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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา ไดเลือก
พื้นที่ศึกษาที่จังหวัดยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยเลือกชุมชนตลาดเกา และยานสายกลาง ใช
วิธีศึกษาโดยการวิจัยขอมูลภาคสนาม การสังเกตแบบมีสวนร วม การปฏิสัมพั นธกับผูใหขอมูล
โดยตรง ซึ่ง ได ก ระทํ า ผ า นวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ อ ย า งไม เ ป น ทางการ การพู ด คุ ย สนทนาและการใช
ประสบการณ ร ว มในบางกิ จ กรรมตามที่ เ ห็ น สมควรและเหมาะสมกั บ กาลเทศะและนํ า มาจั ด
ประมวลผลขอมูล สุดทายจึงไดจัดทํารายงานผลวิจัย โดยพรรณนาวิเคราะห
จากการศึกษาพบวา ความเปนตัวตนและพื้นที่ทางสังคมคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานั้น
ในประเด็นเกี่ยวกับการสรางตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา คนมลายูมุสลิมมีการสราง
ตัวตนที่หลากหลายและแตกตางกัน ภายใตพื้นที่เมืองยะลานี้ที่มีความเปนเมืองและความหลากหลาย
ของผูคนกับบริบทความเปนเมืองยะลา ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนตางชาติพันธุ
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับเพื่อนบาน ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับการทํางาน และ
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับพื้นที่เมือง
สวนในประเด็นเกี่ยวกับการสรางพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานั้น
พบวาคนมลายูมุสลิมก็อาจจะมีการเลือกรับกับที่จะไมรับในการปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมที่
สัมพันธกับบริบทของพื้นที่และความเปนลักษณะเฉพาะของผูคนในพื้นที่ ซึ่งบางสถานการณก็ตองมี
การชวงชิง ตอรอง อีกทั้งการอยูรวมกับคนมลายูมุสลิมเองและคนอื่นในพื้นที่ การแสดงความเปน
ตัวตนก็มีลักษณะที่ตองสรางและยอมรับความหมาย การนิยามใสรหัสพื้นที่มีตอสิ่งที่ไดพบเห็นและ
มีความสัมพันธดวย ซึ่งอัตลักษณดังกลาวอาจเปนสิ่งที่หยุดนิ่งในขณะที่บางอยางก็เปนสิ่งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับเงื่อนไขและบริบทของการปรับเปลี่ยนตามชวงเวลา
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Abstract
This thesis aims to study Identities of Melayu Muslims in Urban Yala , Talad Kouw and
Sai Klang of Yala municipality, Yala Province was chosen as a case study. The research was
conducted by a participatory action research observation and non structure interview This study
was a basic research in accordance with research method of field work involving participatory
observation and interaction with key informants via non structure interview, conservation, and the
application of joint experience as deemed appropriate to the circumstance concerned. The data
were then compiled into findings, and finally a report was undertaken on the findings in the form
of analytical descriptive.
The findings reveal that the identity and social space construction of Melayu Muslims in
Yala urban, in term of identity formation, the Melayu Muslims have variety of ways to form their
identity. This identity formation process was developed under its urban environment of Yala and
the ethnic diversity of its population within its urban context and interaction of Malayu Muslims
with other ethnic groups, interaction of Malayu Muslims with their neighbors as well as the
relationship of Melayu Muslims with heir works and urban space.
In term of social space construction, the study reveals that Melayu Muslims both decided
to face and avoid the social interaction of the people, in some circumstances, the reaction goes
through contest and negotiation. Moreover, the co-existing of Melalyu Muslims themselves and the
others in the identity construction spaces is the process of creating and accept the definition,
coding what they experience and interact with that can be static and dynamic.
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กิตติกรรมประกาศ
ดวยความเมตตาและปรานีจากเอกองคอัลลอฮฺพระผูเปนเจาที่ทรงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลงได รวมถึงไดรับความกรุณา และความชวยเหลือจากคณาจารย หนวยงาน และบุคคลตางๆ
โดยเฉพาะผูคนในพื้นที่เมืองยะลาที่ไดหยิบยื่นไมตรีแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตา และ
น้ําใจที่ไดรับ กลาวไดวาหากปราศจากความเมตตาปรานี ความกรุณาชวยเหลือ และการสนับสนุน
เหลานั้น วิทยานิพนธเลมนี้คงไมอาจสําเร็จลงได ผูวิจัยจึงขอจารึกคําขอบคุณทุกหนวยงาน และทุก
ทานใหปรากฏไว ณ ที่นี้ ถึงแมไมอาจจะกลาวนามไดทั้งหมด
ขอขอบพระคุณ ดร.สุรพงษ ยิ้มละมัย อาจารยที่ปรึกษาหลัก ที่มีความกรุณาถายทอดความรู
ทั้งในแงวิชาการและศิลปะการใชชีวิต คอยเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด ติดตามใหกําลังใจ และคอย
ผลักดันใหผูวิจัยมีกําลังกาย กําลังใจในการทํางานชิ้นนี้จนสําเร็จ ตลอดเวลาที่เรียนรูเรื่องราวตางๆ
รวมกัน ผูวิจัยสัมผัสไดถึงความหวงใยที่อาจารยมีให ความสัมพันธที่มีตอกันมากกวาเพียงแค “ครู”
และ “ศิษย” อาจารยเปนผูที่ทําใหผูวิจัยไดซาบซึ้งวาชวงเวลาที่ไดมาพบเจอและรูจักกันนั้นความเปน
“ครู” และ “ศิษย ” เปนเพียงเครื่องมือเล็กๆ ที่นําไปสูการเรียนรูที่ยิ่งใหญกวา
ขอขอบพระคุณ ดร.บุณยสฤษฏ อเนกสุข อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ใหคําแนะนําอยางดียิ่งตอ
การเขียนงานวิทยานิพนธ และเสริมสรางแรงใจใหกับผูวิจัยไดอยางมากซึ่งผูวิจัยไมเคยลืมเลือน
ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา เปยมพงศสานต เปนอยางสูง ที่เสียสละเวลาอันมีคา ตรวจสอบ
แกไข และใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเขียนงานวิทยานิพนธเปนอยางดียิ่ง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยดร.วันชัย ธรรมสัจการ ผูที่บมเพาะเมล็ดพันธุแหงความรู
การวิจัยตั้งแตตน รวมถึงรองศาสตราจารยดร.สุจิตรา จรจิตร และ ดร.อุมารินทร ตุลารักษ ที่ขัดเกลา
โครงรางวิทยานิพนธ เปนไฟฉายสองทางใหงานเดินตอไปได
ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดมา
เรี ย นรู และเป ด โลกทั ศ น ข องตนเองเพื่ อ นํ า ความรู ไ ปเผื่ อ แผ ต อ เพื่ อ นร ว มอุ ด มการณ แ ละยั ง
