหนดหัวขอของ

เรื่องท่ีพูดอีกดวย เชน การสนทนากับอาจารย จะเปนสถานการณท่ีเปนทางการ อยูในสถานศึกษา 

หัวขอเรื่องท่ีพูดจึงเปนเก่ียวกับการศึกษา การเรียนการสอน ภาษาท่ีใชจึงเปนภาษาไทยกลาง ในขณะ

ท่ีการสนทนากับบุคคลในครอบครัวมักจะเกิดข้ึนในสถานการณท่ีไมเปนทางการ เปนสถานการณ  

การใชภาษาในบาน หรือเพ่ือนบาน หัวขอเรื่องจึงเปนเรื่องท่ัวๆ ไป จึงเลือกใชภาษาตากใบใน       

การสนทนา 
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 6.2.3 ทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ  

  ผูวิจัยพบวา ทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส มีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบในทุกกลุมอายุ อีกท้ังทัศนคติตอภาษาไทยกลาง

ก็เปนบวกเชนกัน ผูวิจัยใชแบบสอบถามท่ีมีขอคําถามเก่ียวกับทัศนคติท้ังตอภาษาตากใบและ

ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน ซ่ึงประยุกตมาจากแบบสอบถามท่ียูทากะ โทมิโอกะ (2552) 

ใชศึกษาทัศนคติตอภาษาไทยอีสาน ผลการศึกษาท่ีผูวิจัยพบนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของยูทากะ โทมิ

โอกะ ซ่ึงพบวา คนไทยอีสานมักจะเชื่อมโยงวาภาษาไทยถ่ินอีสานเหมาะสมกับสถานการณท่ีไมเปน

ทางการ และภาษาไทยมาตรฐานเหมาะกับสถานการณท่ีเปนทางการ และยังพบวาทุกกลุมอายุมี

ทัศนคติทางบวก สําหรับงานวิจัยของยูทากะ โทมิโอกะนั้นเปนงานวิจัยท่ีเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

เทานั้น ซ่ึงอยางท่ีเสนอไวในบทท่ี 3 แลววา ผูวิจัยนอกจากไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลว ยังได

เก็บขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในสถานการณจริงเม่ือลงพ้ืนท่ีก็พบประเด็นท่ีนาสนใจคือ   

แมท้ัง 3 กลุมอายุจะทัศนคติตอภาษาตากใบเปนไปในเชิงบวก แตเม่ือพิจารณาประเด็นคําถามใน

ขอความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟงกลับพบวา วัยหนุมสาวจะรูสึกอายและไมสบายใจเม่ือมีคน

ไดยินวาใชภาษาตากใบ แมจะไมมากก็ตาม และเม่ือนําประเด็นนี้มาพิจารณารวมกับการสังเกตอยางมี

สวนรวมพบวาสงผลตอการเลือกใชภาษาดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ในสถานการณการใชภาษาใน

สถานศึกษา เห็นชัดวา คนในวัยหนุมสาวจะใชภาษาไทยกลางในการสนทนากับอาจารย สวน

สถานการณการใชภาษาในท่ีทํางานก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางกับผูบังคับบัญชา ลักษณะเชนนี้แสดง

ใหเห็นถึงทัศนคติท่ีดี และยอมรับจากการเลือกใชภาษาวาภาษาไทยกลางมีศักดิ์ศรีมากกวา ตรงกับท่ี

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2548: น.120) กลาวถึงเรื่องทัศนคติไววา ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษา

ประจําชาติไทย มีศักดิ์ศรี และเปนท่ียอมรับวาถูกตอง และดีท่ีสุดของคนไทย ประเด็นนี้ทัศนคติท่ี

แสดงออกในลักษณะนี้จึงไมอาจหลีกเลี่ยงเรื่องการเปลี่ยนไปของภาษาตากใบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

ไมได เพราะมีแนวโนมอยางยิ่งท่ีคนไทยสวนใหญ โดยเฉพาะเด็กรุนใหม แมจะมีทัศนคติท่ีดีตอภาษา

ของตน แตก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางเพราะเห็นวามีศักดิ์ศรี และเปนท่ียอมรับมากกวาในสังคม 

 

 6.2.4 การธํารงอยูของภาษาตากใบในอําเภอตากใบ กับสถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนใต ภาษาตากใบในฐานะเครือ่งมือแสดงอัตลักษณของชุมชนภาษาตากใบ 

