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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจวิเคราะหสถานการณการใชภาษาและทัศนคติ
ตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ เพื่อ
ตีความการธํารงอยูของภาษาตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
โดยใชแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และวิเคราะหบทสนทนาในเหตุการณจริงตามหลั ก
จริยธรรมการวิจยั ในคน
ผลการศึกษาพบวา ผูพูดภาษาตากใบในทุกกลุมอายุ สามารถใชภาษาตากใบในการ
สื่อสารไดอยางเขมแข็ง มีการปนภาษาและการสลับภาษาเกิดขึ้นตามสถานการณการใชภาษาและตาม
คูสนทนา ทั้งนี้มีการใชภาษาตากใบอยางแพรหลายในชุมชน และยังคงสงตอภาษาไปยังรุนลูกหลาน
ในดานทัศนคติตอภาษาตากใบของทั้ง 3 รุนอายุ พบวา ทุกรุนอายุมีทัศนคติทางบวกตอภาษาตากใบ
คนในวัยสูงอายุและวัยกลางคนจะมีทัศนคติในทางบวกที่เขมแข็งกวาวัยหนุมสาว
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
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ เรี ย บร อ ยได ด ว ยความเมตตาเป น อย า งยิ่ ง จาก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ อาจารยที่ปรึกษา ผูซึ่งใหความรู ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจ
ตลอดจนสละเวลาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในทุกขั้นตอนของการทําดุษฎีนิพนธ อีก
ทั้งคอยใหโอกาส ใหความรัก คอยหวงใย ผูวิจัยเสมอมา หากผูวิจัยไมไดรับความรักและความเมตตา
จากอาจารย ผูวิจัยคงไมมีวันแหงความสําเร็จนี้ ผูวิจัยกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วริษา โอสถานนท ประธานกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา พัฒนพงษ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางมากในการแกไขเนื้อหาและทําใหดุษฎีนิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ชลธิชา บํารุงรักษ ที่มอบโอกาส และ
ใหความรัก ความเมตตาแกผูวิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาภาษาศาสตร
ทุกทาน ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทางภาษาศาสตรแกผูวิจัย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผูบริหาร และเพื่อน
รวมงานคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ที่สนับสนุน เมตตาชวยเหลือผูวิจัยใน
ทุกดานเปนอยางดี
ผูวิจัยขอขอบพระคุณกํานันสุพงษ เทพพรหม กํานันตําบลพรอน ปราชญหมูบาน ครู
อาจารยโรงเรียนตากใบ และชาวบานตําบลพรอนที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
เขาเก็บขอมูลของผูวิจัยดวยดี
ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณนริศา ไพเจริญ เพื่อนรวมรุนสาขาวิชาภาษาศาสตร ที่ไดรวมทุกข
ร ว มสุ ขตลอดระยะเวลาการศึ กษานี้ และคุณโสภาวรรณ หนูกุง นองและเพื่อนรว มงาน สําหรับ
คําปรึกษาและกําลังใจที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา และขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ ทั้งที่สาขาวิชาภาษาศาสตร
และที่อื่นๆ สําหรับคําปรึกษาและกําลังใจที่มีใหแกผูวิจัย
ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมผูซึ่งเลี้ยงดูลูกคนนี้อยางลําพังมาตั้งแตแรก
เกิด ทั้งยังคอยดูแลชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยความรักและความเอื้ออาทร ใหการสนับสนุน
และรอคอยใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาในระดับนี้
นางสาวภัสรธีรา ฉลองเดช
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาตากใบหรือที่คนในพื้นที่อําเภอตากใบ เรียกวา ‘ภาษาเจะเห’ เปนภาษาในกลุม
ตระกูลไท-กะได ที่ใชพูดกันมากในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ตั้งแตอําเภอปานาเระและ
อําเภอสายบุรีของจังหวัดปตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝงตะวันออก โดยเฉพาะอําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่มีผูพูดภาษาตากใบอยูอยางหนาแนนจนทําใหเกิดเปนคําเรียกภาษานี้วา
ภาษาตากใบ และยังปรากฏใชในเขตอําเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาสอีกดวย (วิจิตร ศรีสุวิทธานนท,
2523) นอกจากนี้ยังพบในเขตพื้นที่ประเทศมาเลเซียที่มีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู ในงานของ
ฉั น ทั ส ทองช ว ย (2526) พบว า คํ า ศั พ ท แ ละสํ า เนี ย งของภาษาตากใบใช สื่ อ สารกั น อยู ใ นกลุ ม คน
มาเลเซียเชื้อสายไทย ในเขตตําบลตุมปตของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แตเรียกชื่อภาษาตางไปวา
ภาษาไทยสําเนียงตุมปต หรือภาษาไทยตุมปต หรือเรียกสั้นๆ วา ภาษาตุมปต
ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหในอําเภอตากใบนี้ มีลักษณะเฉพาะทางภาษาที่นาสนใจ
ดานหนึ่งอาจจัดภาษาตากใบเปนภาษายอยของภาษาไทยถิ่นใต เนื่องจากเปนภาษาไทยที่ใชสื่อสารอยู
ในพื้นที่ภาคใตและอยูในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต อีกดานหนึ่งก็ยังมีขอถกเถียงในแงที่วาควรจะ
จัดเปนภาษาไทยถิ่นใตหรือไม เนื่องจากภาษาตากใบมีคําศัพทและมีสําเนียง โดยเฉพาะเสียงในภาษา
ที่ตางไปจากภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป มีงานวิจัยดานภาษาศาสตรสังคมที่เสนอวาคําศัพทในภาษาตากใบ
จํานวนหนึ่งมีความคลายคลึงกับภาษาไทยถิ่นสุโขทัย และยังมีคําศัพทเปนภาษาเขมร รวมทั้งมีเสียง
สระและวรรณยุกตที่ใกลเคียงกับภาษาไทยถิ่นเหนือมากกวาภาษาไทยถิ่นใต (พุทธชาติ โปธิบาล และ
ธนานันท ตรงดี, 2540) สวนในแงการเปนชุมชนภาษา (speech community) ของอําเภอตากใบ ก็
พบวาอําเภอตากใบมีชุมชนผูใชภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยถิ่นกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ
ภาษาไทยถิ่นใตอื่นๆ ภาษามลายู และภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหดวย ทั้งนี้เพราะเปนอําเภอในเขต
ชายแดนไทย-มาเลเซี ย ที่ ค นในพื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น คนที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามและใช ภ าษามลายู
ในการสื่อสาร อําเภอตากใบจึงเปนอําเภอที่มีลักษณะของชุมชนหลายภาษา ภาษาตากใบจึงเปนภาษา
ที่ใชสื่อสารของคนในชุมชนซึ่งแวดลอมดวยชุมชนของผูใชภาษามลายูเปนสวนใหญ
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ในสาขาภาษาศาสตรสังคม แนวคิดพื้น ฐานสําคัญที่วาภาษามีการเปลี่ยนแปลงและ
ภาษามีความแตกตางกันจัดวาเปนลักษณะทั่วไปของภาษาที่ยังมีชีวิต คือ เปนภาษาที่ยังมีผูใชภาษา
สื่อสารอยูจริงในชุมชนภาษาหนึ่งๆ แตขณะเดียวกันหากอยูในเงื่อนไขของสถานการณทางสังคมที่เอื้อ
ใหภาษาอยูในภาวะวิกฤต ภาษาก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนภาษาใกลสูญและเปนภาษาสูญ
(Language endanger and language loss) ในที่ สุ ด ก็ ไ ด เมื่ อ กล า วถึ ง สถานการณ ก ารใช ภ าษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนภาษาถิ่นที่มักพบในชุมชนเฉพาะที่เปนภาษาที่ปรากฏใชตามแนวชายแดน
รวมไปถึงปรากฏใชในชุมชนที่มีภาวะหลายภาษาหรือเปนพหุภาษา มักจะกลาวกันวาภาษาถิ่นนั้นจะ
อยู ในสถานการณ ภาษาที่ อยูในภาวะวิกฤติ หรือเปน ภาษาที่อยูในภาวะออนแอใกลสูญ (Crystal,
2000; pp. 20-21) ในสวนของภาษาในสังคมไทยนั้น งานวิจัยของสุวิไล เปรมศรีรัตน (2556) ก็พบวา
มีภาษาจํานวนหนึ่ง ในประเทศไทยที่อยูในภาวะวิกฤติที่อาจเปนภาษาใกลสูญ ดังที่ปรากฏในรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณทางภาษาในสังคมไทยในบทความเรื่อง “ภาษาศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนา:
ฟนคน ฟนภาษา ในภาวะวิกฤติ” ที่วา
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่มีมากกวา
70 กลุมภาษานั้น ทําใหเรามีความสัมพันธเชิงเชื้อสายถึง 5 ตระกูลภาษา
และยังมีหนาที่ทางสังคมในระดับที่แตกตางกัน ในปจจุบันพบวา ภาษาตางๆ
เหลานี้กําลังเขาสูภาวะถดถอย และมีภาษาอยางนอย 14 กลุมภาษาที่กําลัง
อยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ (น.7-8)
ภาษาที่อยูในภาวะวิกฤติใกลสูญที่ปรากฏขางตนนั้น พบวามีปจจัยที่คลายคลึงกันก็คือ
มักเกิดกับภาษาทองถิ่นและภาษาในกลุมชาติพันธุ เกณฑหลักในการพิจารณาลักษณะวิกฤติที่สงผลให
ภาษาทองถิ่นในปจจุบันอยูในภาวะถดถอย ไดแก กลุมภาษาที่อยูตามแนวชายแดน หรือภาษาถิ่น
ตางๆ ที่ใชกันในแตละภูมิภาค ที่นาสนใจก็คือ แมภาษาเหลานี้จะยังคงพูดกันทั่วไปโดยสําเนียงทองถิ่น
แต คํ า ศั พ ท แ ละลั ก ษณะทางไวยากรณ ก็ จ ะเปลี่ ย นไปใช ต ามแบบภาษาไทยกลางหรื อ ภาษาไทย
มาตรฐานซึ่งเปนภาษาราชการในปจจุบัน ลักษณะสําคัญดังที่กลาวมานี้ สุวิไล เปรมศรีรัตน (2549) ได
ชี้ใหเห็นอีกวา แมภาษาถิ่นจะใชกันเปนกลุมขนาดใหญ แตก็ยังคงมีสถานะที่ไมปลอดภัย จนอาจเขาสู
ความถดถอยและเกิดความเปลี่ยนแปลงในการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนที่ไมเห็น
คุณคาของภาษาถิ่น และมักไมนิยมใชภาษาแมในการสื่อสาร ลักษณะเชนนี้จะทําใหภาษาอยูในภาวะ
ถดถอยเสี่ ย งต อ การสู ญ สลาย ทั้ ง ยั ง ถื อ ว า เป น ภั ย คุ ก คามต อ ภาษาและวั ฒ นธรรมอี ก ด ว ย ซึ่ ง
นักภาษาศาสตรคาดการณวา หากไมดําเนินการใดๆ เลย รอยละ 90 ของภาษาในโลกที่ มีอยู กว า
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6,000 ภาษาคงจะสูญสิ้นไปภายในศตวรรษนี้อยางแนนอน (Krauss, 1992) รวมทั้งภาษาที่อยูในภาวะ
วิกฤติในประเทศไทยดวย
ดวยสาเหตุของสถานการณทางภาษาที่จะนําไปสูภาษาในภาวะวิกฤติดังกลาว ทําให
ผูวิจัยซึ่งทํางานอยูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและสนใจภาษาตากใบ จึงมีคําถามวาสถานการณทาง
ภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบันนั้นจะมีสถานการณ
เปนไปในภาษาที่ทิศทางเดียวกับอยูในภาวะวิกฤติหรือไม นอกจากนี้ สังคมในสามจังหวัดชายแดนใตที่
รวมจังหวัดนราธิวาสนั้น สวนใหญจะเปนสังคมพหุภาษา คือประชากรในพื้นที่พูดไดมากกวา 2 ภาษา
จึงอาจจะสงผลใหภาษาตางๆ มีหนาที่ของการใชภาษาทางสังคมที่แตกตางกัน ในชุมชนหนึ่งจึงอาจมี
ภาษายอยและภาษาถิ่นที่แตกตางกันหลายภาษา เชน ผูพูดใชภาษาไทยถิ่นใตพูดกับเพื่อน พูดภาษา
มลายูในครอบครัว หรือในชุมชนเฉพาะกลุม ขณะที่พูดภาษาไทยกลางหรือไทยมาตรฐานในโรงเรียน
หรือสถานที่ราชการ วิถีการเลือกใชภาษาที่แตกตางตามวาระและกิจกรรมยังคงมีใหเห็นอยูทั่วไป
ชุมชนชาวตากใบเองก็เชนกัน เนื่องจากเปนชุมชนที่มีผูคนหลากหลายกลุม มีทั้งกลุมคนที่มีภูมิลําเนา
อยูในตากใบตั้งแตดั้งเดิม มีกลุมคนที่เคลื่อนยายเขาและออก ไมวาจะดวยเหตุผลดานการงานอาชีพ
หรือการเคลื่อนยายดวยเหตุผลทางครอบครัว ภาษาที่ใชในกลุมชนที่หลากหลายนี้จึงทําใหอําเภอ
ตากใบจึงมิไดมีเพียงภาษาตากใบเทานั้น แตยังมีภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทย
กรุงเทพฯ และภาษามลายูอีกดวย
นอกจากนี้ เหตุ การณไมส งบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตข องไทย ไดแก จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี พื้นที่ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสมักไดรับ
การ
นําเสนอขาวในสื่อมวลชนวาเกิดเหตุการณไมสงบอยูบอยครั้ง โดยสวนใหญมักรายงานขาววา เขต
สามจังหวัดชายแดนเหลานี้เปนพื้นที่ที่มีประชากรเปนชาวมุสลิมและใชภาษามลายูในการสื่อสาร แต
ไม พบว า มี ขา วที่ จ ะรายงานข า วเกี่ ยวกับ คนในอําเภอตากใบวามีชุมชนคนพูดภาษาตากใบซึ่งเปน
ภาษาไทยถิ่นหนึ่งดํารงอยูในพื้นที่เดียวกันนั้นดวย แมวาอันที่จริงแลวแตละตําบลก็มีผูพูดภาษามลายู
โดยสวนใหญจริง มีเฉพาะบางพื้นที่ของอําเภอตากใบเทานั้นที่ใชภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต
รวมทั้งภาษาไทยถิ่นตากใบ โดยเฉพาะที่ตําบลพรอนและตํ าบลเจะเห สถานการณทางสังคมและ
การเมืองที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงของประเทศเชนนี้ จึงนาสนใจวาสถานการณทางภาษาอยางภาษา
ตากใบที่อยูทามกลางสถานการณทางบานเมืองที่ไมสงบจะมีลักษณะเปนเชนไร ผูพูดภาษาตากใบใน
ชุมชน และอยูทามกลางผูพูดภาษาสวนใหญเปนภาษามลายูจะมีการตอบสนองตอภาษาตากใบของ
ตนเองเปนไปในแนวทางใด มีทัศนคติตอภาษาตากใบเปนอยางไร
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การศึกษาวิจัยดานสถานการณทางภาษาโดยสวนใหญ มักศึกษากับภาษาที่อยูในภาวะ
วิกฤติที่จะเปนภาษาใกลสูญหรือเปนภาษาตาย และมักเปนภาษาเชิงชาติพันธุหรือชนกลุมนอย ซึ่งจะ
มีอํานาจและมีศักดิ์ศรีนอยกวาภาษาประจําชาติหรือภาษาหลักในสังคม แตสถานการณที่เกิดกับภาษา
ตากใบนั้น นอกจากเหตุปจจัยดังที่กลาวมาแลว ยังมีปจจัยดานสถานการณทางสังคมและความมั่นคง
ของชาติเขามาเกี่ยวพันดวย
สิ่งที่นาขบคิด ก็คือ การดํารงอยูของภาษาตากใบจะเปนเชนไรในภาวะที่อยูในพื้นที่ของ
ชุมชนหลายภาษา เปนชุมชนของผูใชภาษาที่อยูในพื้นที่ทามกลางผูใชภาษาสวนใหญเปนภาษามลายู
และยังเปนชุมชนในเขตพื้นที่ชายแดน เปนพื้นที่ที่มีเหตุการณความไมสงบอยางตอเนื่อง มีปญหาดาน
ภัยความมั่นคงคื อ การกอการร าย ซึ่งเปนปญหาที่ หนว ยงานภาครัฐ ต องเขามาจัดการแกไขอย าง
เรงดวน สถานการณการดํารงอยูของภาษาตากใบในพื้นที่อําเภอตากใบจึงนับวาเปนเรื่องที่นาสนใจ
ศึกษาเปนอยางยิ่ง
นโยบายที่ทางภาครัฐเขามาจัดการแกไขปญหาความไมสงบในเขตสามจังหวัดชายแดน
ใตพบวา ไดมีการออกมาตรการเพื่ อสรางความสมานฉั นท ในพื้น ที่ มาตรการที่ชื่อวา การสงเสริ ม
การศึ กษา ศาสนา ภาษา ศิล ปะ พหุวัฒ นธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น ซึ่งเปน มาตรการอยูใน
นโยบายการสร า งความปรองดอง ได แ ก แผนยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนใต
พ.ศ. 2558 - 2560 (http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=97191&filename=expert
สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) จากมาตรการดังกลาวพบวา ภาษาตากใบเปนเครื่องมือหนึง่ ใน
การสรางความสมานฉันทในพื้นที่ หนวยงานภาครัฐไดพยายามรณรงคใหมีการเชิดชูและยกยองภาษา
ท องถิ่ น ขึ้ น โดยให ภ าษาตากใบเป น ภาษาของชุมชนที่จ ะธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมชุมชน และจัดใหมี
การเรียนการสอนโดยอาศัยภาษาในทองถิ่น โดยเชื่อวามาตรการเชนนี้จะมีสวนชวยกระตุนใหคนใน
ชุมชนหันมาใชภาษาทองถิ่นของตน จนภาษาตากใบไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2556 จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ ยังพบวามีการเผยแพรเรื่องราวของภาษาตากใบผานสื่อสาธารณะมากขึ้น
เชน ผานสื่อมวลชนดังที่ปรากฏในรายการพันแสงรุง ในตอนที่ชื่อวา 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 มื่ อ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สามารถเปดชมไดอยางสะดวก รวมไปถึงมีเว็บเพจที่สรางขึ้นโดยผูใชภาษา
ตากใบ (ตัวอยางชื่อเว็บเพจ เชน ภาษาเจะเห เรินเรา, ชมรมรักษคนแหลงเจะเห) ที่ทําใหผูพูดภาษา
ตากใบที่อยูในที่ตางๆ ไดติดตอสื่อสารกันผานสื่อออนไลน การเผยแพรผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
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ออนไลนทําใหผูที่ไมรูจักภาษาตากใบไดมีความรูเกี่ยวกับภาษาตากใบ นับวาเปนการเผยแพรภาษา
ตากใบไปยังบุคคลนอกชุมชนอีกทางหนึ่ง
ดวยมาตรการของภาครัฐและการเผยแพรเรื่องราวภาษาตากใบผานสื่อสาธารณะดังที่
กลาวมาขางตน อาจจะทําใหดูเหมือนวาภาษาตากใบไมไดเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ แต
เมื่อพิจารณาดานปจจัยที่เปนเงื่อนไขทําใหภาษาวิกฤติใกลสูญแลว พบวาภาษาตากใบมีปจจัยเขาขาย
การเป น ภาษาวิ ก ฤติ ใ กล สู ญ ได อี ก ทั้ ง สถานการณ ท างสั ง คมจากเหตุ ก ารณ ไ ม ส งบ การดํ า รงอยู
ทามกลางผูพูดภาษามลายูโดยสวนใหญ และการนิยมใชภาษาไทยกลางเมื่ออยูในโรงเรียนและสถานที่
ราชการ จึงทําใหนาฉุกคิดวาภาษาตากใบจะถูกเลือกใชอยางไรในสถานการณการสื่อสารในชุ มชน
ภาษาตากใบจะอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญหรือไม หากใชเกณฑจากผลการวิจัยของสุวิไล เปรมศรีรัตน
นั่นคือ มีลักษณะที่บงชี้วาผูใชภาษา โดยเฉพาะกลุมวัยรุนหรือวัยหนุมสาวไมเห็นคุณคาหรือมีทัศนคติ
ในทางลบตอภาษาถิ่นของตน ก็จะถือวาภาษาตากใบอยูในภาวะออนแอที่เปนภาษาวิกฤติ
ดวยปจจัยเงื่อนไขและสภาวการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับภาษาตากใบ จึงทําใหผูวิจัย
ตองการที่จะคนหาคําตอบถึงสถานการณจริงในชุมชนของภาษาตากใบในพื้นที่อําเภอตากใบวาที่จริง
แลวจะเปนเชนไร ผูใชภาษาในอําเภอตากใบใชภาษาตากใบอยางไร การรับรูภาษาและทัศนคติของคน
ในชุมชนมีตอภาษาตากใบในทิศทางใด ซึ่งการคนหาคําตอบเชนนี้ จําเปนที่ผูวิจัยจะตองมีการสํารวจ
และลงเก็บขอมูลในพื้นที่จริง การสํารวจดวยแบบสอบถามอาจเปนวิธีการที่งายและสะดวกที่สุดในการ
เก็บขอมูลเชิงปริมาณ แตการที่จะใหไดคําตอบในเชิงลึกถึงมิติของการคงอยูของภาษา บทบาทและ
หนาที่ของภาษาในสถานการณการใชจริงของผูพูดภาษา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเก็บขอมูลเชิงชาติ
พันธุวรรณนารวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองออกแบบงานวิจัยที่เปนการผสมผสานกันระหวาง การเก็บ
ขอมูลเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ ประยุกตรวมกับการเก็บขอมูลเชิง ชาติพันธุ
วรรณนาเพื่อสังเกตการณใชภาษาจริงในพื้นที่อําเภอตากใบ เพื่อใหไดขอมูลทั้งในภาพกวางและขอมูล
เชิงลึกในการตอบคําถามงานวิจัยไดอยางรอบดานและครอบคลุมที่สุด
จากการที่ผูวิจัยไดดําเนิ นการสํารวจเบื้ องตน ในการศึ กษาวิจัยนํ าร อง (pilot study)
ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น พบวา มีการรณรงคใหมีการธํารงรักษา
ภาษาตากใบขึ้นในอําเภอตากใบ โดยมองวาภาษาตากใบเปนเครื่องมือแสดงวัฒนธรรมของคนที่ใช
ภาษาตากใบดวย ผูวิจัยยังไดสังเกตอีกวา เมื่อไดเขาไปในพื้นที่อําเภอตากใบเวลาจัดกิจกรรมใดๆ นั้น
ผูที่อยูในวัยผูใหญและวัยกลางคนมักจะเขารวมกิจกรรม และยังสามารถใชภาษาตากใบในการสื่อสาร
ระหวางที่ทํากิจกรรมได เชน ในกิจกรรมการรณรงคและธํารงรักษาภาษาและวัฒนธรรมตากใบ เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2557 ที่จัดขึ้นในโรงเรียนตากใบ แตสําหรับกลุมเยาวชน กลับพบวาใชภาษาไทย
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กลางหรื อภาษาไทยกรุ งเทพฯ ในการพูดคุย ปฏิสัม พัน ธร ะหว างกัน มากกวา ที่จ ะใชภ าษาตากใบ
นอกจากนี้ยังสังเกตจากกิจกรรมการสื่อสารอื่นๆ ไดวา คนในวัยกลางคนขึ้นไป หากมีกิจกรรมใดๆ ที่
จัดในโรงเรียน พบวา ในบางสถานการณ พิธีกรซึ่งอยูมีอายุระหวาง 30 - 35 ป รวมทั้งผูดําเนินการจัด
กิจ กรรม ประธานหรื อผู กล า วเป ดงานซึ่งมีอายุอยูในชวง 40 - 50 ป ก็ เลือกใชภ าษาไทยกลางใน
การสื่อสารบนเวที แมวากิจกรรมที่จัดขึ้นที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนในชุมชนตากใบที่รูภาษาตากใบ
เขารวมกิจกรรมก็ตาม เชน กิจกรรมวันผูสูงอายุในชวงเทศกาลสงกรานต เปนตน
การสํารวจเบื้องตนในชุมชนผูใชภาษาตากใบนั้น ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา การเลือกใชภาษา
ตากใบในการสื่อสารจริงในชุมชนมีลักษณะไมคงที่และไมสม่ําเสมอ มีการแปร (variation) ไปตาม
สถานการณการสื่อสาร ตามบุคคลที่สื่อสาร และตามสถานที่ที่สื่อสาร ในบางสถานการณการสื่อสาร ผู
พูดก็ใชภาษาตากใบ บางสถานการณก็เลือกใชภาษาไทยกลาง ผูวิจัยสังเกตวาความแตกตางของรุน
อายุของผูพูดและสถานที่ที่เปนบริบทของการสื่อสาร นาจะมีสวนสัมพันธกับการเลือกใชภาษาตากใบ
หรือไมใชภาษาตากใบดวย กลาวคือ ผูพูดตางรุนอายุจะมีการเลือกใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับผูที่
ตนพูดดวยตางกัน เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนแหงหนึ่ง ใชภาษาตากใบเมื่อพูดคุยกับ
คนในครอบครัวเมื่ออยูที่บาน พูดภาษาไทยกลางกับเพื่อนเมื่ออยูในหองเรียน แตถาเพื่อนคนนั้นรู
ภาษาตากใบก็อาจพูดภาษาตากใบเมื่ออยูในสนามฟุตบอล ขณะเดียวกันเมื่ออยูในกลุมเพื่อน แลวมี
เพื่อนที่พูดภาษามลายูอยูดวยเด็กนักเรียนนั้นก็จะมีการสลับภาษาในการสนทนาระหวางภาษาตากใบ
กับภาษาไทยกลางเพื่อใหเพื่อนที่ใชภาษามลายูเขาใจในสิ่งที่ตนกําลังสื่อสาร เนื่องจากเพื่อนนักเรียนที่
ใชภาษามลายูสามารถเขาใจภาษาไทยกลางไดดีกวาภาษาตากใบ
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แมจะมีกิจกรรมการรณรงคภาษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชนตากใบเพื่อแสดงวาภาษาตากใบยังคงดํารงอยู และดูเหมือนเปนกิจกรรมที่เชื่อวาทําใหคนใน
ชุ ม ชนตากใบก็ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในภาษาตากใบ ซึ่ ง ก็ น า จะทํ า ให เ ป น เงื่ อ นไขให ภ าษาตากใบมี
สถานการณทางภาษาที่ดี แตเมื่อผูวิจัยสํารวจเบื้องตนในชุมชนกลับพบวาภาษาตากใบมีการใชจริงใน
ชุมชนแบบมีการแปรตามปจจัยทางสังคม (social factor) อยูพอสมควร ไมวาจะเปนตัวแปรดานผูพูด
ที่เกี่ยวกับรุนอายุ (age) ความรูภาษาถิ่น (dialect) ชาติพันธุ (ethnic group) หรือดานสถานการณ
(situation) และสถานที่ (place) ที่สื่อสาร ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในภาษาไดแตเปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค อยเปน คอยไปจากรุนสูรุน โดยที่ผูใชภาษา
อาจจะไม ทั น ได สั ง เกต ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงทางภาษาที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น นี้ ลาบอฟเรี ย กว า เป น
การเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยู (change in progress) (Labov, 1972 อางใน อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ, 2550: น.39) ซึ่งก็จะทําใหภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อหมดรุนคนสูงอายุไปแลว
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และผูใชภาษารุนเยาวชนกลายเปนคนวัยผูใหญแทน ลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารของคนรุนเยาวชนก็จะ
กลายเปนลักษณะภาษาของคนรุนผูใหญในอนาคตดวย
สถานการณของภาษาตากใบในชุมชนนั้น ผูวิจัยสังเกตวามีการแปรและเชื่อวานาจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพียงแตการแปรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะสงผลตอภาวะ
วิกฤติของภาษาตากใบที่จะนําไปสูการเปนภาษาใกลสูญหรือไม นี่เปนคําถามหลักของงานวิ จัย นี้ที่
ผูวิจัยตองการหาคําตอบ
จากการพิจารณารวมกับเงื่ อนไขของภาษาในภาวะวิกฤติดังที่ กลาวมาขางตน ทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสถานการณภาษาตากใบที่ใชจริงในชุมชน โดยพิจารณาจากรุนอายุของผูพูดและ
สถานการณการสื่อสารเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะศึกษาสถานการณการใชภาษา
รวมกับทัศนคติตอภาษาตากใบควบคูกันไป เนื่องจากสถานการณภาษาตากใบที่ใชอยูในอําเภอตากใบ
นั้นทําใหเห็นภาพรวมทางภาษาที่ปรากฏใชจริงในชุมชน ซึ่งนาจะทําใหเห็นวาภาษาตากใบมีการใช
มากนอยเพียงใด สวนทัศนคติตอภาษาของผูพูดจะทําใหเขาใจมุมมองของผูใชภาษาที่มีตอภาษาของ
ตน โดยทั่วไปแลว งานวิจัยที่ศึกษาทัศนคติภาษามักแสดงใหเห็นวาเมื่อผูพูดมีทัศนคติที่ดีตอภาษาของ
ตน ก็มักจะทําใหภาษานั้นมีศักดิ์ศรี และมีแนวโนมที่จะคงอยูเปนภาษาประจํากลุมหรือเปนภาษาหลัก
ของชุมชนนั้น หากผูพูดมีทัศนคติท่ีไมดีหรือมีทัศนคติทางลบ ก็อาจจะทําใหมีลักษณะในทางตรงกัน
ขาม และอาจเปนเงื่อนไขนําไปสูภาษาภาวะวิกฤติและเปนภาษาใกลสูญได
พื้นที่ที่ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลสถานการณและทัศนคติภาษาตากใบในอําเภอตากใบนั้น
ผูวิจัยไดคัดเลือกพื้นที่หลังจากที่มีการศึกษาวิจัยนํารองแลว ผลการศึกษาเชิงสํารวจครั้งนั้น ผูวิจัย
พบว า ทุ กตํ า บลในอํ า เภอตากใบซึ่ งมีอยู 8 ตําบลนั้น ตําบลพรอนเปน ตําบลที่มีผูพูดภาษาตากใบ
หนาแนนที่สุด ในขณะที่ตําบลเจะเหซึ่งเปนชื่อเรียกของภาษาตากใบในชุมชนวา ภาษาเจะเห นั้น กลับ
มีผูใชภาษาตากใบจํานวนนอยกวา เมื่อพิจารณารวมกับปจจัยของผูพูดที่เปนประชากรของแต ล ะ
ตําบล ผูวิจัยพบวามีสวนสัมพันธอยางมากกับการนับถือศาสนาของประชากร ภาษาตากใบสัมพันธกับ
การนับถือพุทธศาสนา สวนภาษามลายูสัมพันธกับการนับถือศาสนาอิสลาม สมาชิกในชุมชนของ
ตําบลพรอนกวารอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ ผูที่ใชภาษาตากใบในการสื่อสารจึงมีเกือบทุกครัวเรือน
ในขณะที่ประชากรของตําบลเจะเห กวารอยละ 70 นับถือศาสนาอิสลามจึงพบวามีการใชภาษามลายู
ในการสื่อสารมากกวาภาษาตากใบ ตําบลพรอนจึงนาจะเปนตัวแทนของพื้นที่ในอําเภอตากใบที่จะทํา
ใหเห็นถึงสถานการณการใชและทัศนคติของผูใชภาษาตากใบไดดี
นอกจากนี้ ดว ยเงื่ อนไขของสถานการณความไมสงบในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นดานความออนไหวตอความมั่นคงของประเทศ ความไมแนนอนของสถานการณที่จะเกิดขึ้น
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ความไมวางใจเนื่องจากผูวิจัยเปนคนนอกพื้นที่ ก็อาจจะสงผลตอความปลอดภัยในการทําวิจัย ทําให
ผูวิจัยไมสามารถที่จะเก็บขอมูลไดทั่วทุกตําบลในอําเภอตากใบ ขอจํากัดดานความปลอดภัยและดาน
เวลาจึงเปนเงื่อนไขสําคัญในการคัดเลือกพื้นที่และชวงเวลาในการเก็บขอมูล ซึ่งผูวิจัยจะตองวางแผน
และออกแบบการเก็บขอมูลในพื้นที่อยางรอบคอบและระมัดระวังที่สุด (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในบทที่
3)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาสถานการณของภาษาตากใบในตําบลพรอนเพียงพื้นที่
เดียว ทั้งในแงของสถานการณภาษาและทัศนคติตอภาษาวา การเลือกใชภาษาสื่อสารตามสถานการณ
การใชภาษา (Domains of Language Use) ของผูพูดภาษาตากใบเปนอยางไร พิจารณาตามตัวแปร
ด านอายุ ของผู พูด (Age) ความสามารถในการใชภ าษา (Language Proficiency) การเลือกภาษา
(Language Choice) ทัศนคติทางภาษา (Language Attitude) ที่มีตอภาษาตากใบ ผลการศึกษาจะ
นํ า มาพิ จ ารณาด า นการย า ยหรื อ การเปลี่ ย นภาษา (Language Shift) ตามเกณฑ ข อง Fishman
(1992) และ Fasold (1993) เพื่ อตี ความสถานะของภาษาตากใบในพื้ น ที่วา มี การดํ ารงอยู เ ช น ไร
การศึกษาเชนนี้นาจะทําใหเขาใจภาวะภาษาตากใบไดชัดเจนขึ้น และนาจะเปนประโยชนในแงของ
การวางแผนภาษา (language planning) เพื่อกําหนดนโยบายภาษาของชุ มชนภาษาตากใบได ใน
อนาคต เพื่อเปนแนวทางในการธํารงรักษาภาษา (Language Maintenance) โดยเฉพาะภาษาใน
ชุมชนตามแนวชายแดนใหมีความเขมแข็งและดํารงอัตลักษณของตนไว
นอกเหนือจากนี้ ผลการศึกษาที่ไดก็นาจะเปนภาพสะทอนความจริงดานหนึ่งทางสังคม
วัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยใหเปนที่ประจักษแกผูที่ไมไดอยูในพื้นที่ เพื่อให
เกิดความเขาใจมุมมองและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากขึ้น โดยอาศัยสถานการณการใชภาษาเปนหลัก
หากเชื่อวาภาษาคือเครื่องมือที่สื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคม การใชภาษาตากใบและ
สถานการณการสื่อสารที่คนเลือกใชภาษาสรางความสัมพันธระหวางกันก็นาจะเปนเครื่องมือที่จะทํา
ใหเขาใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตากใบไดอีกทางหนึ่ง ที่ไมไดจํากัดเพียงเรื่องของเหตุการณความไมสงบ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตเทานั้น ความเขาใจดานนี้อาจจะนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายแก
หนวยงานภาครัฐหรือผูที่เกี่ยวของที่จะสรางความปรองดองและความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งจะทําใหเห็นวาองคความรูดานภาษากับสังคมสามารถประยุกตใชในเชิงพัฒนาเพื่อสรางสั นติให
เกิดขึ้นในสังคมไดอีกดวย เพียงแตอาจจะตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น โดยที่มีงานวิจัยนี้เปนฐาน
องคความรูเบื้องตนได
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อวิ เ คราะห ส ถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ
1.2.2 เพื่ อวิ เ คราะห ทัศนคติตอภาษาตากใบของผู พูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ตามกลุมอายุ 3 รุนอายุ
1.2.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ
เพื่อตีความการธํารงอยูของภาษาตากใบ
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
1.3.1 ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนภาษาที่มีการใชสื่อสารใน
กิจกรรมการสื่อสารตางๆ ของชุมชน โดยที่ผูพูดวัยหนุมสาวใชภาษาตากใบสื่อสารในกิจกรรมนอยกวา
ผูพูดวัยกลางคน และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ มากกวาผูพูดรุนอายุอื่น สวนผูพูดวัย
สูงอายุใชภาษาตากใบในทุกกิจกรรมการสื่อสาร
1.3.2 ผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสทุกรุนอายุมีทัศนคติเปนบวก
ตอภาษาตากใบ
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะภาษาตากใบที่ใชพูดกัน ใน
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เทานั้น
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาความสามารถในการเลือกใชภาษา
ในสถานการณตางๆ และทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในตําบลพรอน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส แบงตามอายุ 3 รุนอายุเทานั้น โดยเปน ผูที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอตากใบ
และอยูในครอบครัวที่ใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก
1.4.3 ขอบเขตดานกิจกรรมการสื่อสาร งานวิจัยนี้กําหนดขอมูลที่ใชในการศึกษาภาษา
ตากใบจากกิจกรรมการสื่อสาร (communicative events) ที่มีสมาชิกในชุมชนผูพูดภาษาตากใบเปน
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ผูดําเนินกิจกรรมหรือเปนผูรวมกิจกรรมหลัก หากกิจกรรมการสื่อสารใดมีผูจัดหรือผูดําเนินกิจกรรม
เปนคนนอกชุมชนตากใบ จะไมนํามาศึกษา
1.4.4 ขอบเขตด า นเครื่ อ งมื อ วิ จั ย งานวิ จั ย นี้ กํ า หนดวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม และการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 จะใช
ประเมิ น สถานการณ ภ าษาตากใบ ส ว นที่ 2 ใช ป ระเมิ น ทั ศ นคติ ต อ ภาษาของผู พู ด ภาษาตากใบ
สวนขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาจะใชจากการบันทึกขอมูลภาคสนามของผูวิจัยที่มาจากการสั งเกต
แบบมี ส ว นร วมและการพู ดคุ ย สนทนากับผูใหขอมูล เพื่อใชเปน ขอมูล ประกอบการวิเคราะหและ
อภิปรายสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบเทานั้น
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทําใหเขาใจแนวโนมในการใชภาษาของคนในชุมชนตากใบ สะทอนใหเห็นการใช
ภาษาตากใบในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดกิจกรรมเพื่อธํารงรักษาภาษาตากใบ
ในอําเภอตากใบ และภาษาตากใบในพื้นที่อื่นๆ รวมไปถึงแนวทางในกําหนดนโยบายภาษาตากใบ
1.5.2 นํ า ไปใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ภาษา วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหแกชุมชนชาวตากใบ
1.5.3 เปนแนวทางในการศึกษาภาษาถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาที่อยูตามแนวชายแดน
และภาษาย อยกลุ มต า งๆ ซึ่ งจะเป น ประโยชนในการวางแผนภาษาและกําหนดนโยบายภาษาใน
การธํารงรักษาภาษาถิ่นและภาษายอยตางๆ ของไทย
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
ภาษาตากใบ

สถานการณการใชภาษา

ภาษาตระกูลไทที่คนไทย นับถือศาสนาพุทธใชสื่อสารกันใน
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคนใน
ทองถิ่นจะเรียกภาษานี้วา ภาษาเจะเห
การประเมินสถานะของภาษาตากใบและความสามารถใน
การเลือกใชภาษาตากใบในแวดวงการใชภาษาหรือใน
กิจกรรมการสื่อสารของผูพูดในอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
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ทัศนคติตอภาษา

ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูใชภาษาตากใบ ในอําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่มีตอภาษาตากใบทั้งในแงบวก
และแงลบ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจะ
เสนอตามลําดับดังตอไปนี้
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับภาษาตากใบ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาตากใบ
2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับภาษาตากใบ
“ตากใบ” เปนอําเภอหนึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดนราธิวาส อยูหาง
จากอําเภอเมืองนราธิวาส และมีชายแดนติดกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยอําเภอตากใบมีเนื้อที่
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
รายละเอียดที่ตั้งทางภูมิศาสตรปรากฏในภาพ 2.1 ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แผนที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ที่มา http://www.amphoe.com/view. php?
file=map1148616007&path=picture/24 สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2557)
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ในแงทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อทางประวัติศาสตรแลว ชาวตากใบมีความเชื่อ
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกาแก และมีภาษาที่ใชสื่อสารมาชานาน คือ ภาษาไทยตากใบ หรือในทองที่
เรี ย กว า ภาษาเจ ะ เห จากเรื่ อ งเล า ตํ า นานและหลั ก ฐานด า นการศึ ก ษาเชิ ง ประวั ติ (วิ จิ ต ร
ศรีสุวิทธานนท, 2523; 2528; พุทธชาติ โปธิบาลและธนานันท ตรงดี, 2540) สันนิษฐานกันวาเกาแก
พอๆ กับภาษาสุโขทัย มีคําศัพทและสําเนียงหรือหนวยเสียงในภาษาตากใบที่แสดงรองรอยความ
คลายคลึงกับภาษาไทยสมัยเกาหรือภาษาไทยถิ่นสุโขทัยเปนจํานวนมาก มีการใชคําราชาศัพทกับ
สามัญชนทั่วไป เชน กางเกง ใชวา สนับเพลา รม ใชวา กลด ซึ่งมีความตางจากศัพทภาษาไทยถิ่นใต
ทั่ ว ไป อี ก ทั้ ง สํ า เนี ย งภาษาก็ นิ่ ม นวลแตกต า งจากสํ า เนี ย งภาษาป ก ษ ใ ต โ ดยทั่ ว ไปอี ก ด ว ย (วิ จิ ตร
ศรีสุวิทธานนท, 2523)
ในแงภาษาศาสตรเชิงประวัติ ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหเปนภาษาที่จัดเปนภาษาใน
ตระกูลไท-กะได ถือเปนภาษาไทยถิ่นใตอีกกลุมหนึ่งที่พูดกันมากตั้งแตอําเภอปานาเระ อําเภอสายบุรี
ของจังหวัดปตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝงตะวันออก โดยเฉพาะอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส และในเขตอําเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาสดวย นอกจากนี้ ภาษาตากใบหรือภาษาเจะเห
ยังใชพูดกันในกลุมคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันของมาเลเซียอีกดวย ในทางประวัติศาสตร
เชื่อวาเปนภาษาท องถิ่น ที่ ใชสื่ อสารกันในพื้น ที่เมืองกลัน ตัน กอนที่จะมีการแบงแยกดินแดนดว ย
เหตุผลดานการเมืองการปกครอง ทําใหพื้นที่ บางสว นกลายเป นรัฐ กลัน ตันและเปนส วนหนึ่ ง ของ
ประเทศมาเลเซีย
นั ก ภาษาศาสตร ค นสํ า คั ญ ที่ ไ ด ส นใจศึ ก ษาภาษาถิ่ น ในประเทศไทย ได แ ก บราวน
(Brown, J. Marvin, 1985) ไดใชชื่อเรียก ภาษาตากใบ ในฐานะศัพทที่เรียกประเภทภาษาถิ่นใตของ
ไทยกลุมหนึ่ งที่ ใช พูดในพื้ น ที่ เ ขตชายแดนติดตอกับ ประเทศมาเลเซีย เขาไดแสดงความเห็น ไวใน
ห นั ง สื อ “From Ancient Thai to Modern Dialects and Other Writings on Historical Thai
Linguistics” ในแงทวี่ า ภาษาไทยถิ่นตางๆ ในภาคใตควรจะแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกไดแก กลุมที่ใช
ในภาคใตทั่วๆ ไป เรียกวา ภาษาไทกลุมนคร และกลุมที่ 2 ไดแก กลุมที่ใชตามชายแดนไทย-มาเลเซีย
เรียกวา ภาษาตากใบ บราวนไดจัดใหภาษาตากใบเปนภาษากลุมเดียวกับภาษาถิ่นใต โดยแยกตัว
ออกมาจากภาษาแมเดียวกันคือภาษาสุโขทัย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2293 หรือป ค.ศ. 1250 และอธิบาย
วาภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงตากใบนี้มีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัยโดยตรง ดังปรากฏในภาพที่ 2.2
แผนภูมิแสดงวิวัฒนาการของภาษาตากใบเทียบกับกลุมภาษาไทถิ่นอื่น
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ภาพที่ 2.2 แผนภูมิแสดงวิวัฒนาการของภาษาตากใบเทียบกับกลุมภาษาไทถิ่นอื่น (Brown, 1965 :
p.145)

Ref. code: 25595406300029LWA

16

จากแผนภูมิจะเห็นไดวา กลุมภาษาไทยถิ่นใตมีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัย โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุ มภาษานครศรี ธ รรมราช บราวนไดแ บงภาษากลุ มนครศรี ธ รรมราชออกเป น
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” (ชื่ อ อํ า เภอในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี )
“หลังสวน” (ชื่ออําเภอในจังหวัดชุมพร) และ “สวี” (ชื่ออําเภอในจังหวัดชุมพร)
1.1.2.2 ภาษาตะกั่วปา (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 โดยพูดกันที่ยะลาและรวมถึงภาษายะลาที่พูดกันใน
จังหวัดสตูลดวย
2. กลุมภาษาตากใบ กลุมภาษาตากใบเปนกลุมภาษาที่วิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัย
ภาษาถิ่นนี้มีสําเนียงพูดและลักษณะทางภาษาแตกตางจากภาษาไทยถิ่นใตอื่นๆ อยางชัดเจน โดย
ภาษาในกลุมนี้เปนภาษาที่พูดกันในทองถิ่นที่เปนพื้นที่ชายแดนไทยและพื้นที่ในเขตประเทศมาเลเซีย
ดังนี้
2.1 จังหวัดนราธิวาส พูดกันบางหมูบานในอําเภอตากใบและบางตําบลในอําเภอ
เมือง อําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงโกลก และอําเภอแวง
2.2 จังหวัดปตตานี พูดกันบางตําบลในอําเภอสายบุรี ยะหริ่ง ปะนาเระ และกิ่ง
อําเภอมายอ
2.3 รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
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นอกจากนี้ ชัยเลิศ กิจประเสริฐ (Kitprasert, 1985) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห
ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาตากใบ โดยอางความเห็นของนักภาษาศาสตรอยางแอนโทนี่ ดิลเลอร
(Diller, 1976 อ า งใน Kitprasert, 1985) และกล า วไว อ ย า งน า สนใจว า ภาษาตากใบน า จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษากลุมลาวคือ ไทดํา ไทขาว และภาษาอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคลายกัน ดิลเลอรไดอางเอกสารทางประวัติศาสตรเรื่องการสงเชลยในสมัยลานชางมายัง
อาณาจักรปตตานีในสมัยพระเจาจักรพรรดิ์กอนที่จะถูกพมารุกรานในป ค.ศ. 1564 เชลยเหลานี้ไดตั้ง
บานเรือนอยูที่หมูบานชื่อ Bandang Perit ดิลเลอรจึงตั้งสมมุติฐานวาในขณะนั้นชุมชนลาว หรือผูพูด
ภาษาไทดํ า ได ตั้งถิ่ น ฐานอยู ในบริ เวณที่ แวดล อ มดว ยคนมลายู ทั้ง สิ้น ทํ าใหไม ได รั บ อิ ทธิ พ ลจาก
ภาษาไทยถิ่นใต ตอมาชนกลุมนี้ไดแยกยายไปตั้งถิ่นฐานตามที่ตางๆ ทั้งตากใบจนถึงกลันตัน และขึ้น
เหนือรวมเขากับภาษาไทยถิ่นใต ทางสงขลา-นครศรีธรรมราช และเพิ่งมีการสัมผัสภาษากับภาษาไทย
กลางไดไมนาน จึงทําใหภาษาตากใบยังคงสามารถรักษาระบบวรรณยุกตแบบเกาไวได
ทั้งนี้ เมื่อศึกษางานวิจัยของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี (2541: น.8-14)
เรื่อง สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น สามารถสรุประบบเสียงของภาษาตากใบไดดังนี้
1. ระบบเสียงพยัญชนะ ประกอบดวยหนวยเสียงพยัญชนะจํานวน 22 หนวยเสียง ดัง
ปรากฏในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 หนวยเสียงพยัญชนะภาษาตากใบ
หนวยเสียงพยัญชนะภาษาตากใบทําหนาที่เปนพยัญชนะตนไดทั้ง 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
ในภาพที่ 2.4 ดังนี้

ภาพที่ 2.4 หนวยเสียงสระภาษาตากใบ
และมีหนวยเสียงสระประสมในภาษาตากใบมีจํานวน 3 หนวยเสียงคือ /ia ɯa ua/
3. ระบบเสียงวรรณยุกต ในภาษาตากใบจะมีจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต 6 หนวย
เสียง แสดงดวยภาพ “กลองเสียงวรรณยุกต” ดังนี้