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งสนับสนุนทุนอุดหนุนในการทําวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร
ขอขอบคุณ มิตรภาพของ “เพื่อน” จาก ออย จา กุงนาง เอ็ม นองตาล แบดี และเพื่อนรวมรุน
ผูวิจัยขอขอบคุณ “มา” แมผใู หทุกสิ่งทุกอยาง และกําลังใจแกลูก รวมทั้งบมเพาะเลีย้ งดูให
ผูวิจัยเดินอยูบนหนทางที่ถูกตองและดีงาม ขอบคุณพี่นองและญาติที่ใหกําลังใจดวยเชนกัน สุดทาย
“ไหม” ผูซึ่งควรไดรับคําขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับกําลังใจที่มีคายิ่ง และความอดทนในการที่ให
ผูวิจัยไดทํางานชิ้นนี้อยางเต็มที่ โดยไมมีเรือ่ งราวที่ตองกังวลใจใดๆ
นิยามาล อาแย
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ความวา “โอมนุษยทั้งหลาย แทจริงเราไดบังเกิดพวกเจามาจากเพศชาย และเพศหญิง และเราได
ทําใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน” บทอัลหุุรอต โองการที่ 13
หลักคําสอนในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน บทอัลหุุรอต โองการที่ 13 ซึ่งสุพล บุญมาเลิศ
(2549) ไดอธิบายไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมความหมายภาษาไทยวา อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮู
วาตาอาลา ทรงสรางมนุ ษ ยใ ห มี ค วามแตกตา งระหวา งเผา ตระกูล และประชาชาติ หรือ ความ
แตกตางทางดานภาษา คําพูด ผิวพรรณ และขนบธรรมเนียมประเพณี มิไดเปนสาเหตุใหมีการ
แตกแยกเปนศัตรูกัน แตเพื่อใหมีการรูจักกัน ปรึกษาหารือกัน และรวมมือกันทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม (สุพล บุญมาเลิศ, 2549: 1044) ซึ่งผูนับถือศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมมีความเชื่อวา
มนุษยถูกสรางขึ้นดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวาตาอาลา (พระผูเปนเจา) และไดชี้ให
มนุษยรับรูวามนุษยมีความแตกตางในหลายลักษณะ ซึ่งอาศัยกระจายอยูทั่วโลก
“คนมลายู” เปนกลุมคนสวนหนึ่งในความหลากหลายทางชาติพันธุของคนที่มีอยูในโลกนี้
ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ (2550) กลาวถึงกลุมชาติพันธุมลายูวา เปนกลุมใหญของประชากรโพลีนีเชียน
ซึ่งอาศัยอยูในหมูเกาะและคาบสมุทรทางตอนใตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (นิธิ เอียวศรีวงศ,
2550: 18) ซึ่งปจจุบันสวนใหญอาศัยอยูในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร
ในดานของการใชภาษา นิธิ เอียวศรีวงศ (2550) กลาวถึงการใชภาษาวา คนมลายูจะใชภาษาที่
สัมพันธเชื่อมโยงกันเพราะอยูในตระกูลภาษาเดียวกัน และเปนกลุมที่พูดภาษาซึ่งเรียกวาภาษามลายู
(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2550: 18-19)
คนมลายูสวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม ใชภาษามลายู และมีการใชชีวิตที่ผูกโยงอยูกับ
วัฒนธรรมมลายูผสมกับคําสอนทางศาสนาอิสลาม ถือเปนวัตรปฏิบัติที่มีอยูในชีวิตประจําวันตั้งแต
เกิดจนเสียชีวิต ยกตัวอยางเรื่องอาหารการกิน ก็ตองเปนอาหารที่อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลามหรือ
ที่เรียกวาอาหาร “ฮาลาล” (HALAL/  ) ﺣﻼلอยางไรก็ดีก็อาจมีความเหมือน และแตกตางกันโดย
1
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ขึ้นอยูกับบริบทของแตละพื้นที่ ชุมชน และรัฐชาติ โดยเรียกคนกลุมนี้วา “คนมลายูมุสลิมหรือคน
มาเลยมุสลิม”
สําหรับคนมลายูมุสลิมในประเทศไทย สวนใหญจะอาศัยในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต
(ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) และมีการเรียกกลุมคนดังกลาวนี้ในหลากหลายลักษณะ
เชนเรียกวา “คนไทยมุสลิม” เปนการเรียกที่ไ มพิจารณาวามีชาติพันธุใด แตถือเปนคนไทยที่มี
สัญชาติไทย หรืออาศัยอยูในประเทศไทย หรือเรียกวา “คนไทยเชื้อสายมลายู” เปนคนไทยที่สวน
ใหญอาศัยอยูในภาคใตตอนลาง และมีเชื้อสายมลายู รวมถึงการเรียกวา “คนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายู” เปนการเนนถึงความเปนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และเปนคนเชื้อสายมลายูดวยนั่นเอง
การเรียกขานดังกลาวเปนการแสดงตัวตนทั้งทางสัญชาติกับศาสนา หรือแสดงตัวตนทาง
สัญชาติกับชาติพันธุ หรือทั้งสองแบบรวมกันก็ได หากแตในดานนิติศาสตรที่ปรากฏในทะเบียน
ราษฎร ซึ่ง นูรียัน สาและ (2549: 120) กลาวถึงคนมลายูมุสลิมในประเทศไทยวา เปนคนไทยถือ
สัญชาติไทย และสืบเชื้อสายไทย แตในความเปนจริงแลวพวกเขาเปนคนไทยที่สืบเชื้อสายมลายู
และยังคงมีจิตสํานึกทางชาติพันธุของความเปนมลายู เพราะความเปนมลายูของพวกเขานั้นผูกโยง
อยูกับศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และวัฒนธรรมมลายู
อยางไรก็ตาม ความเปนคนมลายูบางครั้งก็ไมอาจแยกจากความเปนมุสลิมไดอยางเดนชัด
เนื่องจากคนมลายูหรือชาติพันธุมลายู แมไมไดเปนคนมุสลิมทั้งหมด แตการกลาวถึงคนมลายูก็จะ
เขาใจไดวาสวนใหญเปนคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ทําใหความเปนคนมลายูและความเปนคน
มุสลิมไมสามารถแยกออกไดอยางชัดเจน เชนเดียวกันกับกลุมชาติพันธุไทยก็จะเขาใจไดวาสวน
ใหญนับถือศรัทธาในศาสนาพุทธนั่นเอง
คนมลายูมุสลิมจะเรียกตัวเองวา ออแฆนายู ออแฆแปลวาคน นายูหมายถึงมลายู ออแฆนายู
จึงหมายถึงคนมลายูมุสลิม และจะเรียกคนมุสลิมที่มาจากจังหวัดอื่นของประเทศไทย เชน สงขลา
นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ วา ออแฆอิสแล (คนอิสลาม) ไมเรียกรวมวาออแฆนายู เพราะไมใชคน
มุสลิมที่มีเชื้อสายมลายู (ครองชัย หัตถา, 2541: 94)
ทวาการกลาวถึงคนไทยมุสลิมในบริบทของความเปนคนในจังหวัดชายแดนภาคใต มักจะ
หมายถึงคนมุสลิมที่มาจากถิ่นอื่นที่ไมไดอยูในบริบทของความเปนจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น
การใหคําจํากัดความตอคนมุสลิมที่มีชาติพันธุและเชื้อสายมลายู จึงมักเรียกอยางสั้นๆ วา คนมลายู
มุสลิม ดั งที่ จรัล มะลู ลีม กิ ติมา อมรทัต และพรพิมล ตรีโชติ (2538:14) ไดก ลาวถึง คนมุสลิม
เชื้อสายมาลายูวา เนื่องจากเปนชนพื้นเมืองเดิม แตมารับศาสนาอิสลาม สวนใหญอยูชายแดนภาคใต
และเปนกลุมใหญในอาณาบริเวณดังกลาว นิยมเรียกตัวเองวามาเลยมุสลิม (มลายูมุสลิม)
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การที่ผูวิจัยศึกษาตัวตนของกลุมคนมลายูมุสลิมนั้น จึงเปนสิ่งที่สอดคลองกับคําสอนใน
โองการของคัมภีรอัลกุรอานที่ไดกลาวมาที่วา “เพื่อจะไดรูจักกัน” และทําความเขาใจกลุมคนมุสลิม
ในฐานะมนุษยนี้ ก็จะนําไปสูการทําความเขาใจในความหลากหลายภายใตความสัมพันธกับบริบท
