




รือเสาะ
พหุวัฒนธรรม ความหลากหลายและมิตรภาพ

จากความทรงจำา ของ “คนใน”

บนพื้นที่สีแดง
 

 วลัยลักษณ์  ทรงศิริ

 นักวิชาการ มูลนิธิเล็ก-ประไพ  วิริยะพันธุ์

 นาญิบ บิน อะห์หมัด

“คนใน” รือเสาะ

 นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 อัฮหมัด สมบูรณ์  บัวหลวง

นักวิชาการอิสระ

 ชุมศักดิ์  นรารัตน์วงศ์
บ.ก. นิตยสารสานสายใยวัฒนธรรม  หัวใจเดียวกัน



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

	 รือเสาะ	พหุวัฒนธรรม	:	ความหลากหลายและมิตรภาพจากความทรงจำาของ	“คนใน”	บนพื้นที่สี

แดง.--		กรุงเทพฯ	:		มูลนิธิเล็ก-ประไพ	วิริยะพันธุ์,	2556.	

	 40	หน้า.	

	 1.	ไทย	(ภาคใต้)--ความเป็นอยู่และประเพณี.			I.	นาญิบ	บิน	อะห์หมัด		II.	ชื่อเรื่อง	390.9593	

 

	 ISBN	978-616-7811-22-2

รือเสาะ
พหุวัฒนธรรม ความหลากหลายและมิตรภาพ

จากความทรงจำา ของ “คนใน”

บนพื้นที่สีแดง

ออกแบบปกและรูปเล่ม		นาญิบ	บิน	อะห์หมัด

ภาพประกอบ		นาญิบ	บิน	อะห์หมัด,		ชุมศักดิ์		นรารัตน์วงศ์

จัดพิมพ์โดย		มูลนิธิเล็ก-ประไพ		วิริยะพันธุ์,	www.lek-prapai.org		หรือ		www.facebook.com/lekfound

โทรศัพท์/โทรสาร	0-2280-3340,	0-281-1988



5

สารบัญ
7

คำ�นำ�

8
แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้้น  วลัยลักษณ์์  ทรงศิริ

14
ประวัติศ�สตร์์บอกเล่่� ... เมืองรือเส�ะ  น�ญิบ บิน อะห์์หมัด

20
ออแฆญ�บะ ... คนรือเส�ะ  น�ญิบ บิน อะห์์หมัด

24
รือเส�ะกับครอบครัวผม : คนปัตต�นี  นิฟ�ริด  ระเด่่นอ�หมัด

28
ญ�บะ...เจ้้�รู้้ไหมหนอ  อัฮหมัด สมบูรณ์์  บัวหลวง

32
“ญ�บะ” ในมุมมองของคนต่่�งถิ่น  ชุมศักดิ์  นร�รัตน์์วงศ์์





7

คำานำา

	 “ญาบะ”	หรือ	 “รือเสาะ”	 เป็นหนึ่งในไม่กี่อำาเภอของสามจังหวัดชายแดนใต้ท่ีปรากฏ

เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน	 จวบจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงในปี		2547				รือเสาะก็ยิ่งเป็นข่าวมากขึ้น			แต่ก็เป็นข่าวในเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทั้งสิ้น	

	 ในยุคที่สื่อต่างๆ		แข่งขันกันนำาเสนอข่าวสารตามที่เน้นความรวดเร็ว		และการมีพื้นที่

หรือเวลาที่จำากัดในการนำาเสนอ			ทำาให้การรับรู้ข่าวสารทำาได้แค่การรับรู้แต่เพียงผิวเผิน			ใน

การนำาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในรือเสาะก็เช่นกัน			เนื้อหาของข่าว	

สารไม่สามารถที่จะนำาเสนอครอบคลุมไปในบริบทและมิติอื่นๆ	ของเมืองรือเสาะได้	ทำาให้ผู้คน

จาก	“ภายนอก”	เข้าใจและมีมโนทัศน์ต่อ	“ญาบะ”	หรือรือเสาะที่คลาดเคลื่อนจากความเป็น

จริงและการรับรู้ของ	“คนใน”	ไปมากทีเดียว

	 หนงัสือเลม่น้ีจดัทำา	เพือ่บอกเล่าถงึความสมัพนัธแ์ละมติรภาพของคนในท้องถิน่ญาบะ

ทีอ่ยูร่ว่มกันมาอย่างเกือ้กลู	ถอ้ยทถ้ีอยอาศยัและเคารพในวถิชีีวติ	วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั	ตาม

ลกัษณะของพหสัุงคม	พหวุฒันธรรม	ผา่นเรือ่งเลา่ของคนในทอ้งถิน่	ผูท้ีเ่คยสมัผสักบัสงัคมแบบ

ญาบะ	และภาพถ่ายเก่าของเมืองรือเสาะ	 เพื่อเป็นเสียงของคนในท้องถิ่นท่ีอธิบายถึงตัวตนให้

ผู้คนในถ่ินอ่ืนทีไ่มม่คีวามคุน้เคยกบัเมอืงรอืเสาะไดร้บัรูถ้งึวถิชีวีติ	วฒันธรรมการอยู่รว่มกนัของ

คนรือเสาะ	ในมุมที่แตกต่างจากที่เคยได้รับรู้กัน

       นาญิบ บิน อะห์หมัด



 แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น
                                                                                                วลัยลักษณ์ ทรงศิริ   

A ภาพเด็กๆ และชาวบ้านมลายู 

   ที่บ้านละหาร รือเสาะ

B ภาพชาวมลายูที่มัสยิดยุมอียะห์  

   รือเสาะ

C ภาพหมู่ข้าราชการและคหบดีชาวจีน 

   ที่หน้ามูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ 

   (หลังเก่า)

D ภาพบรรยากาศการส่งและร่ำาลา

    ผู้เดินทางที่สถานีรถไฟรือเสาะ

A เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณมะอาลี  สามะอากา

B เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณสะตอปา  ปาแด
D เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณดำารง โอฬารภักดี

C จากวารสารมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์
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 พหนุิยมหรือ Pluralism คือ แนวคิดที่เน้นแนวทางเรื่องความหลากหลาย

ของกลุ่มคน สังคมและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ ความ

คิด อุดมคติ วิถีชีวิต ให้ความสำาคัญแก่ความแตกต่างและบทบาทที่ถูกหลงลืมหรือละเลยใน

สังคมมาแต่เดิม เช่น ในทางอุดมคติความคิด การเรียกร้องของกลุ่มสิทธิต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี 

กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ความต่างทางอาหาร ความต่างทางอาชีพ และเรื่องของพหุนิยม

ในระดับปัจเจก เช่น การเปิดเผยตัวของกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน การอยู่ก่อนแต่ง การยอมรับความ

เท่าเทียมของสตรี ความเป็นตัวตนของวัยรุ่น  ฯลฯ

 สังคมพหุลักษณ์หรือพหุสังคม [Plural Society] หมายถึงกลุ่มสังคมที่แยกย่อยออก

เป็นกลุ่มภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนาหรือเชื้อชาติต่างๆ และกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นคำาเดียว

กับ Multicultural society หรือสังคมหลากวัฒนธรรมที่นำามาใช้กับรัฐที่มีความแตกต่างหลาก

หลายอย่างในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิดแบบ Multiculturalism นี้ เป็นการมองความหลาก

หลายด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมเป็นเกณฑ์

 แต่ในสังคมสมัยโลกยุคอาณานิคมเช่นพม่าหรืออินโดนีเซีย ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่หลากหลาย ซึ่งไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่รวมถึงความหลาก-

หลายของสถาบันที่เป็นทางการในระบบเครือญาติศาสนา การศึกษา การผลิตซำ้าและทาง

เศรษฐกิจ กลุ่มต่างๆเหล่านี้ เมื่อพบปะหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันมักจะเกิดการแข่งขันหรือมุ่ง

หาประโยชน์จากกลุ่มอื่นมากกว่าจะมีอุดมการณ์ร่วมกัน จึงต้องมีการกำาหนดกลไกทางสังคม

เพื่อป้องกันความวุ่นวายในการอยู่ร่วมกัน 

 การปกครองแบบพหุนิยมหรือ Pluralism คือแนวคิดในการจัดสรรอำานาจให้กับ

กลุ่มหรือองค์กรย่อยหลายกลุ่ม ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองแบบรัฐเดี่ยว [Unitary state]

ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์หรือ

กลุ่มอำานาจหลายกลุ่มจะมีการจัดสรรผลอำานาจเหล่านั้น หรือมีการช่วงชิงอำานาจกันอยู่ตลอด

เวลา และการกระจายอำานาจก็มักจะเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่เสมอ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

มองแต่ประโยชน์เรื่อง “วัฒนธรรมเดี่ยว” และรัฐเดี่ยว มาเป็น “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” โดย

จำาเป็นต้องมองว่า ไม่มีต้นแบบวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว  เช่น ไม่มีแต่วัฒนธรรมไทยที่เป็น

วัฒนธรรมหลวงเป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่มีความหลากหลายมากมายอยู่ร่วมกันด้วย

แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น
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 เราเรียกสังคมที่เคารพในความแตกต่างอย่างหลากหลายนี้ว่า “พหุสังคม” [Plural 

Society] ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อสังคมนั้นๆ ได้พัฒนาความเป็นประชาธิปไตย

มากขึ้นแล้ว

 แนวคิดพหุนิยมทางการเมืองหรือ  Political  pluralism   เป็นความรู้ในระดับสามัญ

สำานึกว่า  ในสังคมจะต้องมีความแตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำาไปใช้ในวงกว้างใน

ทางการเมอืง ถอืวา่เปน็สิง่ทีบ่ง่ชีค้วามเปน็ประชาธปิไตยสมยัใหม ่เพือ่ผลประโยชนข์องพลเมอืง 

เปน็เครือ่งหมายแสดงถงึจดุยนืของรัฐและอำานาจรฐั และถอืกนัวา่แนวคดิดงักลา่วเปน็รปูแบบ

เหมาะสมในการกระจายอำานาจในสงัคมในระบอบประชาธปิไตย แนวคดิพหนุยิมเปน็แนวทาง

ชี้นำาเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขบนความขัดแย้งของผลประโยชน์ ความเชื่อและการใช้ชีวิตที่

แตกต่างกัน ซึ่งทำาให้แนวคิดพหุนิยมแตกต่างจากแนวคิดรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง เพราะแนวคิด

พหุนิยมเชื่อว่า สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากมีการเจรจาอย่างสันติ

 ปัญหาความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติในรูปแบบต่างๆ ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียม

กัน การเหยียดหยาม การใช้ความรุนแรงโดยอำานาจรัฐหรือในระบบยุติธรรม จึงควรคงสิทธิ

ในระดับและรูปแบบต่างๆ ของพลเมืองไว้ คือ สิทธิในการปกครองตนเองในระดับต่างๆ 

เคารพสิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าร่วมและมีโอกาสได้รับความสำาเร็จทางเศรษฐกิจ 