ภาพที่ 2.5 หนวยเสียงวรรณยุกตภาษาตากใบ
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นอกจากระบบเสียงภาษาตากใบที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ภาษาตากใบมีคําศัพทเฉพาะ
กลุมที่แตกตางจากคําในภาษาไทยกลางและไทยใตจํานวนหนึ่งซึ่งยังมิไดมีการพิสูจนวา เมื่อใชเกณฑ
การมีคําศัพทเฉพาะกลุมรวมกันแลวควรจะจัดภาษาตากใบอยูรวมกับภาษาไทถิ่นใด คําศัพทเฉพาะใน
ภาษาตากใบ เชน ka’ciːn1 “พริกขี้หนู”, dɔːj1 “ตาย”, ka’maj1 “สวย”, ka’ʔɔːm1 “หมอ
ดิน” และ preːw3 “ปลง” (พุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี, 2541: น.14)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาตากใบ
งานวิ จั ย หลายงานที่ ไ ด ทํา การศึ ก ษาภาษาตากใบในแงมุม ที่ตา งไป งานของวิ จิ ต ร
ศรีสุวิทธานนท (2523) ไดศึกษาเรื่องหนวยเสียงภาษาตากใบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะ
หนวยเสียงภาษาตากใบ กับหนวยเสียงภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป และภาษาไทยมาตรฐาน ผลการศึกษา
สรุปวา ภาษาตากใบมีหนวยเสียงวรรณยุกต 6 หนวยเสียง มีหนวยเสียงพยัญชนะ 23 หนวยเสียง และ
มีหนวยเสียงสระ ซึ่งสามารถแบงเปนหนวยเสียงสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง หนวยเสียงสระประสมสอง
ส ว น 14 หน ว ยเสี ย ง และหน ว ยเสี ย งสระประสมสามสว น 3 หนว ยเสีย ง นอกจากนี้ ยั ง พบข อ มู ล
เกี่ยวกับคําศัพทวา มีความเกาแกของภาษาตากใบเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ยังพบวา อิทธิพลทางเสียงและ
คําศัพทนั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาษามาเลยถิ่นและภาษาเขมร
ตอมา ในป 2528 วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ไดศกึ ษาแงมุมเกี่ยวกับคําศัพท ในงานวิจัยเรื่อง
การจําแนกภาษาโดยใชคําศัพทเปนเกณฑ: ภาษาไทกลุมตากใบ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใช
ศัพทในภาษาไทกลุมตากใบในดานชนิดของศัพทที่ใช การกระจายของศัพท และดูวาจะสามารถใช
คําศัพทเปนเกณฑในการกําหนดพื้นที่ของภาษาถิ่นกลุมนี้ไดหรือไม ผลการวิจัยทําใหทราบวา ภาษาไท
กลุมตากใบ มีการใชศัพทสามชนิด คือ ศัพทที่ใชรวมกันกับภาษาไทยใตทั่วไปจํานวนหนึ่ง ศัพทที่ใช
รวมกันกับภาษามลายูปตตานีจํานวนหนึ่ง และศัพทเฉพาะของภาษาไทกลุมตากใบจํานวนหนึ่ง ศัพทที่
ใชรวมกันกับภาษาไทยใตทั่วไป มีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากภาษาไทยทั่วไป คือมีลักษณะปฏิภาค
กันในเรื่องของจํานวนพยางค เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ เปนสําคัญ ลักษณะการใชศัพทเฉพาะถิ่น
กระจายไปในพื้นที่เก็บขอมูล ทําใหสามารถใชเปนขอมูลในการหาแนวแบงเขตภาษาไดวา แนวแบง
เขตระหวางภาษาถิ่นไท กลุมตากใบ กับภาษาไทยใตทั่วไปอยูที่เขตแดนระหวางอําเภอ ปานาเระ
อําเภอ มายอ กิ่งอําเภอทุงยางแดง ตอกับอําเภอยะหริ่ง และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จากแนวแบง
เขตดังกลาวนี้ ทําใหสามารถกําหนดไดวา ภาษาถิ่นไทกลุมตากใบ มีพื้นที่ภาษาครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต
เหนือจดใต คือตั้งแตอําเภอปานาเระ อําเภอมายอ กิ่งอําเภอทุงยางแดง อําเภอสายบุรี (รวมกิ่งอําเภอ
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กะพอ) กิ่งอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และอําเภอบาเจาะ อําเภอรือเสาะ (รวมกิ่งอําเภอศรีสาคร)
อําเภอยี่งอ อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอตากใบ อําเภอระแงะ (รวมกิ่งอําเภอจะแนะ) อําเภอแวง
อําเภอสุไหงปาดี (รวมกิ่งอําเภอสุคิริน) และเขตพื้นที่ที่ใชภาษาไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
โดยที่ภาษาถิ่นกลุมนี้มีศูนยกลางภาษาอยูในเขตพื้นที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และรัฐกลันตัน
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยของอาจารยวิจิตร ศรีสุวิทธานนท ถือวาเปนประโยชนตอ
นั ก ภาษาศาสตร ท่ี ส นใจศึ ก ษาวิ จั ย งานเกี่ ย วกั บ ภาษาตากใบเป น อย า งยิ่ ง โดยในเวลาต อ มานั้ น
พุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะของภาษาตากใบในภาษา
ไทถิ่น เปนการศึกษาเพื่อจัดใหภาษาถิ่ นตากใบอยู ในกลุ มที่เหมาะสม โครงการนี้มีการวิจัย ศึ ก ษา
ออกเปน 2 ระยะ โดยในโครงการระยะที่ 1 จัดพิมพในป 2540 ระยะที่ 1 นี้เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลคําศัพทเพื่อจัดทําฐานขอมูล และพรรณนาระบบเสียงของภาษาตากใบ สวนโครงการระยะที่ 2
จัดพิมพในป 2541 เปนการเปรียบเทียบลักษณะของภาษาตากใบกับภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต
อื่นๆ และจัดใหภาษาถิ่นตากใบอยูในสาขายอยสาขาใดสาขาหนึ่ง
วิ ธี การดํ า เนิ นการวิจัย ในระยะที่ 1 ของพุทธชาติ โปธิบ าล และธนานันท ตรงดี คือ
การเก็บขอมูลภาคสนาม และใชรายการคําจํานวน 2,051 คํา สัมภาษณผูบอกภาษาในหมูบานที่ใช
ภาษาตากใบจํานวน 10 หมูบาน เปนหมูบานในจังหวัดปตตานี และนราธิวาส 5 หมูบาน และอี ก
5 หมูบาน ในรัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ขอมูลคําศัพทไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษา
4 คน และข อมู ล เสี ย งได มาจากการสัมภาษณผูบ อกภาษา 10 คน ผลการศึกษางานในระยะที่ 1
สามารถสรุประบบเสียงภาษาตากใบไดวามีหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวจํานวน 12 หนวยเสียง หนวย
เสียงพยัญชนะตนควบกล้ําจํานวน 15 หนวยเสียง หนวยเสียงพยัญชนะทายจํานวน 9 หนวยเสียง
หนวยเสียงสระเดี่ยวจํานวน 18 หนวยเสียง หนวยเสียงสระประสมจํานวน 3 หนวยเสียง และหนวย
เสียงวรรณยุกตจํานวน 6 หนวยเสียง สวนในโครงการระยะที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนวาภาษาตาก
ใบมีความสัมพันธทางเชื้อสายใกลชิดกับภาษาไทยถิ่นใด โดยใชวิธีการศึกษาแนวภาษาศาสตรวรรณนา
(descriptive linguistics) และภาษาศาสตรเปรียบเทียบ (comparative linguistics) ผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลภาคสนามภาษาตากใบ ไทพวน ไทดํา และผูไท เพื่อจัดทํารายการคําศัพท แลววิเคราะหและ
พรรณนาระบบเสี ย ง เก็ บ รวบรวมขอมูล ภาษาไทยกลาง เหนือ อีส าน และใต จากเอกสาร แลว
เปรียบเทียบความสัมพันธของภาษาตากใบกับภาษาไทยกลาง เหนือ อีสาน ใต ไทพวน ไทดํา และผูไท
ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาษาตากใบกับภาษาไทถิ่นตางๆ พบวา ก) ภาษาตากใบมีลักษณะการกลาย
เสียงพยัญชนะตนดั้งเดิมกักกอง เปนเสียงกักไมกอง มีกลุมลม (กลุม PH) เหมือนกับภาษาไทยกลาง
อีสาน ใต ไทพวน และผูไท ข) ภาษาตากใบมีลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตแบบสองทางและมีการ
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รวมเสียงวรรณยุกตที่เปลี่ยนแปลงมาจากวรรณยุกตดั้งเดิม B กับ DL เหมือนกับภาษาผูไทและไทดํา
ค) ภาษาตากใบมีลักษณะการยืดเสียงของเสียงสระสูงดั้งเดิมเปนเสียงยาวในคําพยางคปดคลายคลึง
กับภาษาผูไท ง) ภาษาตากใบมีการใชคําศัพทเฉพาะจํานวนหนึ่งที่ไมปรากฏในภาษาไทยกลางและใต
แตกลับปรากฏในภาษาไทยเหนือ อีสาน ไทดํา ไทพวน และผูไท ทั้งนี้ภาษาตากใบใชคําศัพทเฉพาะ
รวมกับภาษาผูไทมากกวาภาษาไทอื่นๆ จากผลการวิจัยทั้ง
4 ประการนั้นทําใหผูวิจัยสรุปวา
ภาษาตากใบมีความสัมพันธทางเชื้อสายกับภาษาผูไทมากที่สุด
งานวิ จั ย อี ก งานหนึ่ ง ของพุ ท ธชาติ โปธิ บ าล และธนานั น ท ตรงดี (2542) ได ศึ ก ษา
เกี่ยวกับแนวแบงเขตภาษาถิ่นยอยของภาษาถิ่นตากใบ: ภูมิศาสตรภาษาถิ่นของเสียงสระในคําที่ใช
รูปเขียน ใ- และ ไ- ผลการศึกษาพบวา แนวแบงเขตภาษาถิ่นยอยของภาษาไทยถิ่นตากใบพาดเปน
แนวตะวันออก-ตะวันตก อยูในบริเวณตอนใตของจังหวัดปตตานีและตอนเหนือของนราธิวาส โดยถิ่น
ยอยของภาษาตากใบ 2 ถิ่นยอย คือ ภาษาตากใบถิ่นยอยเหนือ เปนถิ่นที่มักจะใชสระสั้น สวนภาษา
ตากใบถิ่นยอยใต เปนถิ่นที่มักจะใชสระยาว
ผูวิจัยพบวางานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาตากใบ โดยเฉพาะในแงมุมของภาษาศาสตรสังคม
ยังมีไมมาก เมื่อผูวิจัยคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ สังเกตเห็นวาแตละงานวิจัยมีระยะหางของชวงเวลา
ที่นานพอสมควร และงานวิจัยเหลานี้มักจะศึกษาเรื่องเสียงและคําศัพท เชนงานวิจัยของนิชนันท
ฮองซุน (2554) ที่ไดศึกษาคนควาศัพทานุกรมภาษาไทยถิ่นตากใบ โดยเก็บรวบรวมคําศัพทภาษาไทย
ถิ่นตากใบและนําไปเปรียบเทียบความเหมือน ความคลายและความแตกตางของหนวยเสียงระหวาง
ภาษาไทยถิ่นตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน โดยใชคําศัพทเฉพาะคําพื้นฐานของภาษาไทยถิ่นตากใบ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทําใหทราบวาคําศัพทที่ใชในภาษาไทยถิ่นตากใบ เปนคําศัพทเฉพาะที่รูจัก
และใชกันในอําเภอตากใบและอําเภอใกลเคียงเทานั้น คําศัพทเหลานั้นจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่
ทําใหทราบวาเปนภาษาไทยถิ่นตากใบ
2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา
2.3.1 สถานการณการใชภาษา
การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณการใชภาษาเปนที่สนใจขึ้นมาอยางมากและศึกษา
กันอยางจริงจังและกวางขวางในกลุมนักภาษาศาสตรที่สนใจเรื่องภาษาในภาวะวิกฤติ (language
endangerment) ที่จะนําไปสูการเปนภาษาใกลสูญ (language loss) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อองคการ
วิ ทยาศาสตร แห ง สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดจัดใหมีการประชุ มผูเชี่ ย วชาญเพื่ อ
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วางแผนการธํ า รงรั ก ษาภาษาของมนุษ ย ที่ อ ยูใ นภาวะวิก ฤติ ที่จ ะเปน ภาษาสู ญ เมื่ อ ป ค.ศ. 2003
(UNESCO, 2003) แมอันที่จริงก็มีการศึกษามากอนหนานี้แลว แตผลจากการประชุมครั้งนั้นทําใหเกิด
การรณรงคและการศึกษาวิจัยอยางมากเกี่ยวกับสถานการณภาษาในแตละพื้นที่วาภาษาใดในโลกนี้ที่
อยูในภาวะวิกฤติบาง และมีเงื่อนไขที่ทําใหเปนภาษาวิกฤติไดอยางไร รวมทั้งไดออกแนวทางการธํารง
รั ก ษาภาษา (language vitality) ไว ด ว ย เพื่ อ ใช เ ป น การอ า งอิ ง สํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจศึ ก ษาในแนวนี้
โดยเฉพาะใชอางอิงในเชิงนโยบายพัฒนาและธํารงภาษาที่อยูในภาวะวิกฤติของประเทศตางๆ
สําหรับสถานการณภาษาในประเทศไทยที่อยูในขอบขายการศึกษาภาษาวิกฤติ
นั้ น พบว า งานของสุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น (2556) ได มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ไว อ ย า งครอบคลุ ม และพบว า
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม มีภาษากวา 70 กลุมภาษา โดยแตละกลุมมี
ความสัมพันธเชิงเชื้อสายใน 5 ตระกูลภาษา ไดแก ไท, ออสโตรเอเชียติก, จีน-ทิเบต, มง-เมี่ยน และ
ออสโตรเนเชียน ภาษาเหลานี้จะมีหนาที่ทางสังคมในระดับชั้นตางๆ กัน กลาวคือ ภาษาไทยมาตรฐาน
จะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ภาษาถิ่นตางๆ สวนภาษาของชุมชนทองถิ่น จะจัดเปนภาษาพลัด
ถิ่น ภาษาในเมือง ภาษาตามแนวชายแดน และภาษาในวงลอม คนเหลานี้สวนมากมักจะสามารถใช
ภาษาไดสองภาษาและสามภาษาในสถานการณที่แตกตางกัน ในปจจุบันพบวา ภาษาตางๆ เหลานี้
กําลังเขาสูภาวะถดถอย และมีภาษาจํานวนอยางนอย 14 กลุมภาษาที่กําลังอยูในภาวะวิกฤติใกลสูญ
ขณะที่ในปจจุบันภาษาทองถิ่นสวนใหญจะอยูในภาวะถดถอย นอกจากนี้ยังมีกลุมภาษาที่อยูตามแนว
ชายแดน หรื อแม แต ภ าษาถิ่ น ต า งๆ ที่ใชกัน ในแตล ะภูมิภ าค ถึงจะยังคงพูดกัน ทั่ว ไปโดยสําเนี ย ง
ทองถิ่น แตคําศัพทและลักษณะทางไวยากรณก็จะเปลี่ยนไปใชตามแบบภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย
มาตรฐานซึ่งเปนภาษาราชการในปจจุบัน แมภาษาที่กลาวมานี้จะเปนกลุมที่มีขนาดใหญ แตก็ยังคงมี
สถานะที่ไมปลอดภัย แสดงถึงความถดถอยและความเปลี่ยนแปลงในการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมเยาวชนที่ไมเห็นคุณคา และมักไมนิยมใชภาษาแมในการสื่อสาร ซึ่งลักษณะเชนนี้ทําใหภาษา
อยูในภาวะถดถอยเสี่ยงตอการสูญสลาย ถือเปนภัยคุกคามตอภาษาและวัฒนธรรมอีกดวย
ขณะที่นักภาษาศาสตรอยาง Krauss (1992) ไดศึกษาและคาดการณเกี่ยวภาษา
ที่อยูในภาวะวิกฤติวา หากไมดําเนินการใดๆ รอยละ 90 ของภาษาในโลกที่มีอยูกวา 6,000 ภาษาคง
จะสูญสิ้นไปภายในศตวรรษนี้ได
ผูวิจัยไดศึกษางานของ Smalley (1994, p.69) ซึ่งศึกษาภาษาในประเทศไทย
และพบวา ประเทศไทยมีภาษา 18 กลุมภาษา ถือวามีความหลากหลายทางภาษา และไดจัดกลุม
ตามลําดับชั้นทางภาษาดังนี้ ภาษาประจําชาติคือภาษาไทยมาตรฐาน เปนภาษาที่อยูในระดับชั้นสูงสุด
และเป น ภาษาราชการที่ ใช พูดติ ดต อสื่อสารกัน ในประเทศ รองลงมาคือภาษาประจําภาค ไดแ ก
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ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นใต และภาษาไทยถิ่นเหนือ และลําดับสุดทายคือ
ภาษาถิ่นยอย ไดแก ภาษาในวงลอม ภาษาเมือง ภาษาพลัดถิ่น ภาษาชายแดน ดังปรากฏตามภาพ
ตอไปนี้

ภาพที่ 2.6 การลําดับชั้นทางภาษาในประเทศไทย
Smalley เห็นวาการเรียนรูภาษาที่อยูในลําดับชั้นที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดการเลื่อน
ขั้ น ในสั งคมด ว ยเชน กั น ตั ว อย า งเชน คนทองถิ่น ที่พูดภาษาใตในครอบครัว เมื่อเรีย นรูภ าษาไทย
มาตรฐานในโรงเรียนและสามารถใชภาษาไทยมาตรฐานไดดีในสถานการณตางๆ ก็ถือเปนการเลื่อน
ลําดับชั้นในสังคมไปดวย
จากสถานการณทางภาษาและการจัดลําดับชั้นทางภาษาในประเทศไทย ทําให
เกิดความนาสนใจในการศึกษาสถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส วามีสถานะทางภาษาเปนเชน ไร การใชภาษาตากใบในพื้นที่มีศักดิ์ศรีมากนอยเพี ย งใด
ภาษาไทยมาตรฐานจะมีศักดิ์ศรีอยางไรในพื้นที่ ยิ่งเมื่อพิจารณาบริบทความเปนตากใบดวยการลง
พื้ น ที่ สั งเกต ผู วิ จั ย พบว า ชุ มชนตากใบเปน ชุมชนพหุภาษา และในชุมชนมีภาษาที่ใชหลากหลาย
ประกอบดวย ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป ภาษามลายู และภาษา
ตากใบ อมรา ประสิทธิ์รัฐสิทธุ (2532; น. 63-64) ไดกลาวถึง ภาวะหลายภาษา (Multilingualism)
วาเปนภาวะที่คนใดคนหนึ่งสามารถพูดไดมากกวา 1 ภาษาขึ้นไป เชน คนไทยบางคนสามารถพูดไดถึง
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4 ภาษาไดแก ไทย (มาตรฐาน) อังกฤษ จีน และเขมร หรือมาเลย เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะใน
ครอบครัวมีคนพูดภาษาตางๆ กัน หรือเปนเพราะยายถิ่นไปอยูในที่ตางๆ กัน
นอกจากจะเปนชุมชนพหุภาษา อําเภอตากใบยังเปนชุมชนที่อยูติดแนวชายแดน
มาเลเซี ย Fasold (1993) ได อธิ บ ายถึงพื้น ที่ที่เปน ชายแดนติดกับชุมชนภาษาอื่น ๆ (Border area
multilingualism) วา ลักษณะทางวัฒนธรรม ภาษา และสังคมของแตละกลุมไมสามารถตัดสินได
เพียงเพราะพื้นที่หรือดิ นแดนที่กลุ มชนนั้นๆ อาศัยอยูตามที่รัฐบาลเปนผูกําหนดเสน แบงเขตแดน
เทานั้น พรอมยกตัวอยางอีกวา พื้นที่หรือดินแดนที่อยูใกลกับแนวเขตแดนระหวางประเทศ และคนใน
พื้นที่นั้น ไดชื่อวาเปนพลเมืองของประเทศหนึ่ง แตคนในพื้นที่ดังกลาวก็จัดเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่ง
ทางวัฒนธรรมและสังคมของอีกประเทศหนึ่งไดเชนกัน เชน กลุมคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่อาศัยอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือวาเปนพลเมืองของสหรัฐอเมริกาแตในขณะเดียวกันก็มี
ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมใกลเคียงกับพลเมืองควิเบค (Quebec) ซึ่งอยูทางตะวันออกของ
แคนาดา เปนตน
การเปนชุมชนพหุภาษาและเปนชุมชนตามแนวชายแดนเชนนี้ คนที่อยูในชุมชน
ยอมใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา คนกลุมนี้จะเลือกใชภาษาใดเปนภาษาแมในการสื่อสารกับลูกหลาน
ในชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ค วามสามารถในการเลื อ กใช ภ าษาแม ย อ มส ง ผลต อ การเลื อ กภาษาที่ จ ะนํ า ไปใช
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนในชุมชน และจะสงผลตอความสามารถในการใชภาษาของ
ประชากรในชุมชนไดดวยเชนกัน ดังนั้น การจะศึกษาวิเคราะหสถานการณการใชภาษานั้น จึงตอง
ศึกษาโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความสามารถในการใชภาษารวมดวย
2.3.1.1 ความสามารถในการใชภาษา
ความสามารถในการใชภาษา (Language Proficiency) เปนทักษะ
สําคัญที่จะศึกษาวาผูใชภาษามีความสามารถในการฟง การพูด การอาน หรือการเขียน เชนไร และ
ใชไดดีในระดับใด การศึกษาความสามารถในการใชภาษาถือเปนสิ่งสําคัญอันจะนําไปสูการวิเคราะห
เรื่องสถานการณการใชภาษา จนถึงสามารถตีความการธํารงและการเปลี่ยนภาษาตอไปได ในการที่
เราจะหาวิธีการวางแผนภาษาหรือกําหนดนโยบายภาษาตอไปไดนั้น The Foreign Service Institute
of the U.S. Department of State (FSI) (อ า งใน Chanmekha, 2003) ได อ อกแบบประเมิ น
ความสามารถทางภาษาของผูที่พูดไดสองภาษา ซึ่งจะประเมินจากความสามารถในการใชคําศัพท
ไวยากรณ การออกเสียง และความคลองแคลวในการใชภาษา โดยไดกําหนดเกณฑในการประเมิน
ความสามารถทางการใชภาษาไว 6 ระดับ ดังตอไปนี้
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ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไมมีความสามารถในการใชภาษาที่สอง
มีความสามารถพูดไดบางคํา และสามารถเขาใจหัวขอ
ของการสนทนาพื้นฐาน
มีความสามารถในการบอกทิศทาง เสนทาง และเขาใจ
เรื่องที่ไมมีการใชคําศัพทเฉพาะกลุม
มีความสามารถในการใชภาษาตามหลักไวยากรณ
สามารถพูดเรื่องทั่วๆ ไป ที่มีความซับซอนขึ้น
มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางคลองแคลว พูด
เรื่องที่เปนทางการและซับซอนขึ้นได
มีความสามารถในการใชภาษาใกลเคียงกับเจาของภาษา
พูดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เปนทางการและไมเปน
ทางการได

Grimes (1986 อ า งใน Chanmekha, 2003) ได อ ธิ บ ายวิ ธี ก าร
ทดสอบความสามารถทางการใชภาษาของประชากรในชุมชนพหุภาษาไว 5 วิธี ดังนี้
1. แบบสั ม ภ าษณ ข อ ง U.S. Service Institute ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ผู
สัมภาษณตองพูดคุยกับผูพูดที่สามารถใชทั้งสองภาษาเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เพื่อประเมินความสามารถ
ของผูพูด
2. การสังเกต เปน วิธีที่ผูวิจัย ตองใชเวลาคอนขางมากในการเก็ บ
ขอมูลเพื่อผลการวิเคราะหที่ชัดเจนและแมนยํา ทั้งนี้ผูสังเกตจําเปนตองศึกษาวาปจจัยใดที่สงผลตอ
ความสามารถในการใชภาษาและปจจัยนั้นจะสงผลอยางไร
3. การแปล เปนวิธีเพื่อทดสอบความสามารถในการแปลประโยคของ
ผูบอกภาษา โดยผูวิจัยจะกําหนดใหแปลประโยคจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งกลับไปกลับมา
4. การศึกษารายกรณี ถือเปนวิธีที่เหมาะกับสถานการณที่ซับซอน
เช น มี ป ระชากรที่ ไม รู ห นั งสื อจํ า นวนมาก หรือใชกับ ภาษาที่ไมมีภ าษาเขีย นใช เนื่องจากตองใช
ประชากรจํานวนมาก จึงไมเปนที่นิยมมากนัก
5. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีทดสอบความสามารถในการใชภาษา
ที่งายและเหมาะกับชุมชนที่มีประชากรที่ไมรูหนังสือจํานวนมาก หรือภาษานั้นไมมีภาษาเขียน หรือมี
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จํานวนผูรูภาษาเขียนนอยมาก การตั้งคําถามในแบบทดสอบ จะใหผูบอกภาษาเลือกตอบวา “ได” กับ
“ไมได”
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดในหัวขอการสัมภาษณ การสังเกต
และการใชแบบสอบถามของ Grimes มาเปนแนวทางในการศึกษา เพราะในงานของผูวิจัยเปนงานที่
ใชการสัมภาษณจากแบบสอบถาม ซึ่งในการตั้งคําถาม ผูวิจัยไดใชวิธีการใหผูบอกภาษาเลือกตอบวา
“ได” กับ “ไมได” ในการประเมินความสามารถของการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ และ
การสังเกตอยางมีสวนรวม
นอกจากนี้ผูวิจัย ไดศึกษาคน ควาประเด็น หัวขอในการเลือกภาษา
เพื่อนํามาใชศึกษาสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบอีกดวย
2.3.1.2 การเลือกภาษา
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2532: 24) อธิบายการเลือกภาษาไววา เปน
การเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งในการสื่อสาร กลาวคือ คนที่พูดไดสองภาษาจะตองเลือกวาเมื่อใดจะ
พูดภาษาหนึ่งและเมื่อใดจะพูดอีกภาษาหนึ่ง สวนใหญแลวการเลือกขึ้นอยูกับหนาที่ของแตละภาษา
หรื อ สถานการณ ว า เป น ทางการหรื อ ไม เ ป น ทางการ ตั ว อย า งเช น คนสิ ง คโปร ส ว นมากพู ด ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและจีนและบางคนยังพูดภาษามาเลยไดอีก มักใชภาษาอังกฤษในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
และในการติดตอทางราชการ แตที่บานมักพูดภาษาจีน เปนตน ในบางกรณีผูพูดอาจไมเลือกใชภาษา
แยกกันไปโดยเด็ด ขาดตามโอกาสหรื อสถานการณ แตกลับใชสองภาษาสลับ กัน ไปมา ซึ่งเรียกวา
การสลับภาษา (code switching) หรืออาจใชปนกันไปในประโยคเดียวกัน ซึ่งเรียกวา การปนภาษา
(code mixing)
ดังที่กลาวมาข างต น ผูที่อาศัยอยูในชุ มชนพหุภ าษา มักจะพู ด ได
มากกวาหนึ่งภาษา ดังนั้น พฤติกรรมการใชภาษาในการพูดของผูพูด จึงมักจะเกิดการเลือกใชภาษา
และเกิดการสลับภาษาในการสนทนา ซึ่งจะขึ้นอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน แวดวงการใชภาษา
คู ส นทนา หรื อ หั ว ข อ ในการสนทนา ซึ่ ง Wardhaugh (1986) อธิ บ ายไว ว า การสลั บ ภาษาเป น
ธรรมชาติของผูพูด การเลือกใชภาษาของผูพูดในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาใหเขากับสถานการณ
ต า งๆ เช น ในบ า นอาจใช ภ าษาหนึ่ง และอาจใชภ าษาหนึ่งเมื่ออยูในหมูบาน และเปลี่ย นไปตาม
วัตถุประสงคที่ใชก็ได สวน Holmes (1993: pp.23-30) มองวา การเลือกใชภาษาในสังคมจะตอง
พิจารณาถึงปจจัยทางสังคมบางประการ เชน คนที่เราพูดดวย ปริบทของการสนทนา หนาที่หรือ
จุดประสงคของการพูดสิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนประกอบในการพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธกันของคนใน
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สังคม ในแวดวงของการใชภาษาในแตละแวดวงเชน โรงเรียน ครอบครัว สนามเด็กแลน วัดหรือโบสถ
ศาล เปนตน ในแตละแวดวงภาษาจะประกอบดวยปจจัยทางสังคมตางๆ ไดแก สถานที่ เรื่องที่พูด
ผูรวมสนทนา
การศึกษาสถานการณการใชภาษาตากใบนี้ ในสวนการเลือกภาษา
ของผูพูดภาษาตากใบ ผูวิจัยจะศึกษาตามแนวคิดแวดวงการใชภาษา (Domains of Language Use)
ของ Joshua Fishman (1972) ซึ่ ง ศึ ก ษาจากสถานการณ ป ระเภทต า งๆ และดู ก ารใช ภ าษาที่
ประกอบดวยปจจัยตางๆ รวมกัน เชน สถานที่ เรื่องที่พูด และผูรวมสนทนา ตัวอยางสถานการณ
การใช ภ าษา เช น ครอบครั ว ที่ทํา งาน วัด โรงเรีย น ตลาด และสถานที่ร าชการตางๆ แนวคิ ดใน
การพิจารณาถึงปจจัย ทางสังคมของ Holmes (1993) และแนวคิดจากงานวิจัย ของ Gal (1978b,
1979 อ างใน Fasold, 1993) ซึ่ งจะคลอบคลุ มในเรื่องหัวขอหรือเรื่องใชในการสนทนา คูส นทนา
ความสัมพันธระหวางผูพูดและคูสนทนา ปฏิกิริยาระหวางผูสนทนา โดยใชสถานที่และสถานการณ
ตางๆ ในสังคมเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
2.3.2 ทัศนคติตอภาษา
ทัศนคติตอภาษา (language attitude) คือ การที่บุคคลมีแนวโนมที่จะมี
ความรูสึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองตอภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ชอบภาษาใด หรือเห็นวาภาษาใดมี
ศักดิ์ศรี หรือมีประโยชนมากกวาอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งการประเมินทัศนคติของบุคคลที่มีตอภาษาที่ใชใน
แตละสังคม ถือไดวาเปนบทบาทที่สําคัญในการกําหนดระดับชั้นของภาษาเพื่อการวางแผนนโยบาย
ภาษาของชาติ ทั้ งยั งทํ า ให เ ข า ใจถึงลั ก ษณะของบุค คล พื้น ฐานทางการศึกษา อาจหมายรวมถึ ง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย (Crystal, 1992)
ฟชแมน (Fishman, 1972) ไดกลาวถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอภาษาวา
โดยทั่วไปบุคคลในสังคมจะมีทัศนคติตอภาษาหนึ่งๆ ในทางบวกหรือทางลบอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของภาษา 4 ประการ คือ
1. ความมีมาตรฐาน (standardization) ซึ่งไดแก การสรางกฎเกณฑทาง
ไวยากรณของภาษา การจัดทําพจนานุกรมรวบรวมคําศัพท และการสรางงานวรรณกรรม ซึ่งวิธีการ
ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา “codification” นอกจากนี้ การทําใหภาษาไดมาตรฐานยังรวมถึงการทําให
ภาษาเปนที่ยอมรับโดยทั่ว ไป (acceptance) คือมีการนําไปใชอยางกว างขวาง เชน ใชเปนภาษา
ราชการ ภาษาเพื่อการศึกษา เพื่อการสื่อสาร และเพื่อการศาสนา เปนตน
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2. ความเปนเอกเทศ (autonomy) ไดแก การที่ภาษามีเอกลักษณเปนแบบ
ของตนเอง เชน มีระบบไวยากรณที่แตกตางจากภาษาอื่นหรือภาษายอยอื่นๆ ซึ่งองคประกอบสําคัญที่
ทําใหภาษามีความเปนเอกเทศก็คือ ความมีมาตรฐานของภาษานั่นเอง
3. ความมี ป ระวั ติ (historicity) คื อ การเป น ภาษาเก า ที่ มี ป ระวั ติ ค วาม
เปนมายาวนาน โดยเฉพาะการไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานและทันสมัยตลอดมา ภาษาที่มีประวัติ
ยาวนานจึงถือเปนภาษาที่ไดรับการยอมรับ
4. ความมีพลัง (vitality) หมายถึง การที่ภาษาหนึ่งๆ ยังมีการใชงานหรือ
ยังคงมีศักยภาพสูง เชน เปนภาษาที่ใชอยางแพรหลายในหลายวงการและใชพูดโดยผูพูดจํานวนมาก
จะเห็นวาความมีพลังหรือมีศักยภาพของภาษานั้นสอดคลองกับความมีมาตรฐาน ความเปนเอกเทศ
และความมีประวัติความเปนมาของภาษาดวย
คริสตัล Crystal (1992) เห็นวา ทัศนคติตอภาษา หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลหรือผูพูดที่มีตอภาษาของตนเองหรือภาษาผูอื่น ในกรณีของภาษาตากใบนี้ ทัศนคติของผูพูด
ภาษาตากใบยอมมีอิทธิพลตอภาษาตนเองและภาษาไทยกลาง อิทธิพลเชนนี้ยอมกอใหเกิดแนวโนมใน
การสูญภาษาได
นอกจากนี้ Fishman and Agheyisi (1970 อ า งใน Suwanawat, 2003)
ยังกลาวถึงปจจัยสําคัญ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาทัศนคติตอภาษาในทางภาษาศาสตรสังคม
ดังนี้
1. บทบาทหรือสถานภาพทางภาษาจะทําใหเกิดทัศนคติทั้งในแงดีและไมดี
เห็นไดจาก ชุมชนพหุภาษา การมีภาษาใชมากกวาหนึ่งภาษา ยอมมีภาษาที่มีศักดิ์ศรี (High prestige
หรือภาษา H) และประชากรในชุมชนมักมีทัศนคติที่ดีตอภาษานั้น ขณะที่อีกภาษาหนึ่งยอมมีศักดิ์ศรี
นอยกวา (Low prestige หรือภาษา L) และประชากรก็มักมีทัศนคติตรงกันขามตอภาษานั้น
2. ความรู สึ ก ของประชากรในชุ ม ชนที่ มี ต อ ภาษาของตนเองและความ
หลากหลายของภาษาในชุมชน โดยจะเกี่ยวของกับความแตกตางทางภาษาและความสําคัญทางสังคม
3. วิธีการในการศึกษาทัศนคติตอภาษาที่แตกตางกัน ซึ่งจะเกี่ยวของกับ
การศึ กษาพฤติ กรรมทางภาษา โดยจะสัมพัน ธกับ การเลือกภาษา การใชภ าษา การเรีย นรูภ าษา
รวมถึงการวางแผนและกําหนดนโยบายภาษาดวย
ทัศนคติตอภาษาถือเปนปจจัยทางสังคมที่ชวยในการพิจารณา
การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ทั้งนี้หากศึกษารวมกับตัวแปรอายุซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญใน
การ
พิ จ ารณาการแปรของภาษาที่ ส ามารถชี้ใหเห็น ถึงลักษณะการเลือกใชภ าษาตามตัว แปรอายุและ
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ทัศนคติตอภาษา และชวยใหเห็นพฤติกรรมทางภาษาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และแนวโนมที่จะเปนไปได
ในอนาคตอีกดวย ดังแนวคิดของ Labov ที่วา “เราสามารถจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษา
ไดจากการแปรของภาษาในคนที่ตางรุนอายุกัน ภาษาของผูพูดอายุมากที่สุดสามารถเปรียบไดกับ
ภาษาของอดีต ภาษาของผูพูดรุนกลางๆ ก็ถือไดวาเปนภาษาปจจุบัน และภาษาของคนรุนอายุนอยถือ
ไดวาเปนภาษาของอนาคต ความแตกตางของภาษาเชนนี้ Labov เรียกวา การเปลี่ยนแปลงในเวลา
เสมือนจริง (change in apparent time) สวนภาวะที่นําไปสูความเปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของ
ภาษาที่ใชตางกันตามรุนอายุ เรียกวา การเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยู (change in progress)”
(Labov, 1972 อางใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550: น.39)
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาทั ศ นคติ ต อ ภาษายั ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
ระดับชั้นของภาษาเพื่อวางนโยบายภาษาของชาติ เราสามารถทราบลักษณะของบุคคล พื้นฐานทาง
การศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จากการประเมินทัศนคติของบุคคลที่มีตอ
ภาษาที่คนในสังคมใช การที่คนในชุมชน ซึ่งมีภาวะหลายภาษาจะมีทัศนคติตอภาษาอยางไมเทาเทียม
กันนั้น สวนหนึ่งเปนผลจากการหลอหลอมความคิดและนโยบายการสรางรัฐชาติ (nation state) เพื่อ
แสดงความเปน อั ตลั กษณ และธํา รงกลุมชาติพันธุของตน ทัศนคติทางภาษายั งสัมพันธกับภู มิห ลั ง
อาชีพ อายุ และระดับการศึกษาของคนในชุมชนดวย เพราะเมื่อภาษาใดภาษาหนึ่งในชุมชนมีบทบาท
ลดลง หรือมีจํานวนผูพูดนอยลง ภาษาอื่นจะเขามาแทนที่โดยมีบทบาทแทนภาษานั้น ปรากฏการณ
เชนนี้ นําไปสูภาวะที่เรียกวาการเปลี่ยนภาษา (language shift) เชน ภาษาถิ่นอาจมีผูใชนอยลง ใน
ที่สุดไมมีผูใดในชุมชนใชเปนภาษาแม เพราะภาษาประจําชาติมีบทบาทมากขึ้น ภาษาถิ่นนั้นๆ จะ
เกิด”ภาวะที่ จ ะสู ญหาย” (endangered language) หรืออาจนําไปสู “ภาวะการตายของภาษา”
(language death) ได ซึ่งการศึกษาทัศนคติตอภาษาตากใบนี้ ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการประเมินทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบของผูพูด 3 ระดับอายุ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ในสวนของการศึกษาสถานการณทางภาษา ยังตองพิจารณาประเด็ น ใน
การการสลั บ ภาษา (code-switching) และการปนภาษา (code-mixing) ร ว มด ว ย ซึ่ ง อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2532: น.29) อธิบายคําวา “การสลับภาษา” หรือ “code-switching/language
switching” ไววา เปนการที่ผูพูดคนใดคนหนึ่งใชภาษามากกวา 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 การปนภาษาจะเกิดขึ้นเมื่อคูสนทนาใชภาษาสองภาษารวมกัน เพื่อที่จะเปลี่ยนจากภาษา
หนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งภายใจขอความหนึ่งๆ
กั ม เพิ ร ส (Gumperz, 1977, อ า งใน Fasold, 1993, p.180) อธิ บ ายว า
การปนภาษา หมายถึง การที่ผูพูดนําเอาบางสวนจากภาษาหนึ่งเขามาใชปนกับอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งมักจะ
อยูในรูปของคํา แตก็อาจจะอยูในรูปของวลี หรือหนวยที่ใหญกวาได หากสวนที่นําเขามาอยูในรูปของ
คําศัพทจะเรียกลักษณะเชนนี้วา การยืม (borrowing)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษา
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาในสังคมไทยมีอยูหลากหลาย
ชิ้นงาน สวนใหญจะเปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ เชน สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ
(2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการใชภาษาและทัศนคติของกลุมชาติพันธุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการท อ งเที่ ย วเชิ ง ชาติ พั น ธุ โ ดยชุ ม ชนแบบยั่ ง ยื น โดยใช แ บบสํ า รวจ
แบบสอบถาม และการเก็บขอมูลภาคสนาม ผลการศึกษาทําใหทราบวา กลุมชาติพันธุที่นํามาคัดเลือก
ค น หาศั กยภาพในการพั ฒ นาการทองเที่ย วเชิงชาติพัน ธุป ระกอบดว ยกลุมชาติพัน ธุที่พูดภาษาใน
3 ตระกูลภาษา คือ ตระกูลภาษาไท-กะได ไดแก ไทยโซง ไทยพวน ไทยยวน ลาวครั่ง ลาวใต ลาวเวียง
ตระกูลภาษาทิเบต-พมา ไดแก กะเหรี่ยงและตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ไดแก มอญ นอกจากนี้ยัง
ไดนําผลการสํารวจไปสรางแผนที่กลุมชาติพันธุและภาษาดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรอีกดวย
ทั้ งนี้พบว า กลุ มชาติ พัน ธุ ทุกกลุ มอายุส ามารถพูดภาษากลุมชาติพัน ธุของตนเปน ภาษาแรก และ
สามารถพูดภาษาไทยได โดยกลุมชาติพันธุที่มีภาษาเขียนจะยังมีผูสืบทอดการเขียนภาษาชาติพันธุได
นาสนใจวา เมื่อกลุมชาติพันธุประเมินตนเอง พบวาวัยสูงอายุประเมินตนเองวาพูดภาษาชาติพันธุไดดี
ที่ สุ ด ในขณะที่ วั ย กลางคนประเมิ น ตนเองวาพูดไดดีทั้ งชาติพัน ธุและภาษาไทย และวัย หนุมสาว
ประเมินตนเองวาพูดภาษาไทยไดดีที่สุด ผลการศึกษาการใชภาษาในแวดวงตางๆ พบวา การใชภาษา
ของทุกกลุมชาติพันธุมีลักษณะในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลุมผูสูงอายุใชภาษาของกลุมชาติพันธุ
มากที่สุดในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใชภาษาในชุมชนพบแนวโนมการใช
ภาษาไทยเป น ภาษาหลั ก และทุ ก กลุ ม ชาติ พั น ธุ มี ทั ศ นคติ ใ นทางบวกกั บ ภาษาชาติ พั น ธุ ข องตน
นอกจากนี้ ผลจากการสํารวจพบวา กลุมชาติพันธุบางกลุมยังคงมีการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไว
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และบางกลุมเริ่มมีการปรับและรับวัฒนธรรมกระแสหลักเขาไปผสมผสานจนทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิม
สูญหายไป อยางไรก็ดี ทุกกลุมชาติพันธุมีทัศนคติเชิงบวกตอการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ
การศึกษาคนควางานวิจัยของสมทรง บุรุษพัฒน และคณะ ทําใหเห็นการประเมินพลัง
ทางภาษาหลากหลายแนวคิ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ฟ ช แมน (Fishman, 1992) ซึ่ ง สนใจและให
ความสํ า คั ญ กั บ การสื่ อ สารระหว า งวั ย มาก และเห็ น ว า เป น ป จ จั ย หลั ก ในการจั ด ระดั บ ภาษาใน
การศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษานั้น จําเปนตองดูพลังทางภาษาโดยใชหลักการของรูปแบบที่เรียกกัน
วา Fishman’s GIDS เปนกรอบในการประเมิน ซึ่งฟชแมนไดกําหนดกรอบไววา ใหระดับ 1 คือ ภาษา
ที่ยังใชกันอยูอยางแพรหลาย ไปจนถึงระดับ 8 คือ ภาษาที่ไมมีผูใชแลว อธิบายไดนี้
ระดับออนแอ
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5

ระดับเขมแข็ง
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ผูพูดภาษาที่ยังคงเหลือเปนผูพูดในวัยสูงอายุ
ภาษาที่รุนพอแมรูจักดีพอที่จะใชกับรุนลูก แตก็ไมไดใชภาษานั้น
ถายทอดใหกับรุนลูก
ภาษาที่ใชพูดสื่อสารโดยผูพูดทุกวัย และเปนภาษาที่หนึ่งของเด็ก
ภาษาพูดที่ผูพูดทุกวัยใชสื่อสารกันอยางเขาใจดี และเมื่อถายทอด
เปนภาษาเขียนยังสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี

ภาษาที่นําไปใชในระบบการศึกษา
ภาษาที่ใชในชุมชนหรือ ภูมิภาค แตคนในชุมชนและคนนอกชุมชน
ยังสามารถเขาใจกันได
ภาษาที่ใชในชุมชน ภูมิภาค สื่อสารมวลชนของภูมิภาคและ
บริการรัฐ
ภาษาที่ใชในราชการ การทํางาน สื่อสารมวลชน รัฐ ทั่วประเทศ