และคนอื่นๆ หรือแมกระทั่งภายในกลุมคนมลายูมุสลิมเอง โดยที่การทําความเขาใจในตัวตนของ
กลุมคนมลายูมุสลิมนี้มีความเกี่ยวของกับอํานาจในการนิยามความหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจากคนมลายู
มุสลิมและคนอื่น เพื่อที่จะบอกวาเขาเปนใครมีความเหมือนหรือแตกตางกับคนอื่นอยางไร ประเด็น
สําคัญของการศึกษาจึงอยูที่วาตัวเขาคาดหวังที่จะเปนไปอยางไร สิ่งที่เขาเปนไดนั้น เปนอยางไร
และคนอื่นกําหนดใหเขาเปนอยางไร
ดังนั้นการศึกษาตัวตนหรืออัตลักษณของคนที่จะนําไปสูความเขาใจตอความซับซอนในวิถี
ชีวิตของคนที่ถูกแสดงออกมาภายใตความสัมพันธกับคนในสังคม และการปะทะประสานไปมา
ระหวางกันนั้น จึงทําใหอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของมนุษยจะถูกแสดงออกมาดังที่ แคเธอรีน
วูดเวิรด (Woodward) (1997) กลาวถึงอัตลักษณวาเปนสิ่งที่บงบอกใหเรารูวาเราเปนใครบนพื้นฐาน
ของความสัมพันธกับคนรอบขาง ซึ่งความเปนตัวตนหรือความ “เหมือนกัน” ของเรานั้นยอมมีนัย
ของความ “แตกตาง” จากคนอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธดวย อันเปนพื้นฐานของการขีดเสนแบงความ
เปนคนในกับคนนอกและความเปน “เรา” กับความเปน “เขา” ในสังคม (Woodward, 1997: 2)
ความเปนตัวตนหรืออัตลักษณ จึงเปนกระบวนการในการสรางความแตกตางระหวางกันของผูคนที่
เต็มไปดวยการนิยามความหมายแกตนเอง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทและชวงเวลามากกวา
ลักษณะที่ถาวรและหยุดนิ่ง
ดวยบริบทของความเปนเมืองจึงเปนพื้นที่ที่นาสนใจศึกษาแมวาลักษณะของความเปนเมือง
ไมวาจะเปนเมืองใดก็จะมีลักษณะของความเปนเมืองที่คลายกัน ดังที่ วิไล วงศสืบชาติ (2535: 6) ให
ความหมายของคําวา “เมือง” หมายถึง การตั้งถิ่นฐานถาวรขนาดใหญ ที่ประกอบดวย อาคาร
บานเรือน และสิ่งปลูกสรางถาวร มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา
และถนนเปนตน เมืองจะเปนที่อยูอาศัยของพลเมืองจํานวนมาก มีความหนาแนนของประชากรใน
ระดับสูงประชากรของเมืองประกอบดวย คนตางเพศ ตางวัย ตางสถานภาพ อาชีพพื้นฐานของ
ประชากรเมืองไมใชอาชีพเกษตรกรรม เมืองจะมีระบบการบริหารและการปกครองเปนของตนเอง
และลักษณะเดนที่เห็นไดชัดของเมืองอีกประการหนึ่ง คือ เมืองจะประกอบดวยองคกรทางสังคม
มากมาย นอกจากนั้นเมืองยังเปนศูนยรวมของขนบธรรมเนียมประเพณีอีกดวย (วิไล วงศสืบชาติ
อางใน สุรีย บุญญานุพงศ อากร บัวคลาย และ อัษฎางค โปราณานนท, 2547)
ทวาลักษณะความเปนเมืองก็ไมอาจจะเปรียบเทียบความเปนเมืองกับเมืองอื่นได แตละเมือง
ก็มีความเปนเมืองแตกตางกัน เชนเดียวกันกับความเปนเมืองที่อยูในบริบทของความเปนชายแดน
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ภาคใต ก็ไมอาจจะมีความเหมือนกันไดโดยตรง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ ขนาดพื้นที่ สภาพของผูคนในดาน
ความเชื่อ การใชภาษา และการเปดรับวัฒนธรรมของแตละเมือง ดังที่ ชาย โพธิสิตา (2550: 174) ได
กลาวไววานักวิจัยคตินิยมแนวหลังสมัยใหม (Postmodernists) วิพากษแนวความคิด เรื่องความเปน
ตัวแทนในสังคมศาสตรโดยมองวาความเปนตัวแทนนั้นในทางปฏิบัติแลวเปนไปไมไดในโลกของ
นักคิดคตินิยมหลังแนวสมัยใหมแบบสุดขั้วเนื่องจากไมมีอะไรเปนตัวแทนของอะไรไดอยางแทจริง
เพราะไมมีคนหรือสถานการณทางสังคม สองคนหรือสองสถานการณที่เหมือนกันอยางสมบูรณ
ดังนั้นความสนใจพื้นที่ในเขตเมืองยะลานําไปสูการเลือกชุมชนตลาดเกา และยานสายกลาง
เปนพื้นที่ศึกษา สําหรับชุมชนตลาดเกาเปนชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา คนมลายู
มุสลิมสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนตลาดเกา ซึ่งสามารถเห็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งทาง
วัฒนธรรมและความเปนอยู เปนที่ตั้งของมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา ซึ่งสามารถเห็นการใชชีวิต
ของคนมุสลิมมาทํากิจกรรมทางศาสนา ณ สถานที่แหงนี้ มีการทําการคาหลากหลายรูปแบบ มีผูคน
ตั้งบานเรือนเปนแถวตามแนวถนนทุกสาย เกิดเปนชุมชนเมืองยอยตามถนนตางๆ มีสถานศึกษาทั้ง
ของรัฐบาลและเอกชน อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของสถานีรถโดยสารในหลายเสนทาง ซึ่งผูคนสามารถ
เดินทางเชื่อมตอระหวางจังหวัด เชน ไปยังอําเภอตางๆ ของจังหวัดปตตานี และนราธิวาส และยังมี
พื้นที่ติดกับสถานีรถไฟอีกดวย จึงเปนจุดนัดพบ และการเดินทางระหวางพื้นที่ของผูคนทั้งจาก
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส และจากจังหวัดอื่นๆ
สวนยานสายกลาง เปนยานเศรษฐกิจยานหนึ่งของจังหวัดยะลา ที่มีผูคนอาศัยอยูอยางนอย
สองกลุมชาติพันธุ คือคนมลายูมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน โดยทั้งคนสองกลุมนี้ไดประกอบ
ธุรกิจการคาในหลากหลายลักษณะ เชน รานทอง รานเสื้อผา รานเครื่องใชไฟฟา รานเครื่องสําอาง
รานของที่ระลึก รานถายรูป รานหนังสือ รานโทรศัพทมือถือ และรานนาฬิกา เปนตน ในขณะที่
บริเวณโดยรอบของยานนี้ก็ยังมีธนาคาร หางราน ตลาดสด สถานีรถไฟยะลา และสถานีรถโดยสาร
ประเภทตางๆ เชน รถเมล รถแท็กซี่ และรถสองแถว เปนตน ที่รับโดยสารผูคนระหวางจังหวัดยะลา
กับพื้นที่อื่นๆ ดวยลักษณะของยานสายกลางและพื้นที่บริเวณโดยรอบดังกลาวนั้น ผูคนที่เขาสูเมือง
ยะลานอกจากจะไปยังสถานที่อื่นๆ แลว ก็มีไมนอยที่เขามาปฏิสัมพันธกับผูที่อยูอาศัยหรือผูคาขาย
ในยานสายกลางนี้
พื้นที่ศึกษาทั้งสองแหง แมจะมีความเปนเมืองที่มีลักษณะตางกัน แตทั้งสองพื้นที่ก็สามารถ
เชื่อมโยงผูคนทั้งจากในพื้นที่ ซึ่งจะไปมาระหวางพื้นที่ ในลักษณะของการพักอาศัย หรือการพบปะ
ญาติพี่นอง เพื่อนพอง และกลุมสมาคม สวนผูคนที่อยูภายนอกพื้นที่ทั้งสองดังกลาวนั้น สวนใหญ
จะเขามาในเขตเมืองยะลาก็มักจะตองผานบริเวณพื้นที่ทั้งสอง ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปนแหลงรวมของสิ่ง
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน มีแหลงจับจายสินคา เปนแหลงของการคมนาคมขนสงที่

5

หลากหลาย เชน สถานีรถไฟ สถานีขนสงรถโดยสาร ที่สามารถเชื่อมตอผูคนจากพื้นที่อื่นกับพื้นที่
ทั้งสองได และในระดับของพื้นที่ทางสังคมนั้นก็จะเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรม
เชนเทศกาล การเดินขบวนในวาระตางๆ ของหนวยงานทั้งของทางราชการและเอกชน เปนตน
วิถีชีวิต สภาพสังคม ทั้งวัฒนธรรมมลายูและอิสลาม และวัฒนธรรมอื่นๆ เชน วัฒนธรรม
ไทย จีน ที่ปรากฏอยูในพื้นที่สามารถมองเห็นโดยผานการดําเนินชีวิตของคนมลายูมุสลิมและคน
อื่นๆ ทั้งในระดับปจเจกและในระดับสังคมโดยภายใตความสัมพันธระหวางกลุมคนมลายูมุสลิม