การเมืองในสังคมใหญ่ เพื่อนำาไปสู่การบูรณาการผสมผสาน [Integration] สู่สังคมใหญ่ใน

ที่สุด และสิทธิการมีตัวแทนพิเศษของกลุ่มย่อยที่มักจะไร้โอกาสหรือถูกละเลยเสมอ

 การปรับเปลี่ยนวิธีการแบบ “Assimilation หรือการกลืนกลาย” ซึ่งเป็นกระบวนการ

สำาคัญในการสร้างรัฐชาติในหลายสังคมที่ทำาลาย กีดกัน บังคับวัฒนธรรมกลุ่มย่อยให้กลาย

มาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ มาเป็น “Integration หรือการบูรณาการผสมผสาน” จะ

เป็นวิธีที่ทำาให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆ ลดลงกว่าเดิม เพราะมุ่งเพื่อ

นำาสังคมไปสู่การตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมทั้งหมด อัน

หมายถึงรัฐชาติหรือประเทศนั่นเอง  

 ลัทธิล่าอาณานิคมที่ขยายไปทั่วโลก ทำาให้เกิดการใช้อคติทางชาติพันธุ์ [Ethnocen-

trism] เป็นพื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยแบ่งผู้คนตามสีผิวและ

เชื้อชาติ [Race] ก่อให้เกิดลัทธินิยมเชื้อชาติอย่างสุดโต่งหรือ ลัทธิเหยียดเชื้อชาติ [Racism] 

อันเป็นสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [Genocide] ของผู้ที่ถือว่าตนเป็นกลุ่มที่เหนือกว่า

 ผลกระทบจากการสร้างภาพลวงดังกล่าว ทำาให้นักมานุษยวิทยาเสนอให้หันมาเน้น

การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 1970 เพราะเป็น 

แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น
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กระบวนการแสดงความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนแทนการ

จัดลำาดับเชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งถือเป็นกระบวนการกีดกันทางสังคม โดยเสนอให้เรียกกลุ่มชน 

ที่แสดงความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่า กลุ่มชาติพันธุ์ [Ethnic Groups] แทนคำาว่า ชนเผ่า 

[Tribe] ที่แฝงไว้ด้วยนัยเชิงดูถูก

 “การเมืองของความเป็นชาติพันธุ์” [Political Ethnicity] โดยเฉพาะในสังคมไทย

ในช่วงแรกของกระบวนการสร้างรัฐชาติ ผลักดันให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไปจาก

ศูนย์กลางหรือถูกลงความเห็นว่าไม่เหมือนกับพวกตน โดยนัยของการดูถูกและการกดดัน

อันเนื่องจากการเป็นผู้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมบริเวณศูนย์กลาง จนเกิด “ความเป็นอื่น      

[The Otherness]” การสร้างภาพดังกล่าวทำาให้เกิดสภาพของ “ความเป็นชายขอบ [Margin-

ality] ทางสังคม    ที่สำาคัญที่สุดก็คือ     สภาพเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งและ 

ไม่ได้อยู่ห่างไกลศูนย์กลางแต่อย่างใดได้เช่นกัน นับเป็นกระบวนการกีดกันให้กลุ่มชนที่อยู่

ห่างไกลเหล่านั้น ต้องสูญเสียสิทธิต่างๆ ที่ควรได้รับจากการพัฒนาของรัฐ โดยเรียกสภาพ

เช่นนี้ว่า “กระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ (Marginalization)”

 เมื่อมีเหตุดังกล่าวจึงตามมาด้วยกระบวนการเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรม 

[Social and Cultural Space] ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อตอบโต้อคติและสร้างความเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันในหมู่ตน เป็นการตอบโต้และกำาหนดนิยมความเป็นกลุ่มของตนด้วยตนเอง 

แทนที่จะมีเพียงอำานาจจากศูนย์กลางหรืออำานาจรัฐเป็นผู้จัดการเท่านั้น โดยรวมตัวกันเพื่อ

เรียกร้องสิทธิต่างๆ การออกมาแสดงความมีตัวตนทางชาติพันธุ์ [Ethnic Identity] ด้วยการ

สร้างอัตลักษณ์ของตน สร้างสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ [Ethnic Rights] รวมทั้งภูมิปัญญาความรู้ 

[Indigenous Knowledge] ซึ่งเป็นสิทธิของท้องถิ่นที่รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องยอมรับ

 การทำาความเข้าใจสภาพดังกล่าวก็เสมือนดาบสองคม เพราะอาจจะเปลี่ยนจากการ

มองแบบอคติเป็นการมองแบบหยุดนิ่งตายตัว ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือที่ใช้

คำาว่าการสร้างภาพตัวแทน [Representation] ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำาให้การทำาความเข้าใจ

ในลักษณะที่เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคม [Social Mobility] ร่วมกันไปด้วย จึงเป็นสิ่งที่ยาก

และต้องทำาความเข้าใจและใช้เวลาในการศึกษากลุ่มสังคมนั้นๆ ในระยะเวลายาวนานและใช้

ความรู้อย่างรอบด้าน

 ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับพหุสังคมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องอำานาจอธิปไตย 

เอกราช ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสถาบันศาสนา และการปรับตัวของกลุ่มต่างๆ เพื่อ

อยู่ร่วมกันภายใต้ศูนย์กลางอำานาจเดียวกัน  เช่นการแก้ปัญหาในเรื่องการศึกษาควรเน้น 

แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น
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“การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม” ซึ่งให้ค่าแก่ความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรม และทัศนะที่

ว่าโรงเรียนควรจะเป็นหน่วยหลอมละลายความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการปฏิเสธ

แต่ควรมีความอดทนอดกลั้นต่อพหุนิยมทางวัฒนธรรมและให้ตระหนักว่าความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมนั้นคือความเป็นจริงในสังคม การศึกษาแบบนี้ก็ยิ่งยำ้าว่าความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งควรจะรักษาไว้และขยายกว้างออกไป

 ประเด็นที่ผูกพันกับแนวคิดพหุนิยมในทางตรงกันข้ามคือ “ชาตินิยมหรือ Nation-

alism” ซึ่งถูกนำามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง การปลูกฝังความเป็นชาตินิยมมากทำาให้เกิด

แนวคิดที่สุดโต่งกลายเป็น “การคลั่งชาติ”

 แนวความคิดเรื่องชาตินิยมเริ่มนำามาใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ด้วยแรงผลักดันจากการ

ล่าอาณานิคม มุ่งเน้นไปที่พระมหากษัตริย์ แผ่นดินและราษฎร ทั้งนี้เพราะความชัดเจนของ

คำาว่าชาติยังไม่ปรากฏเด่นชัดนัก พอในสมัยรัชกาลที่ 6 อุดมการณ์ความรักชาติได้ปรากฏ

อย่างชัดเจนขึ้น โดยใช้วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เป็นการเผยแพร่แต่ชาตินิยมของ

ไทยที่โดดเด่นคือแนวคิด “รัฐนิยม” ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เป็น

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปลุกระดมความรักชาติและปรับปรุงวัฒนธรรมให้เหมือน

อารยประเทศและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  และ

สร้างรากฐานการศึกษาในลักษณะแบบชาตินิยมอย่างฝังรากลึกต่อมา  

 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือแพร่กระจายไปท่ัวโลก

อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม ทำาให้เกิดลักษณะของการเชื่อมโยงทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เชื่อมโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน กลายมาเป็นแรงผลักดันให้คนใน

สังคมหันกลับมาแสวงหาอัตลักษณ์หรือ Identity เพื่อใช้ยึดเหนี่ยวมากขึ้น  อัตลักษณ์แบบ

ใหม่จากรากเหง้าเดิมทั้งทางชาติพันธ ์ุ   สังคม   วัฒนธรรมและการเมืองจะผสมผสาน   ทั้งใน

รูปแบบเดิมและในแบบสังคมหลังสมัยใหม่ที่สับสนและซับซ้อน [Hybridity] เป็นการผสม

ผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ในอดีตและปัจจุบันในสังคมที่ซับซ้อน การ

ย้อนกลับไปหาอัตลักษณ์เดิมของตนเองเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง จึงเกิดแนวคิดเรื่องพหุ

ลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย การพูดถึงแนวคิดชาตินิยมจึงถูกมองว่าไม่

สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 แต่แนวคิดในเรื่องของชาตินิยมจะถูกนำามาใช้เพ่ือสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์ท่ี

ไม่ใช่รัฐมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้กำาลังอยู่ในภาวะที่สังคมมีแนวคิดเรื่องเป็นปัจเจกนิยมหรือ  

Individualism มากขึ้น ผู้คนในโลกแบบโลกาภิวัตน์อยู่ในภาวะไร้รัฐ ไร้เส้นแบ่งพรมแดน

แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น
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และไร้สังคมมากขึ้น ความเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ผสมกับแนวคิดเรื่องชาตินิยมแบบใน

อดีตกลายเป็นข้ออ้างในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม มีความหมายมากกว่ารัฐชาติหรือ

บ้านเกิดเมืองนอน หรือมาตุภูมิอันเป็นพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่จะถูกลิดรอน 

สั่นสะเทือนไปถึงอำานาจรัฐที่จะกระทบกระเทือนเน่ืองจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่างๆที่มี 

มากขึ้น

การแสดงมโหรีจีนของวงมโหรีเยาวชนรือเสาะ

ณ โรงภาพยนตร์รือเสาะ
เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณอานุภาพ ศาสตรานรากุล

แนวคิดเรื่องพหุนิยมเบื้องต้น



 ประวัติศาสตร์บอกเล่า...เมืองรือเสาะ
                                                                                               นาญิบ บิน อะห์หมัด   

ภาพอาคารไม้ของมัสยิดยุมอียะห์หลังเดิม ก่อนที่จะรื้อและสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ 

ภาพถ่ายก่อน พ.ศ. 2502
เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณรอยาลี  มูซอ
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 ประวัติอำาเภอรือเสาะฉบับที่เขียนขึ้นโดยหน่วยงานราชการท่ีผม

เคยอ่านมาหลายๆ กาลและเทศะ มักจะเขียนในลักษณะเดียวกันว่า รือเสาะเดิมขึ้นกับเมือง

ระแงะหรือลือแฆะห์ในสมัยการปกครองแบบเจ็ดหัวเมือง และมีชื่อเดิมว่า “ตำามะหงัน” ตั้งอยู่

ริมแม่นำา้สายบุรีที่บ้านตะโละบาโย(หาดม้า)  ซึ่งเมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าเป็นจริงตามนั้น

 จนกระทั่งผมมาสนใจในเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และได้ร่วมงาน

กับมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ในการทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง “นิเวศวัฒนธรรมสามจังหวัด

ชายแดนใต้” ทำาให้ผมและทีมงานต้องลงไปหาข้อมูลในพื้นที่จริง ซึ่งหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย

ของผมก็คือรือเสาะที่เป็นบ้านเกิดของผมเอง ถึงแม้ว่าการหาข้อมูลหลักจะเป็นการหาข้อมูล

ในเรื่อง “นิเวศวัฒนธรรม” เป็นหลัก แต่การหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และพูดคุยกับคนใน

ท้องถิ่น ทำาให้ผมได้รับข้อมูลเรื่องเล่าที่หลากหลายมาก หนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับประวัติศาสตร์ฉบับหน่วยงานราชการและนัก