 จากการศึกษาเรื่องสถานการณการใชภาษาตากใบและทัศนคติตอภาษาตากใบ 

นั้น พบวาบทบาทของภาษาตากใบ มิไดจํากัดเพียงภาษาแมท่ีผูพูดภาษาตากใบในพ้ืนท่ีใชสื่อสารกัน

ในชุมชนเทานั้น แตยังเปนเครื่องมือแสดงอัตลักษณของกลุมคน เพ่ือสื่อใหคนท่ีพูดภาษาตากใบ
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เดียวกันวามีความเปนหนึ่งเดียว มีความเปนพวกเดียวกัน และเม่ือใชภาษาตากใบกับคนนอกชุมชน ก็

เปนการแสดงใหเห็นตัวตนของคนพูดภาษาตากใบ เปนการสื่อใหเขาใจวาภาษาตากใบมีเอกลักษณ มี

ความหมายตอผูใชภาษาตากใบ 

 นอกจากนี้ ภาษาตากใบยังสัมพันธกับการนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นเม่ือพ้ืนท่ี

แวดลอมดวยผูใชภาษามลายูซ่ึงสัมพันธกับการนับถือศาสนาอิสลาม ผูใชภาษาตากใบในตําบลพรอน

และในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของภาษาตากใบก็เปนการแสดงใหเห็นอัตลักษณของความเปนไทยพุทธในเวลา

เดียวกันดวย ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐและกลุมคนในชุมชนภาษาตากใบก็มีความพยายามใน 

การรณรงคการใชภาษาตากใบใหมีสถานะเปนภาษาของชุมชน เปนเครื่องมือทางวัฒนธรรมใหแก

ชุมชนตากใบ 

  การสรางกิจกรรมเพ่ือรณรงคและยกยองภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหเชนนี้ ทาง

หนึ่งก็อาจเปนเรื่องดีท่ีทําใหภาษาทองถ่ินไดรับการยกสถานะใหเปนภาษาท่ีมีความสําคัญตอ        

การแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ทําใหคนในชุมชนแตละรุนอายุไดเขาใจบทบาทภาษาของชุมชน

ตนเอง แตในอีกแงหนึ่ง ผูวิจัยกลับสังเกตพบวาการดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะเปนคนวัยผูสูงอายุ  

การเขารวมกิจกรรมของคนวัยหนุมสาวยังมีอยูนอย จึงนาจะเปนไปไดวากิจกรรมท่ีรณรงคแบบ

เง่ือนไขจากภายนอกชุมชน อาจจะไมเอ้ือใหเกิดการธํารงรักษาภาษาตากใบไดอยางม่ันคง  

  อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหเรื่องภาวะการเปลี่ยนภาษา สามารถแสดงนัย

ใหเห็นวา ภาษาตากใบจะยังไมสูญหายไปในอนาคตอันใกล เชนเดียวกับผลของงานวิจัยในภาษาอ่ืนๆ 

ท่ีผูวิจัยศึกษาคนควาและประมวลมา (สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 2554: พัชรา อัมพวานนท, 2551: 

ยูทากะ โทมิโอกะ, 2552: สราวุฒิ ไกรเสน, 2552: Ji Hongli, 2005: Natthida Chakshuraksha, 

2003) การเปลี่ยนภาษาในสถานการณการใชภาษาของคนตากใบเปนเพียงการปรับตัวเพ่ือใหเขากับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาษาตากใบยังคงเปนภาษาหลักของคนทุกวัย ในชุมชนตําบล 

พรอน แมจะเริ่มมีภาษาไทยกลางมาใชบางในบางครอบครัว แตผูวิจัยก็ยังมองวาเปนสาเหตุมาจาก

ขอจํากัดเฉพาะบุคคลและเฉพาะสถานการณมากกวา และแมวาคนในวัยหนุมสาวจะเลือกใช

ภาษาไทยกลางในบางสถานการณมากกวาคนในวัยอ่ืนๆ แตในภาพรวมแลว การท่ีคนในวัยหนุมสาว

เลือกใชภาษาตากใบกับเพ่ือนสนิทและกับเพ่ือนในหมูบานของตนในทุกสถานการณก็ชี้ใหเห็นถึง