และคนอื่นๆ ตางก็มีวิถีชีวิตเปนของกลุมตนเอง อาจเหมือน แตกตาง หรือผสมผสานกันก็ได และยัง
สามารถเห็นถึงการแสดงตัวตน การชวงชิง และเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่
ตลอดจนการจัดวางตนเองใหเหมาะตามพื้นที่ทางสังคมที่ตนเองเลือกและยอมรับ จะเห็นไดวา
บริบทความเปนเมืองดังกลาวสะทอนใหเห็นความเชื่อมโยง และความซับซอนของคนกลุมตางๆ
และไมสามารถแยกกลุมคนขาดจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังเชนการใชภาษาในการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน คนมลายูมุสลิมก็มักจะเลือกที่จะใชภาษามลายูกับคนมลายูดวยกัน ขณะเดียวกันหาก
พบเจอคนอื่ น ก็ เ ลื อ กพู ด ในภาษาที่ เ ข า ใจกั น ทั้ ง สองฝ า ย จึ ง นํ า ไปสู ค วามสั ม พั น ธ ท างสั ง คมที่
เชื่อมโยงผูคนในพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆ ได เชน การจับจายซื้อของในตลาด หางราน การเลน
กีฬารวมกัน หรือมีการจัดงาน เชนการแตงงาน การทําบุญในวาระตางๆ เปนตน
นอกจากความสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมกับคนอื่นที่ไดกลาวมาแลว ยังปรากฏใหเห็น
วาในบริ บทเมืองยะลา มีพื้ นที่ทางสังคมที่ถูกจัดแสดงในโอกาสตางๆ ทั้ งที่จัดโดยรัฐหรือทาง
ราชการ เชนงานมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน เปนตน หรือพื้นที่จัดแสดงตามยานและชุมชนที่
เปนที่อาศัยของกลุมชาติพันธุนั้นๆ เชน บริเวณยานตลาดเกา ที่มีคนมลายูมุสลิมอาศัยอยูก็จะมีการ
จัดงานบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลามทุกวันเสาร ณ มัสยิดกลางประจําจังหวัด ในขณะที่คนไทย
เชื้อสายจีนก็จะจัดงานพิธีแหพระลุยไฟประจําป เปนตน ก็จะจัดในยานแหลงที่อยูอาศัยของคนไทย
เชื้อสายจีนเชนเดียวกัน ขณะที่บริเวณโดยรอบของพื้นที่จะถูกจัดใหเปนพื้นที่แสดงทางวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการขายสินคาที่หลากหลาย จึงเปนพื้นที่ที่ดึงดูดผูคนตางชาติพันธุ มา
เที่ยวชม พักผอน หรือมาจับจายซื้อของ ปรากฏการณในพื้นที่จึงเปนความสัมพันธระหวางกันของ
กลุมคนมลายูมุสลิม คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนที่เห็นไดตามวาระ
แมวาคนมลายูมุสลิมจะแสดงตัวตนหรือปรากฏตัว ณ ที่ใดก็ตามนั้น สิ่งที่แสดงถึงความ
แตกตางจากกลุมชาติพันธุอื่น สวนหนึ่งคือการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามที่ติดตัวไป
ดวย ทําใหคนในสังคมไดรับรูวากลุมคนดังกลาวเปนคนมลายูมุสลิม ผานการแตงกาย อาหารการ
กินเปนตน อยางไรก็ตามในการแสดงตัวตนก็ยังมีความหลากหลายในการเลือกจะปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติตามหลักคําสอนอิสลาม แสดงถึงความซับซอนในการแสดงตัวตนของคนมลายูมุสลิม ที่ตอง
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ขับเนน ตามการแสดงตัวตนของกลุมตนเอง กลุมคนอื่น และบริบททางสังคม ดังนั้นจึงเปนภาพ
สะทอนแกสังคมที่ทําใหคนมลายูมุสลิมตองจัดวางหรือเลือกหาพื้นที่ทางสังคมที่ตนเองจะสามารถ
เลือกรับได ดังนั้นปรากฏการณในสังคมคนมลายูมุสลิมจึงมีความซับซอนและมีความหลากหลาย
ดังที่สุเทพ สุนทรเภสัช (2548) ไดกลาวถึงคําพูดของนักมานุษยวิทยา ชาวปากีสถานไววา ศาสนา
อิสลามมีเพียงหนึ่ง แตความเปนมุสลิมนั้นมีหลากหลาย (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 99) ซึ่งขึ้นอยูกับ
การเลือกจะปฏิบัติตามบริบทใดในการแสดงตัวตน เชน ในดานหลักธรรมคําสอนอิสลาม การ
แสดงออกในทางภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หรือการปฏิสัมพันธกับคนในสังคมที่แตกตางกัน เปน
ตน ถึงแมวาจะนับถือและศรัทธาในศาสนาอิสลามเหมือนกันก็ตาม
นอกจากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวแลว ในพื้นที่ยังมีปรากฏการณที่เปน
เหตุการณความขัดแยงที่ถูกเรียกวาเปนเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ความ
รุน แรงดัง กลา วเพิ่ ม มากขึ้ น ตั้ง แต ต น ป พ.ศ. 2547 เมื่อ เกิ ด เหตุ ก ารณก ารสั ง หารเจา หน าที่ แ ละ
ประชาชนรวมทั้งการทําลายทรัพยสินของรัฐอยางตอเนื่อง (กฤษดาวรรณ หงศลดารมภและโสรัจจ
หงศลดารมภ, 2549: 103) เริ่มตนตั้งแตตนปพ.ศ. 2547 ซึ่งไมอาจกลาวไดวาแทจริงแลวมีสาเหตุมา
จากอะไร นิธิ เอียวศรีวงศ (2548) กลาวถึงเรื่องนี้วา “ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ดูประหนึ่งวามุสลิมหรือ
ศาสนาอิสลาม จะเปนหนึ่งในหลายๆ สาเหตุของความรุนแรงตางๆ รวมทั้งที่เห็นกันเกือบทุกวันบน
จอโทรทัศนวันนี้ ทําใหกอเกิดคําเรียกขาน อิสลาม หรือมุสลิมแบบแยกแยะเปนประเภทไดอีกหลาย
คําหลายลักษณะ ไมวาจะเปน มุสลิมหัวรุนแรง มุสลิมสายกลาง หรือมุสลิมสุดโตง และที่นาขําไป
กวานั้นสําหรับผูเขียนคือความพยายามจะอธิบายการเครงครัดในศาสนาของมุสลิม กลายเปนความ
เครงตึงทางศาสนา และพลอยจะทําใหชนตางศาสนิกรูสึกอึดอัดที่จะคบหาสมาคมดวย” ซึ่งเปน
ปรากฏการณหนึ่งในพื้นที่ที่ทําใหผูคนตองปรับตัวและแสดงตัวตนตอบริบททางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เปนฐานคิดที่มีตอคน สังคม หรือกลุมชาติพันธุภายใตบริบททางสังคมที่ไดเบียดขับฐานคิดและมิติ
การมองสังคมในลักษณะของความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ดังที่ อรรถ นันทจักร (2546: 57)
ไดก ลาวถึ งความเขา ใจในกลุมชาติพันธุว าคนส ว นใหญใ นสั งคมไทยมัก ที่ จ ะมีฐ านคิดตอเรื่อง
ดังกลาวไมคอยจะมีความแตกตาง แตกแยก และเฉยชา ทั้งนี้เพราะสังคมไทยเราสอนใหเราเปน
เอกภาพที่ตั้งอยูบนเอกภาพของความเปนชาติไทยมากกวาที่จะสอนใหสังคมเปนเอกภาพบนความ
หลากหลายทางสั ง คม เชื้ อ ชาติ แ ละเผ า พั น ธุ เนื่ อ งจากแต ล ะกลุ ม คนหรื อ กลุ ม ชาติ พั น ธุ จ ะมี
ลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมแบบของตนเองแมวากลุมคนที่แตกตางเหลานั้นบางโอกาส
ก็จะแสดงตัวตนตามบริบททางสังคมก็ตาม
ดวยพลวัตของสังคมที่มีอยู แตละสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ถิ่นอาศัยที่คนมลายูมุสลิมอาศัยอยูไดทํากิจกรรม ไดมีการแสดงออกเพื่อจะแสดงตัวตนใหผูคน
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และบริบทแวดลอมไดทําความเขาใจความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิม ไดรับรู ทําความเขาใจและ
ปฏิสัมพันธกันดวยดี จากความสําคัญที่กลาวมาผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงตัวตนของคน
มลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาผานมุมมองการสรางตัวตนในมิติของอัตลักษณ และมิติพื้นที่ทาง
สังคมที่แสดงออกถึงความเปนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาโดยมีความมุงหวังวา ผลการวิจัย