วิชาการ จากภายนอกท้องถิ่น

 เอกสารเก่าที่สุดที่ผมพบว่ามีการกล่าวถึงตะมะหงันก็คือพงศาวดารเมืองปัตตานี ที่

แต่งและเรียบเรียงโดยพระยาวิเชียรคีรี (ชม) โดยกล่าวถึงการแบ่งเขต 7 หัวเมืองปัตตานีใน

ครั้งนั้นว่า “เขตรแดนเมืองระแงะรอบตัว ฝ่ายเหนือมีภูเขาใหญ่ที่ขวางยาวไปตวันออก

ตวันตกเปนเขตรแดน ปักหลักบ้างมีต้นไม้ใหญ่บ้างเรียงไปจนจดคลองตรวบ ฝ่ายเหนือ

เปนเขตรเมืองสายบุรี    ฝ่ายใต้เปนเขตรระแงะ    ฝ่ายตวันตกเขาหลิหยอเปนแดนลงมา

แบ๊หงอปักหลักบ้างมีต้นไม้ใหญ่บ้าง มีสายห้วยนำ้าตลอดขึ้นมาบ้านสุเปะบ้านปะฆอหลอ 

ปักหลักบ้างมีต้นไม้ใหญ่บ้างมีเขาบ้าง เรียงไปจนถึงคลองตามะหัน” 

ประวัติศาสตร์บอกเล่า...เมืองรือเสาะ

ภาพการเดินทางโดยเรือยนต์ในแม่น้ำาสายบุรี 

จากกัวลากาเว (ซากอ) มาสู่ตำามะหงัน ที่บ้านท่าเรือ
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 คำาว่า ตำามะหงัน, ตือมางัน หรือตือมาแง เป็นคำาภาษามลายูโบราณที่แปลว่า 

“ท่าเรือ” ถามคนเฒ่าคนแก่ดั้งเดิมที่อยู่แถบริมแม่นำ้าสายบุรีบริเวณบ้านท่าเรือก็ได้ความว่า 

คลองตือมาแงก็คือคลองสาขาของแม่นำ้าสายบุรีบริเวณบ้านท่าเรือนั่นเอง และในอดีตก็เป็น

แหล่งที่เรือมาจอดเทียบท่ากันที่บริเวณคลองสาขาหรือคลองตือมาแง มีชาวจีนและมลายูมา

ตั้งรกรากจนเกิดเป็นชุมชนขึ้น จนกลายเป็นตำาบลตำามะหงัน มีการพบซากเรือโบราณและปืน

ใหญ่ประจำาเรือ (Merium) ที่จมอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าสายบุรีบริเวณบ้านนาดา ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้

เคียงกับท่าเรือด้วย ทำาให้มองเห็นภาพของเส้นทางการสัญจรและการติดต่อของผู้คนที่เข้ามา

บริเวณนี้เพื่อนำาทรัพยากรธรรมชาติและของป่าจากแผ่นดินตอนในออกสู่โลกกว้างภายนอก 

และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำาเภอตำามะหงันในสมัยรัชกาลที่ 6 มีที่ว่าการอยู่ที่บ้านตะโละบาโย ซึ่ง

อยู่ห่างจากบ้านท่าเรือเล็กน้อย

 

ภาพป้ายสถานีรถไฟและทางรถไฟ (Computer Graphic) 

 ในปี พ.ศ. 2460 มีการสร้างทางรถไฟสายใต้และเส้นทางรถไฟพาดผ่านบ้าน 

“ญาบะ” หรือยะบะ ทำาให้การเดินทางและขนส่งสินค้าโดยรถไฟได้รับความนิยมมาก จนก่อ

เกิดชุมชนใหม่ขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านยะบะ        จึงได้มีการย้ายและเปลี่ยนชื่อกิ่งอำาเภอ

ตำามะหงันมาเป็นกิ่งอำาเภอรือเสาะขึ้นกับอำาเภอระแงะ ซึ่งในการย้ายเมืองในครั้งนั้น พระยา- 

ภูผาภักดี อดีตเจ้าเมืองระแงะห์ (ถูกปลดเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2458) 

และคุณนายภูผาภักดีภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนก็ได้เดินทางโดยขบวนช้างมาที่รือเสาะด้วย   

ประวัติศาสตร์บอกเล่า...เมืองรือเสาะ
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ซึ่งในครั้งนั้นคุณนายภูผาภักดีได้ซื้อที่ดินนอกเมืองรือเสาะหลายสิบไร่เพื่อปลูกยางพารา 

และยังได้ซื้อเรือนแถวในตลาดรือเสาะถึงห้าคูหา ต่อมาทรัพย์สินเหล่านี้ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของ “กิมเกียด” หลานชายของคุณภูผาภักดีที่นำามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม  จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2482 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำาเภอรือเสาะขึ้นเป็นอำาเภอรือเสาะ

 การสร้างเส้นทางรถไฟในสมัยนั้นไม่เพียงแต่ทำาให้เกิดการย้ายเมืองมาอยู่ท่ีบ้าน

ยะบะเท่านั้น แต่เส้นทางรถไฟยังได้นำาความเปลี่ยนแปลง ผู้คนหลากหลายที่มาจากต่างถิ่น 

เข้ามาตั้งรกรากทำามาหากินจนกลายเป็นคนรือเสาะในที่สุด ผู้คนเหล่านั้นต่างเข้ามาด้วยเหตุ

ที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าชาวมลายูจากกลันตัน ตรังกานู และเคดาห์ในสมาพันธรัฐมาลายา

(ประเทศมาเลเซีย) ที่เข้ามาเพื่อรับจ้างกรีดยางพารา กุลีชาวจีนและยะวาที่ตกค้างจาก

การเป็นกรรมกรรับจ้างทำาทางรถไฟ แรงงานที่ถูกบังคับในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา 

(สงครามญี่ปุ่น) พนักงานรถไฟชาวกะลิงค์ ชาวกาโบ (ชาวคาบุล) และคนจีนที่มาจากปัตตานี 

สงขลา และกลุ่มคนจีนจากกลันตัน ที่บ้างก็มาประกอบธุรกิจ ห้างร้าน กิจการโรงแรม รับซื้อ

ยางพาราและของป่า รวมถึงการทำาเหมืองดีบุกที่บ้านบาโงปูโล๊ะและยือลาแป

 ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามญี่ปุ่น) ก็มีเรื่องเล่าว่าทหารญี่ปุ่นได้ผ่าน

ทางเมืองญาบะด้วย ว่ากันว่าทหารญี่ปุ่นได้แวะพักที่กงสีในสวนยางของบริษัทพิธานฯ ซึ่งอยู่

นอกเมืองเล็กน้อย ทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้ใช้เส้นทางรถไฟขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังเมือง

กลันตัน โดยใช้รถจี๊ป (Jeep) ถอดยางออกจนเหลือแต่กระทะล้อ และวิ่งบนรางรถไฟ ซึ่งระยะ

ห่างของร่องกลางกระทะล้อรถจี๊ปจะห่างพอดีกับระยะห่างของรางรถไฟ มีเรื่องเล่าว่า ก่อนที่

จะเกิดสงครามเอเชียมหาบูรพานั้น ได้มีชาวญี่ปุ่นมาแต่งงานกับสตรีมลายู มาตั้งเรือนอาศัย

อยู่ในชุมชนญาบะด้วย ไม่ทราบว่ามาประกอบอาชีพหรือเปิดห้างร้านอะไร    ต่อมาชาวญี่ปุ่น

คนนั้นก็หายสาบสูญไปเมื่อเริ่มต้นสงคราม โดยที่ไม่มีใครทราบข่าวอีกเลย

 ในวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2499  จึงมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยก

ท้องถิ่นบางส่วนในตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขึ้นเป็นสุขาภิบาล

 ชาวรือเสาะและคนใกล้เคียงมักจะเรียกชื่อสถานที่ต่างๆ ในเมืองรือเสาะตามชื่อ

ต้นไม้และลักษณะอาคาร เช่น ต้นมะขาม ต้นจำาปาดะ ต้นยือไร ต้นบาตู ปีตูลีมอ ปีตูซือ

ปูโล๊ะห์ ฯลฯ

 ในตลาดซึ่งเป็นย่านธุรกิจแทบทั้งหมดจะเป็นคนจีนที่มาประกอบธุรกิจในรือเสาะ 

มีโรงแรมอยู่หลายแห่ง มีโรงภาพยนตร์ที่บ้านท่าเรือและที่รือเสาะ มีร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

ตามสมัยนิยม มีร้านบริการถ่ายรูปอยู่หลายร้านทีเดียว ทั้งห้องภาพรือเสาะ อัจฉรา เมโทร 

ประวัติศาสตร์บอกเล่า...เมืองรือเสาะ
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เสรีภาพ และไชยลักษณ์ มีร้านโชห่วย ร้านโกปี๊ ร้านรับซื้อยางพารา และมีแม้กระทั่งโรงฝิ่น

กับซ่องของหญิงขายบริการ

 โรงฝิ่นในสมัยนั้นก็อยู่ในบริเวณย่านการค้าแถบต้นมะขามหรือริมถนนรถไฟ ลูกค้า

ที่มาสูบฝิ่นมีทั้งคหบดีชาวจีนที่รำ่ารวยจากเหมืองหรือการเปิดห้างร้าน และคหบดีเจ้าของสวน

ยางชาวมลายูที่รำ่ารวยจากการขายยางพารา ไม่ปรากฏว่ามีลูกค้าที่เป็นคนไทย (สยาม) เข้า

มาสูบฝิ่น ด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการสูบฝิ่นค่อนข้างจะสูงมากทีเดียว ทำาให้คนไทย (สยาม) 

ซึ่งไม่ได้กุมเศรษฐกิจในขณะนั้น ไม่มีกำาลังพอที่จะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้ เรื่องนี้ผมได้รับ

การบอกเล่าจากคนที่คลุกคลีกับโรงฝิ่นบ่อยๆ แต่แกไม่ได้สูบฝิ่นหรอก แกเที่ยวตระเวนลัก

ขโมยรองเท้าของผู้ที่มาสูบฝิ่นในโรงฝิ่นไปขาย ซึ่งแกเล่าให้ผมฟังว่ารองเท้าของคนที่มาโรง

ฝิ่นมักเป็นรองเท้าหนังยี่ห้อ “แบแร็กซ์” เสียส่วนใหญ่ ขายได้ราคาดี แกเที่ยวเดินสายตระเวน

ลักรองเท้าจากโรงฝิ่นทั้งที่ญาบะ ยี่งอ และตัวเมืองนราฯ เป็นอาชีพทีเดียว

 ย่านต้นมะขามซึ่งเป็นบริเวณใกล้ๆ กับสถานีรถไฟ เป็นย่านการค้าขายที่คึกคัก

ที่สุด มีร้านค้าหลากหลายประเภทเรียงรายไปตลอดสองฟากถนน ในสมัยหนึ่งที่มีการเปิด

บริษัททำาไม้ซุง ชื่อบริษัทซุงไทยจำากัด ลานหน้าสถานีรถไฟเต็มไปด้วยกองไม้ซุงท่อนใหญ่ๆ 