ทัศนคติวาภาษาตากใบเปนภาษาท่ีแสดงความใกลชิด แสดงความเปนกันเอง และตีความใหเห็นไดวา

การใชภาษาตากใบเปนเครื่องมือท่ีแสดงอัตลักษณทางสังคมของผูพูดภาษาตากใบได 

  การท่ีคนทุกกลุมอายุ มีทัศนคติเชิงบวกตอภาษาตากใบตามท่ีปรากฏจาก

ผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นวายอมแสดงใหเห็นวาผูพูดภาษาตากใบยังเห็นวาภาษาตากใบมีบทบาททาง
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สังคมและบทบาททางการสื่อสารอยูมาก ผูพูดชวงวัยหนุมสาวเปนผูใชภาษาท่ีมีบทบาทสําคัญ ท้ังใน

แงเปนผูธํารงรักษาและเปนผูท่ีพัฒนาภาษาตากใบ เพราะคนรุนนี้ยังยังใชภาษาตากใบอยู เพียงแตผู

พูดวัยหนุมสาวมีการปฏิสัมพันธกับคนนอกชุมชน มีความรูภาษาหลายภาษา จึงมีการตระหนักถึง  

การสลับภาษามากกวาผูพูดรุนอายุอ่ืน มีการยืมคําศัพทจากภาษาอ่ืนมาสื่อสารในภาษาตากใบ 

ลักษณะเชนนี้ จึงอาจตีความไดวาภาษาตากใบกําลังอยูในชวงปรับตัว โดยท่ีการปรับเปลี่ยนนัน้แปรไป

ตามสถานการณการใชภาษา วิถีปฏิบัติทางสังคมท่ีเปลี่ยนไป จึงมีการยืมคําศัพทจากภาษาไทยถ่ินอ่ืน

มาใชสื่อสารกับคนท่ีพูดภาษาตากใบในชุมชนไดเพ่ือใหการสื่อสารนั้นดําเนินตอไปได   

  จากการสังเกตแบบมีสวนรวมการใชภาษาในสถานการณจริง ผูวิจัยพบวาภาษา

ตากใบมีบทบาทในการแสดงความเปนชุมชนของคนพูดภาษาตากใบ นอกเหนือจากภาษาตากใบจะ

เปนเครื่องมือสื่อสารความคิดความเขาใจ แตยังเปนเครื่องมือในการแยกความตางระหวางคนนอก 

(outsider) กับ คนใน (insider) ทําใหผูพูดภาษาตากใบตระหนักรูวาควรจะพูดภาษาตากใบหรือไมกับ

คูสนทนาของตน ถารูวาคูสนทนารูภาษาตากใบ ก็จะนับวาเปนคนในชุมชนเดียวกัน คือ ชุมชนคนใช

ภาษาตากใบ ไมวาจะอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือไมก็ตาม แตถาคูสนทนาไมไดใชภาษาตากใบใน        

การสื่อสาร ผูพูดภาษาตากใบก็จะเลือกท่ีจะใชภาษาอ่ืนเปนภาษากลาง (lingua franca) จากการเก็บ

ขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา พบวาภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางใชเปนภาษากลางเม่ือ

สนทนากับผูพูดภาษามลายูหรือสนทนากับผูพูดภาษาไทยถ่ินอ่ืน  

  ในประเด็นเดียวกันนี้ ผูวิจัยก็พบวาสถานะของการเปนภาษากลาง (lingua 

franca) นั้นก็มิไดจํากัดเพียงภาษาไทยกลางเทานั้น ในบางกรณี เม่ือพิจารณาท่ีแบบสอบถามและจาก

การสัมภาษณ ก็พบวา ผูพูดภาษาตากใบก็ตองการจะเรียนรูภาษามลายู เพ่ือท่ีจะใชภาษามลายูกับ

เพ่ือนท่ีพูดภาษามลายูดวย และผูท่ีพูดภาษามลายูใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับคูสนทนาในพ้ืนท่ี

ตากใบ ก็เพราะตองการจะปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมวัยเดียวกันได ดังนั้น สถานะของภาษาไทยกลาง

หรือภาษาไทยมาตรฐานท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีชายแดนใต หรือในกรณีนี้คือชุมชนภาษาตากใบ ก็มิไดหมาย