กรอบแนวคิ ดนี้ ฟช แมนไดใชกรอบแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) และเอทโนล็ อค
(Ethnologue: สถาบันภาษาของโลก) มาประยุกต ซึ่งมีขอแตกตางตรงที่ยูเนสโก (UNESCO) จะให
ความสําคัญกับการสงผานภาษาระหวางวัย ในขณะที่เอทโนล็อค (Ethnologue) ใหความสําคัญกับ
จํานวนของผูพูดภาษาที่ 1 เปนหลักสําคัญ เมื่อฟชแมนนํามาประยุกตจึงไดกรอบการประเมินพลังของ
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การใชภาษาออกมาไดเ ปน 8 ระดับขางตน และมีผูนํากรอบการประเมินนี้ ไปใช ในการศึ กษาและ
ประเมินพลังของการใชภาษาในอีกหลายงาน รวมถึงงานวิจัยฉบับนี้ดวยเชนกัน
นอกจากงานวิจัยของสมทรง บุรุษพัฒน และคณะแลว ผูวิจัยยังพบวา มีผูสนใจศึกษา
การใชภาษา ทัศนคติตอภาษา เพื่อนําไปสูการธํ ารงภาษาอยูของกลุมชาติ พันธุหลายชิ้น งาน เชน
งานวิจัยของ จี้ หงลี่ (Ji Hongli, 2005) ที่ศึกษาการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาบีซูในประเทศไทย
และจีน งานวิจัยของมลิวัลย ธุวะคํา (Tuwakham, 2005) ทีศ่ ึกษาการมีอยูของภาษาและทัศนคติของ
คนยองในจังหวัดลําพูนที่มีตอภาษาของตนเอง: การศึกษาภาษาศาสตรเชิงสังคม และงานวิจัยของณัฐ
ธิดา จักษุรักษ (Chakshuraksha, 2003) ศึกษาเรื่อง การธํารงและการเปลี่ยนภาษา: กรณีศึกษาภาษา
ไทดํา ณ หมูบานหนองเข ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
งานวิจัยทั้ง 3 ชิ้นงานมีผลการศึกษาที่เหมือนกันคือ ประชากรในงานวิจัยทั้ง 3 ชิ้น มี
ทัศนคติที่ดีตอภาษาตนเอง ยังคงเลือกใชภาษาตนเองเปนภาษาแม และภาษาของตนเองจะยังคงธํารง
อยูไมสูญสลายไป งานวิจัยของมลิวัลย ธุวะคํา จะความแตกตางไปจากงานวิจัยใน 3 ชิ้นที่กลาวมา
ข า งต น เรื่ อ งตั ว แปร กล า วคื อ ใช ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ป ระกอบด ว ย 4 ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก เพศ อายุ
การศึกษา และถิ่นที่อยู มาพิจารณาการใชภาษาและทัศนคติตอภาษายอง ในขณะที่ณัฐธิดา จักษุรักษ
ไดสรุปผลการศึกษาวา ไดสังเกตเห็นเมล็ดแหงการเปลี่ยนภาษาเชนกันเมล็ดดังกลาวไดแกการแตงงาน
นอกกลุมชาติพันธุ การไดรับการศึกษาในโรงเรียนที่อยูหางไกลจากชุมชน และสื่อตางๆ โดยเฉพาะ
วิทยุและโทรทัศนที่มีแพรหลายในชุมชน ณัฐธิดา จักษุรักษ จึงเสนอแนะใหมีการพัฒนาการรูหนังสือ
ภาษาไทดําซึ่งเปนภาษาแม และใหมีการเรียนการสอนในภาษาแมในโรงเรียน เพื่อจะไดธํารงภาษาไท
ดําไวไดอยางเขมแข็งตอไป
งานวิจัยของณัฐธิดา จักษุรักษ สอดคลองกับแนวคิดของ Giles, Bourhis และ Taylor
(1977: p.308) ที่ไดนิยามแนวคิดเกี่ยวกับพลังชีวิตทางภาษาศาสตรชาติพันธุวา เปนสิ่งที่ทําใหกลุมมี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมที่โดดเดนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญมี 3 ประการ คือ
ปจจัยทางสถานภาพ ปจจัยทางประชากร และปจจัยการสนับสนุนทางสถาบัน ปจจัยทางสถานภาพ
ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ ศักดิ์ศรีทางประวัติศาสตรและสังคม สถานภาพของภาษาภายในและ
ภายนอกชุมชน ปจจัยทางประชากร ประกอบดวยจํานวนของสมาชิก การกระจายและสัดสวนของ
ประชากร และรูปแบบของการแตงงานและการยายถิ่น สวนปจจัยสนับสนุนทางสถาบันประกอบดวย
ขอบขายที่กลุมชาติพันธุไดรับจากสถาบันที่เปนทางการ เชน โรงเรียน รัฐบาล หรือสื่อมวลชน และ
สถาบันที่ไมเปนทางการภายในกลุม เชน ครอบครัว
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เมื่ อ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาค น คว า งานวิ จั ย ต า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การใช ภ าษา ทั ศ นคติ และ
การธํ า รงภาษา พบว า Boehm (1997) ซึ่งสนใจศึ กษาการใชและการธํารงรักษาภาษาธารูในเขต
ตาราย (Tarai) ของประเทศเนปาล โดยชาวธารูเปนชนเผาดั้งเดิมที่อาศัยอยูในบริเวณเขตตาราย มี
ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหเกิดการธํารงภาษาคือ มีรูปแบบการใชภาษา ความภูมิใจในชาติพันธุ รูปแบบ
การสมรส จํานวนผูพูด การไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและทัศนคติของผูพูดตอการใชภาษาของ
ตนเอง อี กงานวิ จั ย ได แก Miller (2000) ไดศึกษาการเปลี่ย นแปลงและการธํารงรักษาของภาษา
คาดาซานในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย และภาษาบรู-โซ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย และพบวาชุมชนคาดาซานมีความกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของภาษาตนเองเนื่องจากอิทธิพล
ของภาษาประจําชาติ คือ ภาษามาเลย สวนผูพูดในชุมชนบรู-โซ มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนมาใชภาษาไทย
หรือภาษาลาวแทน Miller ใชรูปแบบที่ Giles, Bourhis และ Taylor สรางขึ้นมาใชในการศึกษา และ
สรุปวา ภาษาชนกลุมนอยจะธํารงอยูไดอยางแข็งแกรงถามีการใชในบานระหวางคนหลายรุน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชความเชื่อทางดานพลังชีวิตทางภาษาศาสตรชาติพันธุของ Allard
และ Landry มาประยุกตใชเพื่อประเมินพลังชีวิตทางภาษา ซึ่งพบความเชื่อเชิงลบ 4 ดานของทั้งสอง
ภาษา ไดแก 1) เชื่อวาภาษากลุมชาติพันธุของตนเองดอยกวาภาษาประจําชาติ 2) เชื่อวาถาเด็กๆ ที่
เรียนภาษากลุมชาติพันธุจะไมสามารถเรียนภาษาประจําชาติไดดี 3) เชื่อวาการธํารงรักษาภาษากลุม
ชาติพันธุของตนเองกอใหเกิดการแบงแยกเรา-เขา และเปนการไมรักชาติ และ 4) การธํารงรักษา
ภาษากลุมชาติพันธุของตนเองมีตนทุนสูงเกินไป Miller ไดแนะนําวิธีการที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่เปน
เชิงลบดังกลาว โดยชุมชนภาษาและบุคคลภายนอกตองสนับสนุนการธํารงรักษาชาติพันธุดังกลาว
เชน มีการศึกษาภาษากลุมชาติพันธุโดยคนภายนอก มีการพัฒนาภาษาและสนับสนุนใหใชภาษาจาก
ผูนําชุมชนและพอแมผูปกครอง เปนตน
สํ า หรั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ แ ละการเลื อ กภาษา ที่ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาค น คว า และได นํ า
แบบสอบถามของงานวิจัยนี้มาพัฒนาดัดแปลงไปใชในงานของผูวิจัย ไดแก งานวิจัยของยูทากะ โทมิ
โอกะ (2552) ซึ่งศึกษา “ทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุตางกัน” โดย
เปรียบเทียบความแตกตางตามอายุ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ และพบวาทัศนคติตอภาษาแตกตางกัน
ตามอายุ ไม ว า กลุ มอายุ เ ท า ใดก็ ตาม คนไทยอีส านมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทยถิ่น อีสาน และ
ภาษาไทยมาตรฐาน การเลือกภาษาของคนไทยอีสานมีความแตกตางกันตามอายุ ซึ่งกลุมอายุนอยจะ
เลือกภาษาไทยมาตรฐานมากกวากลุมอื่นๆ และกลุมอายุมากเลือกภาษาไทยอีสานมากกวากลุมอื่นๆ
ทําใหสรุปไดวา ภาษาไทยถิ่นอีสานอยูในภาวะการเปลี่ยนภาษา คนไทยอีสานเลือกใชภาษาถิ่นอีสาน
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จะนอยลงตามเวลา แตภาษาไทยถิ่นอีสานคงยังไมสูญหายไปในรุนของกลุมอายุนอย เพราะกลุมอายุ
นอยยังมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทยถิ่นอีสาน และยังมีสถานการณที่เลือกใชภาษาไทยถิ่นอีสานดวย
ในชวงเวลาเดียวกันยังมีงานวิจัยของสราวุฒิ ไกรเสม (2552) ไดศึกษาการธํารงและ
การเปลี่ยนภาษาของกลุมชาติพันธุอุรักละโวยในตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และงานวิจัย
ของพัชรา อัมพวานนท (2551) ซึ่งศึกษาการธํารงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญชุมชน
บาง
ขันหมาก ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้ง 2 งานวิจัย มีผลการศึกษาที่คลายกันคือ
กลุมชาติพันธจะมีการเปลี่ยนไปใชภาษาไทยในบางโอกาสหรือสถานการณ และยังคงธํารงภาษาของ
ตนไวได เพราะประชากรในชุมชนมีความตระหนัก เห็นคุณคา และมีทัศนคติที่ดีตอภาษาของตนเอง
ภาษาเหลานี้ยังคงเปนภาษาหนึ่งที่ยังมีบทบาทที่สําคัญในชุมชนและจะยังคงอยูตอไป ขอแตกตางของ
2 ชิ้นงานนี้อยูที่งานวิจัยของสราวุฒิ ไกรเสม ที่ศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางเพศชายและหญิงใน
ทุกชวงอายุเพิ่มขึ้นมา
เอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ระเบียบ
วิธีการวิจัย การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อสรางองคความรูที่เปนพื้นฐานในการลงพื้นที่ และ
เก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาในเหตุการณจริงตอไป
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ดําเนิ น การศึกษาวิเคราะหสถานการณและทัศนคติการใชภ าษาตากใบ มี
วิธีการศึกษาในลักษณะของการประยุกตและผสมผสานระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยใชแบบสอบถามสถานการณและแบบประเมินทัศนคติ
การใชภาษาตากใบ เพื่อศึกษาวิเคราะหความสามารถดานภาษา การเลือกใชภาษา และทัศนคติของ
ผูใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สวนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยประยุกตใชวิธีการ
ทางชาติพันธุวรรณนาในการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชนและการสัมภาษณพูดคุยเชิงสนทนา เพื่อ
สังเกตการณใชภาษาที่ผูพูดใชสื่อสารจริงในชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ขั้นตอนกอนออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย
3.1.1 การสํารวจพื้นที่เปาหมาย
ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัยนํารอง (pilot study) กอนเพื่อสํารวจความเปนไป
ไดของพื้นที่เปาหมายที่จะเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยนํารองนี้เปนลักษณะ
เชิงสํารวจ จึงใชแบบสอบถามในการสํารวจจํานวนประชากรในพื้นที่อําเภอตากใบ โดยในขั้นแรก
ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสํารวจความหนาแนนของการใชภาษาตากใบใน 5 ตําบลของอําเภอตากใบ ไดแก
ตําบลศาลาใหม ตําบลเจะเห ตําบลพรอน ตําบลบางขุนทอง และตําบลเกาะสะทอน การที่ผูวิจัยเลือก
สํารวจใน 5 ตําบลนี้กอน เนื่องจากหากสังเกตในแผนที่อําเภอตากใบจะพบวาทั้ง 5 ตําบลจะมีที่ตั้ง
ติดตอกันซึ่งทําใหสังเกตวาจะมีผูพูดที่นาจะมีโอกาสไดติดตอสื่อสารกัน หรือมีการสัมผัสภาษาจาก
การที่ผูพูดอยูใกลกันเดินทางไปมาหากันไดในพื้นที่ ผูวิจัยจึงจําเปนตองสํารวจดูวาตําบลใดมี ความ
หนาแนนของการใชภาษาตากใบมากที่สุดโดยใชแบบสอบถามเชิงสํารวจ วิธีการก็คือผูวิจัยซึ่งทํางาน
อยูในจังหวัดนราธิวาสและมีเครือขายผูรวมงานที่เปนคนในพื้น ที่ตากใบ จึงไดขอความรวมมือกั บ
สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนตากใบ ผูวิจัยไดเขาไปในชุมชนอําเภอตากใบรวมกับเพื่อนรวมงาน และ
ขอความรวมมือจากครูและนักเรียนในโรงเรียนใหชวยดําเนินการแจกแบบสอบถามเชิงสํารวจนี้ดวย
ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากนักเรียนโรงเรียนตากใบที่อาศัยอยูในแตละตําบลในการชวยเก็บขอมูลและ
บันทึกแบบสอบถามพรอมกับผูวิจัยทุกวันเสาร-อาทิตย เปนเวลา 2 เดือน นับตั้งแตเดือนสิงหาคม –
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เดือนกันยายน 2557 จากแบบสอบถามเชิงสํารวจนั้น ทําใหผูวิจัยพบลักษณะเชิงประชากรของแตละ
ตําบล และขอบงชี้การใชภาษาตากใบในแตละตําบลที่ไมเหมือนกัน ผูวิจัยพบวา ตําบลพรอนเปน
ตําบลที่มีสมาชิกนับถือศาสนาพุทธและใชภาษาตากใบมากที่สุด ลําดับรองลงมา ไดแก ตําบลเกาะ
สะทอน ตําบลบางขุนทอง ในสัดสวนที่เทากันแตนอยกวาตําบลพรอน ในขณะที่ตําบลเจะเหและ
ตําบลศาลาใหมกลับพบวา มีจํานวนสมาชิกที่นับถือศาสนาพุทธและใชภาษาตากใบนอย และมีผูนับ
ถือศาสนาอิสลามและใชภาษามลายูมากกวา 3 ตําบลขางตน
3.1.2 การสํารวจกลุมตัวอยางประชากรเปาหมาย
หลังจากผูวิจัยสํารวจความหนาแนนของแตละตําบล จนพบวาตําบลพรอนเปน
ตําบลที่มีความหนาแนนของการใชภาษาตากใบมากที่สุด และมีความเปนไปไดที่จะเลือกใหเปนพื้นที่
เปาหมายในการเก็บขอมูลวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลสวนบุคคล
ของสมาชิ กในตํ า บลพร อนโดยเฉพาะเพีย งพื้ น ที่เ ดีย ว ในการลงสํารวจขอมูล สว นบุคคลนี้ ผูวิจัย
ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยสํารวจตามบานและสัมภาษณจากแบบสอบถามสํารวจ
ข อมู ล รายบุ คคล จากการสํ า รวจครั้งนี้ ผูวิจัย เก็บ กลุมตัว อยางประชากรไดจํานวน 60 คน ซึ่งใน
แบบสอบถามสํารวจขอมูลดานอายุ ผูวิจัยไดแบงชวงอายุเบื้องตนเปนชวงละ 10 ป ดังนี้ 10-20 ป,
21-30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป และ 60 ปขึ้นไป พบวา สมาชิกในตําบลพรอนสวนใหญอยูในระดับอายุ
51-60 ป รองลงมาคื อ ระดั บ อายุ 21-30 ป 60 ป ขึ้ น ไป และ 10-20 ป ตามลํ า ดั บ และสอบถาม
เบื้องตนเกี่ยวกับภาษาที่ใชสื่อสารในชุมชน จากแบบสํารวจพบวา สมาชิกสวนใหญมีความรูและใช
ภาษาตากใบ รองลงมาคือภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ตามลําดับ ในการสํารวจครั้งนี้ ไมพบผูใช
ภาษามลายูในตําบลพรอน
จากขอมูลการสํารวจนํารอง (pilot study) ผูวิจัยจึงไดนําผลการศึกษาวิเคราะห
เบื้องตนมากําหนดพื้นที่เปาหมายที่แนนอน นั่นคือ ตําบลพรอน และกําหนดกลุมเปาหมายผูใหขอมูล
ที่ปจจัยดานอายุ โดยจัดแบงกลุมอายุเปน 3 รุน เพื่อกําหนดตัวแทนผูใหขอมูลแตละรุน ไดแก วัยหนุม
สาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุ และผูวิจัยไดศึกษาแบบสอบถามอื่นๆ เพิ่มเติม และกําหนดใหงานวิจัย
นี้เปนการวิจัยแบบพรรณนา (descriptive) ตามระเบียบวิธีทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics)
กลาวคือ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบตามตัวแปร
ของอายุของผูพูด เพื่อพิจารณาการแปรด านสถานการณ การใชภาษาของผู พูดแตละรุนอายุ และ
พิจารณาความสามารถดานการใชภาษาในแงของการรับรู (perception) ของผูพูดเอง ทั้งในแงการ
พูด การฟง
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ผูวิจัยเห็นวาการสํารวจสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบโดย
ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณบางสวนนั้นทําใหเห็นภาพกวางเชิงปริมาณ แตในแงของมิติเชิงลึกที่
จะทําใหเห็นบริบทการใชภาษาตากใบของคนในพื้นที่อยางที่เปนธรรมชาติและเปนจริง ทั้งบริบททาง
สถานการณ ทางสังคมและวัฒนธรรมของการใชภาษา ผูวิจัยจึงใชวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
(ethnographic method) เพื่อศึกษาขอมูลจากการสังเกตการใชภาษาในสถานการณจริงแบบมีสวน
รวม (participant observation) โดยเลือกกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยสามารถติดตามและสังเกตการใช
การใชภาษาตามแวดวงภาษาตามที่เกิดขึ้นจริง โดยสังเกตการใชภาษารวมถึงการเลือกใชภาษากับ
คูสนทนาตามสถานการณตางๆ เปนระยะเวลาตอเนื่องกันระยะหนึ่ง และนําผลที่ไดมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคการวิจัยแตละขอที่ผูวิจัยไดกําหนดไว
3.2 การคัดเลือกชุมชนสําหรับเก็บขอมูล
เนื่องจากงานวิจัยนี้ตองการสํารวจสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ
ในอําเภอตากใบ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวิจัยในพื้นที่ที่มีการใชภาษาตากใบจริงๆ จากขอมูลการสํารวจ
เบื้องตนในการวิจัยนํารอง (pilot study) ของผูวิจัย พบวาประชากรในตําบลพรอนมากกวารอยละ
98 นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และเป น ตํ า บลที่ สํ า รวจแล ว พบว า มี ค นตอบคํ า ถามว า ใช ภ าษาตากใบใน
การสื่อสารและการสนทนามากที่สุด เมื่อเทียบกับบรรดาตําบลตางๆ ของอําเภอตากใบ เปนตําบลที่มี
ผูใชภาษาตากใบหนาแนนมากกวาตําบลอื่นๆ สวนประชากรของตําบลเจะเหกวารอยละ 70 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งใชภาษามลายูในการสื่อสารมากกวา ผูวิจัยจึงกําหนดพื้นที่สําหรับเก็บขอมูล เปน
ประชากรในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
3.3 การคัดเลือกกลุมตัวอยางประชากร
3.3.1 การกําหนดจํานวนประชากร
จากขอมูลสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2557 ที่ผูวิจัยไดจากกํานันตําบลพรอน ทํา
ให ทราบว า ประชากรในตํ า บลพร อนมีจํานวนทั้งสิ้น 4,004 คน ผูวิจัย จึงคิดคํานวณจํานวนกลุ ม
ตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซึ่งจะกําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และ
กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 ไดดังนี้
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n =

N
1+Ne2

เมื่อ

n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหมีได = 0.05

แทนคาสูตร

n =

4,004
1+4,004(0.05)2
N = 364 คน

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดคือ 364 คน ในการตอบแบบสอบถาม
โดยจะแจกแบบสอบถามด ว ยวิ ธี สุ ม อย า งง า ย (Simple Random Sampling) เดิ น ตามบ า นเพื่ อ
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม หลังจากลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บขอมูลกลับพบปญหาวา ไมสามารถหา
ประชากรกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไวในขางตนได จึงไดกลุมตัวอยางประชากรตามจริงทั้งสิ้น 262
คน ทั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหวา อาจเกิดจากการนิยมสงลูกหลานออกไปเรียนนอกพื้นที่ และคานิยมให
ลูกหลานรับราชการหรือทํางานในสวนราชการและบริษัท จึงเปนเหตุใหมีประชากรบางสว นต อง
ทํางานในตางจังหวัด ไมไดอยูในพื้นที่ ทําใหประชากรที่กลาวขางตนมีแตชื่อในสํามะโนประชากร แต
ไมมีตัวตนในพื้นที่จริง
การเก็บขอมูลจากสังเกตอยางมีสวนรวมกับสมาชิกในชุมชน เนื่องจากการศึกษา
นี้ ผูวิจัยมุงศึกษาขอมูลเรื่องสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ โดยใชแวดวงการใช
ภาษาที่มีสถานการณตางๆ ประกอบดวย ดังนั้น นอกจากจะเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแลว ผูวิจัย
เลือกการสังเกตและมีสวนรวมกับสมาชิกในชุมชนในการเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาอีกดวย ทั้งนี้
ผูวิจัยไดสอบถามความสมัครใจของครอบครัวที่จะเปนอาสาสมัครใหขอมูล โดยเลือกครอบครัวที่จะมี
คน 3 รุนอายุอยูในบานเดียวกัน และอนุญาตใหผูวิจัยอาศัยอยูในหมูบานและตามสังเกตการณใช
ภาษาไดในระยะเวลาที่กําหนดตอเนื่องเปนเวลา 2 เดือน แตเนื่องจากขอจํากัดดานสถานการณความ
ไมสงบในพื้นที่ และการที่ผูวิจัยเปนคนนอกพื้นที่ จึงทําใหมีครอบครัวที่ตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว
เพียง 1 ครอบครัวที่ยินยอมใหทําวิจัย
นอกจากนี้ ยั งมีข อจํา กัด ดานเวลาที่ ไ มส ามารถทํ าใหผูวิจัย เก็ บ ข อ มูล ได อ ย า ง
ตอเนื่องบางครั้งผูวิจัยไดรับการแจงขอมูลวาใหออกจากพื้นที่ไปกอนเพื่อความปลอดภัย ทําใหการเก็บ
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ขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมตอหยุดชะงักระยะหนึ่ง เมื่อผูวิจัยไดรับแจงวาปลอดภัย จึงจะ
สามารถเขาเก็บขอมูลในพื้นที่ได แตผูวิจัยก็อยูอาศัยกับครอบครัวผูใหขอมูลและติดตามการใชภาษา
ของสมาชิกในครอบครัวเปาหมายตามที่ไดรับอนุญาต พรอมทั้งรวมทํากิจกรรมในสังคมพรอมกับผูให
ขอมูลดวย
3.3.2 การกําหนดคุณสมบัติของประชากรผูใหขอมูล
เงื่อนไขในการเลือกกลุมประชากรที่เปนผูใหขอมูลในงานวิจัยนี้ ทั้งผูใหขอมูลใน
การตอบแบบสอบถามและผูใหขอมูลที่เปนครอบครัวเพื่อเขาสังเกตอยางมีสวนรวม นั่นคือ เรื่องของ
อายุ โดยผูวิจัยกําหนดไววาเปนคนที่มีอายุ 3 ชวงอายุดวยกัน ดังนี้
1. ผูที่มีอายุระหวาง 18-30 ป เปนตัวแทนของผูใชภาษาวัยหนุมสาว
2. ผูที่มีอายุระหวาง 35-50 ป เปนตัวแทนของผูใชภาษารุนวัยกลางคน
3. ผูที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป เปนตัวแทนของผูใชภาษาวัยสูงอายุ
การที่ผูวิจัยกําหนดระยะหางของแตละชวงกลุมอายุของตัวอยางประชากรที่ 5 ป
นั่นคืออายุ 18-30 ป อายุ 35-50 ป และ อายุ 55 ปขึ้นไป เนื่องจาก ขอจํากัดของจํานวนประชากร
ผูใหขอมูลในพื้นที่ตามที่ผูวิจัยไดจากขอมูลนํารองพบวา จํานวนประชากรในแตละกลุมอายุมีจํานวน
ไมมากพอที่จะใหขอมูล จึงไมสามารถทิ้งชวงหางของการเก็บขอมูลได เพราะจะทําใหจํานวนกลุม
ตัวอยางประชากรนอยลง ทําใหผูวิจัยกําหนดกลุมอายุในการเก็บขอมูลตามที่กลาวมาขางตน
สํ า หรั บ วั ย หนุ มสาว การที่ผูวิจัย เริ่มเก็บ ในชว งอายุ 18 ป นั้ น เนื่องจากความ
จํ าเป น เรื่ องการขอจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคน หากผูวิจัย เก็บ กลุ ม ตัว อย างที่ อายุ ไม ถึ ง 18 ป ผูวิจัย
จําเปนตองขอความเห็นชอบจากผูปกครอง ในการเก็บขอมูลของผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย การ
เดินตามบานคนเพื่อสัมภาษณอาจทําใหเสียเวลาและจําเปนตองรอผูปกครองเพื่อเซ็นอนุญาต ผูวิจัยจึง
กําหนดระดับอายุวัยหนุมสาวในงานวิจัยนี้อยูที่ 18-30 ป
สํ า หรั บ การเลื อ กกลุ ม เป า หมายครอบครั ว เพื่ อ สั ง เกตการณ ใ ช ภ าษาตาม
สถานการณตางๆ นั้น ผูวิจัยเลือกสังเกตการเลือกใชภาษาในบาน ที่ทํางาน และสถานที่ตางๆ ตาม
สถานการณ และกรอกขอมูลการใชในแบบกรอกขอมูลที่สรางขึ้น พรอมทั้งจดบันทึกประกอบ การ
สังเกตในทุกๆ ครั้งที่ไดเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ในบางครั้งหากไดรับอนุญาตจากกลุมตัวอยางก็จะมีการ
บันทึกเสียงรวมดวย หากสถานการณใดที่ผูใหขอมูลไมอนุญาตใหบันทึกเสียงการสนทนา ผูวิจัยจะใช
การบันทึกภาคสนามในการเก็บขอมูลเชิงสังเกตภาคสนามแทน
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3.4 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสังเกตแบบมีสว นรวม ในตําบลพร อน
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 สวนการเก็บ
ขอมูลแบบสังเกตแบบมีสวนรวมอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 ผูวิจัย
ดําเนินการลงพื้นที่และสอบถามดวยตนเอง พรอมทั้งเขาสังเกตอยางมีสวนรวมกับสมาชิกในครอบครัว
ตามกลุ มตั ว อย า งที่ คัดเลื อกไว โดยเขาไปพักรว มกับ สมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางนี้เปนเวลา
2 เดือน เพื่อสังเกตการณรวมสื่อสารของสมาชิกผูใหขอมูล
3.5 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยนี้ประกอบดวย 1) แบบสอบถามเรื่องสถานการณ
และทัศนคติการใชภาษาตากใบ 2) แบบกรอกขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม โดยมีรายละเอียด
ในการสรางเครื่องมือตางๆ ดังนี้
3.5.1 แบบสอบถามเรื่องสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเรื่องสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบสําหรับ
ใชในการสัมภาษณและใชบันทึกขอมูลที่ได แบบสอบถามเรื่องสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอ
ภาษาตากใบนี้ ผูวิจัยศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยของ Grimes (1986 อางใน
Chanmekha, 2003: p.20) และยูทากะ โทมิโอกะ (2552) และนํามาประยุกตเพื่อนําไปสัมภาษณ
ประชากรกลุ ม ตั ว อย า งในวั ย 18-55 ป ขึ้ น ไป โดยประชากรที่ คั ด เลื อ กเป น กลุ ม ตั ว อย า งจะต อ ง
ประชากรที่อาศัยอยูในในตําบลพร อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวม 262 คน ในการตอบ
แบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดลงพื้นที่ตามบาน และตามรานคาในชุมชนเพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีสุมอยางงายดวยตนเอง ซึง่ ในแบบสอบถามประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูบอกภาษา ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับอายุ
เพศ ระดับการศึกษา ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งใชสอบถามขอมูลทั่วไป และขอมูลที่ไดนี้จะเปน
ขอมูลสําคัญ เปนตัวแปรที่นําไปพิจารณาวิเคราะหตอไป
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการใช ภ าษา ผู วิ จั ย ประเมิ น เฉพาะ
ความสามารถในดานการฟง และการพูดของกลุมตัวอยางประชากร และนําไปประเมินโดยใชแบบ
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ประเมิ น ความสามารถทางภาษาของ The Foreign Service Institute (FSI) เพื่ อ ประเมิ น
ความสามารถในการใชภาษาของตนเอง (Self-assessment) ของผูพูด
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอภาษา ผูวิจัยใชแบบสอบถามประเมินทัศนคติ
ทั้งตอภาษาตากใบ และภาษาไทยมาตรฐานที่ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของยูทากะ โทมิโอกะ (2552)
ซึ่งมีขอคําถามที่วัดทศนคติเชิงบวกและเชิงลบ ผูวิจัยเลือกเฉพาะขอคําถามที่เขากับบริบทของการใช
ภาษาตากใบและภาษาไทยกลางของคนในอําเภอตากใบ การเลือกประเมินทัศนคติภาษาตากใบไป
พรอมกับภาษาไทยมาตรฐานนี้ เพื่อพิจารณาประเมินเปรียบเทียบหาความแตกตางทางทัศนคติตอทั้ง
2 ภาษาของกลุมตัวอยางใหชัดเจนขึ้น หากรูแคทัศนคติภาษาของภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว
อาจทําใหไมสามารถเปรียบเทียบและเห็นแนวโนมที่จะเกิดตอภาษาที่จะศึกษาได ผูวิจัยไดดัดแปลง
และตัดขอคําถามโดยในแบบสอบถามเรื่องสถานการณการใชภาษา โดยผูวิจัยไดปรับโดยการตัดขอ
คําถามเดิมจากการสํารวจนําร อง (pilot study) ออก เชน คําถาม “คุณพูดภาษาอะไรเวลาทํา ไร
ทํานา” เพราะผูวิจัยเห็นวาสามารถนําไปรวมอยูในคําถามของสถานการณในที่ทํางานได หรือในขอ
คําถามของการสํารวจนํารอง (pilot study) จะถามวา “คุณพูดภาษาอะไรกับปูยาตายาย, พอแม,
พี่นอง และลูก” ผูวิจัยปรับเปนคุณพูดภาษาอะไรในครอบครัว สวนในแบบสอบถามทัศนคติตอภาษา
ตากใบ ผูวิจัยไดปรับใชคําถามจากแบบสอบถามของยูทากะ โดยปรับเพิ่มขอคําถามในขอที่ 1 “เปน
ภาษาที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี” เพื่อดูวากลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติอยางไรตอภาษาตากใบและ
ภาษาไทยมาตรฐาน และตัดขอคําถามที่วา “ทื่อๆ ไมมีความหลากหลาย”, “สุภาพ”, “ไมสุภาพ”,
“ไมสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน” และ “ไมมีแบบแผน” ออก เพราะจากการสํารวจนํารอง (pilot
study) และจากการศึกษาคนควางานวิจัย ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา ภาษาตากใบใชอักษรเขียนอยาง
ภาษาไทยมาตรฐาน และไมใชภาษาที่ใชในพิธีกรรมใดๆ และยังเปนภาษาที่ใชในทองถิ่นมีเพียงสําเนียง
และคําศัพทเฉพาะที่บงชี้ความเปนภาษาตากใบ จึงไมมีแบบแผนในการใชแตอยางใด ผูวิจัยจึงไมเลือก
2 ขอนี้มาใสในแบบสอบถามทัศนคติของผูวิจัย สวนอีก 2 ขอคําถามที่ผูวิจัยคัดออกคือ ไมสามารถ
แสดงอารมณไดชัดเจน และทื่อๆ ไมหลากหลาย เพราะผูวิจัยเห็นวา คําถามวาแสดงอารมณไดชัดเจน
และมี คํ า สํ า นวนหลากหลาย จะได ค า ระดั บ ที่ เ ห็ น ผลชั ด อยู แ ล ว จึ ง ไม เ ลื อ กคํ า ถามนี้ ไ ปใช ใ น
แบบสอบถาม ทั้งนี้ผูวิจัยไดเพิ่มเติมขอมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเขาไปในแบบสอบถาม เพื่อถามพิจ ารณา
ทัศนคติในการมองภาษาของตนเองวามีศักดิ์ศรีมากนอยเพียงใด
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษา ผูวิจัยดัดแปลงมาจากงานวิจัยของยูทา
กะ โทมิโอกะ (2552) เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาประเมินวากลุมตัวอยางประชากรจะเลือกภาษา
แตกตางไปตามสถานการณการใชภาษาที่เปนทางการหรือไมเปนทางการอยางไร

Ref. code: 25595406300029LWA

42

3.5.2 แบบบันทึกขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม
ผู วิ จั ย สร า งแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล จากการสั ง เกตอย า งมี ส ว นร ว ม (Participant
Observation) เพื่อบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในกิจกรรมที่ผูวิจัยเฝาติดตาม ผู
บอกภาษา ผูวิจัยเปนผูสังเกต บันทึก และจดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลของการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกภาษา ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Fishman และ Gal (อางใน Fasold, 1984)
รวมถึงงานวิจัยของ Grimes (1986 อางใน Chanmekha, 2003: p.20) ทั้งนี้แบบสังเกตอยางมีสวน
รวมนี้เปนเพียงแนวทางในการบันทึกขอมูลของผูวิจัยเทานั้น การจดบันทึกการสังเกตจริงๆ จะจด
บันทึกลงในสมุดของผูวิจัยซึ่งจะมีรายละเอียดมากกวา
การเก็บขอมูลโดยการสังเกตอยางมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดเพียง
1 ครอบครัว ซึ่งอาจไมใชตัวแทนกลุมประชากรทั้งหมด แตการเก็บขอมูลแบบนี้เปนการเก็บ ขอมูล
เชิงลึก ใชเวลาในการเก็บขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่ง และกระทําอยางใกลชิด จึงทําใหเห็นรายละเอียด
และความซั บซ อนของการใช ภาษาไดเต็มที่ อีกทั้งเปน ที่รู กัน อยูแลววาอําเภอตากใบจัด เป น พื้ น ที่
อันตราย เปนพื้นที่ที่มีเหตุการณความไมสงบ หรือพื้นที่สีแดง จึงเปนการยากลําบากที่ผูวิจัยตองดูแล
ตัวเองในการเขาอยูในพื้นที่และหาครอบครัวกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล
ระหวางที่ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดพยายามคัดเลือกครอบครัวที่ใหขอมูลในแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษา
ตากใบ เพื่อหาครอบครัวกลุมตัวอยางที่จะขอพักอาศัยในการเก็บขอมูลใหตรงตามเงื่อนไขการวิจัย
และการขอจริยธรรมการวิจัยในคน คือ ครอบครัวที่มีประชากร 3 รุนอายุ ไดแก วัยหนุมสาว ที่มีอายุ
ระหวาง 18-30 ป วัยกลางคน ที่มีอายุระหวาง 35-50 ป และวัยสูงอายุ ที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป และ
ไดรับการสัมภาษณจากแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติ การใชภาษาตากใบ ครอบครัวที่ ได
ประกอบดวย วัยหนุมสาวผูหญิงจํานวน 2 คน เปนพี่นองกัน โดยพี่สาวคนโตมีอายุ 25 ป นองสาวคน
เล็ก มีอายุ 22 ป เปนพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรทั้งคู วัยกลางคน ที่มีอายุระหวาง
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
ทองถิ่นตากใบ
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา การบันทึกขอมูลในแบบบันทึกการสังเกตอยางมี
สวนรวมนี้ เปนเพียงแนวทางใหผูวิจัยสังเกตในสวนของการเลือกภาษาตามสถานการณการใชภาษา
โดยผูวิจัยจะแบงเปน 7 สถานการณ ไดแก สถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใช
ภาษาในหมูญ
 าติพี่นอง สถานการณการใชภาษากับเพื่อนบาน สถานการณการใชภาษาในสถานศึกษา
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สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในการติดตอคาขาย และสถานการณการใช
ภาษาในการติดตอราชการ ซึ่งผูวิจัยกําหนดตัวอักษรที่ใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษา
ตามสถานการณการใชภาษา ดังนี้
TB
T
TB-T
M
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ภาษาตากใบ
ภาษาไทยกลาง
ใชทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง
ภาษามลายู
ภาษาอื่นๆ

สวนการเลือกภาษาของคูสนทนา จะแบงออกเปน 9 กรณี ไดแก พระสงฆ ผูที่
อาวุโสกวา พอแม เพื่อนที่มีอายุเทากัน เพื่อนบาน เด็ก พอคา/แมคา หมอ/พยาบาล และเจาหนาที่
ราชการ โดยผูวิจัยกําหนดตัวอักษรในการกรอกขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษาตามคูสนทนา ดังนี้
TB
T
TB-T
M
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ภาษาตากใบ
ภาษาไทยกลาง
ทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง
ภาษามลายู
ภาษาอื่นๆ

กอนจะเก็บขอมูลในชุมชน ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารใบยินยอมในการทําวิจัยในคน
โดยส ง เรื่ อ งไปขออนุ มั ติ จ ากคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน ม.ธ. ชุ ด ที่ 2 และได รั บ
การอนุ มั ติ ใ นวั น ที่ 28 เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2558 รหั ส โครงการคื อ 085/2558 การจั ด ทํ า เอกสาร
ใบยินยอมในการทําวิจัยในคนนี้ เพื่อขออนุญาตกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยจะตองไปเก็บขอมูล และเมื่อไดรับ
อนุญาตใหเก็บขอมูลไดแลว จึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคที่วางไว
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3.6 การเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้มี 2 สวน ไดแก
3.6.1 การเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหประชากรกลุมตัวอยางตอบ โดยใชวิธีสุมอยางงาย
เดินตามบานหรือนัดกลุมตัวอยางผานกํานัน บัณฑิตอาสาหมูบาน และนักเรียนในชุมชนตําบลพรอน
และไดขอมูลทั้งสิ้น 262 คน ทั้งนี้กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําการขออนุญาตหัวหนาชุมชน ซึ่งในที่นี้
ไดแกกํานันตําบลพรอน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลตามที่ระบุไวในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูวิจัยสัมภาษณกลุมตัวอยางและจดบันทึกตามที่กลุมตัวอยางตอบดวย
ตนเอง หากมีกลุมตัวอยางหลายทาน ปราชญหมูบานจะชวยผูวิจัยสัมภาษณและจดบันทึกไปพรอมกับ
ผูวิจัย
3.6.2 การเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา
การเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา ผูวิจัยไดเลือกใชการสังเกตอยางมีสวนรวม
การปฏิสัมพันธกับผูใหขอมูล โดยใชเวลาในการอยูอาศัยและการสนทนาพูดคุยจนไดรับความไววางใจ
ใหผูวิจัยอยูกับครอบครัวของผูให ขอมูล ได และอนุญาตใหผูวิจัยติดตามสังเกตการณใชภาษาตาม
สถานการณตางๆ ตามที่กําหนดไว พรอมทั้งใหบันทึกเสียงสนทนาและการบันทึกขอมูลภาคสนามได
ผูวิจัยเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
การเลื อ กภาษาตามสถานการณ 7 สถานการณ ได แ ก สถานการณ ก ารใช ภ าษาในครอบครั ว
สถานการณการใชภาษาในหมูญาติพี่นอง สถานการณการใชภาษากับเพื่อนบาน สถานการณการใช
ภาษาในสถานศึกษา สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในการติดตอคาขาย และ
สถานการณการใชภาษาในการติดตอราชการ และจดบันทึกอยางละเอียดลงในสมุดงานสังเกตอยางมี
สวนรวม การเขาอาศัยอยูในครอบครัวซึ่งเปนกลุมตัวอยางนี้ ผูวิจัยคัดเลือกแลววาเปนครอบครัวที่มี
การใชภาษาตากใบเปนภาษาแม จํานวน 1 ครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเปนคน 3 กลุมอายุ
ไดแก กลุมเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 18-30 ป กลุมวัยกลางคน ที่มีอายุระหวาง 35-50 ป และกลุม
ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป ผูวิจัยตองขออนุญาตเก็บขอมูลอยูในบานหลังเดียวกันกับครอบครัวนี้
โดยอาศัยอยูรวมอาทิตยละ 2-3 วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน และขออนุญาตเขารวมกิจกรรม
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ตางๆ เพื่อสังเกตการใชภาษาตามแตที่ทางกลุมตัวอยางจะอนุญาตใหเขารวม ทุกครั้งที่ไดรวมกิจกรรม
ตางๆ ผูวิจัยจะสังเกตและจดบันทึกขอมูลการเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยาง
3.7 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
การประมวลผลขอมูลและวิเ คราะหสถานการณ และทัศนคติการใชภาษาตากใบ ใน
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อนําขอมูลมาจัดระบบเรียบรอย จึงทําการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
การวิเคราะหความสามารถในการใชภาษา ผูวิจัยจะวิเคราะหวาประชากรกลุมตัวอยาง
มีความสามารถในการใชภาษามากหรือนอยเพียงไร ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมในการใช
ภาษา โดยแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก แบบประเมินความสามารถทางภาษาดวยตนเอง ซึ่ง
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ภ า ษ า ข อ ง The Foreign Service Institute of the U.S.
Department of State (FSI) โดยสวนแบบประเมินความสามารถทางภาษาดวยตนเองจะมีคะแนน
ตามคําตอบดังนี้
ลักษณะคําตอบ
ได
ไมได

ระดับคะแนน
1
0

ส ว นแบบสอบถามของ The Foreign Service Institute of the U.S. Department
of State (FSI) ผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับ 1 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับพื้นฐาน
คําถามคือ 1. ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระอาทิตย
มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบเรียกอยางไร คุณสามารถบอก
เขาไดหรือไม
ระดับ 2 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง
คําถามคือ 2. ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตากใบ
คุณสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปนภาษาตากใบไดหรือไม
และ 3. ถามีคนที่พูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตํารวจกับ
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คุณ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไปสถานีตํารวจใหกับเขาเปน
ภาษาตากใบไดหรือไม
ระดับ 3 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดี
คําถามคือ 4. สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตองพา
เขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการอธิบายวิธีกินยา
คุณสามารถเขาใจสิ่งที่หมอบอกไดหรือไม
และ 5. คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดูแลตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยาตรงเวลา ใหกับเพื่อนบานที่ไม
สบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม
ระดับ 4 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดีมาก
คําถามคือ 6. คุณสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาที่การงาน เปน
ภาษาตากใบไดหรือไม
7. คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่ไหน พอแม
ของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม
และ 8. คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่ไหน พอ
แมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม
ระดับ 5 มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับเดียวกับเจาของภาษา
คําถามคือ 9. คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่ไหน
พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม
และ 10. คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่
ไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม
ขอคําถามจะมีระดับของความสามารถของการใชภาษาดังอธิบายไวขางตน หากผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบวา “ได” ในขอใดก็จะสื่อระดับความสามารถเปนคารอยละในแตละชวงอายุ
และนําไปวิเคราะหตอไป
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(1) การวิเคราะหทัศนคติของประชากรกลุมตัวอยาง โดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย เพื่อพิจารณาวามีกลุมตัวอยางประชากรเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด และคน
ในชุมชนตากใบมีทัศนคติทางบวกหรือทางลบมากนอยเพียงใด
ในการพิจารณาวาคําถามแตละขอ มีคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด ได
คํานวณคาเฉลี่ยโดยแปลงตัวเลือกเปนคะแนน 1 ถึง 5 ตาม ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ดังแสดงในตารางที่ 3.1 เพราะฉะนั้น คําบอกลักษณะที่มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับ 5 แสดงวามีคนเห็นดวย
จํานวนมาก สวนคําบอกลักษณะที่มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีคนไมเห็นดวยจํานวนมาก
ตารางที่ 3.1
ตารางคะแนนเพื่อพิจารณาอัตราสวนของคนที่เห็นดวย
ตัวเลือก
คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
คอนขางไมเห็นดวย
2
ปานกลาง
3
คอนขางเห็นดวย
4
เห็นดวยอยางยิ่ง
5
ผู วิ จั ย จะพิ จ ารณาว า กลุมตัว อยางประชากรมีทัศนคติทางบวกหรือทางลบตอภาษา
ตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน และมีทัศนคติ ท างบวกหรื อ ทางลบน อ ยเพี ย งใด นอกจากนี้ ยัง
พิจารณาวามีความแตกตางตามอายุ
การวิเคราะหการเลือกภาษาของประชากรกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะวิเคราะหวา ภาษาใด
เปนภาษาที่กลุมตัวอยางแตละกลุมเลือกใชในแตละสถานการณการใชภาษาและคูสนทนามากที่สุด
เพื่อนํามาวิเคราะหแนวโนมในการใชภาษา โดยแบงวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก การเลือกภาษาตาม
สถานการณการใช ภาษา และการเลือกภาษาตามคูส นทนา ผูวิจัย นําขอมูล ที่ไดมานําเสนอในรูป
มาตราชี้บง (Implicational Scale) ตามแบบของ Gal (อางใน Fasold, 1993) ซึ่งมาตราบงชี้นี้จะ
แสดงความสัมพันธของขอมูลแตละหนวย
(2) การวิเคราะหตีความภาพรวมชุมชนเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลในการธํารงภาษา
และการเปลี่ยนภาษาของชุมชนชาวตากใบ ตามแนวคิดของ Fishman (อางใน Holmes, 1993)
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และแนวคิดในการศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษาของ Fishman (1992) ซึ่งใหความสําคัญกับการสื่อสาร
ระหวางวัยมาก โดยเห็นวาปจจัยหลักในการจัดระดับภาษาในการศึกษาภาวะวิกฤติทางภาษานั้ น
จํ า เป น ต อ งดู พ ลั ง ทางภาษาโดยใช ห ลั ก การของรู ป แบบ จึ ง เสนอกรอบประเมิ น ที่ เ รี ย กกั น ว า
Fishman’s GIDS ซึ่ ง Fishman ไดกําหนดกรอบไวโ ดยใหร ะดั บ 1 คื อ ภาษาที่ยังใชกัน อยู อ ย า ง
แพรหลาย ไปจนถึงระดับ 8 คือ ภาษาที่ไมมีผูใชแลว กรอบแนวคิดนี้ Fishman ไดใชกรอบแนวคิด
ของ UNESCO และ Ethnologue (สถาบั น ภาษาของโลก) มาประยุ ก ต ซึ่ ง มี ข อ แตกต า งตรงที่
UNESCO จะใหความสําคัญกับการสงผานภาษาระหวางวัย ในขณะที่ Ethnologue ใหความสําคัญ
กับจํานวนของผูพูดภาษาที่ 1 เปนหลักสําคัญ เมื่อ Fishman นํามาประยุกตจึงไดกรอบการประเมิน
พลังของการใชภาษาออกมาไดเปน 8 ระดับเรียงไปเปนระดับดังตอไปนี้
ระดับออนแอ
ระดับ 8 ผูพูดภาษาที่ยังคงเหลือเปนผูพูดในวัยสูงอายุ
ระดับ 7 ภาษาที่รุนพอแมรูจักดีพอที่จะใชกับรุนลูก แตก็ไมไดใชภาษานั้นถายทอด
ใหกับรุนลูก
ระดับ 6 ภาษาที่ใชพูดสื่อสารโดยผูพูดทุกวัย และเปนภาษาที่หนึ่งของเด็ก
ระดับ 5 ภาษาพูดที่ผูพูดทุกวัยใชสื่อสารกันอยางเขาใจดี และเมื่อถายทอดเปน
ภาษาเขียนยังสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี
ระดับเขมแข็ง
ระดับ 4 ภาษาที่นําไปใชในระบบการศึกษา
ระดับ 3 ภาษาที่ใชในชุมชนหรือ ภูมิภาค แตคนในชุมชนและคนนอกชุมชนยัง
สามารถเขาใจกันได
ระดับ 2 ภาษาที่ใชในชุมชน ภูมิภาค สื่อสารมวลชนของภูมิภาคและบริการรัฐ
ระดับ 1 ภาษาที่ใชในราชการ การทํางาน สื่อสารมวลชน รัฐ ทั่วประเทศ
3.8 การสรุปผลและอภิปรายผล
ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาทั้งหมดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การตอบคําถามหลักเกี่ยวกับสถานการณภาษาตากใบที่อยูทามกลางสถานการณทางสังคม และจาก
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ผลการวิเคราะหที่ไดจากขอ 3.7 เพื่อคาดการณถึงแนวโนมที่นาจะเกิดขึ้นกับภาษาตากใบ รวมไปถึง
การอภิปรายผลที่เนนไปสูการสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการวางแผนและธํารงรักษาภาษาใน
ทองถิ่น รวมทั้งการใชการศึกษาภาษาเปนฐานคิดในการพัฒนาโครงการเพื่อสรางความปรองดองและ
ความเขาใจซึ่งกันและกันใหเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
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บทที่ 4
สถานการณการใชภาษาตากใบ
ในบทที่ 4 ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหสถานการณการใชภาษาตากใบ ในอําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาสที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใช
ภาษาตากใบ ในประเด็นตอไปนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ กลุ ม ตั ว อย างประชากรประกอบด ว ย ข อ มู ล ส ว นตั ว
เกี่ยวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา
และสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษา
อีกทั้งยังใชการสังเกตอยางมีสวนรวมสําหรับกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยเฝาสังเกตติดตาม
ผู บ อกภาษา เพื่ อใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการวิ เคราะหเ กี่ ย วกั บ การเลื อกภาษา โดยพิจ ารณาจาก
การเลื อกใช ภ าษากั บ คู สนทนา ตามสถานการณการใชภาษา ดังรายละเอีย ดที่ไดกลาวมาแลวใน
บทที่ 3 ผลของการวิเคราะหดานสถานการณการใชภาษาตากใบ มีดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมตัวอยางประชากร
4.1.1 ผลสํารวจกลุมประชากรในพื้นที่
หลังจากที่ผูวิจัยลงพื้นที่และดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนในบทที่ 3 เสร็จสิ้น
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 262 คน ทั้งนี้จํานวนกลุมตัวอยางประชากรที่ไดนั้นจากเดิมผูวิจัยคํานวณหาจํานวน
กลุ มตั ว อย า งประชากรโดยใช สู ตรของยามาเน (Yamane, 1973) ได 364 คน แต พบว า ในพื้ น ที่
ดังกลาวเปนพื้นที่สีแดงซึ่งมีเหตุการณความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนใต สงผลใหเกิดความนิยม
สงลูกหลานออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาตางพื้นที่ และประชากรบางสวนมีการโยกยายถิ่นเพื่อ
ทํางานนอกพื้นที่ ตามคานิยมของการใหลูกหลานรับราชการหรือทํางานในหนวยงานราชการ หรือ

Ref. code: 25595406300029LWA

51

ทํางานบริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเปนเหตุใหมีประชากรบางสวน ไมไดอยูในพื้นที่ ทํา
ใหประชากรดังกลาวมีแตชื่อในสํามะโนประชากรของหนวยงานภาครัฐ แตไมมีตัวตนในพื้นที่จริงของ
ชวงระยะเวลาที่ผูวิจัยเก็บขอมูล การศึกษาในสวนที่ 1 เปนขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางประชากร
ประกอบด ว ย ข อมู ล เกี่ ย วกั บ อายุ เพศ ระดับ การศึ ก ษา ภาษาแมห รือภาษาแรกที่ กลุ มตั ว อย า ง
ประชากรใช และภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางประชากร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาวิเคราะห ซึ่งขอมูลทั่วไปดานประชากรปรากฏดังในตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1
แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชากร
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชากร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
กลุมอายุ 18-30 ป
กลุมอายุ 35-50 ป
กลุมอายุ 55 ปขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปริญญาตรี/ปวส.
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
รับจาง

จํานวน

รอยละ

106
156
262

40.5
59.5
100.0

49
142
71
262

18.7
54.2
27.1
100.0

77
82
96
7
262

29.4
31.3
36.6
2.7
100.0

118

45.0
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ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชากร
คาขาย
ทําสวน/ทํานา
รับราชการ
อาชีพสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จํานวน
31
25
61
11
16
262