ที่เตรียมลำาเลียงขึ้นขบวนตู้บรรทุกของรถไฟเพื่อส่งไปขายท่ีกรุงเทพฯบริเวณลานหน้าบ้าน

หรือ ร้านรวงของพ่อค้าชาวจีนก็เต็มไปด้วยลูกกระวานที่รับซื้อมาจากแผ่นดินตอนใน นำามา

ตากแดดเพื่อให้แห้งและส่งขายไปยังที่อื่น

ย่านต้นมะขาม ศูนย์กลางการค้าในอดีตของรือเสาะ ใกล้สถานีรถไฟ (Computer Graphic)

ประวัติศาสตร์บอกเล่า...เมืองรือเสาะ
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 สถานีรถไฟรือเสาะนับได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสำาคัญไม่น้อย เพราะเป็นหนึ่ง

ในไม่กี่สถานีที่ขบวนรถด่วนสายธนบุรี-สุไหงโก-ลกจะต้องจอดรับผู้โดยสาร โดยปกติแล้ว

ขบวนรถด่วนจะจอดตามสถานีที่เป็นตัวจังหวัดหรือสถานีท่ีเป็นอำาเภอขนาดใหญ่ของจังหวัด

ที่ทางรถไฟไม่ผ่านเท่านั้น เช่น สถานีหาดใหญ่ของสงขลา สถานีโคกโพธิ์ของปัตตานี และ

สถานีตันหยงมัสของนราธิวาส นอกเหนือจากนั้นขบวนรถด่วนจะไม่จอดให้บริการ ยกเว้น

สถานีรือเสาะเท่านั้น

 มีตำานานปรัมปราที่ผูกเรื่องเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองแถบนี้ กล่าวถึงที่มาของชื่อ 

“ญาบะหรือยะบะ” ว่า ในสมัยหนึ่งเจ้าเมืองรามันมีเรื่องวิวาทกับเมืองลือแฆะห์ (ระแงะ) หรือ

เมืองสาย และด้วยเรื่องใดก็จำาไม่ได้เสียแล้ว ถึงขนาดยกทัพเพื่อไปรบกัน เมื่อทั้งสองฝ่าย

ยกทัพมาจนเกือบจะประจันหน้ากัน ก็มีการส่งทูตเพื่อไปเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำาให้ทราบ

ว่า แท้จริงแล้วเจ้าเมืองทั้งสองเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องกัน เมื่อทูตทางฝ่ายรามันกลับมาแจ้ง

แก่เจ้าเมืองที่ชะลอพลอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าสายบุรี เจ้าเมืองรามันถึงกับอุทานว่า “บาลอ (เวรกรรม)

จริงๆ ที่พี่น้องเกือบจะต้องมาฆ่ากันเสียแล้ว” เจ้าเมืองรามันจึงยกพลไปพบกับเจ้าเมืองอีก

ฝ่ายที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่นำ้า และจับมือ (ญาบะ) เพื่อคืนดีกัน จึงกลายเป็นหมู่บ้านบาลอ

และหมู่บ้านญาบะหรือยะบะที่แปลว่าจับมือคืนดีกันนั่นเอง

 อีกกระแสหนึ่งก็เล่าถึงเรื่องในสมัยหลังจากนั้นว่า เมื่อเส้นทางรถไฟได้พาดผ่านที่

ตำาบลแห่งนี้ก็เกิดชุมชนใหม่ที่ย้ายมาจากบ้านตำามะหงันหรือท่าเรือ จนเกิดเป็นย่านการค้า 

มีร้านรวงและสำานักงานต่างๆ มากมาย จึงเกิดคำาเรียกชุมชนใหม่แห่งนี้ว่า “ปึนญาบัต (Pen-

jabat)” เป็นคำาภาษามลายูกลางที่แปลว่าห้างร้าน ต่อมาเมื่อนานเข้าก็เลยกร่อนเสียงตาม

สำาเนียงมลายูถิ่นว่าญาบะหรือยะบะ จนถึงปัจจุบัน 

 บ้านรือเสาะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่นำ้าสายบุรีห่างจากชุมชนญาบะราว 5 กิโลเมตร 

ไม่มีใครสามารถที่จะบอกเล่าได้เลยว่า เพราะอะไรชุมชนญาบะจึงเปลี่ยนมากลายเป็นชุมชน 

“รือเสาะ” และเปลี่ยนเมื่อไหร่ โรงเรียนประถมเก่าแก่ที่นี่ก็ชื่อโรงเรียนบ้านยะบะ คนท้องถิ่น

ดั้งเดิมก็เรียกบ้านญาบะ แต่สถานีรถไฟกลับใช้ชื่อสถานีรือเสาะ และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า RU SO แทนที่จะเป็น Ruesoh หรือจะจำามาจากชาวจีนที่พูดคำาว่ารือเสาะในภาษาจีนว่า 

ลู่ โส่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะต้องสืบค้นกันต่อไป
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 ออแฆญาบะ... คนรือเสาะ
                                                                                              นาญิบ บิน อะห์หมัด   

(ภาพบน) ภาพถ่ายหมู่ หน้าโรงเรียนอิสลามศรีทักษิณ ประมาณ พ.ศ.2507

(ภาพล่าง) ภาพถ่ายกลุ่มสตรีชาวรือเสาะ กับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กรป.กลาง
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 ญาบะหรือรือเสาะเป็นเมืองที่ไม่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท่ี

เปน็การละเลน่หรอืงานศลิปะการแสดงเหมอืนทีอ่ืน่ ไมม่มีะโยง่ท่ีโดง่ดงั ไม่มีชา่งกรชิลอืชือ่ ไม่มี

ครูปันดีกาหรือสีลัตที่เก่งกาจ ทั้งๆ ที่ไม่มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ชื่อเสียงของ

ญาบะหรือรอืเสาะก็เปน็ทีรู่จ้กัในวงกว้างมานมนาน ตัง้แตส่มัยทีเ่ริม่สรา้งชมุชนมาจนถงึปจัจบุนั 

ก็คือ“ออแฆ ญาบะ” หรือชาวรือเสาะ

 โดยส่วนใหญ่แล้ว คนรือเสาะไม่ได้มีการศึกษาสูงจนโดดเด่นมากนักเม่ือเทียบกับท่ี

อื่น ความโดดเด่นของคนรือเสาะที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนรือเสาะก็คือ การรวม

กลุ่มทำากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงก็ตาม สิ่งเหล่านี้

กลายเป็นพลวัตที่ขับเคลื่อนสังคมและผู้คนในรือเสาะให้ก้าวหน้าและโดดเด่นมาตลอด ระยะ

เวลาที่ผ่านมา การที่จะกล่าวถึงบุคคลต่างๆ เหล่าน้ันให้ครบทุกท่านได้ เป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนัก 

ด้วยมีหลายท่านเหลือเกินที่สร้างคุณูปการให้แก่รือเสาะ จะทำาได้ก็เพียงการกล่าวถึงบางท่าน

เท่านั้น ซึ่งบางท่านก็เป็นบุคคลท่ีเป็นที่รู้จักและบางท่านก็ไม่เป็นท่ีรู้จักของสังคมวงกว้าง แต่

ความสำาคัญ บทบาทและคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชาวรือเสาะควรที่จะได้รับรู้

และจดจำา

 ในยุคแรกของการสร้างเมืองก็คงต้องกล่าวถึงขุนอุปการและขุนสารกิจซึ่งเป็นชนชั้น

ปกครองในท้องถิ่นสมัยนั้น ขุนอุปการมีตำาแหน่งเป็นปลัดกิ่งอำาเภอรือเสาะ เป็นผู้นำาในฝ่าย

พุทธศาสนิกชน ริเริ่มสร้างโรงเรียนบ้านยะบะ สร้างวัดราษฎร์สโมสร ส่วนขุนสารกิจเป็นผู้นำา

ในฝ่ายมลายูมุสลิม โดยที่ท่านมีตำาแหน่งเป็นกำานัน มีชื่อเดิมว่า มะห์มุด แต่ชาวบ้านจะเรียก

หรือรู้จักกันในนาม “เวาะโต๊ะคุง”  ซึ่งเป็นการเรียกตามบรรดาศักดิ์ของท่าน    ขุนสารกิจเป็น

หวัเรีย่วหวัแรงสำาคัญในการสรา้งชมุชนมลายมูสุลมิ โดยการสรา้งมัสยดิไม้ขนาดใหญห่ลงัแรก

กลางชุมชนมลายูมุสลิมในเมืองญาบะ ซึ่งปัจจุบันก็คือมัสยิดยุมอียะห์นั่นเอง

 รือเสาะในยุคหลังสงครามเอเชียมหาบูรพาหรือสงครามญี่ปุ่น ในยุคที่แร่ดีบุก  

ยางพารา และการค้าขายรุ่งเรือง ชาวมลายูมุสลิมไปศึกษาที่เมืองเมกกะ และลูกหลานของคน

ที่มีฐานะทั้งชาวจีนและมลายู    นิยมไปศึกษาที่ปีนังและสิงคโปร์     เมื่อกลับมาไม่เพียงแต่นำา

ความรู ้กลบัมาเทา่นัน้ แตไ่ด้นำาวฒันธรรมของโลกภายนอก ทัง้ความรูท้างศาสนาอสิลามแบบ

อาหรบัและวฒันธรรมสมยัใหมแ่บบโลกตะวนัตกดว้ย กลุม่มลายมูสุลมิหวักา้วหนา้ในสมยันัน้

ไดก้อ่ตัง้สมาคมอสิลามอำาเภอรอืเสาะ จดังานกจิกรรมตา่งๆ เพ่ือระดมทุนในการก่อสรา้งมัสยดิ

ออแฆญาบะ ... คนรือเสาะ
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หลังใหม่แทนมัสยิดไม้หลังเก่าท่ีคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้ที่มาประกอบศาสนกิจที่เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วตามการขยายและเติบโตของเมืองรือเสาะ จนกลายเป็นมัสยิดปูน

คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น    ในสมัยที่หะยีสุหลง ซันดือเร๊ะโซ๊ะ    บุตรชายของขุนสารกิจเป็น

อหีมา่มมสัยดิ ซึง่ใชง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 726,796 บาท  ซึง่ถอืวา่มากทเีดยีวในยคุ พ.ศ.2502 

โดยที่มัสยิดหลังใหม่นี้น่าจะเป็นมัสยิดปูนในยุคแรกๆ ของสามจังหวัดภาคใต้ทีเดียว ซึ่งก่อน

หน้านั้นมัสยิดปูนจะมีเพียงที่ตัวเมืองนราธิวาส เมืองปัตตานีและเบตงเท่านั้น ทั้งยังสามารถที่

จะรว่มกบัชาวบา้นและ “เปาจกิารมี” สรา้งโรงเรยีนปอเนาะคอื โรงเรยีนนะหฎ์อตุล้สบูาน หรอื

ปอเนาะปอืดอไดอี้กแหง่หนึง่ และในป ีพ.ศ. 2507 นายหะยอีาหะมะ อาแวบอืซา นายกสมาคม

อิสลามอำาเภอรือเสาะในขณะน้ัน ก็ได้ร่วมแรงกับชาวบ้านสร้างโรงเรียนอิสลามศรีทักษิณ 

โรงเรียนประถมศกึษาท่ีเปน็ของเอกชนขึน้มา เพ่ือลบลา้งความเชือ่ของชาวมลายมุูสลมิในสมัย