วา ภาษาไทยกลางจะเปนภาษาท่ีมีอํานาจหรือมีศักดิ์ศรี ทําใหคนในชุมชนตองเลือกใชเสมอไป 

เพียงแตมีสถานะเปนเพียงรหัสภาษาหนึ่งท่ีคนในชุมชนหลายภาษาเลือกใชเพ่ือสรางความสัมพันธกับ

ผูอ่ืนเทานั้นเอง   

  ในสภาวการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตนั้น โดยสวน

ใหญแลวมาตรการในการดําเนินการเพ่ือความสงบเรียบรอยมักใชมาตรการทางทหารและการเมือง

การปกครองดวยเหตุผลของความม่ันคงของประเทศ แตผลจากการศึกษาสถานการณทางภาษาและ

ทัศนคติตอภาษาตากใบแลว สื่อใหเห็นวา คนในเขตพ้ืนท่ีตากใบท่ีอยูในสามจังหวัดชายแดนใต ไมวา
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จะเปนผูพูดภาษาอะไร ภาษาตากใบ ภาษามลายู ภาษาไทยถ่ินใต หรือภาษาไทยกลาง ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี

มีความสัมพันธทางชุมชนระหวางกัน สามารถอยูรวมกันในชุมชน มีความประนีประนอมท่ีจะเลือกใช

ภาษาใหสอดคลองกับผูท่ีจะพูดดวยเพ่ือสรางสัมพันธฉันทมิตร การเลือกใชภาษากลางโดยท่ีไมไดยึดท่ี

ศักดิ์ศรี หรืออุดมการณทางศาสนาหรืออํานาจทางการเมือง ก็เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาในความเปนจริง

แลว คนเรายอมตองการปฏิสัมพันธและสื่อสารระหวางกัน และตองการชีวิตท่ีสงบสันติมีความเปน

มิตร ภาษาสามารถเปนเครื่องมือสรางความสมานฉันทในสังคมได  

 

6.3 ขอเสนอแนะ 

 

 1. เนื่องจากงานวิจัยนี้กําหนดขอบเขตดานพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะ

ภาษาตากใบท่ีใชพูดกันในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เทานั้น แตดังท่ีกลาวไวใน   

บทท่ี 1 วา ภาษาตากใบยังคงมีใชสื่อสารกันอยูในกลุมคนมาเลเซียเชื้อสายไทย ในเขตตําบลตุมปตของ

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และมีชื่อเรียกภาษาตางไปวาภาษาไทยสําเนียงตุมปต หรือภาษาไทย

ตุมปต จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณและทัศนคติการใชภาษาไทยตากใบและภาษาไทย

ตุมปตวาแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 2. ภาษาตากใบมีลักษณะเดนดานสําเนียงเสียงพูด และคําศัพทท่ีมีความเกาแกนาสนใจ 

และมีนักภาษาศาสตรหลายทานศึกษาวิจัยไวแตก็นานมากแลว จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ     

การแปรของเสียงและคําศัพทภาษาตากใบเพ่ือหาการแปรเปลี่ยนไปทางดานเสียงและคําศัพทภาษา

ตากใบวาเปลี่ยนไปมากนอยแคไหน อยางไร 
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รายการอางอิง 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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  ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

1. อายุ    18-30 ป   35-50 ป   55 ปข้ึนไป 

2. เพศ   ชาย   หญิง 

3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา/ปวช.    

                       ปริญญาตร/ีปวส.      สูงกวาปริญญาตร ี

4. อาชีพ  รับจาง     คาขาย     

 รับราชการ      ทํางานสวนตัว  

 นักเรียน/นักศึกษา  ทําสวน/ทําไร/ทํานา 

5. ภูมิลําเนา (บานเกิด) ตําบล ................................................ 

    อําเภอ ............................................... 

   จังหวัด ............................................... 

6. ขอมูลเก่ียวกับบิดาและมารดา 

บิดา        ภูมิลําเนา (บานเกิด) จังหวัด ...................................... 

มารดา     ภูมลิําเนา (บานเกิด) จงัหวัด ...................................... 

7. ภาษาแรกท่ีคณุพูด คือ 

  ภาษาไทยกลาง   ภาษาไทยใต 

  ภาษาตากใบ    ภาษามลาย ู

 อ่ืนๆ .................................................................................................................. 