รอยละ
11.8
9.5
23.3
4.2
6.1
100.0

จากตารางที่ 4.1 แสดงให เ ห็ น ถึ ง ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า งประชากรใน
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบวา กลุมตัวอยางประชากรเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย
อายุของกลุมตัวอยางประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดคือ กลุมอายุ 35-50 ป คิดเปนรอยละ 54.2
สํ า หรั บ ระดั บ การศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งประชากรทั้ ง 262 คน มี ร ะดั บ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 96 คน คิดเปนรอยละ 36.6 ซึ่ง
ใกลเคียงกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาที่มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ
31.3 และจากขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในพื้นที่เปนประชากรที่มีการศึกษา และ
สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ ปวช. ถึง ระดับปริญญาตรี และสําหรับการศึกษาที่สูงกวาระดับ
ปริญญาตรี คือ สําเร็จปริญญาโท ในสวนอาชีพของกลุมตัวอยางประชากรพบวา สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง ถึง 118 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยางประชากร โดยอาชีพรับจางจะไดแก
รับจางกรีดยาง รับจางเลี้ยงสัตว และรับจางทั่วๆ ไป ซึ่งอาชีพสวนใหญแมจะเปนอาชีพรับจาง แต
อาชี พ รั บ ราชการก็ มี จํ า นวนไม น อ ย คื อ มี จํ า นวน 61 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 23.3 ของกลุ ม ตั ว อย า ง
ประชากร ทั้งนี้พบวา อาชีพรับราชการไดแก ขาราชการทองถิ่น เชน พนักงานเทศบาล พนักงาน
อําเภอ พนักงาน อบต. พนักงานปาไม และขาราชการครู
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูที่มีอาชีพรับราชการสวนใหญ หากมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มักเปนผูที่มีอาชีพรับราชการครู หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสวน
ใหญผูวิจัยจะไดพูดคุยสัมภาษณในวันเสาร-อาทิตย นอกจากนี้ผูที่รับราชการในองคกรสวนทองถิ่น ทั้ง
พนั ก งานเจ า หน า ที่ เ ทศบาล พนั ก งานอํ า เภอ และพนั ก งาน อบต. พบว า จะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่
หลากหลาย เชน ผูมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จะทําหนาที่เปนพนักงานขับรถ พนักงาน
เดินเอกสาร รวมทั้งอาสาสมัครปองกันภัย สําหรับการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สวนใหญจะเปน
เจาพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหนาที่ประเภทงานบัญชี งานคลัง งานพัสดุ และสําหรับวุฒิการศึกษาที่สูง
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กวาปริญญาตรี คือระดับปริญญาโทนั้นมักจะดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับสูง ดังที่กลาวมานี้ สวน
ใหญเปนคนในพื้นที่ ซึ่งสามารถทํางานรับราชการในละแวกบาน และชุมชนได หากมีครอบครัวและ
สรางบานในที่ดินที่เปนมรดกตกทอด คนเหลานี้มักจะแตงงานกับคนในอําเภอเดียวกัน แตตางตําบล
หรือตางหมูบาน หากแตงงานกับคนตางถิ่น และทํางานนอกพื้นที่ไมใชในละแวกบาน เทาที่ผูวิจัย
สังเกตเห็นคือ มักสรางบานเรือนอยูในอําเภอเมือง และจะกลับมาเยี่ยมบุพการีในวันหยุดราชการ หรือ
วันเสาร-อาทิตย เทานั้น สําหรับอาชีพรับจางนั้นจากขอมูลที่ได สวนใหญจะมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และเปนคนในพื้นที่ อาศัยอยูมาแตเกิด จะมีคนตางพื้นที่บางก็มักจะมาจากการยายถิ่น
เพื่อมารับจางกรีดยาง หรือแตงงานกับคนในทองถิ่น แตมีไมมากนัก อาจเพราะปจจุบันมีเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ จึงทําใหมีคนยายออกจากพื้นที่มากกวายายเขาในพื้นที่ก็เปนได
4.1.2 กลุมตัวอยางประชากรกับการใชภาษาแรก
จากแบบสอบถามที่มีการประเมินการเลือกใชภาษาแมหรือภาษาแรกของกลุม
ตัวอยางประชากร โดยพิจารณาภาษาที่กลุมตัวอยางประชากรใชเปนภาษาแรกตั้งแตเริ่มจําความได
และใชติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งภายในบานและชุมชนภาษา ผลการวิเคราะหมีรายละเอีย ดดัง
ปรากฏในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
แสดงคารอยละของภาษาแรกที่กลุมตัวอยางประชากรที่ใชภาษาตากใบเปนภาษาแม
ภาษาแรกที่
กลุมตัวอยางประชากร (262)
กลุมตัวอยางประชากรใชสื่อสาร
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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ภาษาที่กลุมตัว อยางประชากรใชเ ปนภาษาแมห รือภาษาแรกมากที่สุด ไดแก
ภาษาตากใบ มีจํานวนทั้งสิ้น 241 คน คิดเปนรอยละ 92 จากจํานวนประชากรกลุมตัวอยางทั้ งสิ้น
262 คน ส ว นลํ า ดั บ รองลงมาคื อ ภาษาไทยกลาง มีจํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ 6.8 ในขณะที่
ภาษาไทยใต ภาษามลายูและภาษาอีสานมีจํานวนผูใชเปนภาษาแรกเพียงภาษาละ 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.4 ของกลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด
ลักษณะสําคัญนี้ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางประชากรของตําบลพรอน ในอําเภอ
ตากใบใชภาษาแมซึ่งก็คือภาษาตากใบเปนภาษาแรกเริ่มในการสื่อสาร ซึ่งเปนภาษาพื้นฐานที่ไดรับมา
ตั้ งแต จํ า ความได ประเด็ น ที่ น า สนใจคือ มีกลุมตัว อยางประชากรเลือกตอบวาใชภ าษาไทยกลาง
ภาษาไทยใต ภาษามลายู และภาษาอีสานดวย กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามวาใชภาษาไทยกลาง
ภาษาไทยใต ภาษามลายู และภาษาอีสานนั้น จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามพบวาเปนผูที่ยาย
เข า มาอยู ใ นพื้ น ที่ ตํ าบลพร อ น เนื่ อ งจากการแต ง งานกั บ คนในพื้ น ที่ กลุ ม ตั ว อย า งประชากรที่ใช
ภาษาไทยใตนั้นเปนคนจังหวัดสงขลาแตงงานกับคนในชุมชนและรับราชการอยูในอําเภอตากใบ
สวนผูที่ใชภาษามลายูเปนภาษาแรกนั้น เปนคนไทยในจังหวัดนราธิวาสที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม แตงงานและไดอาศัยอยูในชุมชน ประกอบอาชีพเปนเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล อาศัย
อยูในชุมชนไดประมาณ 15 ป สรางบานและตั้งรกรากอยูในหมูบานซึ่งมีละแวกบานติดกับญาติพี่นอง
ของภรรยา
ผูที่ใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแรก สวนใหญเปนคนตางถิ่นอื่น พบวาโดยมากจะ
ประกอบอาชีพรับราชการครู หรือรับราชการเปนเจาพนักงานสวนทองถิ่น เชน เจาหนาที่เทศบาล
หรือเจาหนาที่อําเภอแตงงานและอาศัยอยูในหมูบานมานานมากกวา 20 ป ซึ่งคนที่มาจากตางถิ่นนี้
มักจะสอนใหลูกๆ พูดภาษาไทยกลางเปนภาษาแม จึงสงผลตอการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแรก
ของคนในกลุมอายุ 18-30 ป คิดเปนรอยละ 16.33 จากการพูดคุยสังเกต ผูวิจัยพบวา คนตางถิ่นที่พูด
ภาษาไทยกลางเปนภาษาแรกนั้น สวนใหญเมื่อหัดพูดภาษาตากใบก็พอที่จะพูดได แมสําเนียงจะเพี้ยน
ไปบาง แตก็มีสวนนอยที่จะไมสามารถใชภาษาตากใบไดแมจะอยูในพื้นที่มานาน เชน คุณครูทานหนึ่ง
มาบรรจุรับราชการครูและแตงงานกับสามีซึ่งเปนคุณครูในโรงเรียนเดียวกันมากวา 22 ป ที่พักอาศัยก็
อยูในหมูบานที่แวดลอมไปดวยคนที่พูดภาษาตากใบ แตคุณครูก็ไมพูดภาษาตากใบ ผูวิจัยถามวาจริงๆ
แลวคุณครูสามารถพูดภาษาตากใบไดหรือไม คุณครูตอบวา มาอยูใหมๆ เคยหัดพูด แตรูสึกวายาก จึง
ไมหัดตอ แตฟงเขาใจทุกอยาง และโตตอบไปมากับคนอื่นๆ ในหมูบานได ใชศัพทตางๆ สื่อสารได แต
สําเนียงนั้นจะเปนภาษาไทยกลาง ไมใชสําเนียงตากใบ
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เมื่อพิจารณาการใชภาษาแรกของคนในชุมชนตากใบควบคูกับการแบงระดับอายุ
ของกลุมตัวอยางประชากร เพื่อวิเคราะหทิศทางสถานการณของการใชภาษาตากใบของชุมชนผูใช
ภาษาตากใบในตําบลพรอน พบวามีสถานการณการใชภาษาแรกตามตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3
แสดงคารอยละของภาษาแรกที่กลุมตัวอยางประชากรใช จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ภาษาแรกที่
อายุ 18-30 ป
อายุ 35-50 ป
อายุ 55 ป ขึ้นไป
กลุมตัวอยางประชากร
(49)
(142)
(71)
ใชสื่อสาร
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ
จําแนกตามกลุมอายุ
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
จากผลการวิ เ คราะหแบบสอบถามดานการใชภ าษาแรก พบวากลุมตัว อยาง
ประชากร 3 รุนอายุ มีการใชภาษาแรกเปนภาษาตากใบในสัดสวนสูงที่สุดทุกกลุมอายุ แตที่มีลักษณะ
การใช ภ าษาแรกแตกต า งกั น ก็ คื อ รุน อายุ 35-50 ป มีการใชภ าษาแรกที่ห ลากหลายที่สุ ด ไดแ ก
ภาษาไทยถิ่นใต (สงขลา) ภาษามลายู และภาษาอีสาน ขณะเดียวกันก็ พบว าใชภ าษาตากใบเป น
จํานวนสูงที่สุดดวย ในขณะที่รุนอายุ 18-30 ป และรุนอายุ 55 ปขึ้นไปพบวาใชภาษาตากใบและ
ภาษาไทยกลางเปนภาษาแรกเทานั้น แตมีลักษณะที่แตกตางกัน ก็คือ ประชากรรุนอายุ 18-30 ป มี
สั ด ส ว นของการใช ภ าษาไทยกลางเปน ภาษาแรกสูงกวารุน อายุ 55 ปขึ้น ไป และเปน รุน อายุที่ใช
ภาษาไทยกลางในสัดสวนสูงกวาทุกรุนอายุ ตรงกันขามกับประชากรรุนอายุ 55 ปขึ้นไปมีสัดสวนของ
การใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกสูงที่สุด
สถานการณการใชภาษาแรกกับรุนอายุที่พบจากขอมูลขางตนนี้ หากพิจารณา
ตามแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนภาษา (language shift) ที่คริสตัล (Crystal, 1992) กลาวไว ก็นาจะแสดง
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ให เ ห็ น แนวโน ม ของการเปลี่ ย นแปลงทางภาษาในชุ ม ชนตํ า บลพร อ น และสามารถคาดการณ
สถานการณการใชภาษาตากใบของชุมชนพรอนที่คนสวนใหญใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกไดวา เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว เห็นไดวา คนรุนอายุ 18-30 ปใชภาษาไทยกลางในสัดสวนสูงกวากลุม
อื่น แมวาในสถานการณขณะนี้ ภาษาตากใบจะยังคงมีผูใชสอื่ สารเปนภาษาแรกในจํานวนที่สูงอยู แต
ก็เปนที่นาสังเกตที่ทุกกลุมอายุก็มีสัดสวนการใชภาษาไทยกลางเปนลําดับที่ 2 ทั้งสิ้น ซึ่งทําใหเห็นวา
ภาษาตากใบถูกเบียดหรือถูกแบงสัดสวนการใชเปนภาษาแรกมากขึ้น เมื่อผูวิจัยไดใชการเก็บขอมูล
ภาคสนามดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมกับผูใชภาษาจริงในชุมชนมารวมพิจารณาดวยแลว ก็ยิ่งทําให
เห็นสถานการณการใชภาษาตากใบและภาษาไทยกลางในชุมชนตําบลพรอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ไดกลาวตอไปในหัวขอ 4.4 ของบทนี้
ในสวนของผูที่ใชภาษาอื่นๆ เปนภาษาแรก ไดแก ภาษาไทยถิ่นใต ภาษามลายู
และภาษาอีสานนั้น พบเพียงผูใชภาษาละ 1 คน ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลเหลานี้พบวา ทั้งหมด
เปนบุคคลตางถิ่นที่ยายถิ่นอาศัยเขามาอยูในชุมชนนี้เพราะการแตงงานกับคนในชุมชน มีทั้งที่เปนเพศ
หญิงและเพศชาย ภาษาแรกของบุคคลเหลานี้จึงเปนภาษาแรกของถิ่นเดิมของตนกอนที่จะยายเขามา
ในอําเภอตากใบ อยางไรก็ดี บุคคลเหลานี้ไดเขามาอยูอาศัยและมีครอบครัวกับคนในชุมชนภาษา
ตากใบเปนระยะเวลาคนละประมาณ 10-20 ป ทําใหคนเหลานี้มีความรูภาษาตากใบอยูบาง สามารถ
ฟงภาษาตากใบไดอยางเขาใจ บางคนก็มีความสามารถทั้งการฟงและการพูดภาษาตากใบไดดีอีกดวย
จากการพิจารณาการใชภาษาแรกกับกลุมตัวอยางประชากร 3 รุนอายุ อาจพอ
สรุปในเบื้องตนไดถึงสถานการณการใชภาษาแรกของชุมชนตําบลพรอนวา ภาษาตากใบยังคงเปน
ภาษาแรกของผูใชภาษาทุกกลุมอายุและยังคงใชสื่อสารกันในชุมชนเปนภาษาหลัก ขณะเดียวกั น
ภาษาไทยกลางก็เริ่มมีแนวโนมเปนภาษาที่คนในชุมชนตําบลพรอน อําเภอตากใบใชสื่อสารกันมากขึ้น
เนื่องจากพบการใชสื่อสารในทุกกลุมอายุ และมีจํานวนสูงที่สุดในรุนอายุ 18-30 ป ซึ่งเปนผูใชภาษา
รุนอายุนอยและจะกลายเปนรุนผูใหญของชุมชนตอไป แนวโนมเชนนี้ก็อาจทําใหเขาใจไดวาทั้งภาษา
ตากใบและภาษาไทยกลางจะเปนภาษาหลักที่ใชสื่อสารชุมชนตอไป
4.1.3 ผลของกลุมตัวอยางประชากรกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
ภาษาที่กลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวัน ไดแกภาษาที่กลุมตัวอยาง
ประชากรเลือกใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งมักใชในที่ทํางาน ในการปฏิสัมพันธกันใน
บาน วัด โรงเรียน หรือในชุมชน เชน ในตลาด รานคา การใชภาษาในชีวิตประจําวันจะแบงออกเปน
การเลื อ กใช ภ าษาตามเกณฑ ภ าษาหลั ก และภาษารองของเฟอร กู สั น (Ferguson, 1966 อ า งใน
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Fasold, 1993: p.62) ที่ผูพูดตองการสื่อสารในชีวิตประจําวันมากที่สุด และภาษาที่ผูพูดตองการ
เลือกใชสื่อสารในชีวิตประจําวันรองลงมา ดังปรากฏตามรายละเอียดใน ตารางที่ 4.4 - 4.7
ตารางที่ 4.4
แสดงคารอยละของภาษาที่กลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวัน
ภาษาที่กลุมตัวอยางประชากร
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ใชในชีวิตประจําวัน
จํานวนคน
รอยละ
ภาษาไทยกลาง
27
10.3
ภาษาไทยใต
ภาษาตากใบ
232
88.6
ภาษามลายู
3
1.1
ภาษาอื่นๆ
รวม
262
100
เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ก ารเลื อ กใช ภ าษาเพื่ อ สื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น จากข อ มู ล
แบบสอบถาม พบว า กลุ ม ประชากรในชุ ม ชนตํ า บลพร อ นใช ภ าษา 3 ภาษาในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู โดยภาษาตากใบอยูในสัดสวนสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู ซึ่งเมื่อเทียบกับตาราง 4.2 จะพบวาภาษาไทยถิ่น
ใตและภาษาไทยถิ่นอีสานจะหายไป เนื่องจากกลุมตัวอยางจะเลือกใชภาษาที่ตนคิดวาเหมาะสมที่สุด
ในการสื่อสารในแตละสถานการณ เพราะในชุมชนสวนใหญเลือกใชภาษาไทยกลางและภาษาไทยตาก
ใบในการสื่อสาร จึงไมมีผูใชภาษาถิ่นอีสาน
ที่นาสนใจก็คือ เมื่อถามกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามวาใชภาษามลายูในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันนั้น ผูวิจัยไดสัมภาษณเพิ่มเติมและพบวา เปนเรื่องของความสนใจเฉพาะตัว
ของผูใหขอมูล เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรนี้จะใชภาษามลายูกับเพื่อนที่ใชภาษามลายูเปนภาษา
แรกและมีความสนิทสนมกันมานานพอสมควร เมื่อตนมีความสนใจ ตองการเรียนรูภาษามลายูจาก
เพื่อน ซึ่งเพื่อนก็เปนคนสอนใหพูด จึงทําใหตนใชภาษามลายูในการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเพื่อนที่
พูดภาษามลายูได รวมทั้งสามารถใชติดตอสื่อสารกับคนนอกพื้นที่ที่ใชภาษามลายูไดดวย
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เมื่ อ พิ จ ารณาการใช ภ าษาในชี วิ ต ประจํ า วั น จํ า แนกตามกลุ ม อายุ ข องกลุ ม
ประชากรตามรุนอายุแลว พบผลการใชภาษาในชีวิตประจําวันตามรุนอายุดังที่ปรากฏในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5
แสดงคารอยละของภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันจําแนกตามกลุมอายุ
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ภาษาที่ใชใน
อายุ 18-30 ป
อายุ 35-50 ป อายุ 55 ป ขึ้นไป
ชีวิตประจําวัน
(49)
(142)
(71)
จําแนกตามกลุมอายุ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คน
คน
คน
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
ภาษาอื่นๆ
รวม
49
100
142
100
71
100
จากการพิ จ ารณาตารางที่ 4.4 และ 4.5 ภาษาที่กลุมตัว อยางประชากรใช ใ น
ชีวิตประจําวันเมื่อจําแนกตามกลุมอายุ ผูวิจัยพบวา ทุกกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร แตอยางไรก็ตามพบวา ในทุกกลุมอายุมีคนเลือกใชภาษาไทยกลางในชีวิตประจําวันดวย
เชนกัน ทั้งนี้จากการสังเกตพบวา คนในวัยหนุมสาวและวัยทํางานเปนกลุมที่เลือกใชภาษาไทยกลาง
เปนจํานวนมาก สวนหนึ่งเปนผลมาจากความจําเปนในการใชภาษาไทยกลางเพื่อสื่อสารในการทํางาน
และการเรียนกับคนที่ไมสามารถสื่อสารกันดวยภาษาตากใบได
สําหรับภาษาที่กลุมตัวอยางประชากรใชในชีวิตประจําวันรองลงมา ผล
การ
ศึกษาวิจัยปรากฏผลรายละเอียดตามตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6
แสดงคารอยละของภาษาที่กลุมตัวอยางใชในชีวิตประจําวันรองลงมา
ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
กลุมตัวอยางประชากร (262)
มากที่สุดรองลงมา
จํานวนคน
รอยละ
ภาษาไทยกลาง
205
78.24
ภาษาไทยใต
5
1.91
ภาษาตากใบ
49
18.70
ภาษามลายู
3
1.15
ภาษาอื่นๆ
รวม
262
100
เมื่ อ พิ จ ารณาภาษาที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งประชากรเลื อ กใช เ ป น ภาษารองใน
ชีวิตประจําวัน พบวา สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลางเปนภาษารอง คิดเปนรอยละ 78.24 ในขณะ
ที่ภาษาไทยใตมีกลุมตัวอยางประชากรเลือกใชเปนภาษารองในลําดับที่สามโดยมีผูเลือกใช คิดเปน
รอยละ 1.91 และภาษามลายูก็มีผูเลือกใชเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ1.15 ของ
กลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด การที่ภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานและเปนภาษาราชการของ
ประเทศ จึ ง ส ง ผลให ก ลุ ม ตั ว อย า งประชากรส ว นใหญ เ ลื อ กใช ภ าษาไทยกลางเป น ภาษารองใน
การติ ดต อสื่ อสาร ทั้ งนี้ ดั งที่ กล า วมาแลว ขางตน ว า กลุมตัว อยางมักจะเลื อกใชภ าษาที่ ตนคิ ด ว า
เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารแตละสถานการณและคูสนทนา นอกเหนือจากการเลือกใชภาษาไทย
กลางเปนภาษารองมากที่สุดแลว ภาษาไทยใตก็เปนภาษาที่กลุมตัวอยางเลือกใชเปนภาษารองใน
ชีวิตประจําวัน ผูวิจัยสังเกตวา คนปกษใตตางถิ่นก็มาทํางานและตั้งรกรากอยูในจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
สวนใหญจะเปนคนในจังหวัดใกลเคียงเชน นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา เชนเดียวกับ
ผูวิจัยเปนตน บางครั้งในการลงพื้นที่ผูวิจัยก็เลือกใชภาษาไทยใตเพื่อสื่อสารกับคนในชุมชน และพบวา
หลายคนสามารถใชภาษาไทยใตโตตอบไดดี การทํางานรวมกับคนตางถิ่น การยายถิ่นจากการมา
แตงงานกับคนตากใบทําใหคนในชุมชนมีความสามารถในการใชภาษาไทยใต จนสงผลใหเลือกใช
ภาษาไทยใตเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน ในขณะที่ภาษามลายูจะถูกเลือกใชเปนภาษารองในคนที่
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ใชภาษามลายูเปนภาษาแรกในการสื่อสาร และเพื่อนสนิทที่อยากเรียนรูดังที่กลาวมาขางตนแลว โดย
สวนใหญจะใชในที่ทํางานกับเพื่อนรวมงาน และผูมาติดตอประสานงาน
การที่ภาษาตากใบไมคอยนิยมเลือกใชเปนภาษารอง เนื่องจากปกติแลว ภาษา
ตากใบเปนภาษาหลักที่เลือกใชในบาน ในชุมชน กับคูสนทนาที่เปนญาติพี่นองหรือเพื่อนสนิทอยูแลว
ผูวิจัยสังเกตวา ผูที่เลือกใชภาษาตากใบเปนภาษารองนี้ สวนใหญจะประกอบอาชี พหรื อมี ห น า ที่
การงานที่อยูในหมูบานหรือในอําเภอตากใบ เชน รับจางทั่วไป ชางเสริมสวย พอคา แมคา
เมื่อนําภาษารองที่กลุมตัวอยางเลือกใชในชีวิตประจําวัน มาจําแนกตามกลุมอายุ
ปรากฏผลรายละเอียดไดดังตารางที่ 4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7
แสดงคารอยละของภาษาที่กลุมตัวอยางใชในชีวิตประจําวันรองลงมา จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ภาษาที่ใชใน
อายุ 18-30 ป
อายุ 35-50ป อายุ 55 ป ขึ้นไป
ชีวิตประจําวันมาก
(49)
(142)
(71)
ที่สุดรองลงมา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คน
คน
คน
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
ภาษาอืน่ ๆ
รวม
49
100
142 100
71
100
เมื่อจําแนกภาษารองที่ กลุ มตัว อย างเลื อกใชในชีวิตประจําวันตามอายุ พบวา
ภาษาไทยกลางมี ผู ใ ช ทั้ ง สิ้ น 205 คน กลุ ม อายุ ที่ มี ผู ใ ช ม ากที่ สุ ด คื อ 35-50 ป และกลุ ม อายุ ที่ ใ ช
ภาษาไทยกลางนอยที่สุดคือ 18-30 ป สําหรับกลุมอายุ 18-30 ป เปนเพียงกลุมอายุเดียวที่ไมเลือกใช
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ภาษาไทยใต และภาษามลายู ในขณะที่กลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้น ไป มีผูเลือกใช
ภาษาไทยใตและภาษามลายูเปนภาษารองในชีวิตประจําวัน
จากตารางนี้มีประเด็นที่นาสนใจคือ กลุมตัวอยางประชากรในกลุมอายุ 18-30 ป
ไม เ ลื อกใช ภ าษาไทยใต และภาษามลายูสื่อสารในชีวิตประจําวัน เมื่อนํามาพิจ ารณาประกอบกับ
การสังเกตของผูวิจัย จากการลงพื้นที่และลองใชภาษาไทยใตสนทนาพูดคุยกับกลุมตัวอยางประชากร
ในกลุมอายุนี้ มีบางบางสวนที่จะตอบกลับเปนภาษาไทยกลางบอกวาไมเขาใจ หรือบางคนก็จะให
ผู วิ จั ย พู ดช า ๆ เพื่ อให ฟงเข า ใจง า ยขึ้น ในสว นภาษามลายูนั้น ผูวิจัย พบวา กลุมอายุ 18-30 ป มี
ผูเลือกใชภาษามลายูเปนภาษาหลักในชีวิตประจําวัน แตไมปรากฏการเลือกใชเปนภาษารองของคน
ในกลุมอายุนี้ เปนไปไดวา ภาษามลายูเปนภาษาที่ตองเรียนรูและใชเวลาฝกฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
สนใจใฝรูจริงๆ จึงจะสามารถใชภาษามลายูในการสื่อสาร ประกอบกับการเกิดเหตุการณความไมสงบ
ในพื้ น ที่ จึ งทํ า ให การปฏิสั มพั น ธดวยความสนิทสนมกับผูที่ใชภาษามลายูลดนอยลง จึงไมเอื้อตอ
การเรี ย นรู ภ าษามลายู ของคนวั ย นี้ เมื่อเปน เชน นี้ จึงคาดการณตอไปไดวา หากมีผูใชภ าษาอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาตากใบ กลุมตัวอยางประชากรกลุมอายุ 18-30 ป ก็อาจเลือกใชภาษาไทยกลางใน
การสื่อสาร เพราะความสามารถในการใชภาษาไทยกลางของกลุ มนี้จะมีมากกวาภาษาอื่น อีกทั้ ง
ภาษาไทยกลางก็เปนภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารของประชากรในประเทศไทยดวย
4.1.4 ผลสรุปตัวอยางประชากรกับสถานการณการเลือกใชภาษา
จากการพิ จ ารณาภาษาที่กลุมตัวอยางประชากรใชเปนภาษาแรก ในป จ จุบัน
สถานการณการใชภาษาตากใบสามารถวิเคราะหไดวาภาษาตากใบยังคงเปนภาษาแรกหรือภาษาแม
ในชุมชนชาวตากใบ ตามหลักการจัดคุณสมบัติของภาษาแรกและภาษารองของ Ferguson (1966
อ า งใน Fasold, 1993: p.62) ภาษารองที่ ใ ชใ นชุม ชน กลุ ม ตั ว อย า งนี้ จ ะเลื อ กใช ภ าษาไทยกลาง
ภาษาไทยใต และภาษามลายูตามลําดับ
หากพิจารณาสรุปภาษาแรกและภาษารองที่กลุมตัวอยางประชากรเลือกใชใน
ชีวิตประจําวันโดยจําแนกตามกลุมอายุแลว พบวา กลุมอายุ 18-30 ป เลือกใชภาษาตากใบ ภาษาไทย
กลาง และภาษามลายู เปนภาษาหลัก เลือกใชภาษาไทยกลาง และภาษาตากใบเปนภาษารอง ทั้งนี้ใน
กลุมอายุนี้ไมพบผูเลือกใชภาษาไทยใตและภาษามลายูเปนภาษารองเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ในขณะที่กลุมอายุ 35-50 ป เลือกใชภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษามลายู เปนภาษาหลัก
เหมือนกับกลุมอายุ 18-30 ป และเลือกใชภาษารอง คือ ภาษาไทยกลาง ภาษาตากใบ ภาษาไทยใต
และภาษามลายู และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป สวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก มีเพียงคน
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เดียวในกลุมอายุนี้ที่เลือกใชภาษาไทยกลางเปนภาษาหลัก แตเมื่อเลือกใชภาษารองกลับพบวา กลุม
อายุนี้ เลือกใชภาษารองคือ ภาษาไทยกลาง ภาษาตากใบ ภาษาไทยใต และภาษามลายู ซึ่งเหมือนกับ
กลุมอายุ 35-50 ป สรุปไดวา คนในชุมชนสวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก และเลือกใช
ภาษาไทยกลางเปนภาษารอง ทั้งนี้เมื่ออยูในบาน ในครอบครัว ในหมูบาน หรือในสถานการณที่ไมเปน
ทางการ ประชากรชาวตากใบจะเลือกใชภาษาตากใบที่เปนภาษาหลักในการติดตอสื่อสาร และเมื่ออยู
ในโรงเรียน ในที่ทํางานในสถานที่ราชการ หรือในสถานการณที่เปนทางการ ประชากรชาวตากใบจะ
เลือกใชภาษาไทยกลางที่เปนภาษารองเพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ผลจากการศึกษาภาษาแรกและภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันเพื่อใชพิจารณาเรื่อง
ภาษาหลักและภาษารองในชุมชนแลว ยังสามารถทําใหเห็นแนวโนมของการเลือกภาษาของผูพูดใน
ชุมชน ซึ่ งผลจากการศึ กษานี้จ ะชว ยทําใหเห็นสถานการณการใชภ าษาในปจ จุบัน ของชุมชนและ
สามารถคาดการณแนวโนมของการใชภาษาในตําบลพรอน อําเภอตากใบที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคตได
4.2 ผลการวิเคราะหความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรในอําเภอตากใบ
ความสามารถในการใชภาษาในงานวิจัยนี้ หมายถึงความสามารถในการใชภาษาของ
กลุมตัวอยางประชากร เฉพาะความสามารถในดานการฟงและการพูด เนื่องจากภาษาตากใบใช
ตัวอักษรเดียวกับภาษาไทย มีสําเนียงการพูดและคําศัพทที่เปนเอกลักษณ ดังนั้น ในแบบสอบถามสวน
นี้จึงประยุกต ใช แบบประเมิน ความสามารถทางภาษาของ The Foreign Service Institute (FSI)
เพื่อประเมินความสามารถในการใชภาษาของตนเอง (Self-assessment) ของผูพูด และนําผลที่ไดมา
วิเคราะหระดับความสามารถในการใชภาษาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.2.1 ความสามารถทางภาษาในดานการฟง
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาซึ่งไดจากการที่ผูวิจัยใหกลุม
ตั ว อย า งประชากรประเมิ น ความสามารถในการใช ภ าษาของตนเอง (Self-assessment) ในด า น
การฟงและการพูด จากการศึกษาความสามารถทางภาษาในดานการฟงผูวิจัยพบวา จํานวนของกลุม
ตัวอยางประชากรที่มีความสามารถในการฟงภาษาที่ใชอยูในชุมชน และมีคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 50
นั้น พบวา มีจํานวน 3 ภาษา คือ ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ดังแสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8
แสดงคารอยละของความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ความสามารถในการฟง
จํานวนคน
รอยละ
ภาษาไทยกลาง
258
98.5
ภาษาไทยใต
167
63.7
ภาษาตากใบ
254
96.9
ภาษามลายู
78
29.8
ภาษาอื่นๆ
7
2.7
ผูวิจัยเลือกพิจารณาสรุปความสามารถดานการฟงของกลุมตัวอยางประชากรใน
ชุมชนชาวตากใบจากจํานวนที่มีผูเลือกมากกวาร อยละ 50 ซึ่งจากตารางขางตนนี้ จะเห็นวากลุ ม
ตัวอยางประชากรสวนใหญมีความสามารถในการฟงเกินรอยละ 90 อยูที่ 2 ภาษา คือภาษาไทยกลาง
และภาษาตากใบ คิดเปนรอยละ 98.5 และรอยละ 96.9 ตามลําดับ และมากกวารอยละ 50 อยูที่
1 ภาษา คือ ภาษาไทยใต สวนภาษามลายูนั้น คนในชุมชนตากใบมีความสามารถดานการฟงภาษา
มลายูเพียงรอยละ 29.8 ถือเปนเพียงสวนนอย เมื่อเทียบกับผูที่สามารถฟงภาษาไทยกลาง ภาษา ตาก
ใบ และภาษาไทยใต สวนภาษาอื่นๆ ที่คนในชุมชนตากใบสามารถฟงได และฟงเขาใจ คือ เปนภาษา
อีสาน และภาษาอังกฤษ
เมื่อนําขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในดานการฟงของกลุมตัวอยางประชากร มา
จําแนกตามกลุมอายุ ผลปรากฏดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9
แสดงคารอยละของความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ความสามารถ
อายุ 18-30 ป อายุ 35-50 ป อายุ 55 ป ขึ้นไป
ในการฟงของ
(49)
(142)
(71)
กลุมตัวอยางประชากร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คน
คน
คน
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
ภาษาอื่นๆ
6
2.30
1
0.38
ความสามารถด า นการฟงของกลุมตัว อยางประชากรเมื่อจําแนกตามกลุมอายุ
ผูวิจัยพบวา ความสามารถในการฟงภาษาไทยกลางของชุมชนชาวตากใบ ในกลุมอายุ 35-50 ป มอง
วาตนเองมีความสามารถในการฟงได และฟงเขาใจทุกคน ในขณะที่กลุมอายุ 18-30 ป และกลุมอายุ
55 ปขึ้นไป มีเพียง 2 คนในแตละกลุมอายุเทานั้น ที่มองวาตนเองฟงภาษาไทยกลางไดไมดีพอ สวน
ความสามารถในการฟงภาษาตากใบของกลุมตัว อยางประชากรในกลุ มอายุ 35-50 ป ที่มีจํานวน
142 คน มองวาตนเองมีความสามารถในการฟงภาษาตากใบไดดีอยูที่ 139 คน รองลงมาคือ กลุมอายุ
55 ปขึ้นไป และกลุมอายุ 18-30 ป ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10
สรุปความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางประชากร
กลุมอายุ 18-30 ป กลุมอายุ 35-50 ป กลุมอายุ 55 ปขึ้นไป
ความสามารถในการฟง
(49)
(142)
(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
ผู วิ จั ย พบว า กลุ มตัว อยางประชากรทุกกลุมอายุโดยสว นใหญมองวาตนเองมี
ความสามารถในการฟงไดอยูที่ 4 ภาษา โดยกลุมอายุ 18–30 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป ในขณะที่
กลุมอายุ 35-55 ป เปนกลุมที่มองวาตนเองมีความสามารถในการฟงได 5 ภาษา ซึ่งภาษาที่เพิ่มขึ้น
และมีเพียงคนเดียวคือ ภาษาอีสาน อันเนื่องจากเปนผูที่แตงงานกับคนที่พูดภาษาอีสาน จึงฟงภาษา
อีสานไดบาง เขาใจคําศัพทภาษาอีสานบางเทานั้น
4.2.2 ความสามารถทางภาษาในดานการพูด
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาในดานการพูดผูวิจัยพบวากลุม
ตั ว อย า งประชากรมี ความสามารถในการพู ด ได 3 ภาษา คือภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และ
ภาษาไทยถิ่นใต แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.11 ดังนี้
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ตารางที่ 4.11
แสดงคารอยละของความสามารถในการพูดของกลุมตัวอยางประชากร
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ความสามารถในการพูด
จํานวนคน
รอยละ
ภาษาไทยกลาง
253
96.6
ภาษาไทยใต
97
37.0
ภาษาตากใบ
258
98.5
ภาษามลายู
56
21.4
ภาษาอื่นๆ
7
2.7
จากตารางขางตน จะเห็นไดวากลุมตัวอยางประชากรสวนใหญมีความสามารถใน
การพู ด ภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง มากที่ สุ ด สองอั น ดั บ แรก ในอั ต ราใกล เ คี ย งกั น โดยมี
ความสามารถในการพูดภาษาตากใบสูงที่สุด รอยละ 98.5 รองลงมาคือ มีความสามารถพูดภาษาไทย
กลางได รอยละ 96.6 ขณะเดียวกั นก็ พูดภาษาไทยถิ่น ใต ภาษามลายู และภาษาไทยถิ่ น อีส านได
ตามลําดับ
เมื่ อ จํ า แนกความสามารถด า นการพู ด ตามกลุ ม อายุ พบผลการศึ ก ษาตาม
รายละเอียดในตารางที่ 4.12 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.12
แสดงคารอยละของความสามารถในดานการพูดของกลุมประชากร จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมตัวอยางประชากร (262)
ความสามารถ
ในการพูดของ
กลุมตัวอยาง
ประชากร
ภาษาไทยกลาง
ภาษาไทยใต
ภาษาตากใบ
ภาษามลายู
ภาษาอื่นๆ

กลุมอายุ 18-30 ป กลุมอายุ 35-50 ป
(49)
(142)

กลุมอายุ 55 ป
ขึ้นไป
(71)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คน
คน
คน
46
17.56 139 53.05
68
25.95
19
7.25
52
19.85
26
9.92
49
18.70 140 53.44
69
26.34
6
2.30
30
11.45
20
7.63
6
2.30
1
0.38
-

ผลการศึ กษาแสดงใหเห็นวา ชุมชนชาวตากใบในตําบลพรอน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาสนั้น สามารถจัดเปนชุมชนที่มีภาวะหลายภาษาได เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรทั้ง
3 กลุม มีความสามารถในการพูดได 4 ภาษา ของกลุมตัวอยางประชากรที่วิจัยในครั้งนี้ โดยในกลุม
อายุ 18-30 ป และกลุมอายุ 35-50 ป มองวาตนเองมีความสามารถในการพูดไดถึง 5 ภาษา ซึ่งภาษา
อื่นๆ ไดแก ภาษาอังกฤษและภาษาอีสาน
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ตารางที่ 4.13
สรุปความสามารถในการพูดของกลุมตัวอยางประชากรจําแนกตามกลุมอายุ
ความสามารถในการพูด
พูดได 1 ภาษา
พูดได 2 ภาษา
พูดได 3 ภาษา
พูดได 4 ภาษา
รวม

กลุมอายุ 18-30ป
จํานวนคน
3
20
21
5
49

กลุมอายุ 35-50ป

รอยละ จํานวนคน
6.12
3
40.8
74
42.9
50
10.2
15
100
142

กลุมอายุ 55 ปขึ้นไป

รอยละ จํานวนคน รอยละ
2.11
4
5.63
52.1
35
49.3
35.2
20
28.2
9.86
12
16.9
100
71
100

จากตารางจะเห็ น ว า กลุ ม อายุ 55 ป ขึ้ น ไป มี ค วามสามารถในการพู ด ได
4 ภาษา ทั้งนี้ภาษาที่ปรากฏใชพบวามีภาษาไทยกลาง ภาษาไทยใต ภาษาตากใบ ภาษามลายู ภาษา
อี ส าน และภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ความสามารของแต ล ะบุ ค คล แต ส ามารถสรุ ป ได ว า มี
ความสามารถในการพูดอยูที่ 4 ภาษา คิดเปนรอยละ 16.9 ซึ่งเปนอัตราที่ถือวาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
กลุมอายุอื่น ๆ ในขณะที่กลุมตัวอยางประชากรในกลุมอายุ 18-30 ป มีความสามารถในการพู ดได
3 ภาษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.9 และกลุมอายุ 35-50 ป มีความสามารถในการพูดได 2 ภาษา
ในจํานวนที่สูง คิดเปนรอยละ 52.1
จากการแสดงผลของแตละตารางพบวาสอดคลองกับลักษณะของการเปนชุมชน
พหุภาษาที่จะพิจารณาความสามารถดานการใชภาษาของคนในชุมชน ที่วาจะสามารถฟง-พูดไดอยาง
นอย 2 ภาษา และสามารถใชภาษาที่อยูแวดลอมไดดีพอควร
นอกจาก การใช แ บบประเมิ น ความสามารถทางภาษาของThe Foreign
Service Institute (FSI) เพื่อดูความสามารถในการใชภาษาของคนในชุมชนวาสามารถฟง-พูด ไดกี่
ภาษาแลว ผูวิจัยยังไดใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณ
ตางๆ โดยใหกลุมตัวอยางประเมินความสามารถทางภาษาตากใบดวยตนเอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ
การจะมีคะแนนตามคําตอบดังนี้
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ลักษณะคําตอบ
ได
ไมได

ระดับคะแนน
1
0

จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและหาระดับความสามารถในการใชภาษาของ The
Foreign Service Institute (FSI) โดยผูวิจัยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับพื้นฐาน
มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง
มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดี
มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับดีมาก
มีความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับเดียวกับเจาของภาษา

ผลการวิเคราะหเพื่อประเมินระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบของกลุม
ตัวอยางพบรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.14 ตอไปนี้
ตารางที่ 4.14
แสดงคารอยละของความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ
ได
ไมได
ความสามารถในการใชภาษาตากใบ
ขอ
ในสถานการณตางๆ
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ
1

2

ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระ
อาทิตย มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบ
เรียกอยางไร คุณสามารถบอกเขาไดหรือไม
ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตาก
ใบ คุณสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปน
ภาษาตากใบไดหรือไม

261

99.6

1

0.4

261

99.6

1

0.4
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ขอ
3

4

5

6

7

8

ความสามารถในการใชภาษาตากใบ
ในสถานการณตางๆ
ถามีคนที่พูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานี
ตํารวจกับคุณ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไป
สถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษาตากใบไดหรือไม
สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตอง
พาเขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบใน
การอธิบายวิธีกินยา คุณสามารถเขาใจสิ่งที่หมอ
บอกไดหรือไม
คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยา
ตรงเวลา ใหกับเพื่อนบานที่ไมสบาย เปนไข ตัว
รอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม
คุณสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาที่
การงาน เปนภาษาตากใบไดหรือไม
คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่
ไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ได
หรือไม

คุณสามารถเลาประวัติของคุณและความใฝฝนใน
อนาคตเปนภาษาตากใบไดหรือไม
9 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี
(คลองแคลว)
10 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพ
ชาวตากใบรุนเกาๆ หรือไม

ได

ไมได

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ
260

99.2

2

0.8

260

99.2

2

0.8

261

99.6

1

0.4

261

99.6

1

0.4

259

98.9

3

1.1

261

99.6

1

0.4

259

98.9

3

1.1

258

98.5

4

1.5
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จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประชากรประเมินวาตนเองมีความสมารถ
ในการใชภาษาตากใบไดดี โดยทุกขอคําถามจะไดคารอยละ 98-99 ซึ่งผลจากตารางนี้สามารถนําไป
แยกคาระดับคะแนนและจําแนกตามกลุมอายุไดดังนี้
ตารางที่ 4.15
แสดงคารอยละของระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆจําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ
ระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ
55 ป
15-30ป 35-50ป
ขึ้นไป

ระดับ 1
1 ถามีคนอยากรูสิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระอาทิตย มะละกอ
รม กางเกงในภาษาตากใบเรียกอยางไร คุณสามารถบอกเขาได

98

100

100

98

100

100

96

99

100

หรือไม

ระดับ 2
2 ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคุณเปนภาษาตากใบ คุณสามารถ
เขาใจ และโตตอบกลับไปเปนภาษาตากใบไดหรือไม
3 ถามีคนที่พูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตํารวจกับคุณ คุณ
สามารถเขาใจและบอกทางไปสถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษา
ตากใบไดหรือไม

ระดับ 3
4 สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตองพาเขาไปหา
หมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการอธิบายวิธีกินยา คุณ
สามารถเขาใจสิ่งที่หมอบอกไดหรือไม
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กลุมอายุ
ระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ

15-30ป 35-50ป

55 ป
ขึ้นไป

5 คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแล
ตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยาตรงเวลา ใหกับเพื่อนบานที่ไม
สบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม

ระดับ 4
6 คุณสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของ
คุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาที่การงาน เปนภาษาตากใบได
หรือไม
7 คุณสามารถบอกเลาเกี่ยวกับบานของคุณวาอยูที่ไหน พอแม
ของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ไดหรือไม
8 คุณสามารถเลาประวัติของคุณและความใฝฝนในอนาคตเปน
ภาษาตากใบไดหรือไม

96

99

100

ระดับ 5
9 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี (คลองแคลว)
10 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพชาวตากใบรุน
เกาๆ หรือไม

95

98

100

เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 ตารางขางตน พบวา ประชากรในชุมชนมีความสามารถ
ในการใชภาษาตากใบไดดี การวิเคราะหคารอยละจะเห็นวากลุมอายุ 55 ปขึ้นไปมีคารอย 100 ซึ่งคา
ระดับที่สูงของคนในกลุมนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชภาษาตากใบสูงกวากลุมอายุอื่นๆ
ทั้งนี้ไมแตกตางจากคาระดับของคนในกลุมอายุ 18-30 ป และกลุมอายุ 35-50 ป แตคาระดับคะแนน
ที่คอยๆ ลดลงก็จะชี้ใหเห็นถึงความสามารถที่ลดลงไปดวย เมื่อคนทั้ง 2 กลุมอายุคอยๆ ลดระดับ
ความสามารถในการใชภาษาตากใบลง จนอาจสงผลใหคาระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบ
ของคนในชุมชนลดลงไปในอนาคตได
นอกจากวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ กลุ ม ตั ว อย า งประชากรทั้ ง ข อ มู ล ส ว นตั ว
เกี่ยวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช
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ภาษา ซึ่งในการศึกษาสถานการณการใชภาษานั้นจะพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษาของ
กลุมตัวอยางประชากรรวมดวย
4.3 ผลการวิเคราะหการเลือกใชภาษา
การเลื อกใช ภ าษาของผูพูดในชุมชนที่มีภ าวะหลายภาษาหรือพหุภ าษาจะสง ผลต อ
การสลับภาษา (code-switching) ตามคูสนทนาและในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาสื่อสารใหเขา
กั บ สถานการณ ตา งๆ เช น ในบ า นอาจใชภ าษาหนึ่ง และอาจใชภ าษาหนึ่งเมื่ออยูน อกบาน หรื อ
เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ใชก็ได การพิจารณาการเลือกใชภาษาของผูพูดในชุมชนพหุภาษานี้จะ
ชวยทําใหเขาใจสถานการณภาษาในชุมชนไดวาจะมีความเขมแข็งหรืออยูในภาวะถดถอย
ผู วิ จั ย ประยุ ก ต แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเลื อ กภาษา (Language Choice) ของฟ ช แมน
(Fishman, 1984) และของฟาโซลด (Fasold, 1993) เขาดวยกัน สถานการณการใชภาษาตากใบ
โดยพิจารณาที่การเลือกใชภาษาตามแวดวงการใชภาษาของกลุมประชากรในชุมชน เชน สถานที่
หัวขอ และคูสนทนา โดยผูวิจัยจะใชแบบสอบถามการเลือกใชภาษาเพื่อใหกลุมตัวอยางประชากรได
ประเมินตนเองกอน และผูวิจัยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมเพื่อวิเคราะหสถานการณการใชภ าษา
ทั้งนี้การวิเคราะหจะคลอบคลุมในเรื่องหัวขอการสนทนา คูสนทนา ความสัมพันธระหวางผูพูดและ
คู ส นทนา ปฏิ กิริ ย าระหว า งผู ส นทนา โดยเลือกสังเกตการสื่อสารในสถานที่และสถานการณของ
การสนทนาในชุมชน
จากแบบสอบถามการเลือกใชภาษา ใชสัญลักษณตอไปนี้ แทนการใชภาษาตางๆ ดังนี้
T แทนการใชภาษาไทยกลาง
TB แทนการใชภาษาตากใบ
TS แทนการใชภาษาไทยใต
M แทนการใชภาษามลายู
O แทนการใชภาษาอื่นๆ
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การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากร จากแบบสอบถามวาเลือกใชภาษาใดมาก
ที่สุดเมื่ออยูในสถานการณตางๆ ผลของการศึกษา จําแนกตามสถานที่และสถานการณการสื่อสารได
ดังนี้
ผลการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในครอบครัว จากขอมูลแบบสอบถาม
การเลือกใชภาษา พบวา เมื่อผูใหขอมูลอยูบานหรือสื่อสารในครอบครัว มีลักษณะการเลือกใชภาษา
ปรากฏตามตาราง 4.16 ดังนี้
ตารางที่ 4.16
แสดงคารอยละของการเลือกใชภาษาเมื่ออยูบาน
T
TB
TS
การเลือกใชภาษา รอยละ รอยละ รอยละ
พูดกับพอ
พูดกับแม
พูดกับลูก (หากทาน
ไมมีลูกกรุณาสมมุติวา
หากทานมีลูก ทานจะ
พูดภาษาใดกับลูก)

3.4
3.1
9.2

91.2
91.2
76.0

2.3
2.3
2.3

M
รอยละ

0.8
0.8
1.1

O

T/TB TB/M T/M

รอยละ รอยละ

0.4
0.4
0.4

1.5
1.5
10.7

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

0.4
0.4
0.4

0.4
-

100
100
100

จากตารางที่ 4.16 พบวาเมื่ออยูบาน กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมาก
ที่สุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง แตมีขอสังเกต คือการเลือกใชภาษามลายู ผูวิจัยพบวา เนื่องจาก
กลุมตัวอยางเปนคนที่พูดภาษามลายูอยูกอนแลว เมื่อมาแตงงานกับคนในหมูบาน หากตองสนทนากับ
พอ แม ของตนที่อยูอีกตําบลก็จะใชภาษามลายู เมื่อผูวิจัยถามย้ําถึงคําตอบที่กลุมตัวอยางเลือก ก็
ยังคงเลือกคําตอบเดิม สวนภาษาอื่นๆ นั้น ผูวิจัยพบเพียงภาษาเดียวคือ ภาษาอีสาน เนื่องจาก การ
ยายถิ่นมาทํามาหากิน เมื่อแตงงานกับคนในหมูบาน จึงมีเหตุผลคลายกันกับกลุมตัวอยางที่เลือกใช
ภาษามลายู นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวามีการเลือกใชภาษามากกวา 1 ภาษาเมื่ออยูที่บาน ซึ่งมากที่สุด
คือภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง
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ตารางที่ 4.17
แสดงคารอยละของการเลือกใชภาษาเมื่ออยูในหมูบานหรือละแวกบาน
T
TB
TS
M
TB-T TB-M TB-TS
การเลือกใชภาษา
รอยละ

พูดกับเพื่อนสนิทเรื่อง
วางแผนเที่ยวกัน
พูดกับเพื่อนบานเรื่อง
เทศกาลที่จะจัดกัน

รอยละ รอยละ

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

6.5

80.5

1.9

0.8

9.2

0.8

0.4

100

7.3

80.2

1.9

0.4

9.2

0.8

0.4

100

เมื่ อพิ จ ารณาค า ร อยละจากตารางที่ 4.17 การเลือกใชภ าษาเมื่ออยูในหมูบ า นหรื อ
ละแวกบาน ยังคงเปนภาษาตากใบที่มากที่สุด และรองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง แตในสถานการณนี้
ก็มีการเลือกใชภาษาไทยไทยใต เนื่องจากในชุมชนก็มีคนเขาออกเยี่ยมเยียน และบางครั้งเพื่อนๆ
ญาติๆ ก็มาจากตางถิ่น ผูวิจัยเองเมื่ออยูในพื้นที่หากไมใชภาษาไทยกลาง ก็จะใชภาษาไทยใตสนทนา
ซึ่งบางคนก็โตตอบกับผูวิจัยเปนภาษาไทยใตได บางคนก็จะโตตอบเปนภาษาตากใบ ซึ่งก็ข้ึนอยูกับ
ความสามารถทางภาษาของคนๆ นั้น ทั้งนี้จากตารางจึงเห็นวา การเลือกภาษาก็จะมีเลือกภาษาใช
มากกวา 1 ภาษา บางครั้งก็จะใชภาษาตากใบสลับกับภาษาไทยกลาง หรือเลือกใชภาษาตากสลับกับ
ภาษามลายู และเลือกใชภาษาตากใบกับภาษาไทยใตรวมดวย
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ตารางที่ 4.18
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่โรงเรียน
การเลือกใชภาษา

พูดกับเพื่อนสนิท
เรื่องแผนที่จะไป
เที่ยวหลังเลิกเรียน
พูดกับเพื่อนสนิท
เรื่องวิชาที่เรียน
พูดกับครูเรื่อง
ปญหาในวิชาเรียน

T

TB

TS

M

TB-T

TB-M TB-TS

T-TS

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

8.0

70.2

0.8

0.8

18.7

0.4

1.1

-

100

11.5 65.6

-

0.8

20.2

0.4

0.8

0.8

100

44.7 30.5

-

0.8

21.8

0.4

1.1

0.8

100

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.18 พบวาเมื่ออยูที่โรงเรีย น กลุมตัวอยางประชากรเมื่ อ
สนทนากับเพื่อนสนิทจะเลือกใชภาษาตากใบมากที่สุด รองลงมาคือภาษาไทยกลางแตหากสนทนากับ
คุณครูก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุด มีบางที่เลือกใชภาษาตากใบ ซึ่งจากการสอบถามพบวาจะ
ใช ภ าษาตากใบเมื่ อคุ ณครูเ ลื อกใชภาษาตากใบในการสนทนากับ ตน หากคุณครูเริ่มประโยคดวย
ภาษาไทยกลาง ก็จะโตตอบดวยภาษาไทยกลางกลับไป ในขณะที่หากคุณครูเปนคนมลายู และตนพูด
ได อยากเรียนรูภาษาเพิ่มเติมก็จะสนทนาภาษามลายูกับคุณครูเพื่อเรียนรูเพิ่มเติม
ตารางที่ 4.19
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่วัด
การเลือกใชภาษา
พูดกับพระสงฆ

T

TB

TS

TB-T

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

8.8

77.5

0.8

13.0

100

จากตารางที่ 4.19 พบวาเมื่ออยูที่วัด ในการสนทนากับพระสงฆนั้น จะเลือกใชภาษา
ตากใบมากที่ สุ ด และรองลงมาจะใช ทั้ ง 2 ภาษา คื อ ภาษาตากใบและภาษาไทยกลางทั้ งนี้ จ ะมี
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การเลือกใชภาษาไทยใตรวมดวย จากการสังเกตผูวิจัยพบวา บางครั้งก็มีพระจากที่อื่นมาจําพรรษา
และก็มีคนจากทองถิ่นอื่นเขามาทํากิจกรรมในวัด เมื่ออยูในวัดและสนทนากัน จึงมีการเลือกใชภาษา
มากกวา 1 ภาษาดังที่ปรากฏตามตาราง
ตารางที่ 4.20
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่ทํางาน
T
TB
M
การเลือกใชภาษา

TB-T TB-M TB-TS

T-TS

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

พูดกับเพื่อนรวมงานเรื่องแผน 14.9
ที่จะไปซื้อของหลังเลิกงาน
พูดกับเพื่อนรวมงานเรื่อง 24.0
การจัดประชุม
พูดกับหัวหนาเรื่องการจัด 46.6
ประชุม

61.8

0.4

20.6

0.4

1.1

0.8

100

49.6

0.8

23.3

0.4

1.1

0.8

100

26.3

0.8

23.3

1.1

1.1

0.8

100

เมื่อพิจารณาคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่ทํางานผูวิจัยพบวา เมื่อสนทนากับ
เพื่อนรวมงานถึงเรื่องทั่วไป หรือเรื่องที่เปนทางการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบ
มากที่สุด รองลงมาคือเลือกใชทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง แตหากพูดกับหัวหนางานก็จะ
เลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุด รองลงมาคือภาษาตากใบ โดยหากเปนภาษาตากใบก็จะใชกับหัวหนา
งานที่ตนรูจักและเปนคนในชุมชนที่ตนอยู ปกติก็พูดคุยกันดวยภาษาตากใบอยูแลว ทั้งนี้ผูวิจัยสังเกต
วา หากประโยคเริ่มของการสนทนา หากใครเลือกใชภาษาใด คูสนทนาก็จะโตตอบดวยภาษานั้ น
เพราะแมคูสนทนาเปนเพื่อนในชุมชน อยูในหมูบานเดียวกัน เมื่อเริ่มสนทนาภาษาไทยกลาง ก็จะ
ไดรับการตอบกลับดวยภาษาไทยกลางเชนกัน
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ตารางที่ 4.21
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่โรงพยาบาล
T
TB
M
TB-T T-M
การเลือกใชภาษา
พูดกับแพทยและ
พยาบาล

TB-TS

TB-M

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

55.7

11.5

0.8

30.5

0.4

0.4

0.8

100

จากตารางที่ 4.21 พบวา เมื่ออยูที่โรงพยาบาล จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุด ถึง
รอยละ 55.7 และรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะใชทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง
หากพบวาแพทยและพยาบาลเริ่มพูดภาษาตากใบหรือภาษาไทยกลางกับตนกอน ซึ่งสําหรับคนที่มี
ความสามารถใชไดหลายภาษา เมื่อเจอแพทยหรือพยาบาลที่เปนคนอิสลามและพูดภาษามลายู ก็
สามารถใชภาษามลายูในการสื่อสารไดอีกดวย
ตารางที่ 4.22
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่อําเภอหรือเทศบาล
TB
M
TB-T T-M
การเลือกใชภาษา T
พูดกับเจาหนาที่

TB-TS

T-TS

TB-M

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

55.0

10.3

0.4

32.4

0.4

0.4

0.8

0.4

100

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.22 พบวาเมื่อพูดกับเจาหนาที่อําเภอหรือเทศบาล กลุม
ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุดและรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะ
ใชทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลางซึ่งผลที่ปรากฏจะใกลเคียงกับผลในตารางที่ 4.21 สังเกตไดวา
หากเปนสถานที่ราชการที่ตองเขารับ บริการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลื อกใชภาษาไทยกลางใน
การติดตอสื่อสาร และจะใชมากกวา 1 ภาษาขึ้นอยูคูสนทนาจะเริ่มใชภาษาอะไร
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ตารางที่ 4.23
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่ตลาด รานคาในหมูบาน ริมถนน
T
TB
M
TB-T
การเลือกใชภาษา
พูดกับแมคาที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขา
โตตอบการซื้อขายดวยภาษาตากใบ
พูดกับแมคาที่พูดภาษาไทยกลาง ซึ่งเขา
โตตอบการซื้อขายดวยภาษาไทยกลาง