ดังกลาวสามารถกอใหเกิดความเขาใจความซับซอนที่มีตอคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
2. เพื่อศึกษาพื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลตอการสรางตัวตน
ของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
คําถามการวิจัย
1. คนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลามีการสรางตัวตนภายใตบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมืองอยางไร
2. ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง คนมลายูมุสลิมในเขตเมือง
ยะลามีการสรางพื้นที่ทางสังคมอยางไร
ประโยชนที่จะไดรับ
1. เขาใจความซับซอน และความเลื่อนไหลที่มีอยูในตัวตนของคนมลายูมุสลิมที่
ดํารงชีวิตในเขตเมืองยะลา
2. เขาใจเหตุผลการสรางพื้นที่ทางสังคมของมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
3. เขาใจความสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมกับคนอื่นๆ ในบริบทของเมืองยะลา
นิยามศัพทเฉพาะ
ตัวตนคนมลายูมุสลิม หมายถึง การที่คนหรือกลุมคนมลายูมุสลิมพยายามบงชี้วาตนเองเปน
ใครภายใตความสัมพันธกับคนอื่นและบริบททางสังคม
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คนมลายูมุสลิม หมายถึง คนไทยที่มีเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยูอาศัยในเขต
เมืองยะลา
เมืองยะลา หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาที่เปนแหลงรวมของกลุมคนที่
หลากหลาย และกอรูปดวยกระแสวัฒนธรรมตางๆ ที่ปะทะประสานอยูในพื้นที่เมืองยะลา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การใหความสนใจในความซับซอน และพลวัตของผูคน เปนสิ่งที่จะชวยในการทําความ
เขาใจตอวิถีชีวิตของคน ที่อยูภายใตความสัมพันธระหวางกลุมคน พื้นที่ และบริบท ในสถานการณ
ที่แตกตาง หลากหลาย แนวคิดเรื่องอัตลักษณ และแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคม สามารถเปนกรอบ
แนวคิดที่จะชวยในการทําความเขาใจและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมือง
ยะลาได ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. แนวคิดอัตลักษณ
ผูวิจัยนําแนวคิดเรื่องอัตลักษณตามแนวคิดของแคเธอรีน วูดเวิรด (Woodward, 1997) มา
อธิบาย ความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา โดยมองอัตลักษณนั้นเปนที่มาของ
ความเปนตัวตนของบุคคลที่มีความแตกตางในหลายลักษณะ เชน ชาติพันธุ สัญชาติ ชนชั้นทาง
สั ง คม ชุ ม ชน และเพศ เป น ต น หากแต สิ่ ง เหล า นี้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได ขึ้ น อยู กั บ บริ บ ท
ขณะเดียวกันในแตละดานก็มีความขัดแยงในระหวางการสรางตําแหนงแหงที่ และนําไปสูความ
ขัดแยง ปะทะประสาน และพลวัตระหวางอัตลักษณในแตละลักษณะ และสามารถบงชี้ ขับเนน
ความแตกตางของตําแหนง แหงที่ของบุคคลที่มาจากการเปนสมาชิกหรือการมีสวนรวมกับชุมชน
กลุมชาติพันธุ ศาสนา เครือญาติ และกลุมองคกรเปนตน การศึกษาอัตลักษณจึงทําใหบุคคลไดรู
ตําแหนงแหงที่ และสามารถเชื่อมโยงความเปนตัวตนกับคนอื่นๆ ได และสามารถสรางความเขาใจ
และการรั บ รู ที่ นํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย น ต อ รอง ช ว งชิ ง และแสดงตนให สั ม พั น ธ กั บ สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน
ดังนั้นในการทําความเขาใจในแนวคิดอัตลักษณนี้ จึงเปนความพยายามที่จะมองสภาพ
ความเปนจริงของบุคคลในพื้นที่และชวงเวลาที่ศึกษามาเกี่ยวโยงกันกับแนวความคิดเพื่อมองหา
ประเด็นและสามารถอธิบายความเปนตัวตนของบุคคล อัตลักษณของบุคคลจึงเปนการแสดงตัวตน
ตามการสรางตําแหนง แหงที่ ใหแกตนเอง และไมสามารถตีตราการแสดงตัวตนของบุคคลวาเปน
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สิ่งที่ถาวร ตายตัว ไมสามารถปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ติดยึดกับแบบแผน วิธีปฏิบัติ ทางวัฒนธรรม
สังคม เครือญาติ บรรพบุรุษ หากแตสิ่งที่พยายามมองหานั้น เปนกระบวนการสรางอัตลักษณนั่นเอง
งานศึกษานี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดดังกลาวเพื่อเปนแนวการอธิบายความซับซอน ในการแสดง
ตัวตนของคนมลายูมุสลิมที่อยูทามกลางลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ผูกโยงอยูกับการใช
ภาษามลายู ศิลปะ วัฒนธรรมการละเลน การแตงกาย อาหารการกิน การนับถือศาสนาอิสลามและ
ความเปนมุสลิม ในบริบทของความเปนพื้นที่เมือง ดังที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวาคนมลายูมุสลิม
จะมีการแสดงตัวตนแบบหนึ่ง ทั้งนี้ตามแนวคิดของ แคเธอรีน วูดเวิรด (Woodward) เมื่อพิจารณา
แลวความเปนมลายูมุสลิมก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่หลากหลายไดขึ้นอยูกับวากลุมชาติ
พันธุมลายูมุสลิมมีตําแหนง แหงที่ใด ตามบริบท และชวงเวลาในขณะนั้น
2. แนวคิดพื้นที่ทางสังคม
การศึกษาเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาเปนการศึกษาพื้นที่เมืองในลักษณะ
ตางๆ ในฐานะพื้นที่ที่มีความหมายอยางหลากหลาย ซึ่งไดแกการมีความหมายในแงของความ
ทันสมัย พื้นที่ทางความเชื่อ พื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นที่ทางการเมือง และสถานศึกษา เปนตน
การมีมุมมองตอพื้นที่เมืองอันเปนพื้นที่ที่มีความหมายและการนิยามอยางหลากหลาย ชวย
ให ผู วิ จั ย เห็ น ถึ ง การใช ชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่ เ มื อ งด ว ยปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองได
อยางไรก็ดี สภาพในพื้นที่เมืองแตละแหงก็อยูภายใตบริบทเชนในทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองที่แตกตางกัน ทําใหผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคมตามแนวคิดของอองรี เลอแฟบ
(Lefebvre) เพื่อมาอธิบายการสรางพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมภายใตบริบทวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมืองในเขตเมืองยะลา ซึ่งเปนแนวคิดที่แสดงความหมายในแงของพื้นที่ทาง
กายภาพและความสัมพันธทางสังคม ขณะเดียวกันก็มีความหมายที่เนนวาในพื้นที่แตละแหงก็มีการ
แสดงถึงความสัมพันธทางสังคมอยูเสมอ และมีความแตกตางหลากหลายตามบริบทและชวงเวลา
โดยมองวาพื้นที่ทางสังคมเปนอาณาบริเวณที่รวมเอาสิ่งที่ถูกสรางและความสัมพันธตางๆ
มาไวดวยกัน พื้นที่ทางสังคมเปนที่ที่เกิดปฏิสัมพันธระหวางการผลิตทางสังคม (social production)
และการสื บ ทอดทางสั ง คม (social
reproduction) กระบวนการสร า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมมี 3