 

8. ทานใชภาษาใดในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 

  ภาษาไทยกลาง   ภาษาไทยใต 

  ภาษาตากใบ    ภาษามลาย ู

 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

 

9. ทานใชภาษาใดในชีวิตประจําวันมากรองลงมา 

  ภาษาไทยกลาง   ภาษาไทยใต 

  ภาษาตากใบ    ภาษามลาย ู

  อ่ืนๆ ......................................................................................................... 

 



Ref. code: 25595406300029LWA

149 

 

 

สวนท่ี 2 ความสามารถในการใชภาษา  

 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับภาษาท่ีทานใช 

1.  คุณสามารถพูดไดก่ีภาษา พูดได ................ ภาษา คือ 

 ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทยใต 

 ภาษาตากใบ   ภาษามลาย ู

 อ่ืนๆ ................................................................................................................. 

 

2.  ความสามารถในการฟง  ฟงเขาใจ ............. ภาษา คือ 

  ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทยใต 

  ภาษาตากใบ   ภาษามลาย ู

 อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 

 

ประเมินความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ ดังนี้ 

  1 2 

  ได ไมได 

1 ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคณุ เชน พระอาทิตย มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบเรียก

อยางไร คุณสามารถบอกเขาไดหรอืไม 

  

2 ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคณุเปนภาษาตากใบ คณุสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปน

ภาษาตากใบไดหรือไม 

  

3 ถามีคนท่ีพูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตาํรวจกับคณุ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไป

สถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษาตากใบไดหรือไม 

  

4 สมมติวาคนในบานคณุไมสบาย คณุจําเปนตองพาเขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการ

อธิบายวิธีกินยา คุณสามารถเขาใจสิ่งท่ีหมอบอกไดหรือไม 

  

5 คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคาํแนะนําเก่ียวกับการดูแลตัวเอง เชน ดื่มนํ้าเยอะๆ กินยาตรง

เวลา ใหกับเพ่ือนบานท่ีไมสบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม 

  

6 คุณสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวของคณุ เชน รูปพรรณสณัฐาน หนาท่ี

การงาน เปนภาษาตากใบไดหรือไม 

  

7 คุณสามารถบอกเลาเก่ียวกับบานของคุณวาอยูท่ีไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ได

หรือไม 

  

8 คุณสามารถเลาประวัติของคณุและความใฝฝนในอนาคตเปนภาษาตากใบไดหรือไม   

9 คุณคิดวา คณุสามารถพูดภาษาตากใบไดดี (คลองแคลว)   

10 คุณคิดวา คณุสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพชาวตากใบรุนเกาๆ หรือไม   
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สวนที่ 3 ทัศนคติตอภาษา 

       ก. ทานมีความเห็นอยางไรตอภาษาตากใบ และภาษาไทยมาตรฐาน ในเร่ืองขางลางน้ี 

       ข. กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวาง     

 

  

  ภาษาตากใบ ภาษาไทยมาตรฐาน 

  

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 เปนภาษาที่ เกียรติ มีศักดิ์ศรี           

2 เปนภาษาที่ เรียบงาย           

3 เปนภาษาที่ ไมควรใชที่โรงเรียน      ไมตองกรอก 

4 เปนภาษาที่ มีความสําคัญ           

5 เปนภาษาที่ แสดงอารมณไดชัดเจน           

6 เปนภาษาที ่ควรจะสอนที่โรงเรียน      ไมตองกรอก 

7 เปนภาษาที่ ทาํใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง           

8 เปนภาษาที่ ทานชอบ           

9 เปนภาษาที่ ไพเราะ           

10 เปนภาษาที่ ใชสื่อสารไดตรงประเด็น           

11 เปนภาษาที่ ลาสมัย           

12 เปนภาษาที่ แสดงความเปนกันเอง           

13 เปนภาษาที่ มีคําและสาํนวนหลากหลาย           

14 เปนภาษาที่ ทนัสมัย           

15 เปนภาษาที่ ซับซอน           

16 เปนภาษาที่ ทาํใหทานรูสึกอาย หรือ ไมสบายใจ เมื่อมีคน 

ไดยินทานพูด 

      