T-M

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

3.1

90.1

1.1

5.7

-

100

48.5

34.7

0.4

16.0

0.4

100

เมื่อพิจารณาคารอยละของการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่ตลาด รานคาในหมูบาน หรือริม
ถนนผูวิจัยพบวาเมื่อพูดกับแมคาที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งใชภาษาตากใบในการโตตอบการซื้อขายกลุม
ตัวอยางประชากร ก็จะโตตอบดวยภาษาตากใบและมากถึงรอยละ 90.1 แตก็มีที่เลือกใชภาษาอื่น
โตตอบ ทั้งภาษาไทยกลาง ภาษามลายู และก็มีที่เลือกใชทั้งภาษาไทยกลางและภาษาตากใบ ซึ่ง
ขณะที่ผูวิจัยสังเกตก็จะพบวา มีคนที่พูดไดดีทั้ง 2 ภาษาแตหากสินคาที่ซื้อ เปนสินคาที่มีชื่อเรี ย ก
ภาษาไทยกลาง ผูซื้อก็จะสลับภาษาไปเปนภาษาไทยกลาง และเมื่อเริ่มใชภาษาไทยกลางก็จะสนทนา
ภาษานั้นอยูอีกพักใหญ จึงจะกลับไปใชภาษาตากใบอีกครั้ง บางครั้ง หากกําลังซื้อขายกันอยูและพบ
คนที่ ใ ช ภ าษาไทยกลางเข า มาซื้ อ ของ ก็ จ ะเลื อ กใช ภ าษาไทยกลางในการร ว มวงสนทนา ส ว น
การเลือกใชภาษาเมื่อพูดกับแมคาที่พูดภาษาไทยกลาง ก็จะโตตอบการซื้อขายดวยภาษาไทยกลางมาก
ที่สุด รองลงมาจะเลือกใชภาษาตากใบ แตก็ปรากฏการเลื อกใชภ าษามลายู รวมอยูดวย ซึ่งผูวิจัย
สอบถามผูที่เลือกใชภาษามลายูวา ทําไมจึงเลือกตอบขอนี้ ก็สรุปไดวาคําบางคําก็ยังไมสามารถออก
เสียงได จึงเลือกใชภาษาเดิมของตัวเอง ซึ่งบางครั้งในขณะที่สนทนากัน ก็มีบางที่ผูตอบใชภาษามลายู
หากผู วิ จั ย ไม เ ข า ใจในบางคํ า ก็ อาศัย ถามคนในครอบครัว หรือบัณฑิตหมูบานที่ไปดว ยกัน เพื่อให
การสัมภาษณในครั้งนั้นผานไปดวยดี
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ตารางที่ 4.24
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่ตางจังหวัด
T
TB
การเลือกใชภาษา

M

TB-T

T-M

รวม

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

พูดกับคนที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขา 6.9
พูดถามทางทานไปยังสถานที่ตางๆ
พูดกับคนที่พูดภาษาไทยมาตรฐาน
55.7
ซึ่งเขาพูดถามทางทานไปยังสถานที่
ตางๆ

84.0

0.4

8.8

-

100

27.5

0.4

16.0

0.4

100

จากตารางที่ 4.24 พบวาเมื่อกลุมตัวอยางประชากรอยูในตางจังหวัด การพูดกับกับคนที่
พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขาพูดถามทางทานไปยังสถานที่ตางๆ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษา
ตากใบมากที่สุดผูวิจัยสังเกตวา การไดไปพบปะคนที่สามารถพูดภาษาตากใบไดในที่ตางถิ่น จะกระตุน
ใหใชภาษาตากใบและสนทนากันอยางออกรส มากกวาการพบเจอกันทั่วๆ ไปในหมูบานหรือในชุมชน
ลักษณะเชนนี้แสดงถึงการใหความสําคัญและความพยายามที่จะรักษาภาษาตากใบของตนเองไวและ
เมื่อตองพูดกับคนที่พูดภาษาไทยมาตรฐาน ก็เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานในการโตตอบมากที่สุดถึง
รอยละ 55.7 และรองลงมาคือเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบแมจะอยูในตางถิ่นก็ตาม
ตารางที่ 4.25
แสดงคารอยละการเลือกใชภาษาที่ครอบครัวทานใชมากที่สุดเมื่อพูดกับทาน
T
TB
TS
M
TB-T TB-M
การเลือกใชภาษา

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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เมื่อพิจารณาคารอยละของการเลือกใชภาษาที่ครอบครัวกลุมตัวอยางประชากรเลือกใช
มากที่สุด พบวา ทั้งครอบครัวเลือกใชภาษาตากใบมากที่สุด รองลงมาคือเลือกใชภาษาไทยกลาง ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคารอยละของเลือกใชภาษาในการสนทนาของลูกตอผูปกครอง จะพบวา จะมีการใช
ภาษาไทยกลางมากกวาพอและแมอีกดวย
ตารางที่ 4.26
แสดงสรุปการเลือกใชภาษาตามสถานการณการใชภาษาจําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ
สถานการณการใชภาษา
18-30 ป
35-50 ป
ครอบครัว
TB
TB
เพื่อนบาน
TB
TB
สถานศึกษา
T
TB
วัด
TB
TB
การคาขาย
T
TB
ที่ทํางาน
T
TB
สถานที่ราชการ
T
T

55 ปขึ้นไป
TB
TB
TB
TB
TB
TB
T

จากตารางที่ 4.26 พบวาการเลือกใชภาษาตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัว
เพื่อนบานและในวัด กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบ แตหากเปนในสถานการณการใช
ภาษาในสถานศึกษา การคาขาย และที่ทํางานจะพบวา กลุมอายุ 18-30 ปจะเลือกใชภาษาไทยกลาง
ในขณะที่กลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไปจะยังคงเลือกใชภาษาตากใบอยู แตสําหรับ
สถานการณในสถานที่ราชการแลว ทุกกลุมอายุจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการติดตอราชการ ซึ่ง
ภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานที่มีศักดิ์ศรีและถูกเลือกใชในการติดตอราชการ
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวม
จากการที่ผูวิจัยลงพื้นที่และทําการสํารวจชุมชน เพื่อคนหาครอบครัวที่เขาอยูเพื่อสังเกต
อยางมีสวนรวม โดยผูวิจัยไดเลือกครอบครัวที่มีคน 3 กลุมอายุ ซึ่งไดแก กลุมอายุ 18-23 ป เปน
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ผูหญิงทั้งคู พี่สาวคนโตอายุ 25 ป และนองสาวอายุ 22 ปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทรทั้งคู สวนกลุมอายุ 35-50 ป ไดแก คุณแมอายุ 49 ป อาชีพรับราชการ คุณพออายุ 48 ป
อาชีพพนักงานบริษัทและกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป คือ คุณตาอายุ 75 ปสวนคุณยายอายุ 67 ป ทั้ง 2 คน
มีอาชีพทําสวนเล็กๆ นอยๆ ตามแตฤดูกาล ผูวิจัยติดตอขออาศัยอยูในบานตามแตเจาของบานสะดวก
โดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน รวมเวลาที่ไดอยูจริงๆ ประมาณ 30 วัน ซึ่งผูวิจัยจะสังเกตและจดบันทึก
ขอมูลตางๆ ตามที่ไดเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ บางครั้งจะไดบันทึกเสียงการสนทนาหากไดรับการยินยอม
ในสถานการณนั้น ซึ่งหากกลุมตัวอยางไมสะดวกผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียง เพราะบางครั้งการตองขอ
อนุญาตกอน ทําใหกลุมตัวอยางไมกลาพูด ผูวิจัยจึงตองบันทึกเสียงตามความสะดวกและตามที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น ซึ่งขอมูลสวนใหญจะไดการจดบันทึกเปนลงรายละเอียดของขอมูลไว บางครั้งหากมี
โอกาสก็จะไดนั่งตามรานคาในหมูบาน ตามตลาด ตามโรงเรียน เพื่อสังเกตการใชภาษา หรือหากได
ติดตามกลุมตัวอยางไปตามที่ตางๆ โดยการอาสาขับรถไปสงก็จะไดขอมูลบาง ผูวิจัยจะใชแบบเก็บ
ขอมูลสังเกตอยางมีสวนรวมมาจดบันทึกการใชภาษาตากใบตามที่ไดลงพื้นที่การเก็บขอมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ คอนขางลาชาเนื่องจากบางครั้งมีเหตุการณความไมสงบ ทําใหไมปลอดภัยหากเดินทางเขาพื้นที่
จึงตองเลื่อนการเก็บขอมูลออกไปบางตามแตเหตุการณ
การวิเคราะหขอมูลในสวนของการสังเกตอยางมีสวนรวม ผูวิจัยจะพิจารณาขอมูลตาม
สถานการณการใชภาษา ตามแนวคิดของ Fishman (1984) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแบงสถานการณ
ออกเปน 6 สถานการณ ดังนี้ สถานการณการใชภาษาในครอบครัว สถานการณการใชภาษากับเพื่อน
บาน สถานการณการใชภาษาในวัด สถานการณการใชภาษาในสถานศึกษา สถานการณการใชภาษา
ในการคาขาย สถานการณการใชภาษาในที่ทํางาน และสถานการณการใชภาษาในสถานที่ราชการ
เพื่อดูสถานการณของการใชภาษาตากใบ ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.4.1 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัว
การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัวจากขอมูลที่ได
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา การเลือกภาษาของกลุมตัวอยางประชากร แตละกลุมอายุจะเลือกใช
ภาษาไมเหมือนกันโดยในกลุมผูมีอายุ 55 ปขึ้นไป มักใชภาษาตากใบในการสนทนาในทุกสถานการณ
และทุกระดับ ยิ่งมีอายุมากขึ้น การเปลี่ยนภาษาไปใชภาษาอื่นๆ เชน ภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทย
ใตยิ่งมีนอย ซึ่งตางกับวัย 35-50 ป มักจะพิจารณาเลือกใชภาษาตามคูสนทนาและแวดวง หากเปนใน
ที่ทํางาน สถานที่ราชการ หรือตางจังหวัด สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลาง แตสําหรับบางคนที่มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยใต หรือภาษามลายูก็จะสนุกที่จะเลือกใชภาษาตามคูสนทนาและ
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ความสามารถในการใชภ าษาของตน ซึ่งไมเหมือนกับ กลุ มอายุ 18-30 ป จะเลือกใชภาษาตากใบ
เฉพาะในบานและเพื่อนบานเทานั้น ในโรงเรียนหรือตามรานคาก็จะพบนอยมากที่จะใชภาษาตากใบ
สนทนากัน ยกเวนหากมีเพื่อนเริ่มสนทนาดวยภาษาตากใบ คนในกลุมอายุนี้ก็จะสนทนากลับไปดวย
ภาษาตากใบได แตจะไมเริ่มกอนหากคูสนทนาไมใชคนในครอบครัว เพื่อนบาน หรือเพื่อนสนิทที่อยูใน
ละแวกบานเดียวกัน ลักษณะการเลือกใชภาษาของทั้ง 3 กลุมอายุ สอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นงาน
ที่ผูวิจัยศึกษามาจึงสามารถยืนยันไดวาวัยและความสามารถในการใชภาษา รวมไปถึงคูสนทนา และ
สถานการณการใชภาษาจะมีผลตอการเลือกใชภาษาของผูใชภาษา เชน หากเปนสถานการณการใช
ภาษาในบาน ผูวิจัยพบวาทั้ง 3 กลุมอายุจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางขางตนเปนบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหองรับประทานอาหาร เมื่อหลานสาวเรียก
คุณตา (พอแก) มารับประทานอาหารดวยกัน ผูวิจัยนั่งดูโทรทัศนอยูหองขางๆ แตฝากที่
บันทึกเสียงไวกับหลานสาว
1∗

หลานสาว1:

2

พอแก:

3

แม:

4

แมแก:

5

หลานสาว1:

6

แมแก:

∗

พอแกมากินขาวไดแลว เทกัดกับขาวเย็นหมด
(คุณตามากินขาวไดแลว เดี๋ยวกับขาวเย็นหมด)
ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) กินเขาพลางๆ เตอะ
(พวกเธอกินไปกอนไดเลย)
อิ๋! มากินพรอมกันเตอะ
(หึ! มากินพรอมกันเถอะ)
มาเขาเตอะ พอแกมัน แด็ก (ตากใบ&ใต: เด็ก) ไมกับทา
แลวเด
(มาเร็วเถอะคุณตา เด็กรอนานแลว)
กับขาววันนี้ สาพันไหนมั่ง (ตากใบ: รูสึกอยางไรบาง) อี
หรอยมิ?
(กับขาววันนี้ รูสึกอยางไรบาง อรอยไหม?)
อีหรอยโหย (ตากใบ: อรอยอยู) โลกชางทําโอย
(อรอยอยู ลูกทําเกงมาก)

ใชวิธีถายถอดเสียงตามเสียงที่ผูวิจัยไดยิน เปนตัวเขียนแบบคําตอคํา
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7

หลานสาว1:

8

พอแก:

9

แม:

10

หลานสาว1:

11

แมแก:

12

พอแก:

13

แม:

14

พอแก:

15

แม:

โลกแลเอาในเน็ตยา เห็นเขาทําแลวโลกอยากจี้ทําขึ้นมั่ง
(ลูกดูวิธีการทําในอินเทอรเน็ต เห็นเขาทําก็อยากทําบาง)
ดีแลวหัดทําไวนึ โพรกๆ (ตากใบ: อนาคต) จี้ไมอด
(ดีแลวที่หัดทําไว อนาคตจะไดไมอด)
โลกนี่แกงอีไหร?
(ลูกทําแกงอะไร?)
แกงโลกกลวยหลา (ตากใบ: มะละกอ) ใสพริก โลกกลวย
หลาริมเริน (ตากใบ&ใต: บาน) เรานิ จี้สุกพอเหลืองๆ โลก
กัดเอามาแกง สาวาเย็นอก
(แกงมะละกอใสพริกไทย มะละกอแถวรอบๆ บานเรานี่
แหละ กําลังจะสุก มีสีเหลืองๆ ลูกก็นํามาแกง คิดวากิน
แลวสดชื่นดี)
เออ อีหรอย (ตากใบ: อรอย ถาใตจะใชคําวา หรอย)
หวานๆ เค็มๆ เย็นอกดี
(อืม อรอย หวานๆ เค็มๆ กินแลวสดชื่นดี)
พอแกนั้นชอบกินแกงเลียงยา ใสผักใหมากๆ ใหถึงปลาจืด
(ตากใบ: ปลาทู) อีหรอยแลวแหละ
(ตาชอบกินแกงเลียง ใสผักใหเยอะๆ ใสปลาทูใหเยอะ
พอสมควร มันก็อรอยแลว)
เออ โพรกเชาเราแกงเลียงกินลาวเตอะ ไปหาซื้อหนอไมมั่ง
30 บาท ใสผักขม ใบตําลึง
(อืม พรุงนี้เชาเราทําแกงเลียงกินเถอะ ไปหาซื้อหนอไมซัก
30 บาท ใสผักโขม ใบตําลึง)
ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) ทํากัดอยาเทาใสแปง
หวาน (ตากใบ&ใต: ผงชูรส) ลงมากแรงนั้น
(เธอ (หลาน) ทําก็อยาใสผงชูรสเยอะนะ )
เราทํากับขาวไมหอน (ตากใบ: ไมเคย) สายทีแอะ แปง
หวานนั้นนึ เรากัดกลัวโหยเทแหละ
(ฉันทําไมเคยใสผงชูรสหรอก ฉันก็กลัวอยูเหมือนกัน)
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16

แมแก:

17

แม:

18

พอแก:

เราสาวาตองไปสีขาวใหม มากินมั่งเตอะ เพื่อนอื่นเขาไปสี
ขาวใหมมากินแลว
(ฉันรูสึกวาตองไปกะเทาะขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในปลาสุด
มากินบาง คนอื่นเขากินขาวสารในปนี้กันหมดแลว)
ถาหุงขาวใหม กัดตองทําน้ําปลารา (ตากใบ: น้ําบูดู) แหละ
มันเขากันดีกับขาวรอนๆ เจี้ยน(ตากใบ&ใต: ทอด) ปลาเค็ม
ขึ้น (ถาหุงขาวสารในปนี้ ก็ตองทําน้ําบูดีกินกับขาวรอน
และทอดปลาเค็ม)
ใครหุงขาวใหม (ตากใบ: ขาวสารที่ชาวนาเก็บเกี่ยวในปนี้
หรือปลาสุด) นั้นตองใสน้ํามั่งอีดยานั้น ใสมากขาวเปยก
แหละ ไดทําเปนขาวตมเสียแหล
(ใครที่หุงขาวสารในปนี้ตองใสน้ําในปริมาณที่นิดเดียว
เพราะใสน้ําในปริมาณที่มากจะทําใหเปยก ก็ตองทําเปน
ขาวตม)

บทสนทนานี้ เ ป น บทสนทนาในสถานการณการใช ภ าษาในครอบครั ว ซึ่งเปน
สถานการณในบาน ที่สนทนาโดยคนทั้ง 3 กลุมอายุ กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมอายุใชภาษาตากใบใน
การสนทนาภายในสถานการณครอบครัวตนเอง ที่ชัดเจนก็คือคําลงทาย “เตอะ” การออกเสียงคําวา
“ลูก” เปน “โลก” ซึ่งเปนการออกเสียงตามสําเนียงภาษาตากใบ แมวาจะมีผูวิจัยซึ่งเปนคนนอก
ครอบครัวนั่งอยูดวยก็ตาม แตผูใหขอมูลก็ ไมมีการสลับภาษาในบทสนทนาแตอยางใด แตมีการปน
ภาษาอยูในรูปของคําศัพท จะเรียกลักษณะเชนนี้วา การยืมคํา (borrowing) (Gumperz, 1977 อาง
ใน Fasold, 1993: p.180)
โดยคําศัพทที่ปนอยูในบทสนทนานี้จะใชคําศัพทแบบเดียวกับภาษาไทยใตถิ่น
สงขลาที่ผูวิจัยเองก็ใชคําศัพทเหลานี้เมื่อสนทนาภาษาไทยใต เชน ในผลัดที่ 10 คําวา เริน (บาน), ใน
ผลัดที่ 15 คําวา แปงหวาน (ผงชูรส), และในผลัดที่ 17 คําวา เจี้ยน (ทอด)
ตอมาเปนอีกตัวอยางของสถานการณการใชภาษาในครอบครัว เปนสถานการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู วิ จั ย เข า มาพั ก ที่ บ า นของกลุ ม ตั ว อย า ง และหลานสาวคนโตได บ อกกั บ ผู วิ จั ย ว า
ลูกพี่ลูกนองจะมาหาและอนุญาตใหผูวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาได ผูวิจัยจึงฝากเครื่องบันทึกเสียงไว
กับหลานสาวคนโต
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ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางนี้เปนสถานการณในบานของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไปพักดวย เปนบทสนทนา
ระหวางหลานสาวกับลูกพี่ลูกนอง เรื่องนัดแนะการเตรียมตัว และจัดเตรียมขาวของ
สําหรับเดินทางไปศึกษาตอในโรงเรียนที่อยูตางจังหวัด
19

หลานสาว1:

20

ลูกพี่ลูกนอง1:

21

หลานสาว1:

22

ลูกพี่ลูกนอง1:

23

หลานสาว2:

24

หลานสาว1:

25

ลูกพี่ลูกนอง1:

26

หลานสาว1:

27

ลูกพี่ลูกนอง1:

28

หลานสาว1:

เราจี้ออกจี้เริน (ตากใบ&ใต: บาน) ใหเชาเลยนะโพรกเชา
เที่ยงเขาเทกัดรอน
(ฉันจะออกจากบานในตอนเชาเลยนะพรุงนี้ พอตอนเที่ยง
แลวอากาศรอน)
ออกจี้เรินตีเทาไร
(ออกจากบานกี่โมง)
ออกมั่งตี 4 ไปถึงนูนตี 8 ตี 9 (ตากใบ&ใต: 8 โมงเชา, 9
โมงเชา) พองามยา
(ออกสักตี 4 ไปถึงที่นูนก็ 8 โมง 9 โมงพอดี)
แลวเพื่อนตองนั่งขางหลังเนาะ (ตากใบ: หรอ)
(แลวฉันตองนั่งขางหลังหรอ?)
เออแหละ ตองนั่งหลังมั่ง 2 คน ขางหนาเบียดกันแรง
(อืมๆ ตองนั่งขางหลังสัก 2 คน ขางหนาเบียดกันมาก)
ไมสารอนที เราออกจี้เรินหนาสวางนึ
(ไมรูสึกรอนหรอก เราออกจากบานตอนเชามืด)
ถาพันนั่นเรากัดตองขนเครื่องขึ้นรถตั้งแตวันนี้แล
(ถาอยางนั้นเราก็ตองขนของขึ้นรถตั้งแตวันนี้เลย)
ชาย เดี๋ยวนองไปกือหรา (ตากใบ: ทํา) ใสเครื่องลงลังให
เรียบรอยนะ
(ใช เดี๋ยวนองรีบไปเก็บของใสลังใหเรียบรอยนะ)
เราหยัง (ตากใบ&ใต: มี) ลังเนาะ
(เรามีลังหรอ?)
ลองหาแล ถาหามาย (ตากใบ&ใต: ไมมี) กัดใสกระสอบ เท
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29

หลานสาว2:

30

ลูกพี่ลูกนอง1:

31

หลานสาว2:

32

หลานสาว1:

33

ลูกพี่ลูกนอง1:

34

หลานสาว1:

35

หลานสาว2:

36

ลูกพี่ลูกนอง1:

37

หลานสาว1:

วาถวยชามเทจี้เอาไปนั้นตองใสลังใหเรียบรอยเทกัดแตก
หมด
(ลองหาดู ถาไมมีก็ใสกระสอบ แตวาถวยชามที่จะเอาไป
ตองใสลังให เรียบรอยนะเดี๋ยวแตกหมด)
เองหาเอกสารไวหมดแลวมิ เตรียมใหเรียบรอยไปไกลๆ ไม
กับสงเครื่องตามหลังทีนั้น
(นองหาเอกสารไวครบหรือยัง? เตรียมใหเรียบรอยไปที่
ไกลๆ ไมอยากสงของตามไปทีหลังนะ)
หาไวเรียบรอยแลวแอะ
(หาไวเรียบรอยแลว)
ถายบัตรประชาชนพอกับแมไปใหมากซะอีดนั้น ถึงเวลาจี้
เอาใชกัดไดเอาออกมาใช ไมชายวาตองกือหรา (ตากใบ:
ทํา) สงไปใหเหลย
(ถายสําเนาบัตรประชาชนของพอกับแมไปใหเยอะๆหนอย
นะ ถึงเวลาจะใชก็ไดเอามาใช ไมตองใหทําใสไปใหอีก)
เดียวพี่ไปนอนดวยคืนนึง
(เดี๋ยวพี่ไปนอนดวยหนึ่งคืน)
เองโร (ตากใบ&ใต: รู) จักทางเนาะเทจี้ขับรถไปนั้น
(เธอรูจักทางที่จะขับรถไปหรอ?)
หาโรยไปเอาไดแหละ ขับไปชาๆยา
(โอย! ขับไปไดแหละ ขับไปชาๆ)
ตื่นเตนมิเทตองไปโหย (ตากใบ&ใต: อยู) ไกลเริน (ตากใบ&
ใต: บาน)
(ตื่นเตนไหมที่ตองไปอยูที่ไกลบาน?)
มายที ถาวางกัดหลบเรินเบอะไมไกลที
(ไมหรอก ถาวางก็กลับบาน ไมไกลที)
ไปเรียนไกลๆ ตองตื่นใหทันเวลาเรียนนาน กะหรากะดับตัว
ไปเรียนไมใชกลางคืนฝายเที่ยง หัวเชาหามายแรงไปเรียน
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(ไปเรียนไกลๆ ตองตื่นใหทันเวลาเรียนนะ รีบแตงตัวไป
เรียน ไมใชกลางคืนมัวแตเที่ยว พอตอนเชาไมมีแรงที่จะไป
เรียน)
จากบทสนทนาขางตนพบวา เปนบทสนทนาของคนในกลุมอายุ 18-30 ป ซึ่ง
ไดแกหลานสาว1 อายุ 25 ป หลานสาว2 อายุ 22 ป และลูกพี่ลูกนอง1 อายุ 18 ป เมื่ออยูในบานก็
เลือกใชภาษาในการสนทนาคือภาษาตากใบ ใชคําศัพทตากใบในการสนทนา แตที่เปนขอสังเกตคือจะ
ใชคําศัพทภาษาไทยใตอยูในบทสนทนาดวย ดังที่กลาวมาแลวขางตน ในฐานะที่ผูวิจัยรูภาษาไทยใต
จึงเขาใจไดวาสําเนียงที่ผูสนทนากําลังใชอยูนั้นคลายคลึงกับสําเนียงภาษาไทยใต คําศัพทที่ใชก็เปน
คําศัพทเดียวกันกับภาษาไทยใต เพียงแตมีการออกเสียงตางกันเล็กนอยเทานั้น เชน คําวา เริน (บาน),
หยัง (มี),หามาย (ไมมี), โร (รู), โหย (อยู) จากขอมูลบทสนทนาที่ไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวมของ
ผูวิจัย ซึ่งเปนการสนทนาตามสถานการณการใชภาษาในครอบครัวทั้ง 2 ตัวอยางขางตน เปนไปตาม
ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามสถานการณการเลือกใชภาษาในตารางที่ 4.25 ที่วา หากสนทนากัน
ในบาน ทั้ง 3 กลุมอายุจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา
4.4.2 การเลือกใชภาษาตากใบในสถานการณการใชภาษากับเพื่อนบาน
การวิเคราะหการเลือกใชภาษาตากใบในแวดวงเพื่อนบาน ซึ่งอาศัยอยูในละแวก
ใกลเคียง อยูในหมูบานเดียวกัน จากการที่ผูวิจัยอาศัยอยูในบานของกลุมตัวอยางมาไดระยะหนึ่ ง
ความสนิทสนมคุนหนาคุนตามีมาในระยะหนึ่ง ทําใหเมื่อผูวิจัยอาสาและขอติดตามไปที่ตางๆ กับกลุม
ตั ว อย า งจะเป นเรื่องปกติไป สํ า หรับ ตัว อยางตอไปเปนสถานการณที่เกิดในหมูบาน และเปน งาน
แตงงานของลูกสาวเพื่อนแม
ตัวอยางที่ 3 ผูวิจัยทราบวาคุณแมจะไปงานแตงงานของคนในละแวกบานจึงมีโอกาสไดขับรถไปสง
และขออนุญาตบันทึกเสียงไวตั้งแตกอนจะเขาในงาน
38

เจาภาพ:

39

แม:

มาเตอะเขามางานเสียกอน
(มาเถอะ เขามางานกอน)
ไมไหรที เรามาชวยงาน ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่
2) ไปกือหรา (ตากใบ: จัดเตรียม) กะเรื่องอื่นเตอะ
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40

เจาภาพ:

41

แม:

42

เจาภาพ:

43

แม:

44

เจาภาพ:

45

แม:

46

เจาภาพ:

47

แม:

48

เจาภาพ:

49

แม:

(ไมเปนไร เราจะมาชวยงานเธอ ไปทําอยางอื่นเถอะ)
มากินขาวเสียกอนเตอะ หวางจี้ (ตากใบ: กอนไป) ไป
ชวยงาน ไดชวยเต็มที่
(มากินขาวกอนเถอะ กอนจะไปชวยงาน ไดชวยอยางเต็มที่)
ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) หาคนมากมิ?
(เธอหาคนมากไหม?)
หาไมอีดโหย ตองชวยกันกะหราแกง ชวยกันยอกกือพอก
(ตากใบ: ยกอาหารใหคนที่มารวมงาน)ดวยนั้น
(ไมเยอะอยู ตองชวยกันแกง ชวยกันยกอาหารใหคนที่มา
รวมงานดวยนะ)
ใหเด็กๆหนุมๆยาเตอะ ยอกกือพอก เทเรากะดุด (ตากใบ:
สะดุด) ลมลงยา
(ใหเด็กๆ เถอะ ยกอาหารเดี๋ยวสะดุดลมลง)
ชวยกันยาเตอะ อีไหรทําไดก็ชวยกันไปยาเตอะ
(ชวยกันเถอะ อะไรที่ทําไดก็ชวยกันทํา)
แลวพวกบาว (ตากใบ&ใต: เจาบาว) เขามามากคนมิ?
(แลวคณะเจาบาว พวกเขามากันเยอะไหม?)
เขามา 60 คนได เรากัดแกงเผื่อๆ ไวนั้นแหละ ถาเหลือกัด
แบงๆกันกิน
(เขามา 60 คน ทางเราก็แกงเผื่อๆ ไวนั้นแหละ ถาเหลือก็
แบงๆ กันกิน)
ซูนั้นแกงอีไหรมั่ง?
(เธอแกงอะไรบาง?)
แกงสมโลกกะหนัด (ตากใบ: สับปะรด, ใต: ยาหนัด) กับกุง,
ยําโลกมวงใสลูกเพละ,แกงเลียง, แกงจืด, แกงขี้เหล็ก, โลก
ไม(ตากใบ&ใต: ผลไม) กัดหาเอาตามของบานเรา
(แกงสมสับปะรดกับกุงสด ยํามะมวงใสปลากรอบ แกงเลียง
แกงจืด แกงใบขี้เหล็ก สวนผลไมก็หาที่มีแถวบานเรา)
แลวเจาบาวมาแลวมิ?
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50

เจาภาพ:

51

แม:

52

เจาภาพ:

53

แม:

54

เจาภาพ:

55

แม:

56

เจาภาพ:

57

แม:

58

เจาภาพ:

59

แม:

60

เจาภาพ:

(แลวเจาบาวมาหรือยัง?)
มาแลว ถึงเรียกกอนวา
(มาแลว ถึงเมื่อวานซืน)
ซูเรียกคาบละหยา (ตากใบ: คาสินสอด) เคามากมิ
(เธอเรียกคาสินสอดทางบางนูนเยอะไหม?)
เราเรียกไมมากที ตามสมควร เรากัดไมใหพวกแด็กเปนหนี้
(ทางเราเรียกไมเยอะ ตามความสมควร ไมอยากใหเด็กเปน
หนี้)
เรากัดวาเทแหละ พวกเรียกมากลางคนพวกแด็กตองเปน
หนี้เสียเหลย
(ฉันก็เหมือนกัน พวกที่เรียกคาสินสอดเยอะๆ ทําใหเด็กๆ
เปนหนี้อีก)
หัวค่ํา (ตากใบ&ใต: ตอนค่ํา) ชวยงานแลวอยาเทาหลบ
เสียกอนนั้น
(ตอนค่ําชวยงานแลวอยาพึ่งกลับบานกอนนะ)
เคาใดเหลย ค่ําๆ?
(พวกเธอทําอะไรอีก ตอนค่ํา?)
พวกเด็กรับเครื่องเสียงมารองเพลง ซูมาชวยกันรองเพลง
เสียกอนแหละ
(เด็กๆ เขารับเครื่องดนตรีมารองเพลง เธอก็มาชวยกันรอง
กอนนะ)
แลวซูไหววันไหนนิ?
(เราเธอทําพิธีไหวพอ ไหวแมวันไหน?)
เราไหวโพรกเชา เทวากัดเลี้ยงคนทั้งวันเหลยโพรกเชานั้นนึ
(ฉันทําพิธีพรุงนี้ แตก็เลี้ยงแขกเต็มวันนั่นแหละพรุงนี้)
คนมากินงานแลวนุ ซูไปกือหรากะคนมางานเตอะ (ตากใบ:
ดูแลคนที่มางาน)
(แขกมางานเลี้ยงแลว เธอไปดูแลคนที่มางานเถอะ)
เออ กินขาวเสียกอนนั้น ชวยไรไดกัดชวยกันยาเตอะ
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(อืม กินขาวกอนนะ ชวยอะไรไดก็ชวยกันเถอะ)
สถานการณในงานแตงงานนี้ แม (กลุมอายุ 35-50 ป) ไปชวยงานแตงลูกสาวของ
เพื่อนบาน (อายุ 35-50 ป) ผูวิจัยอาสาขับรถไปสงและขอบันทึกเสียงไวขณะสนทนา ซึ่งในบทสนทนา
นี้ นอกจากสําเนียงที่แสดงความเปนภาษาตากใบแลว คําศัพทตากใบก็มีใชมากในบทสนทนา เชน ใน
ผลั ด ที่ 5 ช ว ยกั น ย อ กกื อ พอก (ช ว ยกั น ยกอาหารให ค นที่ ม าร ว มงาน), ผลั ด ที่ 11 โลกกะหนั ด
(สับปะรด), ผลัดที่ 14 เรียกคาบละหยา (เรียกคาสินสอด), ผลัดที่ 22 ไปกือหรา (ไปจัดเตรียม) เห็นได
วา หากเปนคนในกลุมอายุเดียวกัน และอยูในวัยกลางคนแลว จะมีคําศัพทที่ใชกันเฉพาะมากขึ้ น
ผูวิจัยตองถามความหมายกับแมอยูหลายประโยค การเลือกใชภาษาของคนในชวงอายุเดียวกันและใน
สถานการณการใช ภ าษากั บ เพื่ อนบาน ผูพูดชาวตากใบก็จ ะเลื อ กใชภ าษาตากใบในการสนทนา
นอกจากนี้ผูวิจัยไดมีโอกาสสังเกตการใชภาษาในงานศพอีกดวย ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 4 พอแกและหลานสาวคนเล็กไปรวมงานศพที่วัดในหมูบาน ซึ่งผูวิจัยก็อาสาดูแลรับ-สง
และขออนุญาตหลานสาวในการบันทึกเสียง ขณะที่บันทึกเสียงนั้น หลานสาวไปชวย
เสิรฟน้ําในงานศพ
61

พอแก:

62

เพื่อนบาน:

63

พอแก:

64

เพื่อนบาน:

65

พอแก:

ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) มาเรียกปารือ (ตาก
ใบ: ตอนไหน)
(เธอมาตอนไหน?)
เรามาเรียกค่ําวา
(ฉันมาตอนค่ําเมื่อวาน)
แลวซูโรขาวมาจี้กือไหน (ตากใบ: จากที่ไหน)
(แลวเธอรูขาวมาจากไหน?)
เราไดยินขาวเทเขาประกาศ กัดกะดวน (ตากใบ: รีบ) มาจี้
มานอนกะเขามั่งคืน
(ฉันไดยินขาวจากวิทยุเสียงตามสาย ก็รีบมาเลย จะมานอน
ซักหนึ่งคืน)
ดีแลวแหละ เขากัดคนไมมากแรงที ทาซูนอนคืนนี้ เรานอน
คืนโพรก
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66

เพื่อนบาน:

67

พอแก:

68

เพื่อนบาน:

69

พอแก:

70

พอแก:

71

เพื่อนบาน:

72

พอแก:

73

เพื่อนบาน:

74

พอแก:

75

เพื่อนบาน:

(ดีแลว พวกเขามีคนอยูไมเยอะ หากเธอนอนในคืนนี้ ฉันก็
จะนอนในคืนพรุงนี้)
แลวมันพันไหนขึ้น ไมบาย (ตากใบ&ใต: ไมสบาย) โหย
หลายวันแลวพรือ
(แลวเขามีอาการอยางไร ไมสบายอยูหลายวันแลวหรือ
เปลา?)
มันไมบายโหยหลายวันแลว ไปนอนโรงบาล (ตากใบ&ใต:
โรงพยาบาล)
โหยเปนอาทิตยเหลือแลว
(เขาไมสบายอยูหลายวันแลว ไปนอนโรงพยาบายอยู
อาทิตยกวาๆ)
จาพุทโธ! (คําอุทาน) เราไมหอนไดขาว มันไมกือบาย ถาโร
พันนั่นกัดไดไปแลกันเสียแหละ
(โธ! เราไมเคยไดขาวเลยวาไมสบาย ถารูแบบนี้ก็ไดไปเยี่ยม)
ทําพันไหน ถาเราไมโรเคากัดยุงๆ ไมไดสงขาวไปหาซู
(ทําแบบไหน ถาเราไมรู ทางเขาก็ยุงๆ ไมไดสงขาวไปให
พวกเธอ)
แลวซูมาเหนื่อยๆ กินอีไหร (ตากใบ: อะไร) แลวมั่ง
(เธอมาเหนื่อยๆ กินอะไรบางแลวหรือยัง?)
เรานั้นไมไหรที กินขาวเย็นมาแลวหนอยๆ
(ฉันไมเปนไร กินขาวตอนบายๆมาแลวนิดๆ)
ซูจี้หลบ (ตากใบ&ใต: กลับ) ปารือนิ (ตากใบ: ตอนไหน)
(เธอจะกลับตอนไหน?)
เราโหยปลอยเขาปลงศพ (ตากใบ: เผาศพ) นูนแหละ
(ฉันอยูจนกวาเสร็จพิธีเผาศพโนนแหละ)
แลวโตะแก (ตากใบ: ตา, ยาย คนเฒาคนแก) ซูกือบาย
ดีโหยมิ?
(แลวญาติๆ คนเฒาคนแกเธอสบายดีอยูไหม?)
แจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) หัวเขายา เทกัดเทาเที่ยวๆ เก็บ
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76

เพื่อนบาน:

77

พอแก:

78

เพื่อนบาน:

กือหยะ (ตากใบ: ขยะ) ตามริมเริน
(เจ็บหัวเขา แตวาก็เก็บขยะแถวรอบๆบาน)
ซูแลวากะชับ (ตากใบ: กระชับ) ดีเนาะ?
(เธอดูวารางกายแข็งแรงดีเนาะ)
กะชับพันไหน กูกัดแจ็บหัวเขา แจ็บกือเอว
(แข็งแรงแบบไหน ฉันก็เจ็บหัวเขา เจ็บสะเอว)
นั่นแหละ คนแกๆ กัดตามพะสาคนแก คนหนุมกัดตามพะ
สาคนหนุม
(นั่นแหละ คนแกๆ ก็เปนไปตามวัย คนอายุนอยก็เปนไป
แบบคนอายุนอย)

เมื่อพิจารณาบทสนทนาของคนกลุมอายุ 55 ปขึ้นไปซึ่งผูวิจัยใชแทนกลุมตัวอยาง
ของคนในวัยสูงอายุ จากตัวอยางบทสนทนานี้จะเห็นวา เมื่อคนในกลุมวัยสูงอายุสนทนากัน สําเนียง
และคําศัพทของภาษาตากใบจะปรากฏเดนชัด ในบทสนทนานี้จะปรากฏสรรพนามคําเรียก “โตะแก”
ซึ่งหมายถึง คุณตา คุณยาย หรือคนเฒาคนแก และคําวา “โตะแก” นี้เหมือนกันกับคําสรรพนามที่
เรี ย กคนเฒ า คนแก ของคนมุ ส ลิ มในภาคใต โดยจะเรีย กตาวา “โตะตา” เรีย กยายวา “โตะยาย”
ลักษณะที่นํามาใชในการสนทนาเชนนี้ ผูวิจัยสังเกตเห็นวาจะใชสื่อสารกันในวัยของคนสูงอายุมากกวา
ในวัยอื่นๆ
นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเกตเห็นการสนทนาของคนในกลุมอายุ 18-30 ป ตัวอยาง
บทสนทนาของคนในวัยเยาวชนดังตัวอยางที่ 5 ปรากฏดังนี้
ตัวอยางที่ 5 เปนบทสนทนาที่เกิดขึ้นที่บาน โดยเพื่อนของหลานสาวคนเล็กซึ่งอยูในละแวกบาน
เรียนดวยกันมาในระดับประถมศึกษาไดมาเที่ยวที่บาน ผูวิจัยอยูที่ชานบานจึงไดจด
บันทึกในชวงแรก และขออนุญาตบันทึกเทปไดในชวงหลังจากหาน้ํามารับรองเพื่อนๆ
79

เพื่อน1:

80

หลานสาว2:

ปอนหยัง (ตากใบ: มี) โหยเรินมิ
(ปอนอยูบานไหม?)
หยังโหย ออ มาพันไหน (ตากใบ: อยางไร) ที่มาถึงนี่ได
( มีอยู ออ มาแบบไหนถึงมาที่นี่ได)
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81

เพื่อน1:

82

หลานสาว2:

83

เพื่อน2:

84

หลานสาว2:

85

เพื่อน2:

86

หลานสาว2:

87

หลานสาว2:

88

เพื่อน1:

89

หลานสาว2:

90

เพื่อน1:

91

หลานสาว2:

มาบานเองนั่นแหละ นัดกันมาหลายคนเด
(มาบานเธอนั่นแหละ นัดกันหลายคนอยู)
เขามาในบานเพื่อนกอนแหละ เดียวไปหาน้ํา หาขนมมาให
กิน
(เขามาในบานฉันกอนนะ เดี๋ยวไปหาน้ํา ไปหาขนมมาให
กิน)
เองทําอีไหร (ตากใบ: อะไร) โหย (ตากใบ&ใต: อยู)
หรือพรือ เราเรียกโหยนานแลว
(เธอทําอะไรอยูหรือเปลา พวกเรามาเรียกอยูตั้งนาน)
ไมทําไรทีโหย (ตากใบ&ใต: อยู) ในบานไมคอยไดยิน
(ไมไดทําอะไรอยูในบานไมคอยไดยินเสียง)
เองโหยเรินกี่คนนิ
(เธออยูบานกันกี่คน)
โหยกับพอ กับแม อาจารยพี่กะแมแกเพื่อนออกไปเที่ยวเสีย
ไมนานนิ
(อยูกับพอ แม อาจารย พี่และยายฉันแตยายออกไปเที่ยว
กอนหนานี้ไมนาน)
พวกเองกินอีไหรแลวมั่ง เดียวเพื่อนออกไปซื้อเครื่องมาให
กิน
(พวกเธอกินอะไรหรือยัง? เดี๋ยวฉันออกไปซื้อของมาใหกิน)
เราวาพากันไปหาอีไหรกินกันเตอะเนาะ
(ฉันวาไปหาของกินกันดีกวาเนาะ?)
พวกเองอยากกินอีไหรมั่ง
(แลวพวกเธออยากจะกินอะไรบาง?)
เราไปหาสมตํากินเตอะ
(พวกเราไปหาสมตํากินเถอะ)
เดี๋ยวพาไปกินแถวบานเพื่อนนี่แหละ อรอยดี คนกินมาก
ดวย
(เดี๋ยวจะพาไปกินแถวบานฉันนี่แหละ อรอยดี คนก็กินกัน
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92

เพื่อน2:

93

หลานสาว2:

94

เพื่อน2:

95

หลานสาว2:

96

เพื่อน1:

97

หลานสาว2:

98

เพื่อน2:

เยอะดวย)
เรานั่นขับรถมา นึกในใจวาไมโรเองหยังโหยบานมิ
(พวกเราขับรถมา นึกอยูในใจวาไมรูเธอจะอยูบานหรือ
เปลา)
ถาตอนวันหยุดเพื่อนไมไปที นั่งๆ นอนๆ โหยบานนี่แหละ
(ถาตอนวันหยุดฉันไมไดไปที่ไหน นั่งๆ นอนๆ อยูแตที่บาน
นี่แหละ)
แลวแคจี้แตงงานแลวมิ
(แลวใกลจะแตงงานหรือยัง?)
มายทีเหลย ทํางานกอน จี้ซื้อรถมั่ง ทําบานมั่ง ภาระหลาย
อยางเหลยเองเอย
(ยังเลย ทํางานกอน จะซื้อรถบาง ทําบานบาง ภาระอีก
หลายอยางอีกเธอ)
แลวพอกับแมเองสบายดีมิ เรียกเดียวเขาไปบานเองเบอะ
(ตากใบ: ก็) ไมเห็นเคา
(แลวพอกับแมสบายดีไหม? มะกี้เขาไปบานเธอแตไมเห็น
พอกับแม)
สบายดีโหย พากันทํางานทุกวันนั่นแหละ
(สบายดีอยู ทํางานกันทุกวันนั่นแหละ)
เดี๋ยววางๆ เราคอยนัดคนอื่นมากินเครื่องดวยกันมั่ง
(เดี๋ยวตอนวางๆ เราคอยนัดเพื่อนคนอื่นกินของดวยกันอีก)

จากบทสนทนาขางตน ผูวิจัยไดสอบถามประวัติเพื่อนๆ ที่มาวาเปนเพื่อนสมัย
ไหน ไดคําตอบวาเปนเพื่อนเลนกันมาตั้งแตเด็กๆ วัยประถม จึงสรุปไดวา คนในวัยเยาวชน หรือวัย
หนุมสาว จะเลือกใชภาษาตากใบกับเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกันมา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนเพื่อนที่
ยังคงสนิทสนมกัน เปนคนในหมูบานหรือชุมชนเดียวกัน
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4.4.3 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในวัด
สําหรับในสถานการณการใชภาษาในวัดนี้ เนื่องจากในอําเภอตากใบมีผู นับ ถือ
ศาสนาอยู 2 ศาสนา คือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีมากกวารอยละ 80 ของคนในพื้นที่อําเภอตากใบทั้งหมด
สวนศาสนาพุทธจะมีผูนับถือกันมากในตําบลพรอน ที่นาสังเกตก็คือ แมวาศาสนาพุทธจะมีคนนับถือ
ในปริมาณที่นอยในอําเภอตากใบ แตวัดในอําเภอตากใบกลับมีจํานวนไมนอย และเปนวัดที่มีประวัติ
มายาวนานตั้งแตชวงตนกรุงรัตนโกสินทร มีผูคนศรัทธานับถือและแวะเวียนเที่ยวอยูเสมอ เชน วัด
พระพุทธ วัดชลธาราสิงเห และวัดฉัททันตสนาน เปนตน กลุมตัวอยางประชากรที่ผูวิจัยสังเกตการณ
แบบมีสวนรวมก็นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตนตามวิถีแหงชาวพุทธทั่วไป เชน การตักบาตร การไป
วัด ฟงเทศนฟงธรรมและรวมงานบุญตามเทศกาลตางๆ
จากการใชแบบสอบถามการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในวัดจาก
พบวาทั้งสามกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบจํานวนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสังเกตใน
สถานการณสื่อสารจริง ซึ่งพบวา สถานการณในวัดนี้จะเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสารเชนเดียวกัน
ดังปรากฏในตัวอยางที่ 6
ตัวอยางที่ 6 พอแกและแมแกตื่นมาเตรียมตัวไปถวายอาหารเพลที่วัด ซึ่งวัดก็อยูไมไกลจากบาน
พระสงฆในบทสนทนานี้ก็เปนคนตากใบ มีอายุและบวชเรียนจําพรรษามานานแลวบท
สนทนาจะพูดถึงการเตรียมจะจัดงานทอดกฐินของวัดดวย
99

พอแก:

100

แมแก:

101

พอแก:

102

แมแก:

103

พระสงฆ:

มาเตอะแมแก (ตากใบ: ยาย) มัน กะดับ (ตากใบ: แตงตัว)
ตัวแลว แลวมิ
(มาเถอะยาย แตงตัวเสร็จแลวหรือยัง)
แลว แลว ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) มายกทูนหัว
เขาเติดไดกือหราไป
(เสร็จแลว แลวเธอมาสวดมนตแลวจะไดรีบไป)
ซูเอาออกมานอกเตอะ
(เธอออกมาขางนอกเถอะ)
ซูหาดอกไมตามริมเริน (ตากใบ&ใต: บาน) ไปมั่งนั้น
(เธอหาดอกไมที่ขึ้นแถวบานไปบางนะ)
โยมมาเขาเตอะ เราจี้ขึ้นสวดแลว
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104

พอแก:

105

พระสงฆ:

106

พอแก:

107

พระสงฆ:

108

พอแก:

109

แมแก:

110

พระสงฆ:

111

พอแก:

112

ชาวบาน:

113

แมแก:

(โยมเขามาเถอะ พระจะสวดมนตใหพรแลว)
พากันขึ้นไปนั่งบนกุฏิเตอะ ไดแลวามากๆคน วันนี้สาวาคน
มาอีดนึงแรง
(พากันขึ้นไปนั่งบนกุฏิเถอะ จะไดดูวาคนเยอะ วันนี้รูสึกวา
คนจะมานอยมาก)
ใครไปงานทอดกฐินมั่งวันนี้ ถาไปบอกๆกันวาใหมาพรอม
กันที่วัด ตี9 นะ
(ใครจะไปงานทอดกฐินบางวันนี้ ถาจะไปใหบอกตอๆกันวา
ใหมาพรอมกันที่วัด เวลา 9 โมงเชานะ)
ไดยินคนวาจี้ไปหลายคนโหย
(ไดยินคนพูดกันวาจะไปหลายคนอยูนะ)
เราจี้ไปหลายวัดโหยวันนี้ ติดนิมนตงานกินเหนียวเขามั่ง จี้
ไปทอดกฐินเขามั่ง
(พระจะไปหลายวัดวันนี้ ติดนิมนตไปงานแตงบาง จะไป
งานทอดกฐิน บาง)
แลวทานไมงานมั่งเนาะ วัดอื่นงานแลวโดน
(แลวพระไมงานบางหรอ? วันอื่นๆ เขางานกันแลว)
กือหรางานเขาไดแลว หาเบี้ยเขาวัดมั่งไมตองงานหลายคืน
ที
(รีบงานไดแลว หาเงินเขาวัดไมตองมีงานหลายคืนหรอก)
เรากัดคิดจี้งานโหย มัน 2-3 เดือนเหลยจี้เรียกโตะนาย
(ตากใบ: ผูใหญบาน) กับผูชวยมาประชุม
(พระก็คิดจะงานอยู สัก 2-3 เดือนอีกจะเรียกผูใหญบานกับ
ผูชวยผูใหญบานมาประชุม)
นิมนตเตอะทานเอย ไดเวลาแลว
(นิมนตพระ ถึงเวลาแลว)
ซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) กินขาวดวยกันมิ
(เธอกินขาวดวยกันไหม?)
กินๆ กินดวยกัน แลวชวยกันลางชาม
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114

พระสงฆ:

(กินๆ กินดวยกันแลวชวยกันลางจาน)
คนแกๆ ตามบานเรานั้นมาก เทวากัดมาวัดกันอีดนึง ตอง
บอกตอๆ กันเตอะวาใหพากันมาวัด ถึงเหมือนหรือกัดทุก
วันพระมาฟงเทศนเสียมั่ง
(คนแกๆแถวบานเรามีหลายคน แตก็มาวัดกันนิดเดียว ตอง
บอกตอๆกัน เถอะวาใหมาวัดกันบาง ถึงอยางไรก็ใหมาทุก
วันพระ ฟงเทศนบาง)