กระบวนการที่เสริมหรือขัดแยงกันคือ (นลินี, 2545 อางใน ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, 2545: 31-32)
1. การสรางขอบเขตสถานที่(place)เชนโรงเรียน คุก โรงพยาบาล บารและซองเปนตน
2. กระบวนการสรางความหมายหรือรหัสหมายของพื้นที่ (spatial code) เชน ที่

10

ศักดิ์สิทธิ์ ที่พักผอน ที่ควบคุมเขม ที่อันตราย เปนตน กระบวนการนี้มีความหมายมากกวาการสราง
สถานที่ ความหมายหรือรหัสหมายนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อกําหนดรูปแบบการใชพื้นที่ (จะใชพื้นที่นี้ทํา
อะไรไดบาง)กฎระเบียบในพื้นที่ (ใครจะสามารถใชพื้นที่นี้ได ใชเมื่อไร และใชอยางไร)
3. ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial practices) เปนปฏิบัติการที่สราง (produce) และสืบ
ทอด (reproduce) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของความหมาย/รหัสหมายของพื้นที่
การศึกษาแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคม จึงทําใหบุคคลไดรูและเห็นความสัมพันธของสิ่งที่
ถูกสรางขึ้นในพื้นที่ ชุมชน ขอบเขต และอาณาบริเวณที่มีตอบุคคล ผานปฏิบัติการที่แตกตางกันไม
ว า จะเป น โรงเรี ย น โรงพยาบาล สถานี ร ถโดยสาร และตลาด เป น ต น ขึ้ น อยู กั บ เหตุ ผ ลของ
ความสัมพันธนั้น และขึ้นอยูกับบริบทและชวงเวลาดวย ภาคปฏิบัติการดังกลาวยังสามารถเห็นการ
สรางพื้นที่ทางสังคมที่ตองการจะเชื่อมโยงผูคนใหมีความสัมพันธรวมกันทั้งระหวางผูคนและพื้นที่
ผานการใชความหมายและรหัสของพื้นที่ กระทั่งนําไปสูความเขาใจและสืบทอดความหมายตางๆ ที่
มีอยูในพื้นที่นั้นได
การทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งพื้ น ที่ ท างสั ง คม จึ ง เป น การมองสภาพของพื้ น ที่ ที่ ผู ค นได มี
ปฏิ บั ติ ก ารต อ กั น แม ว า พื้ น ที่ จ ะถู ก มองว า มี ห ลากหลายลั ก ษณะ ไม ว า จะเป น สิ่ ง แวดล อ มทาง
ธรรมชาติ สภาพของเมือง แหลงที่อยูอาศัย หรือที่วางเปลา กลาวคือ พื้นที่ไมไดเปนสิ่งที่ดํารงอยู
กอนอยางถาวรตายตัว แตเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได หรือถูกผลิตขึ้นในลักษณะใหมๆ อยู
เสมอ ขึ้นอยูกับบริบท และชวงเวลา อีกทั้งมีการกําหนดรหัส และความหมายไวเพื่อใหผูคนได
เขาใจและสามารถใชพื้นที่ได แนวคิดดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา หากผูคนมองพื้นที่หรือมี
ปฏิบัติการตอกันดวยแลว ผูคนก็ตองรับรูและทําความเขาใจวา พื้นที่ที่เปนที่รวมของสิ่งที่ถูกสรางที่
มี ค วามแตกต า งและหลากหลายเป น พื้ น ที่ ท างสั ง คมที่ ไ ด ส ร า งรหั ส และความหมายที่ มี ผ ลต อ
ภาคปฏิบัติของผูคน
จากแนวคิดทั้งสองที่ไดกลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงกรอบแนวคิดที่ใชใน
การศึกษา ดังภาพประกอบ
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สภาพของพื้นที่
ในเขตเมืองยะลา
บริบทเมือง
บริบทเมือง
ยะลา ตัวตนคน ยะลา

ความหลากหลาย
ของกลุม
ชาติพันธุ

มลายูมุสลิม
บริบทเมือง
ยะลา

บริบทสังคม
วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
การเมือง

ภาพประกอบที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา

จากภาพประกอบที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดในงานศึกษาเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมใน
เขตเมืองยะลา ไดแสดงถึงตัวตนคนมลายูมุสลิมที่มี 3 สวนประกอบกันดังนี้ ในสวนแรกการแสดง
ตัวตนผานสภาพของพื้นที่ในเขตเมืองยะลา สวนที่สอง คือการแสดงตัวตนผานความหลากหลาย
ของกลุมชาติพันธุ สวนสุดทายการแสดงตัวตนผานบริบททางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ และ
การเมือง ซึ่งทั้งสามสวนไดแสดงถึงความเชื่อมโยงตอกัน และมีอํานาจของความสัมพันธที่แสดงถึง
ความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมที่อยูในเขตเมืองยะลา
คนมลายู มุ ส ลิ ม เป น กลุ ม ชาติ พั น ธุ ห นึ่ ง ที่ มี อ ยู อ ย า งหลากหลายในจั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง ได
ดํารงชีวิต ทํามาหากิน และอยูอาศัย รวมกับกลุมชาติพันธุอื่นเชน คนไทย คนจีน และคนปากีสถาน
เปนตน โดยเปนคนดั้งเดิมในทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
สามารถพบเห็นและรับรู ลัก ษณะที่บงชี้ เ ชน การแตงกาย ภาษาพูด และอาหารการกิ น เปน ต น
นอกจากนี้ก็จะมีลักษณะอื่นๆ ที่จะสามารถรับรูไดอีกจากการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวัน เชน การ
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ประกอบศาสนกิจในศาสนาอิสลาม การไปทํากิจกรรมที่มัสยิด การมีสวนรวมกับวัฒนธรรมมลายู
เชน การละเลน และการแสดง เปนตน
ในการศึกษาเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา ที่ไดนําแนวคิดเรื่องอัตลักษณ และ
พื้นที่ทางสังคม เปนกรอบแนวคิดในศึกษา เพื่อคนหาลักษณะของคนมลายูมุสลิมดังกลาว หากแต
การนิยามความหมายในทางทฤษฏีหลังสมัยใหม เปนเรื่องที่สามารถเห็นและรับรูวาการนิยาม
ความหมายนั้นมีความซับซอน และปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและชวงเวลา ดังนั้นกรอบแนวคิดที่ได
นํ า เสนอจึ ง ทํ า ให เ ห็ น ว า คนมลายู มุ ส ลิ ม จะมี ก ารแสดงตั ว ตนที่ เ ลื่ อ นไหล ซั บ ซ อ น และปรั บ
เปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ในเขตเมืองยะลา ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ และบริบททาง
สังคมอยางไร
คนมลายูมุสลิมที่มีการดํารงชีวิตภายใตสภาพพื้นที่ที่เปนแบบเมือง ที่มีวัฒนธรรมสมัยใหม
และมีการเปดรับความทันสมัยอยูเสมอ ประกอบกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ
จึงเกิดประเด็นขึ้นมาวา การดํารงชีวิตยอมตองมีการปะทะประสานระหวางกันหรือมีการขามไป
ขามมาระหวางพื้นที่ คนมลายูมุสลิมยอมตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตอกลุมคนมลายูมุสลิมและคน
อื่นๆ ดวยนั้นใหเปนไปตามบริบทสังคมในชวงเวลานั้นอยางไร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ใช เ ป น
แนวทางในการอธิบายตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา โดยมีแนวคิดในการศึกษาดังตอไปนี้
1. แนวคิดเรื่องอัตลักษณ
2. แนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคม
1. แนวคิดอัตลักษณ
สิ่งที่เปนคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของคน หรือของสิ่งใด มักจะถูกกลาวถึงในลักษณะของ
การใหคํานิยาม หรือใหความหมายอยูเสมอ เราสามารถพบเห็น และรับรูอยูเสมอจากประสบการณ
ของตนเอง และภายใตการรับรูจากการอยูในสังคม พรอมกันกับการเขาใจในคําหนึ่งที่เปนคําจํากัด