ไมตองกรอก 

17 เปนภาษาที่ ไมไพเราะ           

18 เปนภาษาที ่ทานอยากถายทอดใหกับลูกหลาน           

19 เปนภาษาที่ มีความจําเปนตอชวีิตประจําวัน           

20 เปนภาษาที่ มีประโยชนในชีวิตประจําวนัของทาน           

5. เห็นดวยอยางย่ิง    

4. คอนขางเห็นดวย   

3. ปานกลาง    

2. คอนขางไมเห็นดวย   

1. ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
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สวนท่ี 4 การเลือกใชภาษา 

       จงเลือกภาษาท่ีทานใชมากท่ีสุดในสถานการณดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) และกรุณาทํา

เครื่องหมาย  ในชองวาง 

 ภาษาไทย 

กลาง 

ภาษา

ตากใบ 

ภาษาไทย 

ถิ่นใต 

ภาษา 

มลายู 

ภาษาอ่ืนๆ 

ระบุ 

เม่ืออยูบาน      

1 พูดกับพอ 3.4 91.2 2.3 0.8 2.3 

2 พูดกับแม 3.1 91.2 2.3 0.8 2.5 

3 พูดกับลูก (หากทานไมมลีูก กรุณาสมมุติวา 

หากทานมีลูก ทานจะพูดภาษาใดกับลูก) 

9.2 76.0 2.3 1.1 11.5 

 

เม่ืออยูในหมูบาน หรือละแวกบานของทาน 

4 พูดกับเพื่อนสนิทเร่ืองวางแผนเที่ยวกัน 6.5 80.5 1.9 0.8 10.4 

5 พูดกับเพื่อนบานเร่ืองเทศกาลทีจ่ะจัดกัน 7.3 80.2 1.9 0.4 10.4 
 

เม่ืออยูท่ีโรงเรียน (หากทานเปนนักเรียน) 

6 พูดกับเพ่ือนสนิทเรื่องแผนท่ีจะไปเท่ียว

หลังเลิกเรียน 

8.0 70.2 0.8 0.8 20.2 

7 พูดกับเพ่ือนสนิทเรื่องวิชาท่ีเรียน 11.5 65.6 - 0.8 22.2 

8 พูดกับครูเรื่องปญหาในวิชาเรียน 44.7 30.5 - 0.8 24.1 
 

เม่ืออยูท่ีวัด 

9 พูดกับพระสงฆ 8.8 77.5 0.8 - 13.0 
 

เม่ืออยูท่ีทํางาน (หากทานไมไดทํางาน กรุณาสมมุติวา) ถาทานทํางาน ทานจะใชภาษาใด 

10 พูดกับเพื่อนรวมงานเร่ืองแผนทีจ่ะไปซื้อ

ของหลังเลิกงาน 

14.9 61.8 - 0.4 22.9 

11 พูดกับเพื่อนรวมงานเร่ืองการจัดประชุม 24.0 49.6 - 0.8 25.6 

12 พูดกับหัวหนาเร่ืองการจัดประชมุ 46.6 26.3 - 0.8 26.3 
 

เม่ืออยูท่ีโรงพยาบาล 

13 พูดกับแพทย 55.7 11.5 - 0.8 32.1 
 

เม่ืออยูท่ีอําเภอหรือเทศบาล 

14 พูดกับเจาหนาที ่ 55.0 10.3 - 0.4 34.4 
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  ภาษาไทย 

กลาง 

ภาษา

ตากใบ 

ภาษาไทย 

ถิ่นใต 

ภาษา 

มลายู 

ภาษาอ่ืนๆ 

ระบุ 

เม่ืออยูท่ีตลาด รานคาในหมูบาน ริมถนน 

15 พูดกับแมคาที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขา

โตตอบการซื้อขายดวยภาษาตากใบ 

3.1 90.1 - 1.1 5.7 

16 พูดกับแมคาที่พูดภาษาไทยกลาง ซึ่งเขา

โตตอบการซื้อขายดวยภาษาไทยกลาง 

48.5 34.7 - 0.4 16.4 

 

เม่ืออยูท่ีตางจังหวัด 

17 พูดกับคนที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขาพูด

ถามทางทานไปยังสถานที่ตางๆ 

6.9 84.0 - 0.4 8.8 

18 พูดกับคนที่พูดภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งเขา

พูดถามทางทานไปยังสถานทีต่างๆ 

55.7 27.5 - 0.4 16.4 

 