นัน้วา่ “การเรยีนตวัหนงัสือไทยเป็นบาป” และเพือ่ปพูืน้ฐานทางการศกึษาของชาวมลายมูสุลมิ

ที่จะต้องปรับเปลี่ยนในสังคมยุคใหม่ 

 กลุ่มชาวจีนหัวก้าวหน้าในยุคน้ันก็มีกิจกรรมที่ไม่แพ้กัน คือมีการก่อตั้งสมาคมชาว

จีน ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ใน พ.ศ. 2517 โดยมีคุณหนู ณ สงขลา และ

คณุเซง็โฮ ่แซล่ี ้เปน็กำาลงัสำาคญัในการจดัตัง้ เพ่ือดำาเนินการชว่ยเหลอืผู้ตกทกุขไ์ดย้าก ผูป้ระสบ

ภยัพบิตัติา่งๆ และมีการรว่มมอืกบัสมาคมอสิลามอำาเภอรือเสาะในการจดักกิรรมทางสงัคมอยู่

เสมอ  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  ในสมัยนั้นคือ  นายสมพงษ์บดีพงษ์ (โกพงษ์)         และมี

นายบุ้นเปียง แซ่อึ้ง  หรือเถ้าแก่บุ้นเปียง และ  นายนำ่าเฮง  แซ่ลี้    เป็นรองประธานกรรมการ

มูลนิธิฯ

 กลุม่เยาวชนและคนหนุม่สาวกม็กีจิกรรมคอื มกีารตัง้วงดนตรเีพ่ือแสดงในงานตา่งๆ 

ทั้งงานรื่นเริงและงานการกุศล เยาวชนมลายูมุสลิมมีวงซันดีวารอ วงดนตรีชื่อ วงสลาตัน และ 

วง The Southern Band ซึ่งเป็นวงดนตรีสตริง ส่วนเยาวชนจีนก็มีวงมโหรีจีน วงดนตรี Combo 

มีคุณดำารง โอฬารภักดี (โกจ่าย) คุณนิกร ประจักษ์เลิศวิทยา (โกแต่ต) คุณสรรเสริญ พัวพิริยะ

พันธ์ (โกเคี่ยน) เป็นนักดนตรีที่มากฝีมือในวง ซึ่งวงคอมโบ้นี้เปิดการแสดงอย่างมืออาชีพที

เดียว ตระเวนแสดงไปทั่วตั้งแต่หาดใหญ่ไปจนถึงเวียดนาม

 มีเรื่องเล่าว่า ในคร้ังที่ P.Ramlee ศิลปินยอดนิยมของมาเลเซียมาเปิดการแสดงท่ี

นราธวิาสและปตัตาน ีนายหะยเีจะ๊แว เพญ็จติ หนึง่ในคณะซนัดวีารอ (Sandiwara) ของรอืเสาะ 

ซึ่งเดิมเป็นชาวตรังกานูที่มาตั้งถิ่นฐานที่รือเสาะและรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีกับ P.Ramlee ชาว

ปีนัง ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเชิญให้ศิลปินคนดังของมาเลเซียทั้งสองท่านมาเปิดการแสดง

ออแฆญาบะ ... คนรือเสาะ
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นอกรายการที่โรงภาพยนตร์รือเสาะ ก่อนที่จะไปปัตตานีด้วย

 สตรหีลายๆ ทา่นในสมยันัน้กม็บีทบาทไมแ่พบ้รุษุเชน่ นางวรีา พวัพริยิะพันธ ์(จเีนย้) 

เจ้าของร้านทอง    และนางกาญจนาหรือที่ใครๆ  เรียกว่า  “แมะแนสิ”  เนื่องจากเป็นบุตรีของ

นายสิบดอเลาะห ์ตำารวจในสมัยนั้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเดินรถโดยสาร ดี.แอล.ขนส่ง จำากัด 

เดินรถระหว่างรือเสาะกับตัวเมืองนราธิวาส

 “โต๊ะยาโง๊ะ” หะยีอามานคาน หรือนายอมร ซาริคาน ชาวปาทานที่มาตั้งรกรากที่

รือเสาะก็นับว่าเป็นอีกท่านหน่ึงที่น่าสนใจ เร่ิมต้นชีวิตที่รือเสาะโดยการปั่นจักรยานขายผ้า

เงินผ่อนและเปิดร้านรับซื้อยางพาราจนสร้างฐานะร่ำารวย นับเป็นคหบดีคนหน่ึงของรือเสาะ 

ซือ้กจิการโรงแรมขนาดใหญห่ลงัหนึง่ทีร่อืเสาะเพือ่ปรับเปลีย่นเปน็บา้นพกัอาศยั และซือ้กิจการ

โรงน้ำาชา (ซ่องโกหย่วน) ที่อยู่ตรงฝั่งข้าม เพราะไม่อยากให้มีสถานเริงรมย์ประเภทนี้ในสังคม

ของชาวรือเสาะ

 ยังมีอีกหลายๆ ท่านที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ล้วนแล้วเป็นผู้ที่มีส่วนในการผลักดัน

ให้ “ญาบะ” หรือเมืองรือเสาะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และน่าอยู่ของคนในท้องถิ่นอย่างไม่รู้คลาย 

ออแฆญาบะ ... คนรือเสาะ

ภาพนักดนตรีวงคอมโบ้ของชาวจีนในรือเสาะ



 รือเสาะกับครอบครัวผม : คนปัตตานี
                                                                 นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 

(ภาพบน) ภาพช้างและควาญช้างมลายูในอดีต (Computer Graphic)

(ภาพล่าง) รถโดยสารในเมืองปัตตานี ช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา
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 เรื่องนีต้้องถอยกลับไปประมาณ ๔๐ ปีครับ สำาหรับผม รือเสาะ ต้อง

โยงกับรถไฟและช้างด้วยครับ สมัยผมเป็นนักเรียนชั้นประถม ช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่จะพา

ไปรือเสาะ ตามประสาเด็กแล้วถือว่าเป็นการเดินทางไกล ตื่นเต้นมาก เป็นวันที่พวกเราเด็กๆ 

รอคอย ต้องเตรียมเสื้อผ้าพักค้างคืน 

 เราออกเดินทางด้วยรถประจำาทางจากตัวเมืองปัตตานีไปยะลา เพื่อนั่งรถไฟต่อ 

จากสถานีรถไฟยะลาไปลงที่สถานีรือเสาะ เป็นการเรียนรู้ที่ตื่นตาตื่นใจมาก ทุกคนต้องมีตั๋ว

รถไฟคนละใบ ลักษณะตั๋วรถไฟเป็นตั๋วกระดาษแข็ง ระบุชื่อสถานีต้นทาง-ปลายทาง ด้าน

หลังมีรอยปั๊มระบุวันเดือนปีที่เดินทาง

 เมื่อถึงเวลา รถไฟก็มาจอดที่ชานชาลา พวกเราก็รีบขึ้น หาที่นั่ง พ่อแม่หอบหิ้ว

กระเป๋า ข้าวของ พวกเราบางส่วนก็ช่วยหิ้ว ดูแลน้องๆ ที่ตัวเล็กกว่า แล้วเราก็ได้ที่นั่ง เป็นที่นั่ง

ไม้ไม่มีเบาะ

 ถึงเวลารถไฟก็ออกจากสถานี จอดสถานีต่อๆ ไปจนกว่าจะถึงที่หมายที่เราจะลง  

ระหว่างนั้นเราก็ต้องชะเง้อมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูวิว ดูสะพานเหล็ก ตอนผ่านช่วงอำาเภอ

รามันจะเห็นฝูงควายเล่นนำ้า เห็นฝูงนกป่า ทุกสถานีจะมีแม่ค้าขายของ รถไฟช่วงนั้นยังเป็น

หัวรถจักรไอนำ้า ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง บางช่วงก็ส่งควันเข้ามาในห้องโดยสาร บางครั้งโชคดี

ได้เขม่าตามมาด้วย กลิ่นและเสียงรถไฟจึงเป็นความทรงจำาและมีเอกลักษณ์ แน่นอน... ความ

เห็นผมคือมันมีเสน่ห์ในตัวมันด้วย ใกล้ถึงสถานีรือเสาะ พ่อแม่จะเตือนให้เตรียมตัว เราก็ไป

ยืนรอใกล้ประตู เมื่อรถจอดสนิททุกคนก็ลงจากรถไฟ บันไดรถไฟกับพื้นสูงมากสำาหรับเด็กๆ

อย่างเรา... นี่คือรือเสาะ

 เหตุผลที่พวกเราต้องไปรือเสาะเพราะว่า น้องสาวของพ่อคนหนึ่งเป็นสะใภ้รือเสาะ 

ถือเป็นการเยี่ยมเยียน ลูกๆ จะได้รู้จักกัน ลูกๆ ก็คือลูกพี่ลูกน้องวัยใกล้เคียงกัน 

 สิ่งที่จำาได้ไม่ลืมอีกเรื่องหนึ่งคือกลิ่น กลิ่นของอำาเภอรือเสาะมีเอกลักษณ์ ผมคิดว่า

มี สองกลิ่นคู่กัน คือ กลิ่นยางกับกลิ่นเครื่องเทศ นี่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางเกษตร

และของจากป่าที่กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ กลิ่นยางที่ตากรอบบ้านมีรอบทิศ หันทางไหน

ก็ได้กลิ่น กลิ่นเครื่องเทศหลากชนิดที่ตากข้างถนน ไม่มีใครบ่นเรื่องการกีดขวางทางจราจร 

ถือเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยของคนในชุมชนที่คบหาเหมือนญาติพี่น้อง คนทั้งอำาเภอรู้จักกัน 

สนิทสนมกัน

รือเสาะกับครอบครัวผม : คนปัตตานี
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 พวกเราที่เดินทางเข้าไปก็เป็นคนแปลกหน้า เป็นคนนอก แต่ทั้งอำาเภอก็รู้ว่าเราเป็น

ใคร มาบ้านใคร  นี่เป็นเพราะรือเสาะ  วันนั้นยังเป็นชุมชนเล็ก   การเป็นชุมชนเล็กๆ จึงรู้จักกัน

ทุกคน รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใคร การตักเตือน การอบรมสั่งสอน จึงมีได ้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน

ใครดูแลกันได้ สังคมจึงสงบสุขมีความร่มเย็น

 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับรือเสาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ รถไฟ ที่ผมจำาได้ติดตามีอีกสองอย่าง 

ที่เกี่ยวกับรถไฟ ไม่อาจจะละเลยข้ามไปได้คือ ขบวนการกองทัพมด ขนข้าวสารจากฝั่งไทยไป

มาเลเซีย ขนนำ้าตาลและแป้งสาลี จากฝั่งมาเลเซียมาฝั่งไทย บนรถไฟจึงเต็มไปด้วยแม่ค้าและ

เด็กรับจ้างขนของให้แม่ค้าเหล่านั้น

 บนรถไฟมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำาให้ผมตกใจ สงสัย เกิดคำาถามมากมายตามประสาเด็ก 

กลายเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นต้นแบบของการคอร์รัปชันต่อเนื่อง คือการโดยสารรถไฟแบบ

ไม่มีตั๋ว ขึ้นรถไฟโดยไม่ซื้อตั๋วจากสถานีในแบบที่เราคุ้นเคย ที่เราทราบอาจจะมีการปรับ ถ้า

ไม่มีเหตุผลเพียงพอ แต่ก็อาจจะซื้อบนขบวนรถ ซื้อจากพนักงานเก็บตั๋วได้ แต่ที่ผมเห็น ภาพ

ยังติดตาคือไม่ซื้อตั๋ว แต่จ่ายเงินสด สมมุติตั๋วราคา 20 บาท ผู้โดยสารที่คุ้นเคยกับพนักงาน

จะไม่ซื้อตั๋ว แต่จ่ายเงินค่าโดยสารบนรถ 15 บาท ไม่มีการออกตั๋ว ดังนั้นดูเหมือนว่าผู้โดยสาร 

กำาไร 5 บาท พนักงานได้เงินที่ไม่ชอบ 15 บาท แต่การรถไฟ รถไฟของแผ่นดินที่ใช้เงินภาษี

ของเรา ขาดทุน 20 บาทเต็ม...ภาพนั้น ยังจำาติดตา

 ส่วนที่สอง ที่ผมเห็นที่รือเสาะคือช้าง ก่อนหน้านั้นผมเห็นช้างก็แต่ในภาพ ในหนังสือ 

และจากภาพยนตร์ ถึงรือเสาะผมได้เห็นช้างเป็นตัวๆ ได้เข้าใกล้ ได้เดินตามหลัง ได้เห็นช้าง

ขี้ ที่คนเฒ่าคนแก่เตือนนักเตือนหนา อย่าขี้ตามช้าง นี่เพิ่งได้เข้าใจคำาตอบตามสุภาษิตไทย

แบบใกล้ชิดที่สุด ผมเฝ้าดูและติดตามมันอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย พ่อแม่ก็ได้แต่เตือนไม่ให้เข้า

ใกล้เกินไป แต่เราก็มีควาญช้างคอยดูแลคอยเตือนอยู่แล้ว ภาพช้าง ควาญช้าง และขี้ช้างจึงถูก

บันทึกลงในความทรงจำาผ่านการเยือนรือเสาะครั้งนั้นด้วย... นี่คือภาพรือเสาะในความทรงจำา

 คนรือเสาะวันนี้ประสบความสำาเร็จ มีการศึกษา มีตำาแหน่งทางราชการ เป็นผู้

ประกอบการ   เป็นคนรุ่นใหม่  คงได้กลับมาสร้างรือเสาะ    ในฐานะอำาเภอที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

เป้าหมายที่ผมคาดหวังคือทำาอย่างไรจะดึงคนในอาเซียนที่ผ่านมาเลเซียเข้าไทยต้องแวะ

รือเสาะ รือเสาะต้องมีแหล่งท่องเที่ยว มีการบริการอาหารที่อร่อย มีของฝากที่ทุกคนต้องแวะซื้อ 

เหมือนที่เราผ่านจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง ศักยภาพตรงนั้นรือเสาะมีได้ สร้างได้แน่ๆ ครับ

 นี่คือรือเสาะ ทั้งในความทรงจำาและความหวังจากคนปัตตานีที่แวะเวียนมารือเสาะ

สมำ่าเสมอนะครับ

รือเสาะกับครอบครัวผม : คนปัตตานี
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รือเสาะกับครอบครัวผม : คนปัตตานี

ภาพการเดินแห่รางวัลชนะเลิศของสมาคมอิสลามรือเสาะ

เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณรอยาลี  มูซอ

ภาพการตั้งแถวต้อนรับอาคันตุกะของโรงเรียนนะห์ฎอตุ้ลสูบาน

เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณมะอาลี  สามะอากา



 ญาบะ…เจ้ารู้ไหมหนอ
                                                                                      อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง 
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 เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ฉันมีความจำาเป็นต้องฮิจเราะห์ เคลื่อนย้ายเดิน-

ทางออกจากบ้านเกิดเพื่อแสวงหาความรู้ ณ บ้านเมืองอื่น ถึงแม้จะไม่ไกล ไม่ข้ามนำ้าข้ามทะเล 

หรือนั่งเครื่องบินนับชั่วโมง   แต่มันก็ไกลพอสมควร    ที่ต้องพรากจากครอบครัวและพ่อแม่ที่

แก่ชรา ที่ต้องทำาเช่นนี้เพราะฉันนึกถึงบทสอนของนักปราชญ์มุสลิมสำาคัญท่านหนึ่งกล่าวว่า 

การเดินทางเพื่อการแสวงหาความรู้คือการ “ญิฮาด” ที่สำาคัญประการหนึ่ง ฉันจึงมุ่งมั่นที่จะ

สัมผัสในสิ่งนั้น ความทุกข์ยากและลำาบากอย่าได้กล่าวถึงมันเลย เพราะฉันไปในลักษณะของ

ความไม่พร้อมมากมาย     โดยเฉพาะเรื่องฐานะทางการเงิน        แต่ฉันคิดว่าคงจะเหมือนกับ

ลูกหลานคนมลายูทั่วไปในท้องถิ่นแห่งนี้ในวันเวลาเมื่อกว่า 40-50 ปีที่แล้ว ที่ดิ้นรนกระเสือก

กระสนเสมือนหนึ่ง “ตายเอาดาบหน้า” เพื่อหลีกลี้หนีความไม่ถูกไม่ควรของกระบวนการ

ศึกษาในท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อการดำารงตนให้มั่นคงในอัตลักษณ์และความศรัทธาคน “มลายูปา

ตานี” 

 ณ สมัยเวลานั้น การศึกษาที่ถูกกำาหนดโดยแนวคิดและนโยบาย “รัฐชาติ รัฐนิยม 

ความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นไทย”    ที่ต้องไปกระทบกับชีวิตผู้คนชาติพันธุ์มลายูและชน

กลุ่มน้อยอื่นๆ หมดทั้งประเทศ เพื่อนรักชาติพันธุ์จีนของฉันกล่าวว่า “ภาษาจีน” ก็ถูกทางการ

ห้ามไม่ให้สอน เหมือนกับการสอน “ภาษามลายู” ในช่วงเวลานั้นด้วย ฉันจึงเข้าใจได้ว่า 

คงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง ที่ลูกหลานมลายูปาตานีส่วนใหญ่จะโดยสารเรือข้ามฟาก ที่

แม่นำ้าสุไหงโก-ลก หรือเดินข้ามสะพานที่สุไหงโก-ลกและรันเตาปันญังเพื่อไปเรียนต่อใน

ประเทศเพื่อนบ้าน(สหพันธรัฐมาลายา)คนเหล่านั้นมีมากมาย ที่เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะ

ไม่กลับมามาตุภูมิเลย ส่วนหนึ่งเกิดความกังวลมากมายกับความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

และครอบครัว ข่าวคราวความไม่ปลอดภัยพรั่งพรูเสมือนหนึ่งลมพายุแห่งฤดูมรสุมที่จะสาด

กระเซ็นให้เปียกโชกไปทั่วทุกอณููของแผ่นดิน จึงหาทางออกแก่ชีวิตโดยได้ตั้งหลักปักฐาน

สร้างครอบครัว ทำางานทำาการในประเทศนั้นจวบจนปัจจุบัน 

 ฉันเข้าใจว่าความทุกข์ยาก ความลำาบากของฉันมันคงจะมากมายหนักหนาแล้ว 

แต่เมื่อไปพบเรื่องราวหนึ่งในขณะที่ฉันไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆ ในหมู่บ้านย่านเมืองเก่าแห่งรัฐ

กลันตัน ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ได้รับการเชื้อเชิญจากผู้อาวุโสในครอบครัวหนึ่งให้ขึ้น

ไปคุยบนเรือน เมื่อฉันได้สัมผัสและเห็นลักษณะบ้าน การตกแต่ง การจัดวางเครื่องเรือนเก่าๆ 

ทั้งโต๊ะ ตู้ เก้าอี้รับแขกที่เป็นเครื่องหวายในบ้านแล้ว สามารถอนุมานได้ว่าเป็นครอบครัวที่

ญาบะ...เจ้ารู้ไหมหนอ
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มีฐานะในระดับที่ดีเอาการพอสมควร เรือนไม้ที่ใหญ่โตเช่นนี้ ฉันสังเกตเห็นมีผู้อาวุโสสามี

ภรรยาเท่านั้น นอกนั้นก็ไม่เห็นมีใครอีก วงสนทนาได้เริ่มขึ้นเมื่อเปาะจ ิ(คุณลุง) ได้เชื้อเชิญ

ให้ดื่มนำ้าชาและขนม (กูเว) 

 เมาะจิ (คุณป้า) ได้เริ่มพูดว่า “เมาะจิไม่เคยลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ได้

ตามคุณพ่อและคุณแม่เดินทางไปที่กัมปงญาบะ มือนารอ (เมืองรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส)เพื่อ

ไปหางานทำา ในสมัยนั้นมีงานอยู่ประเภทหนึ่งที่คนกลันตัน ผู้ยากจนและไม่มีการศึกษาทำาได้ 

คือการเป็นคนงานกรีดยางในสวนยางพาราของเฒ่าแก่” เมาะจิเงียบสักพัก ฉันดูและสังเกต 

ได้ยินนำ้าเสียงของเมาะจิจะเริ่มเบาและสั่นเครือเล็กน้อย 

 ฉันจึงแทรกถามเมาะจิว่า “เอ๊ะ ทำาไมคุณพ่อของเมาะจิต้องไปกรีดยางที่นั่นละ

ครับ เมื่อที่นี่ (กลันตัน) มีความเจริญมากกว่าที่ญาบะ ที่คุณพ่อของเมาะจิจะไปหางานทำาตั้ง

เยอะ” 

 เมาะจิกล่าวตอบทันทีว่า “โอ๊ย...กลันตันปัจจุบันมีความแตกต่างกับกลันตันสมัย

ฉันเป็นเด็กๆเยอะ เพราะสมัยนั้นเรายากจนมาก ทำานา ทำาสวนแทบจะไม่ได้ หน้าแล้งไม่มีนำ้

า หน้าฝนโดนมรสุมกระหนำ่าจนนำ้าท่วม ไร่นาเสียหายหมด แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว งานอื่น

ไม่มีจะทำา ค่าใช้จ่ายรายวันเราก็หนักหนา ครอบครัวเราไม่มีเงินจะส่งลูกไปเรียนหนังสือเลย”

  เมาะจิพูดต่อไปว่า... “ดูฉันนี่แหละไม่มีโอกาสเรียนหนังสือสูงเลย” ต้องตามคุณ

พ่อคุณแม่เพื่อไปหางานทำาที่นั่น” 

 เมาะจิเล่าต่อว่า“เมื่อเราไปถึงที่นั่นเวลาคำ่าแล้ว เพื่อนที่เราคิดว่าจะไปหาก็ไปไม่ถูก 