ความดังกลาว ที่เรียกวา “อัตลักษณ” การใหคํานิยาม และใหความหมายตอคําวา “อัตลักษณ” จึงมี
ไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับปรากฏการณ และบริบทที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ในการศึกษานีจ้ งึ ไดแบง
การนิยามความหมายของคําวาอัตลักษณไวดังนี้
1.1 พลวัตของแนวคิดอัตลักษณ
เรามักรูสึกวาอัตลักษณของใครหรืออะไรบางอยางนาจะหมายถึงคุณสมบัติที่เปน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งนั้น รวมไปถึงสิ่งที่เปนคุณสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่ง และมีนัย
ขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น ที่ทําใหสิ่งนั้นโดดเดนขึ้นมาหรือแตกตางจากสิ่งอื่น
ทวาในแวดวงสังคมศาสตรปจจุบัน ความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปแลว แนวโนมทางแนวคิดหลัง
สมัยใหม (Postmodernism) ทําใหเกิดการตั้งคําถามอยางมากกับวิธีการมองโลก การเขาถึง “ความ
จริง” ของสิ่งตางๆ รวมทั้งสิ่งที่เชื่อกันวาเปนความจริงที่เปน “แกนแกน” ของปจเจกบุคคล วิธีคิดใน
กระแสนี้รื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแกนแกนของปจเจกภาพ ความเปนปจเจกกลายเปน
เรื่องของการนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหล เปลี่ยนแปรไปไดตามบริบท มันมิไดหมายถึง
คุณสมบัติเฉพาะอีกตอไป (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 1) ดังงานศึกษาเรื่อง การสรางอัตลักษณของ
ชาวชุมชนแออัดในจังหวัดขอนแกน โดย นิลวดี พรหมพักพิง (2547) ไดกลาวถึง ชาวชุมชนรักษ
รถไฟวา มีการนิยามความหมายอัตลักษณความเปนตัวตนของชาวชุมชนรักษรถไฟ ชาวชุมชนรักษ
13
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รถไฟมีการนิยามความหมายความเปนตัวตนแตกตางกันไป ซึ่งมักจะอิงอยูกับเงื่อนไขการไดรับการ
ปฏิบัติ และการยอมรับจากผูที่ปฏิสัมพันธดวย ตลอดจนความแตกตางทางอาชีพ และฐานะทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเมื่ออยูภายนอกชุมชน หรือในภาวะบีบคั้นเรื่องที่อยูอาศัย พวกเขากลับ
นิยามวาเปนพวกเดียวกัน อัตลักษณของชาวชุมชนรักษรถไฟ จึงมีการเคลื่อนไหวไปมาและซอนทับ
กันอยูอยางหลากหลาย
ดวยการนิยามความหมายคําวาอัตลักษณที่สามารถเลื่อนไหล เปลี่ยนแปรไปไดตามบริบท
และไมไดมีความหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะอีกตอไปจึงมีการนิยามความหมายที่เปนคําที่ไดรับความ
สนใจมากคําหนึ่งในวงการวิชาการทางสังคมศาสตรตอการมองปรากฏการณที่มีตอคน กลุมคนใน
ลักษณะตางๆ เชน การมองวิถีชีวิตของคนในแตละรัฐชาติ เชน คนมลายู คนไทย และคนจีน เปนตน
จึงเรียกไดวาเปนอัตลักษณทางเชื้อชาติ หรือการมองวิถีชีวิตของกลุมชน กลุมวัฒนธรรมของชนชาติ
หรือเชื้อสาย ก็สามารถเรียกไดวาเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ แมแตความเปนเพศ ทั้งชายและหญิงก็
สามารถเรียกไดวาเปนอัตลักษณทางเพศ เปนตน เปนลักษณะที่เกิดจากการปฏิบัติตนของผูชายและ
ผูหญิงในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง รวมไปถึงการนิยามความหมายอัตลักษณในลักษณะ
ตางๆ เชน อัตลักษณที่เปนไปตามกระบวนการทางสังคม หรือเกิดจากจิตสํานึกของบุคคล เปนตน
การศึกษาเรื่องอัตลักษณเพื่อใหเขาใจในสวนที่เกี่ยวของกับที่มาของความหมาย ริชารด
เจนกินส (Richard Jenkins) (1966) ไดกลาวถึงคําวา อัตลักษณ (Identity) วามีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน เดิมใชคําวา idem ซึ่งมีความหมายวาเหมือนกัน (The same) อยางไรก็ตามโดยพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณมีความหมาย 2 นัยยะดวยกัน คือความเหมือน และความเปนลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางกันออกไป นั่นคือการตีความหมายความเหมือนกัน บนพื้นฐานของความสัมพันธ
และการเปรียบเทียบกันระหวางคน หรือสิ่งของในสองแงมุมมอง คือความคลายคลึงและความ
แตกตาง และชี้ใหเห็นอีกวา อัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมา
พรอมกับคน หรือสิ่งของแตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น และมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา
(อางใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547: 32-33) จะเห็นไดวาที่มาและความหมายของคําวาอัตลักษณเพื่อจะ
หาความเหมือน และความตางของลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนคนหรือสิ่งของเพื่อที่จะบอก
ไดวาคนหรือสิ่งของนั้นเปนอยางไรภายใตบริบทที่ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
ความหมายคําวาอัตลักษณดังกลาว สอดคลองกับความหมายที่เบอรเจอรและลัคแมน (Peter
Berger and Thomas Luckmann) (1967) ที่ใหความหมายคําวาอัตลักษณวา อัตลักษณถูกสรางขึ้น
โดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั่ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธทางสังคมเปนหลัก กลาวโดยอีกนัยหนึ่ง
อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเปนใครและคนอื่นเปนใคร นั่นคือเปนการ

15

กอปรขึ้ น และดํ า รงอยู ว า เรารั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตั ว เองอย า งไร และคนอื่ น รั บ รู เ ราอย า งไร โดยมี
กระบวนการทางสั ง คมในการสร า ง และ สื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ ทั้ ง นี้ ย อ มขึ้ น อยู กั บ บริ บ ทของ
ความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่นๆ ดวย (อางใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547: 33) โดยภาพ
ของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมในการทํากิจกรรมตางๆ ก็สามารถเห็นอัตลักษณที่มีตอคนที่
กําลังดําเนินชีวิตในสังคมเชน การมองภาคปฏิบัติการของคนในกลุมอาชีพ หรือกลุมคนที่ใหความ
สนใจในสิ่งใดสิ่งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม เชน การรวมกลุมเปนสมาคม ชมรม และกลุมเลนกีฬา
เปนตน จึงเขาใจไดวาในสังคมที่มีคนที่หลากหลาย และมีความซับซอนในลักษณะตางๆ เชน มีการ
ประกอบอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และการศึกษาที่แตกตางกัน เมื่อมีการพบเจอ รวมตัว หรือทํา
กิจกรรมรวมกัน ตางก็จะรับรู และปรับเปลี่ยนอัตลักษณความเปนตัวตนของตนเองใหเขากับกลุมที่
ไดพบเจอในสังคม
หากแตยังมีคําอธิบายคําวาอัตลักษณในแงที่มีมุมมองวาคนหนึ่งคนสามารถมีอัตลักษณได
หลากหลายขึ้นอยูกับวาอยูสถานะใด โดยประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33) ไดอธิบายวา อัตลักษณมีทั้งที่