จงเลือกภาษาท่ีครอบครัวของทานใชมากท่ีสุด เม่ือพูดกับทาน  

19 พอ 5.3 87.8 2.3 0.8 3.8 

20 แม 5.0 87.8 2.3 1.1 3.8 

21 ลูก (หากไมมีใหเวนไว) 11.8 74.0 2.3 - 11.9 

 

ถาทานอนุญาตใหผูวิจยัสามารถตดิตอทานไดในกรณตีองการขอสอบถามเพ่ือเติม กรุณากรอก  

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู และเบอรโทรท่ีสามารถติดตอทานได 

ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................... 

ท่ีอยู ...................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ....................................................................................................................................... 

 

การปองกันขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับ 

       ผูวิจัยจะใชขอมูลท่ีไดรับเพ่ือวัตถุประสงคของงานวิจัยเทาน้ัน จะไมนําขอมูลไปเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืนใด 

และจะไมเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวภัสรธีรา ฉลองเดช pasrtheera19@gmail.com / โทร 098-246-5949 

(หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเก่ียวกับแบบสอบถามฉบับน้ี โปรดตดิตอผูวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตอยางมีสวนรวมตอสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ 
 

การสังเกตอยางมีสวนรวม 
 

อายุ    18-30 ป   35-50 ป   55 ปข้ึนไป 
 

1. จากคูสนทนา 

 

 

 

คูสนทนา 

ภาษาท่ีใช 

 

ภาษาไทยกลาง 

 

ภาษาตากใบ 

ภาษาไทยกลาง 

และ 

ภาษาตากใบ 

พอ แม    

ผูท่ีอาวุโสกวา    

พระสงฆ    

เพ่ือนท่ีมีอายุเทากัน    

เพ่ือนบาน    

พ่ีๆ นองๆ    

พอคา/แมคา    

หมอ/พยาบาล    

เจาหนาท่ีราชการ    
 

หมายเหตุ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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จากสถานการณการใชภาษา 

 

สถานการณการใชภาษา 

ภาษาท่ีใช 

 

ภาษาไ

ทย 

กลาง 

 

ภาษา 

ตากใบ 

 

ภาษา

ไทย 

ใต 

 

ภาษา 

มลายู 

ภาษา 

อ่ืนๆ 

(ระบุ) 

ครอบครัว - คนในครอบครัวเดียวกัน 

...................................................................... 

     

ญาติพ่ีนอง – คนในเครือญาติเดียวกัน 

..................................................................... 

     

เพ่ือนบาน – คนท่ีอยูในละแวกบานเดียวกัน 

..................................................................... 

     

การศึกษา – ระดับของผูท่ีสนทนาดวย 

..................................................................... 

     

วัด – พระสงฆ 

..................................................................... 

     

อาชีพ – อาชีพของคูสนทนา 

...................................................................... 

     

หัวขอท่ีสนทนา 

..................................................................... 

     

สถานท่ี – สถานท่ีในการสนทนา 

..................................................................... 

     

สถานการณอ่ืนๆ ...................................... 

................................................................... 

     

 

หมายเหตุ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมตางๆ ในชุมชน 
 

ภาพกิจกรรมวันอนุรักษวัฒนธรรมตากใบ ภูมิใจภาษาเจะเห 
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ภาพกิจกรรมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 79 ป พระเทพศีลวิสุทธิ์ ผูสนับสนุนใหเกิด 

การธํารงภาษาตากใบในชุมชน 
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ภาพกิจกรรมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 79 ป พระเทพศีลวิสุทธิ์ ผูสนับสนุนใหเกิด 

การธํารงภาษาตากใบในชุมชน 
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ภาพกิจกรรมวันเด็ก ในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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ภาพกิจกรรมทําบุญวันวาง ณ วัดพระพุทธ อําเภอตากใบ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นางสาวภัสรธีรา ฉลองเดช 

วันเดือนปเกิด 24 มกราคม 2519 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2541: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  

สถาบันราชภัฏสงขลา 

 

 

ตําแหนง 

 

ทุนการศึกษา   

 

 

  

ปการศึกษา 2548: การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส 

ปงบประมาณ 2554: ทุนปริญญาเอกภายในประเทศ

ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 