ญาติพี่น้องไม่มีแม้แต่คนเดียว     ในใจของเมาะจิรู้สึกกลัวมากในเวลานั้น      แต่ความเมตตา

จากอัลลอฮฺจะมีเสมอ คุณพ่อและเมาะจิได้รับการต้อนรับจากครอบครัวหนึ่งในเมืองนั้นให้เข้า

พักที่บ้านเขา และเขาดูแล ให้อาหาร ให้ความอบอุ่นแก่คุณพ่อและเมาะจิเป็นอย่างมาก จน

เรามีความรู้สึกว่าเป็นเสมือนพี่น้องผู้ใกล้ชิดและรู้จักกันมานานแสนนาน”        เมาะจิได้กล่าว

ต่อไปว่า “คุณพ่อได้อยู่และได้รับการช่วยเหลือให้ทำางานที่นั่นอยู่หลายเดือน จนถึงเวลา

หนึ่งที่เมาะจิต้องกลับบ้านไปเรียนหนังสือ (ภาคบังคับ) เราสามพ่อแม่ลูกต้องกลับไปเมือง

กลันตัน” 

 “เมาะจิมานั่งคิดและรำาลึกเสมอๆ ถึงความหลังสมัยเด็กๆ ความอบอุ่นที่ได้รับจาก

ครอบครัวที่นั่น เมื่อพบผู้คนที่มาจากปาตานี เมาะจิจะพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบของคนมลายู

ที่นั่นว่าอยู่กันอย่างไร ในใจและความตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณครอบครัวชาวญาบะท่านนั้น

มีมากเสมอๆ แต่เพราะเมาะจิไปที่นั่นในเวลานั้น เมาะจิยังเป็นเด็กมากๆ เลยไม่รู้ว่าจะไปหา

ญาบะ...เจ้ารู้ไหมหนอ



31

ครอบครัวและลูกหลานเขาที่มีพระคุณต่อครอบครัวเมาะจิ ได้ที่ไหน อย่างไร และนี่กว่า 40 

ปีแล้ว เมาะจิแก่เกินไปที่จะเดินทางไกล จึงได้พูดและสั่งเสียกับลูกหลานของเมาะจิว่า หาก

พบเห็นและรู้ว่ามีคนมลายูปาตานีมาหางานทำาในบ้านเมืองเราหรือทุกข์ร้อนสิ่งใด ให้ดูแล

และช่วยเหลือเขาเป็นเบื้องต้นก่อนทันที แล้วค่อยหาทางช่วยเหลือ ในสิ่งที่เขาต้องการตาม

ความจำาเป็นต่อไป” เมาะจิกล่าวในที่สุด 

 การสนทนามีความจำาเป็นต้องยุติลง เพราะเสียงอาซาน (เสียงเรียกให้ไปละหมาด)

จากบาลัย (ศาสนสถาน) ข้างบ้านเมาะจิดังขึ้น ฉันได้ลาครอบครัวผู้อาวุโสสองท่านนี้อย่าง

อิ่มอกอิ่มใจในไมตรีจิตและได้รับรู้เรื่องราวที่ดีงาม ถึงแม้ฉันจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทั้ง

ครอบครัวเมาะจิที่ได้เล่าเรื่องนี้ หรือครอบครัวชาวญาบะ แต่ฉันเองมีความรู้สึกภูมิใจใน

มิตรไมตรีที่สูงส่งและดีงาม ของทั้งครอบครัวผู้เดือดร้อนที่จะมาพึ่งเย็นจากเมืองกลันตัน และ

ครอบครัวชาว “ญาบะ” ผู้โอบอ้อมอารี ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งสองครอบครัวคือ

สายใยสัมพันธ์ ความรักที่งามสง่า ในสังคมแห่งนี้ ที่ลูกหลานสามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้

เป็นอย่างดี 

ภาพชาวรือเสาะในกงสีสวนยางพารา ที่บ้านไอร์แตแต ตำาบลซากอ อำาเภอรือเสาะ

ญาบะ...เจ้ารู้ไหมหนอ



 “ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น
                                                                                  ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ 
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1 “เนาะ ฆ ีมานอ” นายเอีย่วเปงซุน่ แซย่อ่ง บดิาของขา้พเจา้ หรอืทีพ่ีน่อ้งมสุลมิในพืน้ที่

ตัง้สมญานามว่า ‘จาโก’ ไถถ่ามเพือ่นตา่งศาสนกิทีน่ัง่สนทนากันอยูห่นา้บา้น แวดลอ้มดว้ยกอง

ยางแผ่นและขี้ยางที่ลูกค้านำามาขายให้ส่งกลิ่นตลบอบอวล

 “ญาบะ” คูส่นทนาซึง่เปน็ชายมลายมูสุลมิสงูวยัตอบคำาดว้ยภาษามลายถูิน่ ขณะคอ่ยๆ 

วางสัมภาระลงข้างกาย 

 จากนั้นคือการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบต่อกัน ระหว่างคนเชื้อสายจีนจากแผ่นดินใหญ่

คนหนึง่ทีบ่รรพบรุษุขา้มน้ำาขา้มทะเลมาอาศยัอยูบ่นผืนแผน่ดนิคาบสมทุรมลายทูัง้ฝัง่มาเลเซยี

และฝั่งไทย กับพี่น้องมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมฉันมิตร พูด

คยุเรือ่งดินฟา้อากาศ การทำามาหากนิ ตามลกัษณะปกติของวิถผีูค้นในชนบท มกีารยกน้ำารอ้น

น้ำาชามาดูแล มวนบุหรี่ใบจากพ่นควันกันโขมง ก่อนจะลาจากแยกย้ายกันไปตามเป้าหมาย

และภารกิจ

 สมัยเยาว์วัย เมื่อได้ยินคำาว่า “ญาบะ” ข้าพเจ้าก็ให้เป็นงุนงงสงสัยอยู่พอประมาณว่า

คือสถานที่ใดกันแน่ เพราะผู้คนในถิ่นเกิดคือที่บ้านดุซงญอ อำาเภอจะแนะ (เดิมคือ อ.ระแงะ) 

จงัหวดันราธวิาส ซึง่สว่นใหญเ่ปน็มลายมูสุลมิ จะเรยีกสถานท่ีแตล่ะแหง่เปน็ชือ่ภาษามลายถูิน่

ด้วยความคุ้นชินปาก หาได้เรียกเป็นชื่อภาษาไทยไม่

 ตราบกระท่ังมารับรู้เข้าใจภายหลังว่า ‘ญาบะ’ ก็คือ ‘รือเสาะ’ 1 ใน 13 อำาเภอของ

จงัหวดันราธวิาสในปจัจุบนั มปีระชากรอาศยัอยูใ่นชมุชนกวา่ 10,000 หลงัคาเรอืน รวมจำานวน

สมาชิกเกือบ 60,000 คน กับบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบพหุสังคม

“ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น

ภาพ :  นาญิบ บิน อะห์หมัด (Computr Graphic0



34

พหุวัฒนธรรม ผู้คนต่างศาสนาอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยมายาวนาน

 หนึง่ในสมาชกิของชมุชนกค็อืพีช่ายคนหนึง่ของขา้พเจา้ ทีไ่ดย้า้ยถิน่ฐานจากดซุงญอ

ไปอาศัยทำามาหากินอยู่ที่ญาบะเป็นหลายปี ด้วยการเปิดร้านเช่าวิดีโอและรับจ้างซื้อ-ขายไม้

ยางพารา จนกลายเป็นความผูกพันทางใจมาเนิ่นนาน

2  “รือเสาะเมืองน่าอยู่ บรรยากาศเหมือนดุซงญอหรือตันหยงมัส ที่มีทั้งคนจีน คนไทย

พทุธ และคนมสุลมิอยูด่ว้ยกันอยา่งรกัใครส่ามัคคปีรองดองกนั” พีช่ายยอ้นภาพความหลงัเมือ่

กว่า 20 ปีมาแล้ว

 เขาเลา่วา่ บรรยากาศของญาบะหรอืรอืเสาะครัง้อดตี แม้มีพ้ืนท่ีและจำานวนประชากร

ไม่มากนัก แต่ดูเหมือนว่าจะมีการรวมตัวกันของคนต่างศาสนาในการทำากิจกรรมต่างๆ หนา-

แน่นกว่าตันหยงมัสซึ่งเป็นเสมือนชุมทางหนึ่งด้วยซำ้า เพราะผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือกัน มี

การนัดพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันบ่อยๆ เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปในชุมชน 

“ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น

ภาพอาคารไม้ดั้งเดิมในรือเสาะ เดิมเป็นโรงแรมที่พักอาศัย สำาหรับต้อนรับนักธุรกิจต่างถิ่น

(Computer Graphic)
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 “กลางคนืมกีารเลน่กฬีารว่มกนั มกีารไปนัง่ทานน้ำาชากาแฟบรเิวณรา้นคา้บรเิวณหวั

มมุถนนกลางชุมชน ใกลก้บัสถานีรถไฟ บรรยากาศโดยรวมเปน็ไปดว้ยความเรยีบงา่ย แต่แฝง

ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ”

 คำาเลา่ขานของพีช่ายตรงกบัทีค่รัง้หนึง่ขา้พเจา้เคยคน้หาขอ้มลูของอำาเภอรอืเสาะ เพือ่

ประกอบการเขียนสารคดีภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในผลงานหนังสือ“สายฝนเหนือปากนำ้า

บางนรา” ชือ่ตอนวา่ “เรอืนอ้ย บวัหลวง และบา้นบากง” โดยไดต้ามรอย ‘ลงุนุช อนนัตรานนท์’ 

ราษฎรบา้นบากง หมู ่๖ ต.รอืเสาะ อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส ซึง่มโีอกาสพายเรอืให ้พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวทรงประทับเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพบึงบากง นอกจากได้รับรู้เรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์และความสำาคัญของ ‘บึงบากง’ แล้ว ครั้งนั้นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับ คือเรื่องราว

เกีย่วกบัโบราณวตัถมุคีา่สำาคญัทีบ่า้นบาตง ต.บาตง อ.รอืเสาะ โบราณวตัถขุองอาจารยภ์ทัรยีา 

จารงค์ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากผู้เป็นบิดาคือ นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา ปืนใหญ่แบบเล

ลา ในความดูแลของผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาดา ศูนย์รวบรวมโบราณวัตถุวัดราษฎร์สโมสร ดำาเนิน

การริเริ่มโดยพระไพโรจน์นราธิคุณ (หลวงพ่อพลับ อินทโชโต) อดีตเจ้าอาวาส ฯลฯ

 เรือ่งราวของวตัถโุบราณช้ินหนึง่ทีน่า่สนใจคอื เครือ่งบดสมนุไพรแบบลกูกล้ิง พบอยู่

บริเวณป่ายางในวังเก่าตันหยงไอร์เต๊ะ    เมืองของรายอเจ๊ะนิงหรือรายอปรัมปูแว   ซึ่งภายหลัง 

ไดท้ิง้วงัไปอยูร่ฐัเปรคัของมาเลเซยี เปน็หลกัฐานสะทอ้นถงึการใชส้มุนไพรภายในชุมชน ตลอด

จนการจำาหน่ายให้แก่ชาวต่างชาติในอดีต และว่ากันว่าปัจจุบันเครื่องบดสมุนไพรน้ียังคงอยู่