จากบทสนทนาขางตนเห็นวา เปนการสนทนาของคนในกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป ซึ่ง
เป น คนในวั ยสู งอายุ จากตั ว อย า งบทสนทนานี้จะปรากฏสรรพนามคํ าเรี ยก “โตะนาย” หมายถึง
ผูใหญบาน ซึ่งการปรากฏเชนนี้จะคลายกับบทสนทนาในตัวอยางที่ 4 นั่นคือมีการใชคําศัพทที่เปน
ภาษามลายู “โต ะ” เป น คํ า นํ า หน า นามหรือนําหนาชื่อ และใชเปน คําสรรพนามเรีย กคนที่มี อ ายุ
มากกวาหรือผูอาวุโสหรือคนที่นับถือในศาสนาอิสลาม ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะเฉพาะของการใช
ภาษาตากใบของคนรุนสูงอายุ ที่มักจะมีคําศัพทที่ยืมมาจากภาษามลายูมาใชในการสนทนา
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 สถานที่นั้นในระยะที่นาจะไดยินเสียงการพูดคุย เด็กนักเรียนเหลานั้น จะมีการระมัดระวังใน
การเลื อกใช ภ าษาเพื่ อการสนทนากัน มากขึ้น โดยจะมีการเปลี่ย นสําเนีย งและคําศัพทภ าษาเปน
ภาษาไทยกลางในการสนทนา แตถาในสถานการณที่ผูสนทนาไมไดสังเกตวามีคนนอกชุมชนอยูใน
บริเวณนั้น ก็จะใชภาษาตากใบในการสนทนา
ในกรณี ที่ผู ส นทนาเปนเด็กนักเรีย น อายุป ระมาณ 16-18 ป ผู วิ จั ย พบวา ผูใช
ภาษาจะใชภาษาตากใบในการสนทนาเมื่ออยูในกลุมเพื่อนรุนเดียวกัน เมื่อเห็นผูวิจัยมีโอกาสสนทนา
กับครูผูสอนในหองพักครู และเด็กๆ กลุมนี้เขาพบเพื่อสอบถามเรื่องการบานก็จะใชภาษาไทยกลางใน
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การสนทนา ซึ่ งผู วิ จั ย สั งเกตว า เด็ กนักเรีย นเหลานั้น พยายามระมัดระวังในการออกเสีย งให เ ป น
ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อไมใหมีสําเนียงทองถิ่น หรือที่เรียกวา สําเนียงทองแดง และหากผูวิจัยนั่ง
หลบมุมที่เด็กกลุมนี้ไมสังเกตเห็น ก็จะพบวา เด็กนักเรียนรุนอายุนี้มีการเลือกใชภาษาตางกัน โดยจะ
เลือกใชภาษาตากใบหากคุณครูถามและสนทนาดวยภาษาตากใบ แตผูวิจัยก็สังเกตวาเด็กนักเรียนบาง
กลุมก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางสื่อสารเมื่อมีเพื่อนนักเรียนที่เปนชาวมุสลิมและใชภาษามลายูที่บาน
เปนนักเรียนชาวไทยมุสลิมที่อยูในตําบลอื่น แตเปนเพื่อนรวมอยูในกลุมเดียวกัน
การเลือกใชภาษาในสถานศึกษานี้ ผูวิจัยพิจารณาพบวา กลุมตัวอยางจะเลือกใช
ภาษาตากใบเมื่ออยูในกลุมผูสนทนาที่รูและใชภาษาตากใบในการสื่อสาร เชน ในกลุมเพื่อนสนิทกัน
ไม ว า จะเป น กลุ มเพื่ อนรุน เดี ย วกั น หรื อตางอายุกัน หรือสนทนากับ ครูผูส อนที่ใชภ าษาตากใบใน
การสนทนากับนักเรียน หากมีคนนอกชุมชนอยูในบริเวณที่สนทนาอยูนั้น ผูสนทนาก็จะเปลี่ยนไป
เลือกใชภาษาไทยกลางแทนภาษาตากใบ ทั้งนี้เมื่อผูวิจัยชวนคุยและใหพูดภาษาตากใบใหฟง เด็กๆ
สวนใหญก็จะพูดสําเนียงภาษาตากใบใหผูวิจัยฟงอยางไมเขินอาย ยกเวนบางคนเทานั้นที่จะไม พูด
หรือพูดนอยๆ และมีบางคนที่จะกลัววาผูวิจัยฟงไมเขาใจดวย
จากผลการบันทึกขอมูลภาคสนามจากสถานการณการใชภาษาในสถานศึกษานี้
สอดคล องกั บ ผลที่ ได จ ากแบบสอบถามตามตารางที่ 4.18 โดยที่เมื่ออยูในโรงเรีย น กลุมตัว อยาง
ประชากรจะสนทนาดวยภาษาตากใบกับเพื่อนสนิทและจะใชภาษาไทยกลางเมื่อสนทนากับคุณครู ซึ่ง
ลักษณะการสนทนากับคุณครู จะเปนสถานการณที่เปนทางการ เปนหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเรียนการสอน
4.4.5 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในการคาขาย
การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการเลือกใชภาษาตากใบในสถานการณการคาขาย ผูวิจัย
เขาไปนั่งสังเกตการณตามรานคา ตามตลาดอยูหลายครั้ง จนเปนที่รูจักของผูขายของและผูมาซื้อ
สินคาที่ตลาด เมื่อไดรับอนุญาตใหบันทึกเสียงได จึงไดบันทึกขอมูลพรอมทั้งบันทึกภาคสนาม พบ
สถานการณการเลือกใชภาษาของผูที่อยูในตลาดและรานคาเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น
ตัวอยางที่ 7 บทสนทนาการซื้อขายที่รานคาในหมูบาน ระหวางหลานสาวคนโตของบานที่ผูวิจัยขอ
เขาพักและอาศัยอยูเพื่อเก็บขอมูล ซึ่งปกตินองคนนี้จะไมคอยไดไปซื้อของที่รานคา ทํา
ใหพอคาถามไถหลายคําถาม
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115

พอคา:

โลกมาซื้ออีไหร (ตากใบ: อะไร) วันนี้
(ลูกมาซื้ออะไรวันนี้)
116
หลานสาว1:
มาซื้อน้ําบูดู (คนแกจะเรียกวา น้ําปลารา) ขวดใหญ ขวด 1
จา
(มาซื้อน้ําบูดูขวดใหญ 1 ขวด)
117
พอคา:
ขวด 50 บาท โลกจี้ทําอีไหรกินวันนี้เทซื้อขวดใหญ
( ขวดละ 50 บาท ลูกจะทําอะไรกินวันนี้ที่มาซื้อขวดใหญ)
118
หลานสาว1:
แมจี้ทํายําสาหราย (ยํากือหราย) ใหกิน เขาวาใหซื้อขวด
ใหญทีเดียวเลย ไดกินหลายวัน
(แมจะทํายําสาหรายใหกิน แมวาใหซื้อขวดใหญเลยจะได
กินกันหลายวัน)
119
พอคา:
แลวทํางานโหยกือไหนแหละนี่
(แลวทํางานอยูที่ไหนเดี๋ยวนี้)
120
หลานสาว1:
ทําโหยนราจา
(ทําอยูนราธิวาสจา)
121
พอคา:
ทําอีไหรโหยนรา
(ทําอะไรอยูนราธิวาส)
122
หลานสาว1:
ทํางานการเงินโหยนรา
(ทําเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยูนราธิวาส)
123
พอคา:
แลวหลบไปทํางานปารือ
(แลวกลับไปทํางานเมื่อไหร?)
124
หลานสาว1:
ไป-หลบทุกวันถามีงานก็ไมหลบ นอนเรินเพื่อนแหล
(ไป-กลับทุกวัน แตถาวันไหนมีงานก็ไมกลับ นอนบาน
เพื่อน)
(ระหวางนี้มีลูกคาซึ่งเปนผูหญิง อายุประมาณ 35 ป ซึ่งเปนคนในหมูบานเดินเขามาซื้อของในราน)
125

ลูกคา:

126

พอคา:

ซื้อน้ํามันเจี้ยน (ตากใบ&ใต: ทอด) ปลามั่งขวดติพอคา
(ซื้อน้ํามันทอดปลาซักหนึ่งขวดพอคา)
ขวดเล็ก ขวดใหญ เขามาเลือกในรานเตอะ หยังหลายแบบ
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127

ลูกคา:

128

พอคา:

129

ลูกคา:

130

พอคา:

131

ลูกคา:

132

พอคา:

(ขวดเล็กหรือขวดใหญ เขามาเลือกในรอนกอนเถอะ มี
หลายแบบ)
เอามาเตอะแบบไหนกัดได ขวดใหญกัดได คี่ (ตากใบ: กี่
บาท) บาทขวดนึง
(เอามาเถอะแบบไหนก็ได ขวดใหญก็ได ขวดละกี่บาท?)
ขวด 45 บาทยา แลวมาจี้กือไหน (ตากใบ: จากไหน) หรือ
วาแกลงมาซื้อน้ํามันยา
(ขวดละ 45 บาท แลวมาจากที่ไหนหรือวาจะมาซื้อน้ํามัน
อยางเดียว )
มาจี้ซื้อปลากิน กับเที่ยวตามนี่แหละ
(มาจากซื้อปลากิน กับขับรถเที่ยวแถวนี้แหละ )
หลบเตอะ ฝนจี้ตกแลวโดน
(กลับเถอะ ฝนจะตกแลวนะ )
ตกมาเตอะ เราจี้ไดน้ํามั่ง แลงมานาน ตนไมตามเริน
(ตากใบ&ใต: บาน) จี้ดอยหมดแลว
(ตกมาเถอะ ฉันจะไดมีน้ําแหงแลงมานานแลว ตนไมที่บาน
จะตายหมดแลว)
เรากัดจี้ปดรานแลวแหวะ สามืดมาแปลกๆ
(ฉันก็จะปดรานและนะ รูสึกวามืดมาแปลก)

จากบทสนทนาในตั ว อย า งที่ 7 แม ก ารสนทนาในช ว งแรกของพ อ ค า และ
หลานสาวคนเล็กจะพูดกันดวยภาษาตากใบ แตสังเกตวามีคําศัพทภาษาไทยกลางปะปนในการสนทนา
ซึ่งดังที่กลาวมาแลววาการปนภาษาที่อยูในรูปของคําศัพทในลักษณะเชนนี้ เปนลักษณะของการยืมคํา
(borrowing) เชน คําในขอความที่ 118 แทนที่หลานสาว1 จะพูดวา ตนจะยํากือหราย ซึ่งเปนคําที่ใช
ในภาษาตากใบ กลับใชวา “ยําสาหราย” ซึ่งเปนคําภาษาไทยกลางแทน นอกจากนี้ยังพบวามีการใช
คําวา “น้ําบูดู” ในขอความที่ 116 เพื่อเรียก “น้ําปลารา”ที่มักพบในภาษาตากใบที่คนรุนผูใหญหรือ
วัยสูงอายุมักจะใชเรียกมากกวา
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4.4.6 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในที่ทํางาน
สําหรับการเลือกใชภาษาในที่ทํางานนั้น ผูวิจัยพบวา ผูใชภาษาตากใบจะเลือกใช
ภาษาตามคูสนทนาเปนหลัก และจะเห็นไดชัดในที่ทํางาน เชน หากคูสนทนาเปนเพื่อนที่พูดภาษา
ตากใบได ก็จะใชภาษาตากใบในการสนทนาครั้งนั้น และถาคูสนทนาเปนเพื่อนมาจากตางถิ่น ไม
สามารถใช ภ าษาตากใบได ก็ จ ะเลื อ กใช ภ าษาไทยกลางในการสนทนา แต ห ากคู ส นทนาเป น
ผูบังคับบัญชาถึงแมจะใชภาษาตากใบได หากเปนสถานการณที่เปนทางการ ก็จะเลือกใชภาษาไทย
กลางในการสนทนา แตเมื่อเปนเวลาพักกลางวันและผูบังคับบัญชาเปนผูเริ่มใชภาษาตากใบ ก็จะ
โต ต อบด ว ยภาษาตากใบกลั บ ไป แตนาสังเกตวา หากมีบุคคลอื่น รว มวงสนทนาดว ยแม จ ะอยู ใ น
สถานการณที่ไมเปนทางการเมื่อผูบังคับบัญชาเริ่มใชภาษาตากใบในการสนทนา ผูใชภาษาตากใบ
เลือกที่จะตอบกลับดวยภาษาไทยกลาง
ผูวิจัยจะนําเสนอบทสนทนาในที่ทํางานจากตัวอยางที่ 8 และตัวอยางที่ 9 ดังนี้
ตัวอยางที่ 8 เปนบทสนทนาของหลานสาวคนโตกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนคนที่พูดภาษาตากใบไดทั้ง
กลุม
133

หลานสาว1:

134

เพื่อนรวมงาน1:

135

หลานสาว1:

136

เพื่อนรวมงาน2:

137

หลานสาว1:

138

เพื่อนรวมงาน1:

139

เพื่อนรวมงาน2:

พี่มาเชาจังวันนี้
(พี่มาเชาจังวันนี้ )
กะดวน (ตากใบ&ใต: รีบ) มาวาจี้มากือหรา (ตากใบ: ทํา)
งานที่คางของ เมื่อวานนิ
(รีบมาวาจะทํางานที่คางเมื่อวานใหเสร็จ)
กินขาวแลวมิเทออกมาเชานั้น
(กินขาวหรือยังที่ออกมาตอนเชา)
ยังไมกินทีเหลย นองกินพลางๆเตอะ ไมอยากทีเหลย
(ยังไมกิน นองกินกอนเถอะ ยังไมอยากกิน)
แลวออกมาเชาใครไปสงโลกไปโรงเรียน
(แลวออกมาเชาใครไปสงลูกโรงเรียน )
พอมันไมไดไปทํางานที กัดใหไปสงโลกมันเลย
(พอเขาไมไดไปทํางาน ก็เลยใหไปสงลูกเลย )
แลวเองไมไปสงโลกไปโรงเรียนทีเรอะ?
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140

เพื่อนรวมงาน1:

141

เพื่อนรวมงาน2:

142

เพื่อนรวมงาน1:

143

เพื่อนรวมงาน2:

144

เพื่อนรวมงาน1:

(แลวเธอไมไปสงลูกไปโรงเรียนหรอ?)
เพื่อนกัดมายที วาใหพอแกออกไปสงยา
(ฉันก็ไมไปสง วาจะใหตาออกไปสง)
พี่มีงานคางมากเหลยเนาะ?
(พี่มีงานคางเยอะไหม?)
หยังไมมากแรงแลว เทวากัดหวงทาไมมาทําตอนเชา เทเขา
จี้เอาขึ้น
(มีไมคอยเยอะ แตวาก็หวงงานหากไมมาทําตอนเชา เดี๋ยว
เจานายจะเอางานขึ้นมา)
มีไรใหพวกเพื่อนชวยกัดบอกนะ ชวยกันทํา จี้ไดแลวเร็วๆ
(มีอะไรใหพวกฉันชวยก็บอกนะ ชวยกันทําจะไดเสร็จเร็วๆ)
เออ ไมไหรที สาวาทําแลวแหละ
(อืม ไมเปนไร รูสึกวาทําเสร็จแหละ)

ตัวอยางที่ 9 เปนบทสนทนาของหลานสาวคนเล็กกับเพื่อนรวมงาน และเพิ่งสนิทกันเนื่องจาก
หลานสาวคนเล็กเพิ่งทํางานได 1-2 เดือน
145

หลานสาว2:

146

เพื่อนรวมงาน1:

147

หลานสาว2:

148

เพื่อนรวมงาน1:

149

หลานสาว2:

150

เพื่อนรวมงาน1:

มาเตอะ (ตากใบ: มาเถอะ) พี่มากินขาวเที่ยงไดแลว
(มาเถอะพี่ มากินขาวเที่ยงไดแลว )
เที่ยงแลวเนาะ
(เที่ยงแลวหรอ?)
เที่ยงแลวนองอยากขาวแลวจะ
(เที่ยงแลวนองหิวขาวแลวนะ)
จา เราทํากับขาวมาดวยวันนี้
(จา ฉันทํากับขาวมาดวยวันนี้)
พี่ทําอะไรมากินวันนี้ ตื่นมาทําตั้งแตตอนไหน
(พี่ทําอะไรมากินหรอวันนี้ ตื่นมาทําตั้งแตตอนไหน?)
ตื่นเชา ลุกขึ้นมาทําตั้งแต ๖ โมงเชาแลว ทําผัดผักใสหมูสับ
นิดหนอย
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151

เพื่อนรวมงาน2:

152

เพื่อนรวมงาน1:

153

หลานสาว2:

154

เพื่อนรวมงาน1:

155

เพื่อนรวมงาน2:

156

หลานสาว2:

157

เพื่อนรวมงาน2:

158

เพื่อนรวมงาน1:

159

หลานสาว2:

160

เพื่อนรวมงาน2:

(ตื่นเชา ลุกจากที่นอนมาทําตั้งแต ๖ โมงเชาแลว ทําผัดผัก
ใสหมูสับนิดหนอย )
ขยันจังนะ ตื่นเชามาทํากับขาว เราขี้คราน (ตากใบ&ใต: ขี้
เกียจ) ทํา เลยไปซื้อที่เขาแกงเรียบรอยแลว
(ขยันจังเลย ตื่นเชามาทํากับขาว ฉันขี้เกียจทําเลยมาซื้อ
แกงที่ขาย)
วันนี้เพื่อนทําปลารา (ตากใบ: น้ําบูดู) กับผักตมยา
(วันนี้ฉันทําน้ําบูดูกับผักตน )
ขยันเหมือนกันนะ แลวซื้อผักตั้งแตเมื่อตอนไหน
(ขยันเหมือนกันนะ แลวซื้อผักตั้งแตตอนไหน)
ผักปลูกเองยา ไมใสยา ปลูกตามธรรมชาติ
(ผักปลูกเอง ไมใสสารเคมี ปลูกตามธรรมชาติ)
เดียวโพรกเชาเพื่อนจี้ทํากับขาวมากินมั่งเตอะ
(เดี๋ยวพรุงนี้ฉันจะทํากับขาวมากินบาง )
มากินดวยกันหนุก (ตากใบ&ใต: สนุก) ดี
(มากินดวยกันสนุกดี)
อรอยเหมือนกันนะ น้ําปลารากับผักตม กินเพื่อสุขภาพ
(อรอยเหมือนกันนะ น้ําบูดูกับผักตม กินเพื่อสุขภาพ)
ถาชอบจะไดทํามาบอยๆ ผักก็ปลูกเอง ไมสาตองไปซื้อให
เปลืองเบี้ย
(ถาชอบจะไดทํามากินบอยๆ ผักก็ปลูกเอง ไมตองไปซื้อให
เปลืองเงิน)
กินไดมั๊ยน้ําปลารา กับผักตม
(กินไดไหมน้ําบูดูกับผักตม)
กินไดอรอยมาก วันหลังจะหัดทํากินบาง เผื่อไดเอาไปทําให
ที่บานกิน
(กินไดอรอยมาก วันหลังจะหัดทํากินบาง เผื่อไดเอาไปทํา
ใหที่บานกิน)
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จากบทสนทนาตัว อย างที่ 8 และ 9 นั้ น เห็น ไดวา เพื่อนรว มงานจะใช ภ าษา
ตากใบโตตอบกันเปนปกติ ทั้งสําเนียงและคําศัพทก็จะเลือกใชภาษาตากใบที่งายๆ ใชกันทั่วไปในคนที่
พูดภาษาตากใบ แตสวนใหญจะเปนคําศัพทภาษาไทยกลางเปนจํานวนมาก ที่นาสังเกตจะเห็นวาเมื่อ
สื่อสารระหวางกลุมคนที่พูดภาษาตากใบ หลานสาวกลับใชคําศัพทภาษาตากใบในการสื่อสาร เชน
คําวา น้ําปลารา ที่มักจะพบวาเปนคําศัพทที่คนตากใบรุนสูงอายุใชเรียก น้ําบูดู ของภาษาไทยถิ่นใต
ดังที่ปรากฏในขอความที่ 152, 157 และ 159 ถาเทียบกับบทสนทนาของหลานสาว1 ในตัวอยาง 7
ขอความที่ 116 จะเห็นวาหลานสาว1 ใชคําวา “น้ําบูดู” กับพอคา แตเมื่อเห็นวาเพื่อนรวมงานที่ใช
ภาษาตากใบเรียกน้ําบูดูวา น้ําปลารา ซึ่งเปนศัพทที่คนภาษาตากใบใชเรียกกัน หลานสาว1 จึงเปลี่ยน
มาใชคําศัพทตามเพื่อนรวมงานที่เปนคนพูดภาษาตากใบเหมือนกัน
ส ว นในบทสนทนาข า งล า งนี้ เป น สถานการณ ที่ มี เ พื่ อ นร ว มงานที่ ม าจาก
ตางจังหวัด จะพบวามีการใชภาษาในการสนทนาตางไป โดยจะพบวามีการใชภาษาไทยกลางปนดวย
คําศัพทภาษาไทยใต ตามลักษณะที่เ รีย กวา คํายืม ของ Gumperz (1977 อางใน Fasold, 1993:
p.180) ดังที่ปรากฏในตัวอยางที่ 10
ตัวอยางที่ 10

บทสนทนาในที่ทํางานของหลานสาวคนโตและเพื่อนรวมงานจากจังหวัดสงขลา
และเพื่อนรวมงานซึ่งเปนคนตากใบดวยกัน

161

เพื่อน1:

162

หลานสาว1:

163

เพื่อน1:

164

หลานสาว1:

165

เพื่อน1:

166

หลานสาว1:

กินขาวแลวยังจะตอนเชา
(กินขาวแลวหรือยังจะตอนเชา)
กินแลวจะ
(กินแลวจะ)
มาตั้งแตตีเทาไรแลว
(มาตั้งแตกี่โมง)
มาตั้งแตเชาแลว แตกลับไปใหมลืมเอกสาร
(มาตั้งแตเชาแลว แตกลับไปใหมลืมเอกสาร)
แลวเรามีประชุมมั๊ยวันนี้
(แลวเรามีประชุมไหมวันนี้)
มีแตคลอยๆ (ตากใบ: บายๆ) หนอย
(มีแตตอนบายๆ หนอย)
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167

เพื่อน1:

168

หลานสาว1:

169

เพื่อน1:

170

หลานสาว1:

171

เพื่อน2:

172

หลานสาว1:

173

เพื่อน2:

174

หลานสาว1:

175

เพื่อน1:

ตีเทาไร บอกดวยนะจะไดเตรียมตัวเขาประชุม พอดี
โทรศัพทเสีย (ตากใบ&ใต: พัง)
(กี่โมง บอกดวยนะจะไดเตรียมตัวเขาไปประชุม พอดี
โทรศัพทใชงานไมได)
แลวแฟนพี่เปนไงบางเห็นวารถลม (ลมรถ)
(แลวแฟนพี่เปนอยางไรบางเห็นวาลมรถ)
คอยหยังชั่ว (ตากใบ&ใต: ดีขึ้น) แลว นอนโรงบาล 2 คืนเอง
(ดีขึ้นแลวนอนโรงพยาบาลแค 2 คืนเอง)
พันไหนมั่งพี่ไปเร (ตากใบ: เที่ยว) งานสนุกมิเรียกคืน
(รูสึกอยางไรบางที่ไดไปเที่ยวงานสนุกไหมเมื่อคืน)
กะหนุก (ตากใบ&ใต: สนุก) โหย เครื่องเสียงเขาดังหรอย
โหย (สนุกอยู เครื่องดนตรีเสียงดังดี)
คนไปเร (ตากใบ: เที่ยว) งานมากมิ
(คนไปเที่ยวงานเยอะไหม?)
คนมากโหย คนนานๆทีจี้งานยากัด
(คนเยอะอยูนะ นานๆทีจะมีงาน)
หลบดึกแลวแหละ
(กลับดึกแลวหรอ)
ไมดึกที หาวนอนขึ้นกัดหลบกอนยา ถาดนตรีเลิกนั้นฟงวาตี
2 แลว
(ไมดึก งวงนอนเลยกลับกอน รูสึกวาดนตรีเลิกตี 2 นะ)\

จากบทสนทนานี้ ผูวิจัยพบวา มีลักษณะของการสลับภาษา (code switching)
ในสนทนานี้ โดยจะพบที่หลานสาว 1 มีการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต กับ
ภาษาตากใบ เมื่อสนทนากับคูสนทนาที่มีความรูภาษาไมเหมือนกัน เพื่อน1 เปนคนนอกพื้นที่มาจาก
จังหวัดสงขลา กับเพื่อน2 ที่เปนคนในพื้นที่และใชภาษาตากใบ ในผลัดแรกๆ ขอความที่ 161-162 นั้น
หลานสาว1 โต ตอบกั น ด ว ยภาษาไทยกลางผสมสําเนี ย งภาษาไทยถิ่ น ใต อยู บ า ง และโตตอบดว ย
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นใต แตเมื่อหลานสาวคนโตพูดกับเพื่อน2 ที่พูดภาษาตากใบ ก็จะ
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เปลี่ยนไปพูดภาษาตากใบดวยทันที ถาเปรียบเทียบขอความที่ 168 กับขอความ 172 และ 174 จะ
เห็นความแตกตางของการเลือกใชภาษาของหลานสาว1 กับคูสนทนาที่ตางกัน
4.4.7 การเลือกใชภาษาตากใบตามสถานการณการใชภาษาในสถานที่ราชการ
สํ า หรั บ สถานการณ ก ารใช ภ าษาในสถานที่ ร าชการนี้ ผู วิ จั ย ได เ ข า สั ง เกตที่
โรงพยาบาลตากใบ และที่ทําการอําเภอกับเทศบาล ทั้งนี้พบวา คนสวนใหญในกลุมอายุ 18-30 ป จะ
เลือกใชภาษาไทยกลางในการเริ่มติดตอสื่อสาร แตถาเปนคนสูงวัย อยูในกลุมอายุ 70 ปขึ้นไปไมถนัด
ใชภาษาไทยกลางก็จะเลื อกใชภาษาตากใบ ยกเวนคนที่มีอายุอยูระหวาง 35- 60 ปที่สามารถพู ด
ภาษาไทยกลางได หากพิจารณาวาคูสนทนานาจะเปนคนตางถิ่นก็จะเลือกใชภาษาไทยกลาง แตถาคู
สนทนาเปนคนในพื้นที่ที่ตนรูจักก็จะเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบผูวิจัยสามารถบันทึกเสี ย ง
ตัวอยางไดไมมากนัก จะบันทึกตามที่ไดรับอนุญาตตามตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 11

คุณตาลมลงและผูวิจัยนําสงโรงพยาบาลตากใบพยาบาลเปนคนมุสลิม 1 คน
คนปวยซึ่งเปนคนตากใบ 1 คน และเพื่อนซึ่งเปนคนตากใบเชนกัน

176

พยาบาล 1:

177

พอแก:

178

พยาบาล 1:

179

พอแก:

180

พอแก:

181

พยาบาล 1:

182

พยาบาล 1:

โดนอะไรมาคะ
(โดนอะไรมาคะ?)
พอลมรถเรียกไมนานนิ
(พอลมรถเมื่อไมนานนี้)
เขาไปลางแผลกอนนะคะ ปวดมากมั๊ยคะ
(เขาไปลางแผลกอนนะคะ ปวดมากไหมคะ?)
มายแจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) ทีตรงอื่น แสบๆยาโลกเอย
(ไมเจ็บ รูสึกแสบๆเองลูกสาว
แลวหมอใหญขึ้นมิโลกวันนี้
(แลวคุณหมอมาไหมวันนี้?)
หมอใหญไมขึ้นเดียวลางแผลแลวเอายาไปกินก็หายแลว
(คุณหมดไมมาเดี๋ยวลางแผลแลวเอายาใหกินก็หายแลว)
ยายแจ็บ (ตากใบ&ใต: เจ็บ) อีไหรวันนี้เทมาหาหมอ
(ยายเจ็บอะไรที่มาหาหมอวันนี้ )
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183

คนปวย:

184

พยาบาล 2:

185

คนปวย:

186

พยาบาล 2:

187

พยาบาล 2:

188

คนปวย:

189

คนปวย:

190

เพื่อนบาน:

191

คนปวย:

ยายเปนหวัดมาสอง สามวันแลว ตัวรอนเขาดวย กลัวจี้เปน
ไขเลือดออกยาโลกเอย
(ยายเปนไขหวัดมาสอง สามวันแลว ตัวรอนดวยกลัวจะเปน
ไขเลือดออก ลูกสาวเอย)
เดียวยายนั่งทามั่งกะเดี๋ยวนะ ถึงคิวยายแลวเดี๋ยวเรียกให
หมอตรวจ
(เดี๋ยวยายนั่งรอสักพักนะ ถึงคิวยายแลวเดี๋ยวเรียกใหหมอ
ตรวจ)
นานเหลยมิ หวางจี้เรียก (ตากใบ&ใต: กวาจะเรียก)
(อีกนานไหมกวาจะเรียก)
ไมนานทียาย คนไมมากแรงทีวันนี้ ยายมาตอนเชาๆพันนี้
เขาดวย นั่งทามั่ง 5 นาทียา
(ไมนานหรอกยาย วันนี้คนไมเยอะ ยายมาตอนเชาๆ แบบนี้
นั่งรอประมาณ 5 นาทีนะคะ)
แลวใครมาสงยายนั้นนึ
(แลวใครมาสงยานวันนี้)
ยายใหหลานมาสง มันนั่งทาโหย (ตากใบ&ใต: อยู) นอก
โดน
(ยายใหหลานมาสง มันนั่งรออยูขางนอก)
ใครพันไหนซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) เทมาโรง
บาล
(ใครเปนอะไรเธอที่มาโรงพยาบาล)
พอมันไมกือบาย (ตากใบ: ไมสบาย) โหยเปนอาทิตยแลว
แรกวามาโรงบาลหมอเจาะเลือดแล เปนขายเลือดออก
(ลากเสียงยาว จากไข)
(พอของลูกไมสบายเปนอาทิตยแลว เมื่อวานมาโรงพยาบาล
ใหคุณหมอเจาะเลือดดู เปนไขเลือดออก)
แลวใครเฝาโหยนั้นนึ?
(แลวใครเฝาอยูนั้น?)
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192

เพื่อนบาน:

193

คนปวย:

194

เพื่อนบาน:

เเด็ก (ตากใบ&ใต: เด็ก) เฝาโหยเราหลบเริน (ตากใบ&ใต:
บาน) ไปอาบน้ํา เอาขาวหอมาใหพวกแด็ก(ตากใบ&ใต:
เด็ก) นั้นดวย
(เด็กๆ เฝาอยู ฉันกลับบานไปอาบน้ํา ทํากับขาวมาใหเด็กๆ)
แลวคอยหยังชั่ว (ตากใบ: ดีขึ้นหรือยัง) แลวมินั้น?
(แลวรูสึกดีขึ้นบางหรือยัง?)
ไมไหรแรงแลว (ตากใบ: ดีขึ้นแลว) 2 – 3 วันยาหลบไดแลว
(ดีขึ้นแลว 2-3 วันก็ไดกลับบาน)

จากบทสนทนาตัวอยางที่ 11 พบวา ในผลัดแรกนั้นพยาบาลเปนคนมุสลิมที่พูด
ภาษาตากใบไมได จึงใชภาษาไทยกลางถามคุณตาหรือพอแกวาเปนอะไร ในขณะที่คุณตานั้นไมพูด
ภาษาไทยกลาง แตพูดภาษาตากใบเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะของผูพูดภาษาตากใบวัยสูงอายุที่ไมมีปน
ภาษาหรือสลับภาษากับคูสนทนา ที่ไมวาจะรูภาษาตากใบหรือไมรูภาษาตากใบก็ตาม แมกับผูวิจัยเอง
คุณตาก็พูดภาษาตากใบไมใชภาษาไทยกลาง และเมื่อมีพยาบาล2 ซึ่งเปนคนตากใบเขามาจึงสนทนา
กันดวยภาษาตากใบตลอดในการสนทนา
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสังเกตวา แมผูพูดจะเปนคนตากใบแตอยูนอกพื้นที่ซึ่งทําให
ไมทราบวาคูสนทนารูภาษาตากใบหรือไม ผูพูดภาษาตากใบในพื้นที่มักจะเลือกใชภาษาไทยกลางใน
การสนทนา ซึ่งบทสนทนาขางลางนี้ เปนตัวอยางบทสนทนาที่ผูวิจัยนั่งสังเกตในอําเภอ ซึ่งมีเจาหนาที่
ที่เปนทั้งคนนอกพื้นที่อําเภอตากใบ และเปนคนในพื้นที่อําเภอตากใบแตไมไดอยูตําบลพรอน
ตัวอยางที่ 12

เจาหนาที่คนที่ 1 จะใชภาษาไทยกลางในการสื่อสาร เจาหนาที่คนที่ 2 เปนคนตาก
ใบ สวนคุณปาเปนคนตากใบ

195

เจาหนาที่1:

196

ปา:

197

เจาหนาที่1:

สวัสดีคา มาทําอะไรคะ
(สวัสดีคะ มาทําอะไรคะ?)
มาทําบัตรประชาชนใหม บัตรปาหมดอายุ 3 เดือนแลว
(มาทําบัตรประชาชนใหม บัตรปาหมดอายุ 3 เดือนแลว)
ถางั้นปาไปหยิบบัตรคิวแลวนั่งรอกอนนะคะ
(ถาอยางนั้นปาไปหยิบบัตรคิวนั่งรอกอนนะคะ)

Ref. code: 25595406300029LWA

110

198

ปา:

199

เจาหนาที่1:

200

เจาหนาที่2:

201

เจาหนาที่2:

202

ปา:

203

เจาหนาที่2:

204

ปา:

205

เจาหนาที่2:

206

ปา:

207

เจาหนาที่2:

208

ปา:

เขากดแบบไหน ปากดไมเปนที
(เขากดอยางไร ปาไมรูกดแบบไหน)
พี่ซีชวยมาทําใหปาเขาหนอย
(พี่ซีชวยมาทําใหปาเขาหนอย)
ปา เขากดพันนี่นะ แลวกัดนั่งถา (ตากใบ&ใต: รอ) มั่ง
กะเดี๋ยวพอเคาเรียกเลขปากัดลุกขึ้นไปหาเขานะ
(ปา เขากดแบบนี้นะ แลวก็นั่งรอสักพัก พอเขาเรียก
หมายเลขปา ปาก็ลุกไปหาเขานะ)
ปามากี่คน
(ปามากี่คน)
ปามากับโลกโค (ตากใบ&ใต: เพื่อนบาน) มันกัดไมโรเรื่องที
ที่แหละ
(ปามากับเพื่อน เขาก็ไมรูเรื่องเหมือนกัน)
ปาเอาเอกสารมามินั้น เทกัดไดหลบ (ตากใบ&ใต: กลับ) ไป
เอาลาวแหละ
(ปาเอาเอกสารมาแลวหรือยัง เดี๋ยวไดกลับไปเอามาใหมอีก)
เอามาโหย แลวซู (ตากใบ: เธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2) มา
ทํางานนี่นานแลวเรอะ
(เอามาอยู แลวเธอมาทํางานที่นานแลวหรอ?)
นานแลวปาเอย ปาไมโร (ตากใบ&ใต: รู) ยา
(นานแลวปา ปาไมรูเอง)
งานหนักแรงมิ ทํางานเทตรงนี่
(งานหนักหรือเปลา ทํางานที่ตรงนี้?)
ไมหนักแรงที มันเปนบางวัน บางวันกัดคนมาก บางวันก็คน
อีด
(ไมหนักมาก มันขึ้นอยูกับวัน บางวันก็คนเยอะ บางวันก็คน
นอย)
เออ ปากัดวาเทแหละ ลางวันปามาคนไมมากแรงที วันนี้อี
ไหรแลวเทมากเหมือนนี่
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209

เจาหนาที่2:

(อืม ปาก็วาเหมือนกัน บางวันปามาคนไมเยอะ วันนี้ทําไม
คนเยอะแบบนี)้
ถึงคิวปาแลว เอาบัตรนี่ไปยื่นใหเขา เขากัดกือหรา (ตากใบ:
ทํา) ทําใหปาแหละนั้น ถาไดทําเขาแลวไมนานแรงที
(ถิวคิวปาแลว เอาบัตรไปยื่นใหเขา เขาก็ทําใหปา ถึงคิวแลว
ไมนานหรอกก็เสร็จแลว)

บทสนทนาขางตน เมื่อเจาหนาที่1 ใชภาษาไทยกลางกับปา พบวา ปาเลือกใช
ภาษาไทยกลางโตตอบเชนกันดังขอความ 195-196 แมในผลัดตอมา จะมีศัพทภาษาไทยถิ่นใตอยูดวย
แตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น จนกระทั่งเมื่อเจาหนาที่ 2 ซึ่งพูดภาษาตากใบได ปาจึงเลือกใชภาษาตากใบ
พูดโตตอบกลับไป แตลักษณะการพูดภาษาตากใบของเจาหนาที่ 2 ก็พบวามีเพียงคําศัพทภาษาตากใบ
ปรากฏรวมกับภาษาไทยกลางเนื่องจากเปนการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่เปนทางการ คือการทําบัตร จึง
ทําใหตองใชคําศัพทที่สะทอนวิถีปฏิบัติของการติดตอราชการ เชน กดบัตรคิว ซึ่งคําศัพทเชนนี้ไมมีใน
ภาษาตากใบ
การสื่อสารในสถานการณเชนนี้ เปนขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถใชภาษาตากใบใน
การสื่อสารไดตลอดการสนทนา นอกเหนือจากการที่คูสนทนาเปนคนนอกพื้นที่ตากใบแลว
4.5 สรุปสถานการณการใชภาษาตากใบจากแบบสอบถามและจากการสังเกตแบบมีสวนรวมใน
การสื่อสารในสถานที่จริง
จากการสังเกตบทสนทนาในเหตุการณจริง ผูวิจัยพบวามีความสอดคลองสัมพันธกับผล
ที่ ได จ ากแบบสอบถาม กล า วคื อ การใชภ าษาของคนในชุมชนชาวตากใบแตละกลุมอายุที่ไดจาก
แบบสอบถามสอดคลองกับผลที่ไดในสถานการณจริง โดยหากเปนสถานการณในบาน ในครอบครัว
ในละแวกบาน และในวัด การสนทนากับ พอ แม ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และพระสงฆ ประชากรทั้ง
3 กลุมอายุจะเลือกใชภ าษาตากใบในการสนทนา ในขณะที่เมื่ ออยูในสถานศึกษา ในโรงเรียน ใน
สถานการณที่เปนทางการ เชน สนทนากับคุณครู หรือพูดคุยในเรื่องของการเรียนการสอนกับบุคลากร
ในโรงเรียน คนในกลุมวัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสนทนา แตหากเปนสถานการณที่
ไมเปนทางการ เชนสนทนากับเพื่อนในกลุมเดียวกันที่ใชภาษาตากใบกันอยูแลวก็จะเลือกใชภ าษา
ตากใบไมเปลี่ยนแปลง สําหรับการสนทนาในสถานที่ราชการ ในอําเภอ เทศบาล หรือในโรงพยาบาล
ผลที่ไดจากแบบสอบถามพบวา ทุกกลุมอายุจะใชภาษาไทยกลางในการสนทนา แตในสถานการณจริง
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หลังจากที่ลงพื้นที่อยูในชุมชนพบวา คนในวัยสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปทุกคนจะเลือกใชภาษาตากใบ
ในทุกสถานการณ โดยไมเลือกวาสนทนากับใคร หรืออยูในสถานการณใด ซึ่งจะแตกตางกับคนในวัย
หนุมสาวและวัยกลางคน ที่จะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสนทนา โดยจะเปลี่ยนไปใชภาษาตากใบ
ตอเมื่อคูสนทนาเปนคนที่พูดภาษาตากใบเทานั้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ลั ก ษณะของการใช คํ า ศั พ ท จ ากภาษาถิ่ น อื่ น เข า ในภาษาตากใบ ใน
ลักษณะของการยืมศัพท รวมไปถึงการสลับภาษา (code-switching) ที่ผูพูดภาษาตากใบจะพิจารณา
ไดวาคูสนทนาของตนรูภาษาตากใบหรือไม เปนคนในพื้นที่หรือไม ถาเปนคนนอกพื้นที่ ไมรูภาษา
ตากใบ ผูพูดจะเลือกใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับคูสนทนานั้น ถาคนนอกพื้นที่เปนคนถิ่นใต
ผู พูด ก็ จ ะเลื อกใช ภ าษาถิ่ น ใต ในการสนทนาเชน กัน และสามารถสลับ มาใชภ าษาตากใบได หาก
คูสนทนาเปนคนในพื้นที่และใชภาษาตากใบในการสื่อสาร
ลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ ขอจํากัดดานคําศัพทของภาษาตากใบที่ทําใหผูพูดภาษา
ตากใบตองเลือกใชคําศัพทภาษาอื่น โดยเฉพาะภาษาไทยมาตรฐานในสถานที่ราชการ เนื่องจากวิถี
ปฏิบัติทางสังคมที่ถูกกําหนดอยูในสถานที่ราชการไมสามารถสื่อดวยคําศัพทในภาษาตากใบได
ขอนาสังเกตจากผูพูดตางรุนอายุจากการเก็บขอมูลในสถานการณจริง เปนการตอกย้ํา
ใหเห็นวาผลการศึกษาจากแบบสอบถามกับการพูดในสถานการณจริงมีความสอดคลองกันอยู บ าง
โดยเฉพาะในกลุมผูพูดภาษาตากใบรุนสูงอายุจะใชภาษาในการสื่อสารเกือบทุกสถานการณ ไมมีการ
สลับหรือการปนภาษา
ในขณะที่ ผู พูดวั ย หนุ มสาว เปน กลุมผูใชภ าษาที่มีการสลับ ภาษาไดห ลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต และภาษาตากใบ ขึ้นอยูกับคูสนทนาวามีความรูภาษาใด แตจาก
คําศัพทคําวา “น้ําปลารา” ซึ่งเปนศัพทที่คนภาษาตากใบใชเรียกแทน น้ําบูดู ในภาษาไทยถิ่นใต แต
เมื่อสถานการณ การใช ภาษาจริงแบบไมร ะมัดระวังตัว ผูพูดวัยหนุมสาวเลือกที่จ ะใชคําวา น้ําบูดู
มากกวาน้ําปลารา แตเมื่ออยูในสถานการณที่ตองระมัดระวังในการสื่อสารกับคนในชุมชนที่พูดภาษา
ตากใบ ผูพูดก็เลือกที่จะใชคําวา น้ําปลารา กับเพื่อน เพราะเพื่อนใชคําวา น้ําปลาราในการสนทนา
ลั ก ษณะที่ น า สนใจที่ ไ ม พ บจากการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถามก็ คื อ ลั ก ษณะของ
การเลือกใชภาษาเพื่อเปนภาษากลาง (lingua franca) ในกรณีที่ผูพูดเห็นวาคูสนทนาไมสามารถใช
ภาษาตากใบในการสื่ อสารได จากการสังเกตแบบมีสว นรวมพบวา ผูพูดภาษาตากใบจะเลื อกใช
ภาษาไทยกลางหรื อ ภาษาไทยมาตรฐานเป น ภาษากลาง เช น เดี ย วกั บ ผู พู ด ที่ ใ ช ภ าษามลายู ใ น
การสื่อสารแตตองมาทํางานในพื้นที่ตากใบ ก็จําเปนตองใชภาษาไทยกลางเปนภาษากลางกั บผูพูด
ภาษาตากใบเชนกัน เชน ในกรณีของพยาบาล1 ในสถานการณการสื่อสารที่โรงพยาบาล เปนตน
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บทที่ 5
ทัศนคติตอภาษาตากใบในชุมชนตากใบ
ในการศึกษาวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในชุมชนตําบล
พรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนี้ ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสถานการณ
และทัศนคติการใชภาษาตากใบ แบบสอบถามสวนหนึ่งออกแบบคําถามเพื่อประเมินทัศนคติของผูใช
ภาษาในชุมชนที่มีตอภาษาตากใบ แบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคตินี้แมวาจะมุงเนนไปที่ทัศนคติตอ
การใชภาษาตากใบ แตเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการสื่อสารจริงของชุมชนที่พบวาเปนชุมชนที่มี
การใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน ดังนั้น จึงใชคําถามที่จะสะทอนใหเห็นทัศนคติของการใช
ภาษาทั้งสองนี้ควบคูกัน ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหรวมกับการบันทึก
ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณพูดคุยกับผูใชภาษาในชุมชนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ตอบแบบสอบ การประเมินทัศนคติจากแบบสอบถามและการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้ถือ
เปนการประเมินทัศนคติตอภาษาโดยออมที่ผูตอบคําถามไมรูตัว ผลของการประเมินจึงนาจะสะทอน
สภาพความเป น จริ งด า นทั ศนคติ ต อภาษาตากใบได การนําเสนอผลการศึ ก ษาในบทนี้ ผูวิจัย จะ
นําเสนอผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามกอนเพื่อแสดงทัศนคติการใชภาษาตากใบในภาพรวมโดย
จะแสดงผลเปรี ย บเที ย บกั บ ภาษาไทยมาตรฐานดว ย เพื่อใหเห็น ลักษณะความเหมือนหรือ ความ
แตกตางที่เกิดขึ้นในแงของการเลือกใชภาษาของผูพูดแตละกลุมอายุ โดยเฉพาะชุมชนที่มีหลายภาษา
จําเปนตองศึกษาภาษาที่มีการใชมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางภาษาทองถิ่นที่อยูในชุมชน ใน
งานวิจัยนี้คือ ภาษาตากใบ กับภาษามาตรฐาน ในที่นี้คือ ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน
การเลือกใชภาษาใดในการสื่อสารแตละสถานการณยอมสะทอนใหเห็นทัศนคติของผูใชภาษานั้นดวย
ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการบันทึ กภาคสนามการสังเกตแบบมีสวนรวมและการพูดคุยสัมภาษณ กลุ ม
ตัวอยางประชากรก็เพื่อใชประเมินทัศนคติของผูใชภาษาที่มีตอภาษาที่เลือกใช ไมวาจะเปนภาษา
ตากใบหรือภาษาไทยมาตรฐานก็ตาม ทั้งนี้จะไดนําผลการการศึกษาของทั้งสองสวนมาใชพิจารณา
ทัศนคติของผูพูดตอภาษาตากใบในเชิงลึกตอไป
จากการวิ เ คราะห แ บบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ก ารใช ภ าษาตากใบร ว มกั บ
การเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน และการประเมินทัศนคติจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสัมภาษณพูดคุย สามารถแสดงผลการศึกษาได ดังตอไปนี้
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5.1 ผลการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
การศึกษาวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบนี้จะอยูในสวนที่ 3 ของแบบสอบถาม ขอมูล
คําถามทัศนคติตอภาษาตากใบในงานวิจัยนี้ใชคําถามจํานวน 20 คําถาม โดยคําถามเหลานี้ดัดแปลง
มาจากแบบสอบถามในงานวิจัยทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุตางกัน
ของยูทากะ โทมิโอกะ (2552) ผูวิจัยดัดแปลงคําถามบางสวน เพื่อใหเหมาะกับบริบท ดังที่อธิบายไว
ในบทที่ 3 การวิ เ คราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานควบคูกัน เพื่อพิจ ารณา
ความแตกตางระหวางทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานของประชากรในอําเภอตากใบ
หากมีทัศนคติที่ดีตอภาษาตากใบ แลวจะมีทัศนคติอยางไรตอภาษาไทยมาตรฐาน เพราะทัศนคติตอ
ภาษาจะสงผลตอแนวโนมในการเลือกภาษาของคนในชุมชนเชนกัน ซึ่งคําถามทัศนคติตอภาษานี้
สามารถจัดกลุมได 2 กลุม ดังนี้
1. ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวก (positive attitude) ประกอบด ว ย 14 คํ า ถาม ในประเด็ น
ดังตอไปนี้
- เปนภาษาที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
- เปนภาษาที่เรียบงาย
- เปนภาษาที่มีความสําคัญ
- เปนภาษาที่แสดงอารมณไดชัดเจน
- เปนภาษาที่ควรจะสอนที่โรงเรียน
- เปนภาษาที่ทานชอบ
- เปนภาษาที่ไพเราะ
- เปนภาษาที่ใชสื่อสารไดตรงประเด็น
- เปนภาษาที่แสดงความเปนกันเอง
- เปนภาษาที่มีคําและสํานวนหลากหลาย
- เปนภาษาที่ทันสมัย
- เปนภาษาที่ทานอยากถายทอดใหกับลูกหลาน
- เปนภาษาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของทาน
- เปนภาษาที่มีประโยชนในชีวิตประจําวันของทาน
2. ทัศนคติในเชิงลบ (negative attitude) เปนคําถามที่เกี่ยวกับทัศนคติในเชิงลบ ไดแก
- เปนภาษาที่ไมควรใชที่โรงเรียน
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-

เปนภาษาที่ทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง
เปนภาษาที่ลาสมัย
เปนภาษาที่ซับซอน
เปนภาษาที่ทําใหทานรูสึกอาย หรือ ไมสบายใจ เมื่อมีคนไดยินทานพูด
เปนภาษาที่ไมไพเราะ

การวิเ คราะหท ัศ นคติต อ ภาษาตากใบจากขอ มูล ของแบบสอบถามที ่ไ ดจ าก
การสัม ภาษณจ ะใชม าตราสว นประเมิน คา ตามวิธีข องลิเ คิรต (Likert scale) ซึ่งไดกําหนดการให
คะแนนเปน 5 ระดับ คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

โดยมีเกณฑการแปลผลของขอมูล แบงเปน 5 ชวง โดยใชเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ความหมายของคะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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5.1.1 ระดั บค า คะแนนของทัศ นคติ ตอ การใชภ าษาในชุ ม ชนตากใบเปรี ยบเที ย บ
ระหวางภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
ทัศนคติตอภาษาของกลุมตัวอยางประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งทัศนคติตอ
ภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน เมื่อหาคาเฉลี่ยของทัศนคติตอภาษาตามคาระดับคะแนน พบวา
ประชากรในชุมชนพรอนมีทัศนคติตอภาษาปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1
คาเฉลี่ยของทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรที่มีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
ขอที่

ทัศนคติที่มีตอภาษา

1
2
3

เปนภาษาที่ เกียรติ มีศักดิ์ศรี
เปนภาษาที่ เรียบงาย
เปนภาษาที่ ไมควรใชที่
โรงเรียน
เปนภาษาที่ มีความสําคัญ
เปนภาษาที่ แสดงอารมณได
ชัดเจน
เปนภาษาที่ ควรจะสอนที่
โรงเรียน
เปนภาษาที่ ทําใหเกิด
ความรูส ึกหางเหินระหวางผูพูด
และผูฟง
เปนภาษาที่ ทานชอบ
เปนภาษาที่ ไพเราะ
เปนภาษาที่ ใชสื่อสารไดตรง
ประเด็น
เปนภาษาที่ ลาสมัย

4
5
6
7

8
9
10
11

ภาษาตากใบ
คะแนน
คา
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(SD)
4.83
0.05
4.55
0.08
1.66
1.06

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
นอย

4.83
4.75

0.48
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

0.92

มาก

1.77

1.28

4.82
4.71
4.48
1.86

ภาษาไทยมาตรฐาน
คะแนน
คา
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความ
( x ) มาตรฐาน คิดเห็น
(SD)
4.43
0.73
มาก
4.29
0.85
มาก

4.31
4.08

0.99
0.94

มาก
มาก

นอย

2.29

1.49

ปานกลาง

0.50
0.63
0.86

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.84
4.31
4.08

1.02
0.83
1.09

มาก
มาก
มาก

1.25

นอย

1.72

1.22

นอย
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ขอที่

ทัศนคติที่มีตอภาษา

12

เปนภาษาที่ แสดงความเปน
กันเอง
เปนภาษาที่ มีคําและสํานวน
หลากหลาย
เปนภาษาที่ ทันสมัย
เปนภาษาที่ ซับซอน
เปนภาษาที่ ทําใหทานรูสึก
อาย หรือ ไมสบายใจ เมื่อมีคน
ไดยินทานพูด
เปนภาษาที่ ไมไพเราะ
เปนภาษาที่ ทานอยาก
ถายทอดใหกับลูกหลาน
เปนภาษาที่ มีความจําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน
เปนภาษาที่ มีประโยชนใน
ชีวิตประจําวันของทาน
เฉลี่ย

13
14
15
16

17
18
19
20

ภาษาตากใบ
คะแนน
คา
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
(SD)
4.75
0.69

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด

ภาษาไทยมาตรฐาน
คะแนน
คา
ระดับ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความ
( x ) มาตรฐาน คิดเห็น
(SD)
3.62
1.17
มาก

1.61

1.16

นอย

3.86

1.03

มาก

4.66
3.92
2.92

0.66
1.05
1.58

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

4.32
2.54

0.99
1.47

มาก
ปานกลาง

1.34
4.84

0.92
0.47

นอย
มากที่สุด

1.67
4.04

1.21
0.66

นอย
มาก

4.79

0.55

มากที่สุด

4.20

1.13

มาก

4.82

0.50

มากที่สุด

4.15

1.07

มาก

3.81

0.76

มาก

3.63

1.05

มาก

การที่ผูวิจัยไมใหผูบอกภาษาแสดงทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐานในขอที่ 3, 6,
และ 16 เนื่องจากวาภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่มีใชอยูในโรงเรียนจึงไมจําเปนตองแสดงทัศนคติ
อีกทั้งภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีและมีลําดับชั้นที่สูงตามที่ Smalley (1994) กลาวไว
ผูวิจัยจึงเห็นวาไมจําเปนตองแสดงทัศนคติในขอ 16
จากตารางที่ 5.1 แสดงใหเห็นโดยสรุปวา โดยรวมแลวกลุมตัวอยางประชากรมี
ทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบ โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 3.81 ในขณะที่ภาษาไทยมาตรฐาน มี
คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.63 ผลที่ไดจากการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
สามารถสรุปเปนภาพแผนภูมิกราฟแทงไดดังนี้
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แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรที่
มีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
ภาษาตากใบ

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาพแผนภูมิที่ 5.1 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
สําหรับขอคําถามทัศนคติในเชิงบวกในทุกขอพบวา คาเฉลี่ยของทัศนคติที่มีตอ
ภาษาตากใบของกลุมตัวอยางประชากรอยูในอัตราที่ใกลเคียงกัน ชี้ใหเห็นวา ประชากรในอําเภอ
ตากใบมีทัศนคติที่ดีตอภาษาตากใบ สวนในขอคําถามที่เปนทัศนคติในเชิงลบพบวา มีคาเฉลี่ยที่นอย
สอดคลองกับทัศนคติเชิงบวก เพราะเมื่อประชากรมีทัศนคติที่ดีตอภาษาของตน ก็จะเลือกใชภาษา
และแสดงความคิดเห็นตอภาษาในเชิงบวก ในการสํารวจทัศนคติตอภาษานี้ เนื่องจากทัศนคติเปน
แนวคิดที่มีคุณคาต อการศึ กษาภาษาที่ อยูในชุมชนพหุภาษา ทัศนคติของคนในชุ มชนตอภาษาจะ
สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา เชน การอนุรักษ และ การฟนฟูภาษา การเสื่อมถอยของภาษา
รวมถึงการตายของภาษา
5.1.2 คาคะแนนของทัศนคติการใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานแยกตาม
กลุมอายุของผูใชภาษา
ผลจากการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาทั้งภาษาตากใบและภาษามาตรฐานจาก
แบบสอบถาม เมื่อแยกวิเคราะหต ามรุ นอายุต างกัน 3 กลุม พบวาทัศนคติที่มีต อภาษาตากใบกั บ
ภาษาไทยมาตรฐานไมแตกตางกันนัก ทั้งทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2
คาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรที่มีตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐาน
จําแนกตามกลุมอายุ
ภาษาตากใบ
ขอที่

ทัศนคติที่มีตอภาษา

1
2
3
4
5
6
7

เปนภาษาที่ เกียรติ มีศักดิ์ศรี
เปนภาษาที่ เรียบงาย
เปนภาษาที่ ไมควรใชที่โรงเรียน
เปนภาษาที่ มีความสําคัญ
เปนภาษาที่ แสดงอารมณไดชัดเจน
เปนภาษาที่ ควรจะสอนที่โรงเรียน
เปนภาษาที่ ทําใหเกิดความรูส ึกหาง
เหินระหวางผูพูดและผูฟง
เปนภาษาที่ ทานชอบ
เปนภาษาที่ ไพเราะ
เปนภาษาที่ ใชสื่อสารไดตรงประเด็น
เปนภาษาที่ ลาสมัย
เปนภาษาที่ แสดงความเปนกันเอง
เปนภาษาที่ มีคําและสํานวน
หลากหลาย
เปนภาษาที่ ทันสมัย
เปนภาษาที่ ซับซอน
เปนภาษาที่ ทําใหทานรูสึกอาย หรือ
ไมสบายใจ เมื่อมีคนไดยินทานพูด
เปนภาษาที่ ไมไพเราะ
เปนภาษาที่ ทานอยากถายทอด
ใหกับลูกหลาน
เปนภาษาที่ มีความจําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

18-30 ป 35-50 ป

ภาษาไทยมาตรฐาน

4.71
4.51
1.73
4.84
4.65
4.39
2.31

4.87
4.49
1.70
4.81
4.79
4.30
1.76

55 ป
ขึ้นไป
4.83
4.72
1.51
4.86
4.75
4.37
1.41

4.78
4.73
4.47
2.33
4.76
1.90

4.84
4.85
4.44
1.79
4.72
1.58

4.43
3.69
3.27

18-30 ป 35-50 ป
4.20
4.16

4.49
4.30

55 ป
ขึ้นไป
4.46
4.34

4.31
3.96

4.36
4.07

4.24
4.18

2.57

2.23

2.23

4.83
4.93
4.56
1.68
4.82
1.48

3.96
3.94
4.31
2.08
4.52
3.59

3.80
4.09
4.72
1.67
4.82
3.89

3.85
4.17
4.82
1.61
4.93
3.99

4.70
3.85
2.79

4.75
4.23
2.96

3.92
2.53

4.08
2.32

4.07
3.01

1.47
4.49

1.33
4.74

1.28
4.83

2.12
4.08

1.54
4.39

1.62
4.32

4.57

4.80

4.93

4.02

4.36

4.03
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ภาษาตากใบ
ขอที่
20

ทัศนคติที่มีตอภาษา

18-30 ป 35-50 ป

เปนภาษาที่ มีประโยชนใน
ชีวิตประจําวันของทาน

4.65

4.83

ภาษาไทยมาตรฐาน
55 ป
ขึ้นไป
4.92

18-30 ป 35-50 ป
3.96

4.26

55 ป
ขึ้นไป
4.07

จากตารางที่ 5.2 จะเห็นวา คาเฉลี่ยทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบและภาษาไทย
มาตรฐานของกลุมตัวอยางประชากรอยูในอัตราที่ใกลเคียงกัน คําถามตั้งแต1-2, 4-6, 8-10, 12-14
และ 18-20 เป น คํ า ถามที่ แสดงทั ศนคติ เชิงบวกตอภาษา สว นคําถาม 3, 7, 11 และ 15-17 เปน
คํ า ถามแสดงทั ศนคติ เ ชิ งลบ จากผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ขางตน พบวา เมื่อนํามาวิ เ คราะหแยก
ความแตกต า งของทั ศนคติ ที่มีตอภาษาตากใบระหวางกลุมตัวอยางประชากรที่มีอายุแตกตางกัน
คาเฉลี่ยที่ไดก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่ปรากฏในภาพแผนภูมิที่ 5.2 ดังนี้
แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีตอ่ การใช้ภาษาตากใบ
จําแนกตามกลุ่มอายุ
5

ค่าเฉลี่ย

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

กลุม่ อายุ 18-30 ปี

0.5
0

กลุม่ อายุ 35-50 ปี
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กลุม่ อายุ 55 ปี ขึ ้นไป

ภาพแผนภูมิที่ 5.2 แสดงการสรุปเปรียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอภาษาตากใบ จําแนก
ตามกลุมอายุ
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จากภาพแผนภูมิที่ 5.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะทัศนคติตอภาษาตากใบพบวา ทุก
กลุมอายุมีคาเฉลี่ยของทัศนคติเชิงบวกตอภาษาตากใบที่คอนขางสูง ในขณะที่คาเฉลี่ยของทั ศนคติ
ทางลบตอภาษาตากใบก็อยูในระดับต่ํา ซึ่งแปลความหมายไดวาผูพูดภาษาตากใบมีทัศนคติ ที่ดีต อ
ภาษาตากใบ ในขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมักจะเกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะตัวของภาษา
ตากใบ ไดแก เปนภาษาที่มีมานานและสืบทอดกันมาหลายรุน ประชากรทุกกลุมอายุมีความภาคภูมิใจ
เห็นความจําเปนในการใชภาษาตากใบในชีวิตประจําวันของกลุมตน และมีความตองการถายทอดให
ลูกหลานสามารถใชภาษาตากใบตอไป ที่นาสังเกต ก็คือ คนในกลุมอายุ 55 ปขึ้นไปจะทัศนคติตอ
ภาษาตากใบในเชิ ง บวกมากกว า อี ก 2 กลุ ม อายุ สั ง เกตได จ ากการเลื อ กใช ภ าษาตากใบในทุ ก
สถานการณ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 นั่นเปนเพราะวาคนในกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีมี
และเห็นวา ภาษาตากใบมีความจําเปนและมีประโยชนในชีวิตประจําวันมากกวากลุมอายุอื่นๆ แตก็มี
ความนาสนใจวา คนวัยสูงอายุนี้มีทัศนคติที่ดีตอภาษาไทยมาตรฐานวาเปนภาษาที่ใชสื่อสารได ตรง
ประเด็นและแสดงความเปนกันเองไดดี (คําถามขอ 10 และ 12) สูงกวาในอีก 2 กลุมอายุ และสูงกวา
คาคะแนนของทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบอีกดวย
ในขณะที่คําถามที่สื่อถึงทัศนคติเชิงลบ เชนขอ 16 แมผลคาเฉลี่ยจะออกมาใน
ระดับต่ําที่ชี้ใหเห็นวาคนทุกกลุมอายุไมรูสึกอาย หรือรูสึกไมสบายใจหากมีคนไดยินวาตนเองพูดภาษา
ตากใบ แตที่นาสังเกตก็คือ คารอยละที่ปรากฏในกลุมอายุ 18-30 ป พบวา มีจํานวนสูงกวากลุมอายุ
อื่น นั่นทําใหแปลความหมายไดวา ผูพูดรุนอายุ 18-30 ป หรือวัยหนุมสาวมีความรูสึกอายที่จะใช
ภาษาตากใบอยูบาง สถานภาพของภาษาตากใบในแงของความมั่นใจและความภาคภูมิใจในภาษาของ
ผูพูดวัยหนุมสาวจึงไมแจมชัดนัก ทัศนคติเชิงลบตอภาษาตากใบในแงนี้จึงปรากฏอยู
หากวิเคราะหคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางทัศนคติตอภาษาตากใบกับภาษาไทย
มาตรฐานตามกลุมอายุ ก็จะเห็นลักษณะของทัศนคติที่มีตอภาษาในทิศทางเชนเดียวกัน เพียงแตผล
จากแบบสอบถามทําใหเห็นวาทัศนคติที่ผู ใชภาษามี ตอภาษาตากใบจะมีสัดสวนสูงกวาภาษาไทย
มาตรฐานในเกือบทุกขอ และเกือบทุกกลุมอายุ ดังปรากฏในภาพแผนภูมิที่ 5.3
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แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชภาษาไทยมาตรฐาน
จําแนกตามกลุมอายุ
6
5

ค่าเฉลี่ย

4
3
2
กลุม่ อายุ 18-30 ปี

1
0

กลุม่ อายุ 35-50 ปี
กลุม่ อายุ 55 ปี ขึ ้นไป
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

ภาพแผนภูมิที่ 5.3 แสดงการสรุปเปรียบคาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอภาษาไทยมาตรฐาน
จําแนกตามกลุมอายุ
จากภาพแผนภูมิที่ 5.3 จะเห็นไดวา ทัศนคติของกลุมอายุ 35-50 ป และกลุม
อายุ 55 ปขึ้นไป ที่มีตอภาษาไทยมาตรฐานอยูในระดับที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติที่มีตอ
ภาษาตากใบ แตคาเฉลี่ยของทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน พบวาผูใชภาษากลุมอายุ 35-50 ป ซึ่ง
มั ก จะเป น วั ย กลางคน มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต อ ภาษาไทยมาตรฐานในระดั บ สู ง กว า ผู พู ด กลุ ม อื่ น ๆ
โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับความจําเปนและมีประโยชนของภาษาไทยมาตรฐาน (คําถามขอ 19 และ
20) สวนผูใชภาษากลุมอายุ 55 ปขึ้นไปมีทัศนคติเชิงบวกตอภาษาไทยมาตรฐานในแงของความเรียบ
งาย มีความไพเราะ และสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน (คําถามขอ 2, 5 และ 9) ขณะที่ผูใชภาษา
กลุมอายุ 18-30 ป ซึ่งเปนตัวแทนผูใชภาษาวัยหนุมสาว เดนในแงของทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน
วาเปนภาษาที่ผูพูดกลุมอายุนี้ชอบมากที่สุด (คําถามขอ 8) ขณะเดียวกันก็มีทัศนคติเชิงลบในแงที่เปน
ภาษาที่แสดงความหางเหินระหวางผูพูดผูฟง (คําถามขอ 7) มากกวาผูพูดกลุมอายุอื่นดวย ซึ่งประเด็น
เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาร ว มกั บ การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว มในชุ ม ชน ทํ า ให เ ข า ใจ
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สถานการณการใชภาษาไทยมาตรฐานของคนกลุมอายุ 18-30 ปไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะไดกลาวตอไปใน
หัวขอ 5.2
5.2 ทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานในสถานการณการสื่อสารในชุมชน
ทัศนคติตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานที่ปรากฏจากแบบสอบถามนั้น แมจะ
พบวาคาเฉลี่ยที่แสดงใหเห็นวาผูพูดภาษาตากใบในชุมชนทั้ง 3 กลุมอายุจะมีทัศนคติเชิงบวกตอทั้ง 2
ภาษา ในภาพรวมแลว มีความแตกตางไมมากนัก แตรายละเอียดอาจจะมีตางกันบางเล็กนอยดังที่ได
กลาวมาแลวในหัวขอ 5.1 แตเมื่อพิจารณารวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัยเมื่ออยูในชุมชน
โดยสังเกตจากการใชภาษาในสถานการณตางๆ ผูวิจัยพบวามีลักษณะที่สอดคลองกับผลที่ได จ าก
แบบสอบถามอยูบาง
ผลที่ไดก็สัมพันธกับการที่ผูวิจัยลงพื้นที่และสังเกตอยางมีสวนรวมตามที่ไดอธิบายไวใน
บทที่ 4 วา เด็กๆ หรือเยาวชนจะไมใชภาษาตากใบหากมีคนตางถิ่นหรือคนที่ไมสนิทอยูในบริเวณนั้น
และจะเลือกใชภ าษาไทยกลางหรื อภาษาไทยมาตรฐานในการสนทนาพู ด คุ ย ซึ่ งจากการสั ง เกต
การสื่อสารในชุมชน เมื่อผูวิจัยลงพื้นที่สังเกตตามสถานการณการสื่อสารที่แตกตางกัน ก็พบ
การ
เลือกใชภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานตางกันดวย เชน ในกรณีของเด็กนักเรียนที่สื่อสารกันอยู
ในบริเวณโรงเรียน หากเปนสถานการณที่มีเด็กนักเรียนที่เปนคนในชุมชนที่พูดภาษาตากใบสื่อสารกัน
ในกลุมก็จะใชภาษาตากใบ แตเมื่อพบวามีคนนอกชุมชนปรากฏตัวบริเวณนั้น เด็กนักเรียนก็จะใช
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร เชน เมื่อผูวิจัยไปนั่งสังเกตในโรงเรียน ตากใบ
ซึ่งเปนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของอําเภอ หากผูวิจัยเดินผานๆ หรือไมเปนจุดสังเกตเห็น ก็จะได
ยินเด็กนักเรียนพูดภาษาตากใบในการสื่อสารกันเปนปกติ แตถาผูวิจัยนั่งใกลกลุมเด็กนักเรียนจนเปนที่
สังเกตเห็นและนักเรียนคาดวานาจะไดยินการสนทนา เด็กนักเรียนก็จะสื่อสารดวยภาษาไทยมาตรฐาน
และเมื่อผูวิจัยเดินไปที่อื่นที่ทําใหเด็กนักเรียนมองไมเห็น แตผูวิจัยสามารถไดยินเด็กนักเรียนสนทนา
กันก็พบวา เด็กนักเรียนจะกลับมาสนทนากันดวยภาษาตากใบ ที่นาสังเกตก็คือ ผูวิจัยพบวามีการสลับ
ภาษาเกิดขึ้นในวงสนทนา ในสถานการณที่มีเพื่อนนักเรียนที่เปนคนมุสลิมอยูในกลุมสนทนาดวย เด็ก
นักเรียนก็จะใชภาษาไทยกลางพูดกับเพื่อนคนมุสลิม และหันไปพูดภาษาตากใบกับเพื่อนในกลุมที่พูด
ภาษาตากใบ ลักษณะการสลับภาษาเชนนี้ปรากฏบอยครั้งในกลุมของผูใชภาษากลุมอายุ 18- 30 ป
ในแงของการเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสารของกลุมตัวอยางประชากรกับผูวิจัยซึ่ง
ถือเปนคนนอกชุมชนนั้น ผูวิจัยพบวาเมื่อผูวิจัยแสดงตนวาตองการศึกษาและสนใจเก็บขอมูลภาษา
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ตากใบ คนในกลุมอายุ 35-50 ป และคนในกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป จะพยายามใชภาษาตากใบกับผูวิจัย
อยางเต็มที่ ตางกับคนในกลุมอายุ 18-30 ป ที่ยังคงใชภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางกับ
ผูวิจัยตลอดเวลา ผูวิจัยสัมภาษณเชิงสนทนากับกลุมตัวอยางประชากรถึงเหตุผลที่คนในกลุ มอายุ
18-30 ปใชภาษาไทยมาตรฐานกับผูวิจัย ก็ทําใหทราบวา ผูใหขอมูลเกรงวาถาใชภาษาตากใบคุยกับ
ผูวิจัยอาจจะทําใหผูวิจัยไมเขาใจได ลักษณะเชนนี้ หากพิจารณาจาก คาเฉลี่ยที่พบในคําถามขอ 7 ที่
กลุมประชากรกลุมอายุ 18-30 ปคิดวา การใชภาษาตากใบจะทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหว าง
ผูพูดและผูฟง มีคาเฉลี่ยในขอนี้สูงกวาอีก 2 กลุมอายุ จึงอาจอธิบายไดวาผูพูดกลุมอายุ 18-30 ป
อาจจะไมไดมีทัศนคติเชิงลบตอภาษาไทยมาตรฐานวาจะเปนลักษณะภาษาที่ทําใหเกิดความหางเหิน
แตอาจจะมองวาภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษากลาง (lingua franca) ของชุมชนที่ผูพูดเลือกใชเพื่อ
สื่อสารกับคนนอกชุมชนที่ไมไดใชภาษาตากใบ ไมวาจะเปนผูวิจัยหรือเพื่อนมุสลิมที่ใชภาษามลายูก็
ตาม ในทางตรงกันขาม ผูพูดอาจจะมองวาการใชภาษาตากใบสื่อสารกับคนนอกชุมชนอาจกลายเปน
ปจจัยสรางความหางเหินก็เปนได ผูใชภาษากลุมนี้จึงใชภาษาไทยมาตรฐานพูดคุยกับคนนอกชุมชน
มากกวา
ลั กษณะเช น นี้ ยั งพบในสถานที่ อื่น อีก ดว ย เชน กรณีโ รงเรีย นวัดชลธาราสิงเห เปน
โรงเรียนที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอยูในอําเภอตากใบ ผูวิจัยพบวาเด็กนักเรียนสวนใหญใช
ภาษาไทยกลางในการสนทนากับทุกคน ไมใชภาษาตากใบในการสื่อสาร แมวาจะเปนเพื่อนสนิทกันใน
หมูบานและพูดภาษาตากใบได ผูวิจัยเห็นวาเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทย
มุ ส ลิ ม เรี ย นร ว มกั น อาจเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ ด็ ก นั ก เรี ย นเลื อ กใช ภ าษาไทยกลางเป น หลั ก ใน
การสนทนา ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณครูกลุมหนึ่งซึ่งสอนที่โรงเรียนนี้ ทําใหทราบวาในชวงเวลา
เชาและชวงเวลาเย็นซึ่งเปนเวลาที่ผูปกครองมารับสง เด็กนักเรียน ผูปกครองที่เปนทั้งชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุ ส ลิ ม ก็ จ ะใช ภ าษาตากใบในการสนทนาพู ด คุ ย กั น กั บ ผู ที่ พู ด ภาษาตากใบ และใช
ภาษาไทยกลางเมื่อพูดกับครูที่โรงเรียนและผูปกครองที่เปนชาวไทยมุสลิม การใชภาษาไทยกลางของ
ผูปกครองและเด็กนักเรียนกับครูที่เปนคนตางพื้นที่ และกับชาวไทยมุสลิม ดวยเหตุผลที่วาภาษาไทย
กลางเป น ภาษาที่ คนต า งพื้ น ที่ เ ข า ใจไดดี กวาภาษาตากใบ การพูดภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย
มาตรฐานในโรงเรียนจึงมิใชเปนเหตุผลในแงของความเปนภาษาราชการเทานั้น แตนาจะเปนเรื่องของ
การเปนภาษากลางที่ใชสื่อสารกับคนที่ไมไดใชภาษาตากใบเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและสื่อสาร
กันเขาใจไดงายกวา
5.3 สรุปทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบ
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5.3.1 ทัศนคติตอภาษาตากใบ
โดยภาพรวมแลวคนในชุมชนตากใบทั้งสามกลุมอายุ มีทัศนคติเชิงบวกตอภาษา
ตากใบ ซึ่งไมมีความแตกตางกันมากทั้งสามกลุมอายุ สิ่งที่นาสนใจคือ แมคนในชุมจะมองวา ภาษา
ตากใบมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แสดงความเปนกันเอง และสามารถแสดงอารมณไดชัดเจน แตเมื่อพิจารณา
ทัศนคติของคนทั้ง 3 กลุมอายุในเรื่องความตองการอยากถายทอดใหกับลูกหลาน และมองวาภาษา
ตากใบมีความจําเปนและมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน (คําถามขอ 18-20) พบวา คนในกลุมอายุ
35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป แสดงความเห็นดวยในคะแนนที่สูงกวาคนในกลุมวัย 18-30 ป
คอนขางมาก ชี้ใหเห็นวาแมคนในวัยหนุมสาวจะมีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาของตน แตก็นาตระหนัก
วาคนวัยนี้จะถายทอดภาษาของตนไปยั งรุนลูกหลานอีกสั กกี่รุน การเห็นความจําเปนและความมี
ประโยชนของภาษาตากใบที่นอยลงกวาวัยอื่นๆ สอดคลองกับขอคําถามทัศนคติเชิงลบที่เกี่ยวกั บ
ความรูสึกอาย และไมสบายใจ เมื่อมีคนไดยินภาษาที่ตัวเองพูด เพราะในคําถามขอนี้ (คําถามขอ 16)
คนในวัยหนุมสาวเห็นดวยมากกวาคนในกลุมอายุ 35-50 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป
การเริ่มสรางความตระหนักใหแกคนในวัยหนุมสาว ถือเปนบทบาทสําคัญที่คนใน
ชุมชนจะตองตื่นตัว แมคนในวัยกลางคน และวัยสูงอายุจะมีทัศนคติที่ดีและพยายามถายทอดภาษาไป
ยังรุนลูกหลาน แตหากคนในวัยหนุมสาวไมตระหนัก ไมรวมมือ ก็อาจสงผลใหภาษาตากใบมีแนวโนม
เขาสูภาวะวิกฤติไดในอนาคต
5.3.2 ทัศนคติตอภาษาไทยมาตรฐาน
คนในชุ ม ชนตากใบมี ทั ศ นคติ เชิ ง บวกต อ ภาษาไทยมาตรฐาน การเป น ภาษา
ราชการ ถือเปนภาษาที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทั้งยังเปนภาษากลางที่ทําหนาที่สื่อสารใหแกคนในชุมชน
และคนนอกชุ มชนได ดี มี ศัพท สํ า นวนหลากหลาย ทําใหสื่อสารไดเปน ที่เขาใจไดงายและชัดเจน
โดยเฉพาะคนทั้ง 3 กลุมอายุเห็นตรงกันวา ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่มีความทันสมัย นอกจากนี้
คนทั้ งสามกลุ มอายุ ยั งเห็ นด วยวา ควรถายทอดใหกับ ลูกหลาน และเปน ภาษาที่มีความจําเปน มี
ประโยชนในชีวิตประจําวันอีกดวย
การที่ ป ระชากรมีทัศนคติท่ีดี ตอภาษาของตน มีการเลือกใชภ าษาและแสดง
ความคิดเห็นตอภาษาในเชิงบวก ในการสํารวจทัศนคติตอภาษาเปนแนวคิดที่มีคุณคาตอการศึกษา
ภาษาที่อยูในชุมชนพหุภาษา ทัศนคติของคนในชุมชนตอภาษาจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา เชน การอนุรักษ และ การฟนฟูภาษา การเสื่อมถอยของภาษา รวมถึงการตายของภาษา
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ผูวิจัยเห็นดวยกับความคิดของ Baker (1992) วา การสํารวจทัศนคติที่มีตอภาษา
สามารถใหคําตอบดานความเชื่อ ความชอบ และความปรารถนาของชุมชนได สถานภาพคุณคา และ
ความสําคัญของภาษา สามารถวัดประเมินไดจากทัศนคติที่มีตอภาษานั้นๆ ทัศนคติตอภาษาจึงชวย
อธิบายทิศทางและการคงอยูของพฤติกรรมมนุษยไดดวย การลงพื้นที่จริง ก็ไมใชเรื่องงายในการสังเกต
ทัศนคติ เพราะความคิดความรูสึกของมนุษยมักจะซอนอยูภายใน เราจึงตองใชการอนุมานทัศนคติ
ของคน จากทิศทางและการคงอยูของพฤติกรรมที่แสดงออกมา ดังนั้นการประเมินทัศนคติของบุคคล
ที่ มีตอภาษาที่ ใช ในสั ง คม จึ งถื อไดวาเป น บทบาทที่ สํา คัญ ในการกํ าหนดระดับ ชั้ น ของภาษาเพื่ อ
การวางแผนนโยบายภาษาของชาติ ทั้งยังทําใหเขาใจถึงลักษณะของบุคคล พื้นฐานทางการศึกษา อาจ
หมายรวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย (Crystal, 1992)

บทที่ 6
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่องสถานการณ และทั ศนคติการใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูด
ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในกลุมตัวอยางประชากร 3 กลุมอายุ รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธระหวางสถานการณการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาตากใบ เพื่อตีความการธํารงอยู
ของภาษาตากใบ ซึ่งมีสมมุติฐานงานวิจัยคือ ภาษาตากใบในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนภาษา
ที่มีการใชสื่อสารในกิจกรรมการสื่อสารตางๆ ของชุมชน โดยที่ผูพูดวัยหนุมสาวใชภาษาตากใบสื่อสาร
ในกิจกรรมนอยกวาผูพูดวัยกลางคน และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยกรุงเทพฯ มากกวาผูพูดกลุม
อายุอื่น สวนผูพูดวัยสูงอายุใชภาษาตากใบในทุกกิจกรรมการสื่อสาร และผูพูดภาษาตากใบในอําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาสทุกกลุมอายุมีทัศนคติเปนบวกตอภาษาตากใบ โดยมีขอบเขตงานวิจัย ดังนี้
1) ขอบเขตดานพื้ นที่ งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะภาษาตากใบที่ใชพูดกัน ในตําบลพรอน
อํ า เภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส เท า นั้ น 2) ขอบเขตด า นประชากร งานวิ จั ย นี้ มุ ง เน น ศึ ก ษา
ความสามารถในการใชภาษาในสถานการณตางๆ และทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบของผูพูดภาษา
ตากใบ ในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แบงตามอายุ 3 รุนอายุเทานั้น โดยเปนผูที่มี
ภูมิลําเนาอยูในอําเภอตากใบ และอยูในครอบครัวที่ใชภาษาตากใบเปนภาษาหลัก 3) ขอบเขตดาน
กิจกรรมการสื่อสาร งานวิจัยนี้กําหนดขอมูลที่ใชในการศึกษาภาษาตากใบจากกิจกรรมการสื่อสาร
(communicative events) ที่มีสมาชิกในชุมชนผูพูดภาษาตากใบเปนผูดําเนินกิจกรรมหรือเปนผูรวม
กิจกรรมหลัก หากกิจกรรมการสื่อสารใดมีผูจัดหรือผูดําเนินกิจกรรมเปนคนนอกชุมชนตากใบ จะไม
นํามาศึกษา 4) ขอบเขตดานเครื่องมือวิจัย งานวิจัยนี้กําหนดวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
และการเก็ บ ข อมู ล เชิ งชาติ พัน ธุ ว รรณนา แบบสอบถามแบ งเป น 2 สว น สว นที่ 1 จะใช ป ระเมิ น
สถานการณภาษาตากใบ สวนที่ 2 ใชประเมินทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบ สวนขอมูลเชิง
ชาติพันธุวรรณนาจะใชจากการบันทึกขอมูลภาคสนามของผูวิจัยที่มาจากการสังเกตแบบมีสวนรวม
และการพูดคุยสนทนากับผูใหขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและอภิปรายสถานการณ
การใชภาษาและทัศนคติตอภาษาของผูพูดภาษาตากใบเทานั้น งานวิจัยนี้แบงการเก็บขอมูลออกเปน
2 สวน สวนที่ 1 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายกับกลุมตัว อย าง