บริเวณป่ายางที่เป็นสุสานเก่าของลูกชายโต๊ะบาบา (ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม) นอกจากนั้นก็ยังมี

เรือ่งราวของสสุานเจา้เมอืง (กโูบรล์างา) บอ่น้ำาเกา่สองบอ่ตดิกับแนวกำาแพงวงัเดมิ รวมถงึคลอง

เก่าปะไนยิแก (คลองสถาปนา) และคลองลูโบ๊ะตาหลง 

 ทีส่ำาคญัคอื สสุานนรินามบา้นจอืแร ต.สาวอ สสุานเก่าแก่สมัยเมืองรามันยงัขึน้อยูกั่บ

ปัตตานี ว่ากันว่าเป็นสุสานกว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เชื่อกันว่าเป็นท่ี

ฝังศพวีรชนหรือทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบหรือการประลองฝีมือกริช โดยเฉพาะ ‘กริชโต๊ะ

ปานาซาฆะห์’ ที่มีกำาเนิดมาจากแหล่งนี้ที่ได้รับการยอมรับในความสูงส่งสง่างาม

 เหล่านี้ล้วนคือภาพที่สะท้อน ‘รากเหง้า’ ของชุมชนเล็กๆ ที่ถูกเรียกขานว่า ‘ญาบะ’ 

ซึง่ขา้พเจา้เคยสงสยั และตอ่มากลายเปน็ปจัจยัเสรมิใหอ้ยากคน้หาเรือ่งราวของประวติัศาสตร์

ชุมชนที่ทรงคุณค่ายิ่ง

 ชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น ‘ภาพฝัน’ กลายเป็น ‘ภาพจำา’ ตราตรึงในใจข้าพเจ้าตลอด

มา เมื่อได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด

“ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น
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3 ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕   เป็นปีที่ข้าพเจ้าและผองเพื่อน       จัดทำาโครงการอบรมค่ายต้นแบบ

นักเขียนชุมชน ‘ตามรอย...บ้านของพระราชา’ โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมสมัย 

สมชาย เสียงหลาย ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงฯ มีการรับสมัครเยาวชนชายแดนใต้จำานวน 

50 คนมาร่วมฝึกอบรมค่ายการอ่าน-เขียน แล้วแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม เพื่อลงไปเก็บข้อมูล

จากพื้นที่จริงแต่ละอำาเภอ นั่นทำาให้เรื่องราวของ ‘มัสยิดยุมอียะห์’ ถูกเล่าขานจากตัวหนังสือ

กระทั่งกลายเป็นภาพยนตร์สั้น

 ซรูยีาตี สาแม 1 ใน 10 เยาวชนท่ีถกูแบง่กลุม่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในพืน้ทีอ่ำาเภอรือเสาะ 

เขียนบอกเล่าไว้ใน “กว่าจะเป็นมัสยิดยุมอียะห์” ว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต้นแบบนัก

เขยีนชมุชน ‘ตามรอย...บา้นของพระราชา’ โดยมคีณุวเิชษฐ ์ไทยทองนุม่ นายกเทศมนตรตีำาบล

รือเสาะ ใหค้วามอนเุคราะหไ์ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม เพือ่นำาประสบการณม์าพัฒนาเมืองรอืเสาะของ

เราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีสุข ซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำาให้ได้รับทราบถึงคุณงาม

ความดีของในหลวง พระองค์ท่านทรงห่วงใยราษฎรทุกพื้นที่ ไม่แบ่งชนชั้นและศาสนา ท่าน

ทรงเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาทุกพื้นที่ที่ท่านเสด็จฯ แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อย แต่เพื่อราษฎรชาว

ไทยของท่านก็ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มที่ ไม่ทรงย่อท้อแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหา

 เธอเล่าว่า ฉันได้มีโอกาสไป ‘มัสยิดยุมอียะห์’ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม ‘มัสยิด

กลาง’ สถานทีซ่ึง่พระองคเ์คยเสดจ็ฯ พรอ้มดว้ยพระราชนิแีละพระบรมวงศานวุงศ ์เมือ่วนัที ่29 

สิงหาคม 2516 ซึ่งตอนนั้นฉันยังไม่เกิดเลย แต่ได้รับทราบต่อจาก นายวิจิตร ดือราแม ชายสูง

วัยอายุกว่า 60 ปี ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการสมาคมอิสลามรือเสาะในสมัยนั้น และอยู่ใน

เหตุการณ์ขณะที่พระองค์ท่านเสด็จฯ มาถึงชุมชนแห่งนี้เป็นครั้งแรก

 “การมาของในหลวงครั้งนั้น เนื่องจากพระองค์ท่านได้รับหนังสือฉบับหนึ่งที่ส่งไปยัง

สำานกัพระราชวงั ทลูขอพระราชทานทรพัยจ์ำานวน 14,000 บาท เพือ่จดัซือ้อปุกรณแ์ละหนิออ่น

มาปูพื้นมัสยิดยุมอียะห์ ให้แล้วเสร็จ พระองค์มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง 

จึงได้เสด็จลงมายังพื้นที่เป็นการส่วนพระองค์ โดยไม่มีหมายกำาหนดการล่วงหน้า”

 นายวจิติร ดอืราแม บอกเล่าด้วยสหีนา้ปลาบปลืม้ยนิดีกบัเหตกุารณ์ในอดตี ทีต่วัเอง

มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด ร่วมกับนายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา (ดำารงตำาแหน่ง

นายกสมาคมอิสลามรือเสาะในขณะนั้น ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 
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 เมื่อชาวชุมชนทราบข่าวการเสด็จฯ ของในหลวง    ต่างกระวีกระวาดออกมาที่มัสยิด

ยุมอียะห์ทันที ชาวบ้านบางคนไม่ทันได้สวมเสื้อก็มี ในหลวงทรงไถ่ถามราษฎรในพื้นที่ชุมชน

มัสยิดกลาง ถึงความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ว่าเป็นเช่น

ไร หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำานวน 14,000 บาท ให้กับ

นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา นายกสมาคมอิสลามรือเสาะ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และหินอ่อนมา

ปูพื้นมัสยิดยุมอียะห์ให้แล้วเสร็จ  

 ขณะที่นายวิจิตร ดือราแม เล่าย้อนเหตุการณ์อยู่นั้น  ฉันลอบมองแววตาแห่งความ

ปีติตื้นตัน   ซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ   ซึ่งมีชาวชุมชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น  ที่ได้เข้าเฝ้า

รับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิดเช่นเขา

 สำาหรบัฉนั แลว้มสัยดิแหง่นี ้มใิชเ่พียงสถานทีป่ระกอบศาสนกิจหรอืลานอเนกประสงค์

จดักจิกรรมโดยมีเปา้หมายเพือ่เชดิชศูาสนาอสิลามและความยิง่ใหญข่อง อลัลอฮเ์ท่านัน้ แตย่งั

เปี่ยมคุณค่ากว่ามัสยิดใดๆ ในชุมชน เพราะเป็นมัสยิดที่ในหลวงทรงให้ความสำาคัญ 

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ซื้อหินอ่อนมาปูพื้นภายในอาคารจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ชาว

ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง

  แม้มัสยิดยุมอียะห์จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการมัสยิด แต่โดย

บทบาทแท้จริงแล้ว พวกเราชาวชุมชนล้วนเป็นเจ้าของ ต้องร่วมกันดูแล เพื่อให้มัสยิดเล็กๆ 

แห่งนี้สร้างประโยชน์ต่อไปตามเจตนารมณ์

 ซรูียาตี สาแม จบขอ้เขียนของเธอเพยีงแคน่ี้ แตดู่เหมอืนว่าเรือ่งเล่าอกีมากมายยังคง

ดำารงอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

“ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น

ภาพในหลวง 

เสด็จฯ รือเสาะ
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4 ทุกครั้งคราที่ได้อาศัยรถไฟจากสถานีตันหยงมัสไปยังปลายทางฝั่งทิศเหนือ “สถานี

รถไฟรือเสาะ”     คือหนึ่งในสถานที่ที่ข้าพเจ้ามักจะชะโงกหน้าจากหน้าต่างรถไฟไปเมียงมอง

วิถีชีวิตผู้คนที่จารึกบนรอยผ่านทาง

 ภาพของพระสงฆ์เดินผ่านตลาดนัดชุมชนบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ภาพของเด็ก

นักเรียนนั่งพูดคุยกันระหว่างรอขบวนรถ ภาพอาคารสถานท่ีเรียงรายดูเงียบสงบง่ายงาม ท้ัง

อาคารไม้แบบเก่าแซมด้วยอาคารสมัยใหม่ ภาพคนต่างศาสนากำาลังพูดคุยสนทนาด้วยรอย

ยิ้มและเสียงหัวเราะ หรือภาพมัสยิดโบราณที่ตรึงใจในศรัทธาของผู้คน

 ช่วงแผ่นดินเดือด ข่าวคราวเกี่ยวกับ ‘รือเสาะ’ ล้วนถูกนำาเสนอไปในทิศทางที่รุนแรง 

โหดร้าย  การทะเลาะเบาะแว้ง  แตกแยก    กระทั่งสายตาของ ‘คนนอก’ อาจจินตนาการภาพ

วิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่อย่างหม่นเศร้าหมองมัว 

 อย่างไรก็ตาม เป็นหลายครัง้ทีข่้าพเจ้านำาพาตวัเองไปสมัผสัแผน่ดนิแห่งความหวงัที่

เฝ้าฝันถึงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเก่าที่ ‘บ้านเกิด’ ณ ชุมชนดุซงญอ หรืออีกหลากหลาย

สถานที่   รวมถึง ‘ญาบะ-รือเสาะ’   โดยเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ในหลากหลายวงการร่วมลง

พื้นที่ไปสัมผัส ‘ความจริง’ ด้วย

 ด้วยสายตาของคนต่างถิ่น บรรยากาศที่ได้สัมผัส ภาพวิถีชีวิตที่ได้พบเห็น รอยยิ้มที่

ได้พบเจอ ทุกอย่างคงมั่นเช่นเดิม

 วนัทีย่อ้นเวลากลบัไปยนือยา่งเงยีบสงบอยูเ่บือ้งหนา้ ‘มสัยิดยมุอยีะห’์ เพือ่ซึมซบัพลงั

ศรัทธาผู้คนในชุมชนแห่งนี้

 สิ่งที่ยังคงจับต้องได้คือ ‘ความทรงจำา’ ดีๆ ของชนต่างศาสนา ต่างวิถีศรัทธาความเชื่อ 

แผกในศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวย้อนอดีต ภาพความจริงปัจจุบัน และเชื่อมั่นเสมอ

ว่า ภาพอนาคตก็จะคงดำารงรูปลักษณ์ในรอยจำาเช่นวันนี้ 

 ใช่ไหม? ‘ญาบะ-รือเสาะ’ สถานที่ ดอกฝัน รอยยิ้ม และความทรงจำาของผู้คน ยังคง

ดำารงร่วมอย่างตราตรึง เฉกเช่นวันผ่านแสนงดงาม

“ญาบะ” ในมุมมองของคนต่างถิ่น