Ref. code: 25595406300029LWA

128

ประชากรจํานวน 262 คน โดยใชแบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ และสวน
ที่ 2 ผูวิจัยลงพื้นที่สังเกตสถานการณจริงอยางมีสวนรวม โดยการพักอาศัยรวมกับครอบครัว กลุม
ตัวอยาง และเขารวมกิจกรรมตางๆ กับประชากรในตําบลพรอนของอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งผลการศึกษาแสดงดวยคารอยละ คาทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ในสวนของการศึกษาสถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบในอําเภอตากใบ
ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลที่เกี่ยวกับกลุมตัวอยางประชากร
ทั้งขอมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพิจารณาปจจัยทางสังคม
ในด า นต า งๆ โดยเฉพาะในด า นอายุท่ีสงผลตอการใชภาษาในสังคมและพิจ ารณาการใชภาษาใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ทั้ งนี้ ร วมถึ งการใช ภ าษาแมห รือภาษาแรกเริ่มในการสอนและพูดสนทนาในแต ล ะ
ครอบครัวของกลุมตัวอยางประชากร สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา เพื่อดู
ความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรที่อยูในชุมชนพหุภาษาและพิจารณาหาคา
ระดั บ ความสามารถในการใช ภาษาตากใบในสถานการณตางๆ และสว นที่ 3 เปน ขอมูล เกี่ย วกับ
การเลือกใชภาษา เพื่อพิจารณาการเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรในแตละสถานการณ
การใชภาษาและคูสนทนา โดยไดนําผลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยรอยละ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ไดกับกลุมตัวอยางประชากรทั้ง 3 รุนอายุ และพรรณนาวิเคราะหสถานการณ
จริงจากการสังเกตอยางมีสวนรวม ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
6.1.1 ภาษาตากใบกับสถานการณที่เปนภาษาแรกของผูใชภาษาตามรุนอายุ
เมื่อพิจารณาภาษาแมหรือภาษาแรกของกลุมตัวอยางประชากร ผลการศึกษา
พบวา ในทุกกลุมอายุใชภาษาตากใบเปนภาษาแมคือเปนภาษาแรกเริ่มที่ใชในการเรียนรูภาษาของตน
และใช ภ าษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานรองลงมาในการสอนและพูดคุย กับลูกหลาน เมื่อ
จําแนกตามอายุพบวา วัยสูงอายุ จะใชภาษาตากใบเปนภาษาแรกมากที่สุด รองลงมาคือคนในกลุม
ตัวอยางประชากรวัยกลางคน และนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางประชากรวัยหนุมสาว (ตารางที่ 4.2 และ
ตารางที่ 4.3)
สําหรับภาษาที่กลุ มตัว อยางประชากรใช ในชีวิ ตประจําวันมากที่ สุด คือ ภาษา
ตากใบ รองลงมาคือภาษาไทยกลาง ซึ่งกลุมอายุที่ใชภาษาตากใบมากที่สุดเปนประชากรวัยสูงอายุ
รองลงมาคือคนในกลุมตัวอยางประชากรวัยกลางคน และนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางประชากรวัยหนุม
สาว (ตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5) สวนภาษาไทยกลางซึ่งเปนภาษาที่ใชกันมากรองลงมาจากภาษา
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ตากใบ กลุมอายุที่ใชภาษาไทยกลางมากที่สุด คือ กลุมตัวอยางประชากรวัยกลางคน รองลงมาคือวัย
สูงอายุ และนอยที่สุดคือวัยหนุมสาว (ตารางที่ 4.6 และตารางที่ 4.7)
6.1.2 ความสามารถในการใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากร
เมื่ อนํ า ผลที่ ได จ ากการประเมิน ระดับ ความสามารถในการใชภ าษาตากใบใน
สถานการณ ตา งๆของกลุ มตั ว อย า งประชากรมาพิจ ารณาตามเกณฑ ของ The Foreign Service
Institute (FSI) พบวา ประชากรในชุมชนมีความสามารถในการใชภาษาตากใบในระดับดีมากทุกกลุม
อายุ ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการใชภาษาตากใบโดยจําแนกกลุมอายุพบวา วัยสูงอายุมี
ความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีที่สุด รองลงมาคือวัยกลางคน และวัยหนุมสาว ตามลําดับ
6.1.3 สถานการณภาษาตากใบ
จากการวิเคราะหการเลือกใชภาษาจากแบบสอบถามพบวา เมื่ออยูบาน กลุม
ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากที่สุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง และมีการเลือกใช
ภาษามากกวา 1 ภาษาเมื่ออยูที่บาน ซึ่งไดแกภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง (ตารางที่ 4.15)
เมื่ อ พิ จ ารณาการเลื อ กใช ภ าษาเมื่ อ อยู ใ นหมู บ า นหรื อ ละแวกบ า นพบว า มี
การเลือกใชภาษาตากใบที่มากที่สุด รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง และในบางสถานการณก็มี
การ
เลือกใชภาษาไทยถิ่นใต การเลือกใชภาษาเมื่ออยูในหมูบานหรือละแวกบานก็มีการเลือกภาษาใช
มากกวา 1 ภาษา โดยบางครั้งก็จะใชภาษาตากใบสลับกับภาษาไทยกลาง หรือเลือกใชภาษาตากใบ
สลับกับภาษามลายู และเลือกใชภาษาตากใบกับภาษาไทยถิ่นใตอีกดวย (ตารางที่ 4.16)
สําหรับการเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่โรงเรียนพบวา เมื่อสนทนากับเพื่อนสนิทกลุม
ตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากที่สุด รองลงมาคือภาษาไทยกลาง แตหากสนทนากับ
คุณครูก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุด (ตารางที่ 4.17)
ในสวนการเลือกใชภาษาเนื่องจากคนในชุมชนเปนคนไทยพุทธ ผูวิจัยจึงเลือกเก็บ
ขอมูลเฉพาะกับพระสงฆ ซึ่งอาศัยอยูในวัดในตําบลพรอน สรุปไดวาเมื่ออยูที่วัดพบวา ในการสนทนา
กั บ พระสงฆ นั้ น กลุ มตั ว อย า งประชากรจะเลื อ กใชภ าษาตากใบมากที่สุด และรองลงมาจะใช ทั้ ง
2 ภาษา คือภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง (ตารางที่ 4.18)
เมื่ อ พิ จ ารณาการเลื อ กใช ภ าษาเมื่ อ อยู ที่ ทํ า งานพบว า เมื่ อ สนทนากั บ เพื่ อ น
รวมงานทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เปนทางการ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบมากที่สุด
รองลงมาคือเลือกใชทั้งภาษาตากใบและภาษาไทยกลาง แตเมื่อสนทนากับหัวหนางานก็จะเลือกใช
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ภาษาไทยกลางมากที่สุด รองลงมาคือภาษาตากใบ กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบกับ
หัวหนางานที่สนิทสนมและเปนคนตากใบดวยกันเทานั้น (ตารางที่ 4.19)
การเลือกใชภาษาเมื่ออยูที่โรงพยาบาลพบวา กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยกลางมากที่ สุ ด และรองลงมาจะเลือ กใชภ าษา 2 ภาษา คือจะใชทั้งภาษาตากใบและ
ภาษาไทยกลาง สลับกันไปขึ้นอยูกับคูสนทนา (ตารางที่ 4.20) ซึ่งผลการศึกษานี้จะใกลเคียงกันกับผล
การเลือกใชภาษาเมื่อพูดกับเจาหนาที่อําเภอหรือเจาหนาที่เทศบาล โดยกลุมตัวอยางประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยกลางมากที่สุด และรองลงมาจะเลือกใชมากกวา 1 ภาษา คือจะใชทั้งภาษาตากใบ
และภาษาไทยกลางเชนกัน (ตารางที่ 4.21)
เมื่อพิจารณาการเลือกใชภาษาเมื่ ออยูที่ตลาด รานคาในหมูบาน หรือริมถนน
พบวา กลุมตัวอยางประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบในการโตตอบการซื้อขายสินคา รองลงมาจะ
เลือกใชภาษาอื่นๆ โตตอบ เชน ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต และภาษามลายู ทั้งนี้ในการจะ
เลือกใชภาษาใดก็จะขึ้นกับคูสนทนาในการซื้อขาย (ตารางที่ 4.22)
และเมื่ อ พิ จ ารณาการเลื อ กใช ภ าษาของกลุ ม ตั ว อย า งประชากรเมื่ อ อยู ใ น
ตางจังหวัดพบว า กลุมตัวอยางประชากรจะเลื อกใชภ าษาตากใบเมื่อคูส นทนาเปนคนที่พูดภาษา
ตากใบได และจะเลือกใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน กับคูสนทนาที่ไมสามารถพูดภาษา
ตากใบเทานั้น (ตารางที่ 4.23)
เมื่อพิจารณาสรุปการเลือกใชภาษาโดยจําแนกตามกลุมอายุ สามารถสรุปไดวา
กลุมตัวอยางประชากรทุ กกลุมอายุ นั้นหากเลื อกใชภาษาในสถานการณ การใชภาษาในครอบครั ว
เพื่อนบานและศาสนา จะเลือกใชภาษาตากใบ แตหากเปนในแวดวงการศึกษา การคาขาย และที่
ทํางานจะพบวา วัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะที่วัยกลางคน และวัยสูงอายุจะยังคง
เลือกใชภาษาตากใบ สําหรับการเลือกใชภาษาในสถานการณการติดตอราชการพบวา ทุกกลุมอายุจะ
เลือกใชภาษาไทยกลางในการติดตอราชการ (ตารางที่ 4.25) ทั้งนี้นาจะเปนที่วิถีปฏิบัติในสถานที่
ราชการที่จําเปนตองอาศัยภาษาไทยกลางเปนหลัก คําศัพทที่สื่อแทนวิถีปฏิบัติเชน การเขาคิว การรับ
บัตร ซึ่งศัพทเหลานี้ไมมีในภาษาตากใบ จึงเปนเงื่อนไขใหผูพูดตองใชภาษาไทยกลาง
ในสวนผลการศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนาในการ
สังเกตอยางมีสวนรวมในสถานการณจริง โดยผูวิจัยไดติดตอขออาศัยอยูในบาน ซึ่งพิจารณาคัดเลือก
จากครอบครัวที่ใหสัมภาษณ ทั้งนี้ตองเปนครอบครัวที่มีคน 3 กลุมอายุ และผูวิจัยไดครอบครัวหนึ่ง
ซึ่งอาศัยอยูดวยกัน 6 คน เปนตัวแทนจากวัยหนุมสาว จํานวน 2 คน ตัวแทนของวัยกลางคน จํานวน
2 คน และตัวแทนจากวัยสูงอายุจํ านวน 2 คน โดยใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน แตมีขอจํากั ด ที่ ไม
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สามารถจะสังเกตไดในระยะเวลาติดตอกันตลอด 3 เดือน เนื่องจากภาวะความไมสงบของจั งหวัด
ชายแดนภาคใต แตอยางนอยผูวิจัยก็ใชเวลาในการสังเกตอยางตอเนื่องใหมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยจะสังเกต
และจดบันทึกขอมูลตางๆ ตามที่ไดเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ สําหรับการบันทึกเสียงการสนทนาตองไดรับ
การยินยอมจากกลุมตัวอยางกอนเทานั้นจึงจะบันทึกเสียงได ขอมูลสวนใหญจึงไดจากการจดบันทึก
รายละเอียดของขอมูลไวโดยมีแบบกรอกขอมูลการสังเกตอยางมีสวนรวมเปนแบบพื้นฐานในการจด
บันทึก บางครั้งหากมีโอกาสก็จะไดสังเกตการใชภาษาตามรานคาในหมูบาน ตามตลาด ตามโรงเรียน
และหากมีเหตุการณความไมสงบ ทําใหไมปลอดภัยหากเดินทางเขาพื้นที่ ก็จะเลื่อนการเก็บ ขอมูล
ออกไปบางตามแตเหตุการณ
การวิเคราะหขอมูลในสวนของการสังเกตอยางมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยจะพิจารณา
ขอมูลตามสถานการณการใชภาษา ตามแนวคิดของ Fishman (1992) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแบง
สถานการณการใชภาษาออกเปน 6 สถานการณ โดยใชแตละสถานการณสามารถสรุปผลไดดังนี้
การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางในสถานการณการใชภาษาในครอบครัวนั้น
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา การเลือกใชภาษาของกลุมตัวอยางประชากรจะเหมือนกัน
เลือกใชภาษาตากใบในบานในครอบครัว ทั้ง 3 กลุมอายุ เชนเดียวกับในสถานการณการใชภาษากับ
เพื่อนบาน ซึ่งไดผลการศึกษาวา จะเลือกใชภาษาตากใบเมื่อสนทนาพูดคุยกันในกลุมของเพื่อนบานที่
สนิทกัน
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ในสถานการณการใชภาษากับพระสงฆ เมื่อตอง
สนทนากับพระสงฆจะเลือกใชภาษาตากใบในการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับผลการเลือกใชภาษาของ
กลุมตัวอยางประชากรที่ไดจากแบบสอบถามพบวาทั้งสามกลุมอายุเลือกใชภาษาตากใบ
สําหรับในสถานการณการใชภาษาในสถานศึกษานั้น ผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
ประชากรจะเลือกใชภาษาตากใบเมื่ออยูกับกลุมที่สนิทกัน และตองเปนกลุมที่ทุกคนสามารถพูดภาษา
ตากใบได หากมีคนนอกเขาใกลกลุม ก็จะเปลี่ยนไปเลือกใชภาษาไทยกลางแทนภาษาตากใบ ทั้งนี้เมื่อ
ผูวิจัยชวนคุยและใหพูดภาษาตากใบใหฟง เด็กๆ สวนใหญก็จะพูดสําเนียงภาษาตากใบใหผูวิจัย ฟง
อยางไมเขินอาย ยกเวนบางคนเทานั้นที่จะไมพูด หรือพูดนอยๆ
ในการเลื อกใชภ าษาในสถานการณ การติ ดต อ คา ขาย พบวา หากเปน คนวั ย
กลางคน และวัยสูงอายุจะใชภาษาตากใบในการติดตอสื่อสารซื้อขายสินคา จะใชภาษาไทยกลาง
ตอเมื่อพอคาแมคาเปนคนที่พูดสื่อสารดวยภาษามลายู ซึ่งจะตางกับคนในวัยหนุมสาวสวนใหญจะใช
ภาษาไทยกลางปนกับภาษาตากใบ หากคูสนทนาเปนพอคาแมคาในหมูบานก็จะใชภาษาตากใบปนกับ
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คําศัพทภาษาไทยกลาง และหากอยูในตลาดที่มีคนพูดหลากหลายภาษาก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางใน
การติดตอสื่อสาร
ผูวิจัยพบวาการเลือกใชภาษาในสถานการณการใชภาษาในที่ทํางานจะขึ้นอยูกับ
คู ส นทนาเป น หลั ก ในสถานการณ ก ารใช ภ าษาในที่ ทํ า งานจะชว ยให เ ห็น การเลือ กใช ภ าษาตาม
คูสนทนาที่เดนชัดเพราะจะมีความหลากหลายภาษา เชน หากคูสนทนาเปนเพื่อนและพูดภาษาตากใบ
ได ก็จะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา และหากคูสนทนาเปนเพื่อนมาจากตางถิ่น ใชภาษาตากใบ
ไมไดก็จะเลือกใชภาษาไทยกลาง ทั้งนี้พบวา หากคูสนทนาเปนผูบังคับบัญชา แมจะใชภาษาตากใบได
หากเปนสถานการณที่เปนทางการ สวนใหญก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางในการโตตอบ ซึ่งหากในเวลา
พักและผูบังคับบัญชาเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา ก็จะโตตอบดวยภาษาตากใบ แตบางครั้ง
หากมีบุคคลอื่นอยูดวยก็ตอบกลับดวยภาษาไทยกลางแทน
และสําหรับการเลือกใชภาษาในสถานการณการติดตอราชการพบวา คนสูงวัยที่
อยูในวัยสูงอายุจะใชภาษาตากใบเสมอไมเปลี่ยนไปตามคูสนทนา สถานที่ หรือสถานการณใดๆ ซึ่งผล
การสังเกตนี้จะแตกตางจากการสรุปผลที่ไดจากแบบสอบถาม ในขณะที่คนในวัยหนุมสาว และวัย
กลางคน สวนใหญจะเลือกใชภาษาไทยกลาง และจะเปลี่ยนไปใชภาษาตากใบตอเมื่อคูสนทนาเปนคน
ที่พูดภาษาตากใบเทานั้น
6.1.4 ทัศนคติตอภาษาตากใบ
สําหรับผลการวิเคราะหทัศนคติตอภาษาตากใบจากแบบสอบถามพบวา กลุม
ตัวอยางประชากรมีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบและภาษาไทยมาตรฐานใกลเคียงกัน (ตารางที่
5.1) ในสวนของขอคําถามที่เปนทัศนคติในเชิงลบพบวา มีคาเฉลี่ยที่นอยสอดคลองกับทัศนคติเชิงบวก
เมื่อนํามาทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอภาษาตากใบระหวางกลุมตัวอยางประชากรที่มีอายุ
แตกตางกัน คาเฉลี่ยที่ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตคนในวัยสูงอายุจะมีทัศนคติตอภาษาตากใบใน
เชิงบวกมากกวาอีก 2 กลุมอายุ (ตารางที่ 5.2) ซึ่งเมื่อนําผลการสังเกตของผูวิจัยมารวมวิเคราะหพบวา
กลุมตัวอยางประชากร พยายามจะใชภาษาตากใบ เพราะแมขณะที่ผูวิจัยซึ่งถือเปนคนนอกชุมชน เมื่อ
ลงพื้นที่และแสดงตนวา มีความตองการ มีความสนใจจะศึกษาและเก็บขอมูลภาษาตากใบ คนในวัย
กลางคน และคนในวัยสูงอายุจะพยายามใชภาษาตากใบกับผูวิจัยอยางเต็มที่ ตางกับคนในวัยหนุมสาว
ที่ยังคงใชภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางกับผูวิจัยตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยในขอ 7
ที่วา การใชภาษาตากใบจะทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง การที่คาเฉลี่ยในขอนี้
มากกวาอี ก 2 กลุมอายุแสดงใหเ ห็นว า คนในวัยหนุมสาว ถือเปนตัวแทนของวัย หนุ มสาวถึ ง จะมี
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ทัศนคติที่ดี เปนไปในเชิงบวกตอภาษาตากใบ แตเมื่ออยูกับคนนอกชุมชนก็ยังคงเห็นภาษาไทยกลางมี
เกียรติมีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาตากใบ
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
ดั งที่ กล า วมาแล ว ในบทที่ 1 วา ภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิว าส มี
สถานะเปนภาษาถิ่น เปนภาษาที่อยูตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และเปนภาษาที่อยูในชุมชน พหุ
ภาษา กลาวคือในอําเภอตากใบ มีทั้งผูใชภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป (สงขลา,
พัทลุง, นครศรีธรรมราช) และภาษามลายู จึงถือเปนชุมชนที่มีความหลากหลายของภาษาอยางแทจริง
ในการศึกษาสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนี้ ผูวิจัย
พบประเด็นที่นาสนใจจากผลการวิเคราะหดังตอไปนี้
6.2.1 สถานการณการใชภาษาของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ: การเปลี่ยน
แปลงที่กําลังดําเนินอยู
จากการศึกษาสถานการณการใชภาษาตากใบ โดยจําแนกประชากรออกเป น
3 กลุมอายุ เปนตัวแทนของวัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุ ผูวิจัยพบวา สถานการณการใช
ภาษาตากใบของคนในอําเภอตากใบนั้นมีการใชภาษาอยางเขมแข็ง ทั้ง 3 กลุมอายุ และภาษาตากใบ
ยังคงเปนภาษาหลักที่ใชในชุมชน
ประชากรในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใชภาษาตากใบเปนภาษาแม โดยคน
ในวัยสูงอายุใชภาษาตากใบเปนภาษาแมอยางเขมขน ในขณะที่คนในวัยกลางคน และวัยหนุมสาวจะมี
คารอยละของการใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมลดลงอยูในลําดับรองลงมาจากภาษาตากใบในทุก
กลุมอายุ แตเมื่อพิจารณาแลวพบวา คนในวัยหนุมสาวจะเริ่มใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมมากที่สุด
ถัดมาจะเปนคนในวัยกลางคนและคนสูงอายุ เมื่อเทียบสัดสวนของการใชภาษาตากใบและภาษาไทย
กลางเปนภาษาแม การคนพบในเชนนี้ แสดงใหเห็นไดวาภาษาตากใบกําลังมีการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
ดําเนินอยู กลาวคือ คนวัยหนุมสาวมีแนวโนมที่จะใชภาษาไทยกลางในการติดต อสื่อสารในหลาย
สถานการณมากขึ้น เมื่อสังเกตการใชภาษาจากสถานการณจริงก็พบวา คนวัยหนุมสาวมีการใชการปน
ภาษาตากใบกั บ ภาษาไทยกลางและไทยถิ่น ใต มากที่สุด พบการสลับ ภาษาในการสื่ อสารในบาง
สถานการณ ลักษณะเชนนี้ อาจชี้ใหเห็นแนวโนมของภาษาตากใบในชุมชนในอนาคตไดวา ภาษา
ตากใบกําลังมีการปรับเปลี่ยน ความเขมขนของภาษาตากใบในกลุมผูพูดวัยวัยหนุมสาวอาจมีนอยลง
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แนวโนมอนาคตของการใชภาษาตากใบเปนภาษาแม ของคนในอําเภอตากใบในอนาคตอีกประมาณ
30-40 ป เมื่อคนวัยหนุมสาวเขาสูวัยสูงอายุ ก็อาจเปลี่ยนไป ความเขมขนของการใชภาษาตากใบเปน
ภาษาแมก็อาจมีนอยลงและอาจมีแนวโนมจะใชภาษาไทยกลางเปนภาษาแมแทนก็ได เพราะผลที่ได
จากการวิ เ คราะห แม จ ะไม ชั ด เจนนัก ในสว นของคา ร อ ยละที่ป รากฏ แต ก็ ชี้ ใ ห เ ห็ น แนวโน มของ
การเปลี่ ย นภาษา ตามที่อมรา ประสิ ทธิ์ รั ฐ สิ น ธุ (2548: น.110) อธิบ ายไววาการเปลี่ ย นภาษาใน
สั งคมไทยเห็ น ได ชั ด ว า ผู ที่ มี อ ายุ น อยมี แนวโนม ที่ จ ะหัน ไปใชภ าษาอื่ น ที่ สํา คั ญ กวา ในชุมชน เชน
ภาษาไทยมาตรฐาน เปนตน
แตก็ยังมีสิ่งที่กอใหเกิดขอโตแยงอยูบาง เมื่อสังเกตภาษาที่คนวัยหนุมสาวใชใน
การสื่อสารจริง พบวา คนวัยนี้ยังมีความพยายามที่จะใชภาษาตากใบในการสื่อสารกับคนในชุมชนหาก
พบวาเปนคนในชุมชนหรืออยูในพื้นที่เดียวกัน การที่จะบอกวาภาษาตากใบจะมีความสําคัญนอยลงก็
อาจจะกลาวไดไมแนชัดนัก แตอาจเปนไปไดวาคนวัยหนุมสาวมีความรูในการใชภาษาที่หลากหลาย
จึงรูวาควรจะใชภาษาใดสื่อสารกับใคร เมื่อตองการสื่อสารเพื่อแสดงความใกลชิด ความเปนกลุมเปน
พวกเดียวกัน ภาษาตากใบจึงถูกเลือกใชเพื่อแสดงอัตลักษณทางสังคมของกลุมอยางเต็มที่ นอกจากนี้
ยังพบอีกวา มีการยืมคําศัพทจากภาษาอื่นๆ เชน ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต ภาษามลายูมาใช
สื่อสารในภาษาตากใบ ลักษณะเชนนี้ก็อาจตีความไดวา ภาษาตากใบมีการปรับตัว โดยอาศัยการยืม
คําภาษาอื่นมาใชในภาษาของตน ซึ่งก็จะทําใหภาษาของตนยังคงอยู ดังนั้น สถานการณภาษาตากใบ
ที่จะเปนภาษาวิกฤติในอนาคตก็ยังเปนเรื่องที่ยังตองตั้งคําถามและตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป
การที่อําเภอตากใบเปนชุมชนพหุภาษา จึงสงผลใหผูที่อยูในชุมชนมักจะพูดได
มากกวาหนึ่งภาษา ความสามารถในการฟงและการพูดพบวา ประชากรในทุกกลุมอายุสวนใหญมี
ความสามารถในการฟงและพูดไดถึง 3 ภาษา ไดแก ภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต
คนในวัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุมีความสามารถดานฟงและการพูดทั้ง 3 ภาษาในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน ประเด็นที่นาสนใจอยูที่ความสามารถในการใชภาษามลายู อยางที่กลาวไวในบทที่ 1 วา
ประชากรสวนใหญในอําเภอตากใบกวารอยละ 80 เปนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษามลายูจึง
เปนภาษาที่ใชกันมากที่สุดเมื่อเขาไปในพื้นที่อําเภอตากใบ แตผลของความสามารถในการใชภาษาที่ได
3 ลําดับแรกกลับเปนภาษาตากใบ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยใต ไมใชภาษามลายู และกลับพบวา
บางคนเทานั้นที่สามารถฟงและพูดภาษามลายูได ซึ่งวัยที่มีความสามารถดานการฟงและการพูดภาษา
มลายูคือ วัยสูงอายุ ความนาสนใจของประเด็นนี้สําหรับผูวิจัยคือ เหตุใดประชากรวัยหนุมสาวและวัย
กลางคนในชุมชนที่ผูวิจัยลงเก็บขอมูลถึงมีความสามารถในการใชภาษามลายูนอยกวาคนในวัยสูงอายุ
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หากพิจารณาทีละประเด็น โดยผูวิจัยเริ่มพิจารณาจากแผนที่หรือที่ตั้งของตําบล
พรอน อําเภอตากใบ (ภาพที่ 2.1 ในบทที่ 2) ซึ่งเปนพื้นที่ในการลงเก็บขอมูล ประกอบกับการลงเก็บ
ขอมูลและพักอาศัยอยูในพื้นที่จริง พบวาตําบลพรอนเปนตําบลที่อยูทามกลางตําบลบางขุนทอง ตําบล
เจะเห ตําบลเกาะสะทอน และตําบลโฆษิต เมื่อลงพื้นที่จริงพบวาตําบลพรอนจะติดตอเชื่อมเสนทาง
กับตําบลบางขุนทองมากที่สุด ซึ่งหลายๆ หมูบานในตําบลบางขุนทองจะมีผูใชภาษาตากใบมากกวา
ภาษามลายูอาศัยอยู สวนตําบลเจะเห ตําบลเกาะสะทอน และตําบลโฆษิตนั้นจะถูกกั้นดวยถนนใหญ
ไมสามารถเชื่อมถึงกันระหวางหมูบานไดอยางตําบลบางขุนทอง จึงไมงายนักที่จะติดตอไปมาหาสูกัน
อีกทั้งตําบลพรอนเปนตําบลที่มีเขตพื้นที่ปด กลาวคือ ทางเขาในการเขาสูชุมชนมีไมกี่ทางเขา และ
ไมใชทางผานที่จะเขาไปโดยงาย หากไมมีธุระจริงๆ ก็ไมคอยมีใครเขาไปในพื้นที่ เมื่อมีเหตุการณความ
ไมสงบเกิดขึ้น การกันคนนอกเขาพื้นที่ยิ่งมีมากขึ้น การไปมาหาสูระหวางคนไทยพุทธและไทยมุสลิม
จึงนอยลง การปฏิสัมพันธจึงเกิดขึ้นไดนอย ยกเวน คนที่ออกไปทํางานที่ตองติดตอสื่อสารกับคนที่พูด
ภาษามลายู เมื่อลักษณะพื้นที่ตั้ง เปนดังที่กลาวมา อิทธิพลตอการเรียนรูภาษาของประชากรในพื้นที่ก็
จะลดลง และสงผลถึงความสามารถในการใชภาษามลายูในวัยหนุมสาวและวัยกลางคนที่อาศัยใน
พื้นที่คอยๆ ลดลงดวย นอกจากนี้การที่คนในวัยสูงอายุพูดมีความสามารถพูดภาษามลายูมากกวาวัย
อื่นๆ ผูวิจัยมองปญหาเรื่องความไมสงบในพื้นที่เปนสิ่ งสําคัญและมีอิทธิพลต อการเรียนรูภาษาใน
ชุมชน เพราะเมื่อครั้งยังไมมีเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนใต ทุกคนอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข สามารถติดตอสัมพันธกัน แลกเปลี่ยนสิ่งตางๆ ความรู ความคิด วัฒนธรรมตลอดจนภาษาที่
ใชในการสื่อสาร คนในวัยสูงอายุจึงมีความสามารถในการใชภาษามลายูมากกวาคนในวัยอื่น อีกทั้ง
เมื่อภาษาไทยกลาง อยางภาษากรุงเทพฯ กลายเปนภาษามาตรฐานของประเทศไทย เปนภาษาที่
บังคับใชในการเรียนการสอน หรือในการติดตอราชการ และเปนภาษาหลักในประเทศที่คนสวนใหญ
เลือกใชในการติดตอสื่อสารอีกดวย
ประเด็นความสามารถในการใชภาษาตากใบ พบวาผูพูดภาษาตากใบในอําเภอ
ตากใบประเมินวาตนเองมีความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีมาก ทั้ง 3 กลุมอายุ โดยคนในวัย
สูงอายุจะมีความสามารถในการใชภาษาตากใบไดดีที่สุด รองลงมาจะเปนคนในวัยกลางคน และวัย
หนุมสาว การที่คารอยละของผลการศึกษาที่ไดในแตละวัยอยูในระดับที่สูงและไมมีความแตกตางกัน
มาก ถือวาสถานการณการใชภาษาตากใบยังมีความเขมแข็งและคงอยูตอไป แตคารอยละที่คอยๆ
ลดหลั่นลงในแตล ะวั ย ก็พอจะสร า งความตระหนักไดวา ความสามารถในการใชภาษาตากใบของ
ประชากรในอํ า เภอตากใบจะลดลงจนมีแนวโนมเขาสูภาวะวิกฤติทางภาษาได ซึ่งผลการศึก ษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Holmes (1993) ที่วา ความสามารถในการใชภาษาจะลดหลั่นกันไปตาม
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กลุมอายุ โดยความสามารถในการใชภาษาของกลุมประชากรวัยสูงอายุจะมากที่สุด และวัยอื่นๆ ก็จะ
ลดหลั่นลงมา และสอดคลองกับงานของพัชรา อัมพวานนท (2551) ซึ่งศึกษาความสามารถในการใช
ภาษามอญในชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี พบวา ความสามารถในการใชภาษาลดหลั่นตาม
กลุมอายุเชนกัน ซึ่งกลุมที่มีอายุมากก็จะมีความสามารถในการใชภาษาที่สูงกวากลุมอายุนอย แม
แนวโนมที่คาดการณจะไมใชในอนาคตอันใกลนี้ แตหากคนในชุมชนไมตระหนัก และไมมีหนวยงานใด
เขาไปดูแลชวยเหลือ ภาษาตากใบก็จะเขาสูภาวะวิกฤติดังกลาวไดอยางแนนอน
ในการศึ ก ษาสถานการณ ก ารใช ภ าษา โดยเฉพาะในสถานการณ จ ริ ง นั้ น
พฤติกรรมการเลือกใชภาษาของผูพูดจะขึ้นอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน สถานการณการใชภาษา
คูสนทนา หรือหัวขอในการสนทนาสําหรับผลการศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรในอําเภอตาก
ใบพบว า วั ย สู งอายุ และวั ย กลางคนจะเลือกใชภาษาตากใบแทบจะทุกสถานการณและคูส นทนา
ยกเวนเพียงการสนทนาในแวดวงการติดตอราชการเทานั้นที่จะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะที่คน
วัยหนุมสาวจะเลือกใชภาษาตากใบเฉพาะในบาน ในครอบครัว ในหมูบาน กับเพื่อนบาน และแวดวง
ศาสนา กั บ พระภิ กษุ ส งฆ เ ท า นั้ น นอกนั้น จะเลือกใชภ าษาไทยกลางเปน หลั ก กับ แวดวงอื่ น ๆ ซึ่ง
สอดคล องกั บ แนวคิ ดของ Wardhaugh (1986: p.86) ที่อธิบ ายวา การเลือกใชภ าษาของผูพูดใน
บางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษาใหเขากับสถานการณตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใช
ภาษาหนึ่งเมื่ออยูในหมูบาน และเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ใชก็ได
นอกจากนี้การลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกตอยางมีสวนรวมทําใหผูวิจัยเห็นการเลือกใช
ภาษาและสลับภาษาเกิดขึ้นในการใชภาษาของคนวัยหนุมสาว โดยพบวา คนวัยหนุมสาวแมสวนใหญ
จะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา แตก็จะมีการใชภาษาไทยกลางสลับกับการใชภาษาตากใบบาง
เชน ในที่ทํางานหรือในโรงเรียน ลักษณะเชนนี้ Blom & Gumperz (1972: pp.408-409) อธิบายไว
วา การสลับภาษาจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งตามเรื่องที่พูด แตทั้งนี้สถานการณการใชภาษา
ยังคงเดิม ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไมพบการสลับภาษาตามหัวขอการสนทนา ผลการศึกษาจึงแสดงให
เห็นวา หัวขอการสนทนาไมไดเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดการเลือกใชภาษาแตกตางกัน แตการเลือกใช
ภาษาจะขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ใ นการใช ภ าษาและคู ส นทนาเป น สํ าคั ญ และสถานการณ ยั ง เป น
ตัวกําหนดหัวขอของเรื่องที่พูดอีกดวย เชน การสนทนากับอาจารย จะเปนสถานการณที่เปนทางการ
อยูในสถานศึกษา หัวขอเรื่องที่พูดจึ งเปน เกี่ยวกั บการศึกษา การเรียนการสอน ภาษาที่ใชจึงเปน
ภาษาไทยกลาง ในขณะที่การสนทนากับบุคคลในครอบครัว มักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไ มเ ปน
ทางการ เป น สถานการณ การใชภาษาในบาน หรือเพื่อนบาน หัว ขอเรื่องจึงเปนเรื่องทั่วๆ ไป จึง
เลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา
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6.2.2 ภาษาตากใบกับการเลือกใชภาษา (language choice) และการสลับภาษา
(code-switching)
ในการศึ ก ษาสถานการณ ก ารใช ภ าษา โดยเฉพาะในสถานการณ จ ริ ง นั้ น
พฤติกรรมการเลือกใชภาษาของผูพูดจะขึ้นอยูกับตัวแปรหลายประการ เชน สถานการณการใชภาษา
คูสนทนา หรือหัวขอในการสนทนา สําหรับผลการศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรในอําเภอ
ตากใบพบวา วัยสูงอายุและวัยกลางคนจะเลือกใชภาษาตากใบแทบจะทุกสถานการณและคูสนทนา
ยกเวนเพียงการสนทนาในสถานทีร่ าชการเทานั้นที่จะเลือกใชภาษาไทยกลาง ในขณะที่คนวัยหนุมสาว
จะเลื อกใช ภ าษาตากใบเฉพาะในบาน ในครอบครั ว ในหมูบาน กับ เพื่อนบาน และในวั ด เท า นั้ น
นอกนั้ น จะเลื อ กใช ภ าษาไทยกลางเป น หลั ก กั บ สถานการณ อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Wardhaugh (1986: p.86) ที่อธิบายวา การเลือกใชภาษาของผูพูดในบางครั้งก็จําเปนตองเลือกภาษา
ใหเขากับสถานการณตางๆ เชน ในบานอาจใชภาษาหนึ่ง และอาจใชภาษาหนึ่งเมื่ออยูในหมูบาน และ
เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ใชก็ได
นอกจากนี้การลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกตอยางมีสวนรวมทําใหผูวิจัยเห็นการเลือกใช
ภาษา (language choice) และสลับภาษา (code-switching) เกิดขึ้นในการใชภาษาของคนวัยหนุม
สาว โดยพบวา คนวัยหนุมสาวแมสวนใหญจะเลือกใชภาษาตากใบในการสนทนา แตก็จะมีการใช
ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นใต สลับกับการใชภาษาตากใบบาง เชน ในที่ทํางานหรือในโรงเรียน
ลักษณะเชนนี้ Blom & Gumperz (1972: pp.408-409) อธิบายไววา การสลับภาษาจากภาษาหนึ่ง
ไปเปนอีกภาษาหนึ่งตามเรื่องที่พูด แตทั้งนี้สถานการณการใชภาษายังคงเดิม ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไม
พบการสลับภาษาตามหัวขอการสนทนา แตตัวแปรของผูที่พูดดวยวามีความรูภาษาอะไรในการสื่อสาร
ผู พู ด จะเลื อ กใช ภ าษาให ส อดคล อ งกั บ คู ส นทนาของตน ผลการศึ ก ษาจึ ง แสดงให เ ห็ น ว า หั ว ข อ
การสนทนาไมไดเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดการเลือกใชภาษาแตกตางกัน แตการเลือกใชภาษาจะขึ้นอยู
กับสถานการณในการใชภาษาและคูสนทนาเปนสําคัญ และสถานการณยังเปนตัวกําหนดหัวขอของ
เรื่องที่พูดอีกดวย เชน การสนทนากับอาจารย จะเปนสถานการณที่เปนทางการ อยูในสถานศึกษา
หัวขอเรื่องที่พูดจึงเปนเกี่ยวกับการศึกษา การเรียนการสอน ภาษาที่ใชจึงเปนภาษาไทยกลาง ในขณะ
ที่การสนทนากับบุคคลในครอบครัวมักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไมเปนทางการ เปนสถานการณ
การใช ภ าษาในบ า น หรื อ เพื่ อ นบ า น หั ว ข อ เรื่ อ งจึ ง เป น เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป จึ ง เลื อ กใช ภ าษาตากใบใน
การสนทนา
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6.2.3 ทัศนคติตอภาษาตากใบของผูพูดภาษาตากใบ ในอําเภอตากใบ
ผู วิ จั ย พบว า ทั ศ นคติ ต อ ภาษาตากใบของผู พู ด ภาษาตากใบ ในอํ า เภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส มีทัศนคติในเชิงบวกตอภาษาตากใบในทุกกลุมอายุ อีกทั้งทัศนคติตอภาษาไทยกลาง
ก็ เ ป น บวกเช น กั น ผู วิ จั ย ใช แ บบสอบถามที่ มี ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ทั้ ง ต อ ภาษาตากใบและ
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งประยุกตมาจากแบบสอบถามที่ยูทากะ โทมิโอกะ (2552)
ใชศึกษาทัศนคติตอภาษาไทยอีสาน ผลการศึกษาที่ผูวิจัยพบนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของยูทากะ โทมิ
โอกะ ซึ่งพบวา คนไทยอีสานมักจะเชื่อมโยงวาภาษาไทยถิ่นอีสานเหมาะสมกับสถานการณที่ไมเปน
ทางการ และภาษาไทยมาตรฐานเหมาะกับสถานการณที่เปนทางการ และยังพบวาทุกกลุมอายุ มี
ทัศนคติทางบวก สําหรับงานวิจัยของยูทากะ โทมิโอกะนั้นเปนงานวิจัยที่เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
เทานั้น ซึ่งอยางที่เสนอไวในบทที่ 3 แลววา ผูวิจัยนอกจากไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลว ยังได
เก็บขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในสถานการณจริงเมื่อลงพื้นที่ก็พบประเด็นที่นาสนใจคือ
แมทั้ง 3 กลุมอายุจะทัศนคติตอภาษาตากใบเปนไปในเชิงบวก แตเมื่อพิจารณาประเด็นคําถามใน
ขอความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟงกลับพบวา วัยหนุมสาวจะรูสึกอายและไมสบายใจเมื่อมีคน
ไดยินวาใชภาษาตากใบ แมจะไมมากก็ตาม และเมื่อนําประเด็นนี้มาพิจารณารวมกับการสังเกตอยางมี
สวนรวมพบวาสงผลตอการเลือกใชภาษาดวยเชน กัน ตัวอยางเชน ในสถานการณการใชภาษาใน
สถานศึ ก ษา เห็ น ชั ด ว า คนในวั ย หนุ ม สาวจะใช ภ าษาไทยกลางในการสนทนากั บ อาจารย ส ว น
สถานการณการใชภาษาในที่ทํางานก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางกับผูบังคับบัญชา ลักษณะเชนนี้แสดง
ใหเห็นถึงทัศนคติที่ดี และยอมรับจากการเลือกใชภาษาวาภาษาไทยกลางมีศักดิ์ศรีมากกวา ตรงกับที่
อมรา ประสิ ทธิ์รั ฐ สิ น ธุ (2548: น.120) กลาวถึงเรื่องทัศนคติไววา ภาษาไทยมาตรฐานเปน ภาษา
ประจําชาติไทย มีศักดิ์ศรี และเปนที่ยอมรับวาถูกตอง และดีที่สุดของคนไทย ประเด็นนี้ทัศนคติที่
แสดงออกในลักษณะนี้จึงไมอาจหลีกเลี่ยงเรื่องการเปลี่ยนไปของภาษาตากใบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ไมได เพราะมีแนวโนมอยางยิ่งที่คนไทยสวนใหญ โดยเฉพาะเด็กรุนใหม แมจะมีทัศนคติที่ดีตอภาษา
ของตน แตก็จะเลือกใชภาษาไทยกลางเพราะเห็นวามีศักดิ์ศรี และเปนที่ยอมรับมากกวาในสังคม
6.2.4 การธํารงอยูของภาษาตากใบในอําเภอตากใบ กับสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนใต ภาษาตากใบในฐานะเครือ่ งมือแสดงอัตลักษณของชุมชนภาษาตากใบ
จากการศึกษาเรื่องสถานการณการใชภาษาตากใบและทัศนคติตอภาษาตากใบ
นั้น พบวาบทบาทของภาษาตากใบ มิไดจํากัดเพียงภาษาแมที่ผูพูดภาษาตากใบในพื้นที่ใชสื่อสารกัน
ในชุ มชนเท า นั้ น แต ยั งเป น เครื่ องมือแสดงอัตลักษณของกลุมคน เพื่อสื่อใหคนที่พูดภาษาตากใบ
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เดียวกันวามีความเปนหนึ่งเดียว มีความเปนพวกเดียวกัน และเมื่อใชภาษาตากใบกับคนนอกชุมชน ก็
เปนการแสดงใหเห็นตัวตนของคนพูดภาษาตากใบ เปนการสื่อใหเขาใจวาภาษาตากใบมีเอกลักษณ มี
ความหมายตอผูใชภาษาตากใบ
นอกจากนี้ ภาษาตากใบยั งสั มพันธ กับ การนับ ถื อพุทธศาสนา ดังนั้นเมื่อพื้น ที่
แวดลอมดวยผูใชภาษามลายูซึ่งสัมพันธกับการนับถือศาสนาอิสลาม ผูใชภาษาตากใบในตําบลพรอน
และในพื้นที่อื่นๆ ของภาษาตากใบก็เปนการแสดงใหเห็นอัตลักษณของความเปนไทยพุทธในเวลา
เดียวกันดวย ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐและกลุมคนในชุมชนภาษาตากใบก็มีความพยายามใน
การรณรงคการใชภาษาตากใบใหมีสถานะเปนภาษาของชุมชน เปนเครื่องมือทางวัฒนธรรมใหแก
ชุมชนตากใบ
การสรางกิจกรรมเพื่อรณรงคและยกยองภาษาตากใบหรือภาษาเจะเหเชนนี้ ทาง
หนึ่ ง ก็ อ าจเป น เรื่ อ งดี ที่ ทํ า ให ภ าษาท อ งถิ่ น ได รั บ การยกสถานะให เ ป น ภาษาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
การแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ทําใหคนในชุมชนแตละรุนอายุไดเขาใจบทบาทภาษาของชุมชน
ตนเอง แตในอีกแงหนึ่ง ผูวิจัยกลับสังเกตพบวาการดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะเปนคนวัยผูสู งอายุ
การเข า ร ว มกิ จ กรรมของคนวั ย หนุมสาวยังมีอยูนอย จึงนาจะเปน ไปไดวากิจ กรรมที่ร ณรงคแบบ
เงื่อนไขจากภายนอกชุมชน อาจจะไมเอื้อใหเกิดการธํารงรักษาภาษาตากใบไดอยางมั่นคง
อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหเรื่องภาวะการเปลี่ยนภาษา สามารถแสดงนัย
ใหเห็นวา ภาษาตากใบจะยังไมสูญหายไปในอนาคตอันใกล เชนเดียวกับผลของงานวิจัยในภาษาอื่นๆ
ที่ผูวิจัยศึกษาคนควาและประมวลมา (สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 2554: พัชรา อัมพวานนท, 2551:
ยู ท ากะ โทมิ โ อกะ, 2552: สราวุ ฒิ ไกรเสน, 2552: Ji Hongli, 2005: Natthida Chakshuraksha,
2003) การเปลี่ยนภาษาในสถานการณการใชภาษาของคนตากใบเปนเพียงการปรับตัวเพื่อใหเขากับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาษาตากใบยังคงเปนภาษาหลักของคนทุกวัย ในชุมชนตําบล
พรอน แมจะเริ่มมีภาษาไทยกลางมาใชบางในบางครอบครัว แตผูวิจัยก็ยังมองวาเปนสาเหตุมาจาก
ข อ จํ า กั ด เฉพาะบุ ค คลและเฉพาะสถานการณ ม ากกว า และแม ว า คนในวั ย หนุ ม สาวจะเลื อ กใช
ภาษาไทยกลางในบางสถานการณมากกวาคนในวัยอื่นๆ แตในภาพรวมแลว การที่คนในวัยหนุมสาว
เลือกใชภาษาตากใบกับเพื่ อนสนิ ทและกับ เพื่อนในหมูบานของตนในทุกสถานการณก็ชี้ใหเ ห็น ถึง
ทัศนคติวาภาษาตากใบเปนภาษาที่แสดงความใกลชิด แสดงความเปนกันเอง และตีความใหเห็นไดวา
การใชภาษาตากใบเปนเครื่องมือที่แสดงอัตลักษณทางสังคมของผูพูดภาษาตากใบได
การที่ ค นทุ ก กลุ ม อายุ มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต อ ภาษาตากใบตามที่ ป รากฏจาก
ผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นวายอมแสดงใหเห็นวาผูพูดภาษาตากใบยังเห็นวาภาษาตากใบมีบทบาททาง
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สังคมและบทบาททางการสื่อสารอยูมาก ผูพูดชวงวัยหนุมสาวเปนผูใชภาษาที่มีบทบาทสําคัญ ทั้งใน
แงเปนผูธํารงรักษาและเปนผูที่พัฒนาภาษาตากใบ เพราะคนรุนนี้ยังยังใชภาษาตากใบอยู เพียงแตผู
พูดวัยหนุมสาวมีการปฏิสัมพันธกับคนนอกชุมชน มีความรูภาษาหลายภาษา จึงมีการตระหนักถึง
การสลั บ ภาษามากกว า ผู พูด รุ น อายุ อ่ืน มีการยืมคําศั พ ทจ ากภาษาอื่น มาสื่ อสารในภาษาตากใบ
ลักษณะเชนนี้ จึงอาจตีความไดวาภาษาตากใบกําลังอยูในชวงปรับตัว โดยที่การปรับเปลี่ยนนัน้ แปรไป
ตามสถานการณการใชภาษา วิถีปฏิบัติทางสังคมที่เปลี่ยนไป จึงมีการยืมคําศัพทจากภาษาไทยถิ่นอื่น
มาใชสื่อสารกับคนที่พูดภาษาตากใบในชุมชนไดเพื่อใหการสื่อสารนั้นดําเนินตอไปได
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมการใชภาษาในสถานการณจริง ผูวิจัยพบวาภาษา
ตากใบมีบทบาทในการแสดงความเปนชุมชนของคนพูดภาษาตากใบ นอกเหนือจากภาษาตากใบจะ
เปนเครื่องมือสื่อสารความคิดความเขาใจ แตยังเปนเครื่องมือในการแยกความตางระหวางคนนอก
(outsider) กับ คนใน (insider) ทําใหผูพูดภาษาตากใบตระหนักรูวาควรจะพูดภาษาตากใบหรือไมกับ
คูสนทนาของตน ถารูวาคูสนทนารูภาษาตากใบ ก็จะนับวาเปนคนในชุมชนเดียวกัน คือ ชุมชนคนใช
ภาษาตากใบ ไม ว า จะอยู ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น หรื อ ไม ก็ ต าม แต ถ า คู ส นทนาไม ไ ด ใ ช ภ าษาตากใบใน
การสื่อสาร ผูพูดภาษาตากใบก็จะเลือกที่จะใชภาษาอื่นเปนภาษากลาง (lingua franca) จากการเก็บ
ขอมูลเชิงชาติพันธุวรรณนา พบวาภาษาไทยมาตรฐานหรื อภาษาไทยกลางใชเปนภาษากลางเมื่ อ
สนทนากับผูพูดภาษามลายูหรือสนทนากับผูพูดภาษาไทยถิ่นอื่น
ในประเด็ น เดี ย วกั น นี้ ผู วิ จั ย ก็ พ บว า สถานะของการเป น ภาษากลาง (lingua
franca) นั้นก็มิไดจํากัดเพียงภาษาไทยกลางเทานั้น ในบางกรณี เมื่อพิจารณาที่แบบสอบถามและจาก
การสัมภาษณ ก็พบวา ผูพูดภาษาตากใบก็ตองการจะเรียนรูภาษามลายู เพื่อที่จะใชภาษามลายูกับ
เพื่อนที่พูดภาษามลายูดวย และผูที่พูดภาษามลายูใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับคูสนทนาในพื้นที่
ตากใบ ก็เพราะตองการจะปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมวัยเดียวกันได ดังนั้น สถานะของภาษาไทยกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐานที่ปรากฏในพื้นที่ชายแดนใต หรือในกรณีนี้คือชุมชนภาษาตากใบ ก็มิไดหมาย
ว า ภาษาไทยกลางจะเป น ภาษาที่ มี อํานาจหรื อมี ศัก ดิ์ศรี ทําใหคนในชุมชนตองเลื อกใชเสมอไป
เพียงแตมีสถานะเปนเพียงรหัสภาษาหนึ่งที่คนในชุมชนหลายภาษาเลือกใชเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ผูอื่นเทานั้นเอง
ในสภาวการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตนั้น โดยสวน
ใหญแลวมาตรการในการดําเนินการเพื่อความสงบเรียบรอยมักใชมาตรการทางทหารและการเมือง
การปกครองดวยเหตุผลของความมั่นคงของประเทศ แตผลจากการศึกษาสถานการณทางภาษาและ
ทัศนคติตอภาษาตากใบแลว สื่อใหเห็นวา คนในเขตพื้นที่ตากใบที่อยูในสามจังหวัดชายแดนใต ไมวา
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จะเปนผูพูดภาษาอะไร ภาษาตากใบ ภาษามลายู ภาษาไทยถิ่นใต หรือภาษาไทยกลาง ผูที่อยูในพื้นที่
มีความสัมพันธทางชุมชนระหวางกัน สามารถอยูรวมกันในชุมชน มีความประนีประนอมที่จะเลือกใช
ภาษาใหสอดคลองกับผูที่จะพูดดวยเพื่อสรางสัมพันธฉันทมิตร การเลือกใชภาษากลางโดยที่ไมไดยึดที่
ศักดิ์ศรี หรืออุดมการณทางศาสนาหรืออํานาจทางการเมือง ก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาในความเปนจริง
แลว คนเรายอมตองการปฏิสัมพันธและสื่อสารระหวางกัน และตองการชีวิตที่สงบสันติมีความเปน
มิตร ภาษาสามารถเปนเครื่องมือสรางความสมานฉันทในสังคมได
6.3 ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้กําหนดขอบเขตดานพื้นที่ งานวิจัยนี้มุงศึกษาวิเคราะหเฉพาะ
ภาษาตากใบที่ใชพูดกันในตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เทานั้น แตดังที่กลาวไวใน
บทที่ 1 วา ภาษาตากใบยังคงมีใชสื่อสารกันอยูในกลุมคนมาเลเซียเชื้อสายไทย ในเขตตําบลตุมปตของ
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และมีชื่อเรียกภาษาตางไปวาภาษาไทยสําเนียงตุมปต หรือภาษาไทย
ตุมปต จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณและทัศนคติการใชภาษาไทยตากใบและภาษาไทย
ตุมปตวาแตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ภาษาตากใบมีลักษณะเดนดานสําเนียงเสียงพูด และคําศัพทที่มีความเกาแกนาสนใจ
และมี นั กภาษาศาสตร ห ลายท า นศึกษาวิจัย ไวแตก็น านมากแลว จึงควรมีการศึกษาเปรีย บเทีย บ
การแปรของเสียงและคําศัพทภาษาตากใบเพื่อหาการแปรเปลี่ยนไปทางดานเสียงและคําศัพทภาษา
ตากใบวาเปลี่ยนไปมากนอยแคไหน อยางไร

Ref. code: 25595406300029LWA

142

รายการอางอิง
หนังสือและบทความในหนังสือ
พุทธชาติ โปธิบาล และธนานันท ตรงดี. (2540). สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น (1).
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
__________. (2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่ น (2). สํา นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนานุกรมศัพทภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บริษัท
รุงศิลปะการพิมพ.
วิจิตร ศรีสุวิทธานนท. (2523). หนวยเสียงภาษาตากใบ. ยะลา: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยครูยะลา.
สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ. (2554). การใชภาษาและทัศนคติตอภาษาและการทองเที่ยวเชิงชาติ
พันธุของกลุมชาติ พันธุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. นครปฐม: สถาบันวิจั ย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุ วั ฒ นา เลี่ ย มประวั ติ. (2551). การศึกษาภาษาถิ่น : ภาษาตระกูล ไท. นครปฐม. โรงพิมพ แห ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2548). ภาษาศาสตรในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
__________. (2532). คําจํากัดความในภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
__________. (2550). ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บทความวารสาร
สุวิไล เปรมศรีรัตน. (2549). สถานการณทางภาษาในสังคมไทยกับความหลากหลายทางชาติพันธุ.
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปที่ 25 ฉบับที่ 2, มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม.
________. (2556). ภาษาศาสตรป ระยุกตเพื่ อ การพัฒ นา: ฟน คน ฟน ภาษา ในภาวะวิกฤต.
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปที่ 32 ฉบับที่ 2, มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม.

Ref. code: 25595406300029LWA

143

วิทยานิพนธ
ฉันทัส ทองชวย. (2526). ภาษาไทยที่ใชในปจจุบันในรัฐกลันตัน ไทรบุรีและปะลิส. วิทยานิพนธ
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิชนันท ฮองซุน. (2554). ศัพทานุกรมภาษาไทยถิ่นตากใบ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พั ช รา อั ม พวานนท . (2551). การธํา รงและการเปลี่ ย นภาษาในชุ ม ชนมอญ กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชน
บางขั น หมาก ตํา บลบางขั น หมาก อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ยูทากะ โทมิโอกะ. (2552). ทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุตางกัน .
วิ ทยานิ พนธ ป ริ ญ ญาอักษรศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
วิจิตร ศรีสุวิทธานนท. (2528). การจําแนกภาษาโดยใชศัพทเปนเกณฑ: ภาษาไทกลุมตากใบ.
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สราวุฒิ ไกรเสม. (2552). การธํารงและการเปลี่ยนภาษาของกลุมชาติพันธุอุรักละโวยในตําบลรัษฎา
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Books
Baker, C. (1992). Attitudes and Language. Philiadelphia: Multilingual Matters.
Blom, J. and Gumperz, J. (1972). “Social Meaning in Linguistic Structure: CodeSwitching in Norway.” In: John Gumperz and Dell Hymes (eds.): Direction
in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, (pp.407-434).
New York: Holt, Rinehart, and Winston.
Brown, J. Marvin. (1985). “From Ancient Thai to Modern Dialects” in From Ancient
Thai to Modern Dialects and Other Writings on Historical Thai Linguistics.
Bangkok: White Lotus Co., Ltd.

Ref. code: 25595406300029LWA

144

Crystal, D. (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford:
Blackwell Publisher.
__________. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language: Multilingualism.
Cambridge: Cambridge University Press.
__________. (2000). Language Death. UK. Cambridge University Press.
Fasold, R. (1993). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.
Fishman, J. (1972). The Sociology of language. Rowley, Massachusetts: Newbury
House Publishers.
__________. (1991). Reversing Language Shift. Clevedon: Multilingual Matters.
Holmes, J. (1993). Language Maintenance and Shift in Three New Zealand Speech
Communities. Victoria University of Wellington.
__________. (2001). An Introduction to Sociolinguistics. Longman.
Smalley, W. A. (1994). Linguistic diversity and national unity: language ecology in
Thailand. Chicago: University of Chicago Press.
Wardhaugh, R. (1986). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductiory Analysis. Third edition. New York:
Harper and Row Publication.
Articles
Edwards, J. (1997). Language minorities and language maintenance. In W. Grabe(Ed.),
Annual Review of Applied Linguistics. (pp.38-40). New York: University
Press.
Fishman, J. (1992). Conference summary. In W. Fase, K. Jaspaert & S. Kroon. (Eds),
Maintainance and loss of minority language (pp.395-403). Amsterdam:
Philadelphia: John Benjamins Publishing.
Giles, H., Bourhis, R. Y., & Taylor, D. M. (1977). Toward a theory of language in ethnic
group Relations. In H. Giles (Ed.), Language, Ethnicity, and intergroup
relations. (pp. 307-348). London: Academic Press.

Ref. code: 25595406300029LWA

145

Krauss, M. (1992). The World’s Language in Crisis. Language, 68 (1), 4-10.
Miller, C. P. (2000). Modifying language beliefs: A role for mother tongue ad vocates.
In K. Gloria & M. Paul Lewis ( Eds) , Assessing ethnolinguistic vitality: theory
and practice. Selected papers from the third International Language
Assessment Conference. Texas: Summer Institute of Linguistics.
Theses
Boehm, K. (1997). Language use and language maintenance among the Tharu of the
Indo-Nepal Tarai. M.A. thesis, University of Texas at Arlington.
Chakshuraksha, N. (2003). Language Maintenance and Shift in A Displaced Tai
Language: A Case Study of Black Tai At Nongkhe Village, Thailand.
Ph.D.Dissertation, Mahidol University.
Chanmekha, S. (2003). The Hidden Language: A Case Study of Kasong Language
Attitudes, Uses and Abilities in Three Villages in Trat Province, Thailand.
Master of Arts Thesis in Linguistics, Mahidol University.
Ji Hongli. (2005). A study of language use and language attitudes among Bisu
sprakers in china And Thailand. M.A. Thesis, Payap University.
Kitprasert, C. (1985). A Tonal Comparison of Tai Dialects: Tak Bai Group. M.A.Thesis,
Mahidol University.
Rakpact, D. (2010). A Study of The Language Situation and Lao Isan Lexical Shift in
Roi Et Province. Ph.D.Dissertation, Mahidol University.
Suwanawat, M. (2003). Language Use and Language Attitude of Plang Ethnic Group in
Ban Huay Nam Khun, Chiang-Rai Province. Master of Arts Thesis in
Linguistics, Mahidol University.
Tuwakham, M. (2005). Language vitality and language attitudes among the Yong
people in Lamphun province: A sociolinguistic study. M.A. Thesis, Payap
University.

Ref. code: 25595406300029LWA

146

Electronic Media
Landweer, M. L. (2003). Indicators of Ethnolinguistic Vitality (online). Retrieved
November 17, 2014, from http://www.01.sil.org/sociolx/ndg-lgindicators.html.
http://www.amphoe.com/view. php? file=map1148616007&path=picture/24 สืบคนเมื่อ
14 ธันวาคม 2557
UNESCO, 2003 Language Vitality and Endangerment, Document adopted by the
International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of
Endangered Languages, Paris, 10-12 March 2003

Ref. code: 25595406300029LWA

ภาคผนวก

Ref. code: 25595406300029LWA

148

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
1. อายุ  18-30 ป
 35-50 ป
 55 ปขึ้นไป
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.
 ปริญญาตรี/ปวส.
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ รับจาง
 คาขาย
 รับราชการ
 ทํางานสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 ทําสวน/ทําไร/ทํานา
5. ภูมิลําเนา (บานเกิด) ตําบล ................................................
อําเภอ ...............................................
จังหวัด ...............................................
6. ขอมูลเกี่ยวกับบิดาและมารดา
บิดา
ภูมิลําเนา (บานเกิด) จังหวัด ......................................
มารดา ภูมลิ ําเนา (บานเกิด) จังหวัด ......................................
7. ภาษาแรกที่คณ
ุ พูด คือ
 ภาษาไทยกลาง

ภาษาไทยใต
 ภาษาตากใบ

ภาษามลายู
 อื่นๆ ..................................................................................................................
8. ทานใชภาษาใดในชีวิตประจําวันมากที่สุด
 ภาษาไทยกลาง

ภาษาไทยใต
 ภาษาตากใบ

ภาษามลายู
 อื่นๆ ...............................................................................................................................
9. ทานใชภาษาใดในชีวิตประจําวันมากรองลงมา
 ภาษาไทยกลาง

ภาษาไทยใต
 ภาษาตากใบ

ภาษามลายู
 อื่นๆ .........................................................................................................
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สวนที่ 2 ความสามารถในการใชภาษา
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับภาษาที่ทานใช
1. คุณสามารถพูดไดกี่ภาษา พูดได ................ ภาษา คือ
 ภาษาไทยกลาง 
ภาษาไทยใต
 ภาษาตากใบ

ภาษามลายู
 อื่นๆ .................................................................................................................
2. ความสามารถในการฟง
ฟงเขาใจ ............. ภาษา คือ
 ภาษาไทยกลาง 
ภาษาไทยใต
 ภาษาตากใบ

ภาษามลายู
 อื่นๆ ............................................................................................................................
ประเมินความสามารถในการใชภาษาตากใบในสถานการณตางๆ ดังนี้
1
ได

2
ไมได

1

ถามีคนอยากรูส ิ่งตางๆ รอบตัวคุณ เชน พระอาทิตย มะละกอ รม กางเกงในภาษาตากใบเรียก
อยางไร คุณสามารถบอกเขาไดหรือไม
2 ถามีคนตากใบพูดกลาวตําหนิคณ
ุ เปนภาษาตากใบ คุณสามารถเขาใจ และโตตอบกลับไปเปน
ภาษาตากใบไดหรือไม
3 ถามีคนที่พูดภาษาตากใบมาถามทางไปสถานีตาํ รวจกับคุณ คุณสามารถเขาใจและบอกทางไป
สถานีตํารวจใหกับเขาเปนภาษาตากใบไดหรือไม
4 สมมติวาคนในบานคุณไมสบาย คุณจําเปนตองพาเขาไปหาหมอ หากหมอพูดภาษาตากใบในการ
อธิบายวิธีกินยา คุณสามารถเขาใจสิ่งที่หมอบอกไดหรือไม
5 คุณสามารถอธิบายวิธีกินยาและคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เชน ดื่มน้ําเยอะๆ กินยาตรง
เวลา ใหกับเพื่อนบานที่ไมสบาย เปนไข ตัวรอน ดวยภาษาตากใบไดหรือไม
6 คุณสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของคุณ เชน รูปพรรณสัณฐาน หนาที่
การงาน เปนภาษาตากใบไดหรือไม
7 คุณสามารถบอกเลาเกีย่ วกับบานของคุณวาอยูที่ไหน พอแมของคุณเปนใคร ดวยภาษาตากใบ ได
หรือไม
8 คุณสามารถเลาประวัติของคุณและความใฝฝนในอนาคตเปนภาษาตากใบไดหรือไม
9 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี (คลองแคลว)
10 คุณคิดวา คุณสามารถพูดภาษาตากใบไดดี ไมแพชาวตากใบรุนเกาๆ หรือไม
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สวนที่ 3 ทัศนคติตอภาษา
ก. ทานมีความเห็นอยางไรตอภาษาตากใบ และภาษาไทยมาตรฐาน ในเรื่องขางลางนี้
ข. กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง

5. เห็นดวยอยางยิ่ง
4. คอนขางเห็นดวย
3. ปานกลาง
2. คอนขางไมเห็นดวย
1. ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เปนภาษาที่ เกียรติ มีศักดิ์ศรี
เปนภาษาที่ เรียบงาย
เปนภาษาที่ ไมควรใชที่โรงเรียน
เปนภาษาที่ มีความสําคัญ
เปนภาษาที่ แสดงอารมณไดชัดเจน
เปนภาษาที่ ควรจะสอนที่โรงเรียน
เปนภาษาที่ ทําใหเกิดความรูสึกหางเหินระหวางผูพูดและผูฟง
เปนภาษาที่ ทานชอบ
เปนภาษาที่ ไพเราะ
เปนภาษาที่ ใชสื่อสารไดตรงประเด็น
เปนภาษาที่ ลาสมัย
เปนภาษาที่ แสดงความเปนกันเอง
เปนภาษาที่ มีคําและสํานวนหลากหลาย
เปนภาษาที่ ทันสมัย
เปนภาษาที่ ซับซอน
เปนภาษาที่ ทําใหทานรูสึกอาย หรือ ไมสบายใจ เมื่อมีคน
ไดยินทานพูด
เปนภาษาที่ ไมไพเราะ
เปนภาษาที่ ทานอยากถายทอดใหกับลูกหลาน
เปนภาษาที่ มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน
เปนภาษาที่ มีประโยชนในชีวิตประจําวันของทาน

ภาษาตากใบ

ภาษาไทยมาตรฐาน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ไมตองกรอก

ไมตองกรอก

ไมตองกรอก
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สวนที่ 4 การเลือกใชภาษา
จงเลือกภาษาที่ทานใชมากที่สุดในสถานการณดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) และกรุณาทํา
เครื่องหมาย  ในชองวาง
ภาษาไทย ภาษา ภาษาไทย ภาษา ภาษาอื่นๆ
กลาง ตากใบ ถิ่นใต มลายู
ระบุ
เมื่ออยูบาน
1 พูดกับพอ
2 พูดกับแม
3 พูดกับลูก (หากทานไมมลี ูก กรุณาสมมุติวา
หากทานมีลูก ทานจะพูดภาษาใดกับลูก)

3.4
3.1
9.2

91.2
91.2
76.0

2.3
2.3
2.3

0.8
0.8
1.1

2.3
2.5
11.5

6.5
7.3

80.5
80.2

1.9
1.9

0.8
0.4

10.4
10.4

8.0

70.2

0.8

0.8

20.2

11.5
44.7

65.6
30.5

-

0.8
0.8

22.2
24.1

8.8

77.5

0.8

-

13.0

เมื่ออยูในหมูบาน หรือละแวกบานของทาน
4 พูดกับเพื่อนสนิทเรื่องวางแผนเที่ยวกัน
5 พูดกับเพื่อนบานเรื่องเทศกาลทีจ่ ะจัดกัน

เมื่ออยูที่โรงเรียน (หากทานเปนนักเรียน)
6 พูดกับเพื่อนสนิทเรื่องแผนที่จะไปเที่ยว
หลังเลิกเรียน
7 พูดกับเพื่อนสนิทเรื่องวิชาที่เรียน
8 พูดกับครูเรื่องปญหาในวิชาเรียน
เมื่ออยูที่วัด
9 พูดกับพระสงฆ

เมื่ออยูที่ทํางาน (หากทานไมไดทํางาน กรุณาสมมุติวา) ถาทานทํางาน ทานจะใชภาษาใด
10 พูดกับเพื่อนรวมงานเรื่องแผนทีจ่ ะไปซื้อ
ของหลังเลิกงาน
11 พูดกับเพื่อนรวมงานเรื่องการจัดประชุม
12 พูดกับหัวหนาเรื่องการจัดประชุม

14.9

61.8

-

0.4

22.9

24.0
46.6

49.6
26.3

-

0.8
0.8

25.6
26.3

55.7

11.5

-

0.8

32.1

55.0

10.3

-

0.4

34.4

เมื่ออยูที่โรงพยาบาล
13 พูดกับแพทย

เมื่ออยูที่อําเภอหรือเทศบาล
14 พูดกับเจาหนาที่
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ภาษาไทย ภาษา ภาษาไทย ภาษา ภาษาอื่นๆ
กลาง ตากใบ ถิ่นใต มลายู
ระบุ
เมื่ออยูที่ตลาด รานคาในหมูบาน ริมถนน
15 พูดกับแมคาที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขา
โตตอบการซื้อขายดวยภาษาตากใบ
16 พูดกับแมคาที่พูดภาษาไทยกลาง ซึ่งเขา
โตตอบการซื้อขายดวยภาษาไทยกลาง

3.1

90.1

-

1.1

5.7

48.5

34.7

-

0.4

16.4

6.9

84.0

-

0.4

8.8

55.7

27.5

-

0.4

16.4

2.3
2.3
2.3

0.8
1.1
-

3.8
3.8
11.9

เมื่ออยูทตี่ างจังหวัด
17 พูดกับคนที่พูดภาษาตากใบได ซึ่งเขาพูด
ถามทางทานไปยังสถานที่ตา งๆ
18 พูดกับคนที่พูดภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งเขา
พูดถามทางทานไปยังสถานทีต่ างๆ

จงเลือกภาษาที่ครอบครัวของทานใชมากที่สุด เมื่อพูดกับทาน
19 พอ
20 แม
21 ลูก (หากไมมีใหเวนไว)

5.3
5.0
11.8

87.8
87.8
74.0

ถาทานอนุญาตใหผูวิจยั สามารถติดตอทานไดในกรณีตองการขอสอบถามเพื่อเติม กรุณากรอก
ชื่อ-สกุล ที่อยู และเบอรโทรที่สามารถติดตอทานได
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................................................
ที่อยู ......................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท .......................................................................................................................................
การปองกันขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับ
ผูวิจัยจะใชขอมูลที่ไดรับเพื่อวัตถุประสงคของงานวิจัยเทานั้น จะไมนาํ ขอมูลไปเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่นใด
และจะไมเปดเผยตอบุคคลทีส่ าม
.........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวภัสรธีรา ฉลองเดช pasrtheera19@gmail.com / โทร 098-246-5949
(หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนี้ โปรดติดตอผูวิจัย
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ภาคผนวก ข
แบบสังเกตอยางมีสวนรวมตอสถานการณและทัศนคติการใชภาษาตากใบ
การสังเกตอยางมีสวนรวม
 18-30 ป

อายุ

 35-50 ป

 55 ปขึ้นไป

1. จากคูสนทนา
ภาษาที่ใช
คูสนทนา

ภาษาไทยกลาง

ภาษาตากใบ

ภาษาไทยกลาง
และ
ภาษาตากใบ

พอ แม
ผูที่อาวุโสกวา
พระสงฆ
เพื่อนที่มีอายุเทากัน
เพื่อนบาน
พี่ๆ นองๆ
พอคา/แมคา
หมอ/พยาบาล
เจาหนาที่ราชการ
หมายเหตุ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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จากสถานการณการใชภาษา
ภาษาที่ใช
สถานการณการใชภาษา
ภาษาไ
ทย
กลาง

ภาษา
ตากใบ

ภาษา
ไทย
ใต

ภาษา
มลายู

ภาษา
อื่นๆ
(ระบุ)

ครอบครัว - คนในครอบครัวเดียวกัน
......................................................................
ญาติพี่นอง – คนในเครือญาติเดียวกัน
.....................................................................
เพื่อนบาน – คนที่อยูในละแวกบานเดียวกัน
.....................................................................
การศึกษา – ระดับของผูทสี่ นทนาดวย
.....................................................................
วัด – พระสงฆ
.....................................................................
อาชีพ – อาชีพของคูสนทนา
......................................................................
หัวขอที่สนทนา
.....................................................................
สถานที่ – สถานที่ในการสนทนา
.....................................................................
สถานการณอื่นๆ ......................................
...................................................................
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
ปการศึกษา 2548: การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตําแหนง

อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส

ทุนการศึกษา

ปงบประมาณ 2554: ทุนปริญญาเอกภายในประเทศ
ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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