เปนระดับปจเจก (Individual) และอัตลักษณรวมของกลุม (Collective) ในระดับปจเจกบุคคลคน
หนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง เชน เพศสภาพ กลุมชาติพันธุ ชาติ ชวงชั้นทางสังคม
อาชีพ และศาสนา เปนตน ในขณะที่อัตลักษณรวมของกลุมนั้น ความเปนอัตลักษณรวมถูกสรางขึ้น
บนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกัน
ของกลุมนั้น ยอมมีความแตกตางกับกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะของกลุม
ตนดวย เราจึงสามารถมองวาอัตลักษณนั้นเกิดขึ้นในทุกหนทุกแหง ขึ้นอยูกับวาเราไดแสดงตัวเรา
เองในสถานการณใด
ขณะเดียวกันการใหความหมายของคําวาอัตลักษณที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนตัวตนของคน
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยูกับบริบทสังคมจะใหความหมาย โดยที่สมหมาย ชินนาค (2547: 150151) กลาวถึงคําอธิบายความหมายของคําวาอัตลักษณของ ฉลาดชาย รมิตานนทวา อัตลักษณ
หมายถึงสิ่งที่เรารูสึกวาเปนเราหรือพวกเรา แตกตางจากเขา พวกเขา หรือคนอื่น อัตลักษณไม
จําเปนตองมีหนึ่งเดียว แตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวเรา พวกเรา อัตลักษณ
ไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม (social construct) อัตลักษณจึง
จําเปนตองมีกระบวนการสรางความเหมือนระหวาง “พวกเรา” หรือ “คนอื่น” หรือ “กระบวนการ
สรางอัตลักษณ” เกิดควบคูกันไป เชน อัตลักษณของวัยรุนปจจุบันกับวัยรุนในอดีตก็จะมีความ
แตกตางกันไป เนื่องจากกระบวนการสรางอัตลักษณท่ีแตกตางกัน อัตลักษณในลักษณะดังกลาวเรา
จะเห็นความลื่นไหลของคนในการดํารงชีวิต แมวาคนหรือกลุมคนจะมีความเหมือนกันก็ตาม กลุม
ความชอบเดียวกัน หากสถานการณเปลี่ยนไปก็จะทําใหอัตลักษณของคนกลุมนั้นเปลี่ยนไปดวย
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ดานความหมายของอัตลักษณที่ถูกมองวาคนหรือสิ่งของมีอัตลักษณที่มีลักษณะที่ลื่นไหล
ไมตายตัว ดังที่พัฒนา กิติอาษา (2546) มองวาอัตลักษณไมใชความหมายที่มีอยูแลวโดยอัตโนมัติใน
ตัวมันเอง หรือกําเนิดขึ้นพรอมๆ กับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและมีลักษณะเปน
พลวัตอยูตลอดเวลา สาระสําคัญของความหมายของอัตลักษณ จึงเปนทั้งจิตสํานึกสวนตัวและ
จิตสํานึกสวนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามวาตัวเองคือใคร มีความหมายอยางไรแตกตาง
จากคนอื่น กลุมอื่นในสังคมอยางไร และใชอะไรเปนเครื่องหมายในการแสดงออกถึงอัตลักษณ
ดังกลาว (อางใน ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2548: 31) ซึ่งจะเห็นไดวาอัตลักษณในความหมายนี้ได
ชี้ใหเห็นวาอัตลักษณเปนสิ่งที่ไมไดมีอยูแลวแตเกิดจากจิตสํานึกในการนิยามแกตัวเองที่สรางขึ้นอยู
ตลอดเวลา ดังงานศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณและวิธีการดํารงรักษาอัตลักษณสําคัญของ
ชาวมอญ อําเภอพระประแดง โดย เกศสิรินทร แพทอง (2546) ไดกลาวถึงอัตลักษณของชาวมอญ
โดยสรุปคือ อัตลักษณสามารถแบงออกไดเปนอัตลักษณทางสังคม และอัตลักษณทางวัฒนธรรม
โดยสิ่งที่บงชี้ความเปนมอญคือ ประเพณี ภาษาและการแตงกาย ลักษณะนิสัยเดนของชาวรามัญ คือ
ชอบทําบุญ ยึดหลักศาสนาเปนแกนของชีวิต รักสงบ มีน้ําใจ และยังพบวา อัตลักษณสําคัญของชาว
มอญพระประแดง คืออัตลักษณทางประเพณี อัตลักษณดานนิสัยการทําบุญ ยึดหลักศาสนา นิยมการ
เขาวัด และอัตลักษณทางภาษา รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ พบวา อัตลักษณที่ปรับเปลี่ยน คือ
การแตงกาย อาหาร ที่อยูอาศัย พิธีกรรมตางๆ ความเชื่อคานิยม การละเลน ดนตรี ศิลปะ อัตลักษณที่
เปลี่ยนไปเกือบหมดคือ ภาษา ภูมิปญญาดานรักษาโรค และภูมิปญญาดานอาชีพ และการนับถือผี
จะเห็นวาอัตลักษณของชาวมอญเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น และมีความเปนพลวัตจากความเปนมอญ เชน
ประเพณี วัฒนธรรมมอญ ความเชื่อทางศาสนา และอัตลักษณบางอยางก็มีการปรับเปลี่ยนไป
อยางไรก็ตามในการศึกษาในประเด็นเรื่องอัตลักษณนั้น สิ่งที่ตองนํามาพิจารณานั่นคือการ
ไมไดเพื่อจะคนหาคุณสมบัติ ลักษณะ หรือแบบแผนของคนหรือสิ่งใด หรือที่เรียกกันวาเอกลักษณ
ดังที่ อุมารินทร ตุลารักษ (2550) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางของอัตลักษณกับเอกลักษณวา อัตลักษณ
แตกตางจากคําวา เอกลักษณตรงที่วา เอกลักษณคือสิ่งที่เปนคุณสมบัติเฉพาะของคน หรือสิ่งหนึ่งที่
ทําใหสิ่งนั้นหรือคนนั้นโดดเดนขึ้นมาหรือตางจากสิ่งอื่น สวนอัตลักษณนั้นแมวาจะเปนคุณสมบัติ
ที่แสดงใหเห็นความเปนสิ่งตางๆ หากแตก็ขึ้นอยูในลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปริบท
แวดลอม เนื่องจากอัตลักษณเปนสิ่งที่สรางขึ้นตามสถานการณ จึงสามารถเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนได
ไมคงที่ หากปริบทและสถานการณนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปความแตกตางในเรื่องมโนทัศนของการให
นิยามความหมาย และคุณสมบัติเฉพาะของทั้งคําวา อัตลักษณและเอกลักษณ ผนวกกับแนวโนม
ของทฤษฏีหลังสมัยใหมในปจจุบัน ทําใหเกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่ง
ต างๆว า ความเป น คุ ณสมบั ติเ ฉพาะตนนั้น เป น สิ่งถูก สรางขึ้น ภายใตเ งื่อ นไขตางๆ ที่ส ามารถ
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แปรเปลี่ยนไปตามปริบททางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นคําวาอัตลักษณจึงเปนคําที่สามารถแสดงให
เห็นคุณสมบัติเฉพาะซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามบริบทตางๆ ไดเปนอยางดี
จากคํานิยามของอัตลักษณที่กลาวมา ในชั้นตอมาก็คือ การศึกษาวากระบวนการกอตัว
ของอัตลักษณนั้นเปนอยางไร แบเกอร (Barker) (2000) กลาววา อัตลักษณไมใชเรื่องที่ติดตัวมากับ
ธรรมชาติ (Anti-Essentialism) หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (Socially Construction)
และอัตลักษณเกิดขึ้นไดจากปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน เวลาที่มีใคร “บอก” วา เราเปนอยางไร หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา อัตลักษณเกิดมาจากการสั่งสมผลผลิตของวาทกรรม (Product of Discourse)
เชนเรารับรูวาอัตลักษณของเรา ในฐานะผูหญิงตองเปนอยางไร เพราะเราไดยินคนพูดถึงเราวา “เปน
ลูกผูหญิงเขาไมกระโดกกระเดกเขาตองเรียบรอยเขาตองรูจักการบานการเรือน” (กาญจนา แกวเทพ,
2549: 132)
สวนความหมายอัตลักษณของ แคเธอรีน วูดเวิรด (Woodward) (1997) ไดกลาววา
อัตลักษณเปนสิ่งที่ชี้วาเราเปนใคร และสัมพันธกับคนอื่นอยางไร และสัมพันธกับโลกที่เราอยู
อยางไร อัตลักษณบงบอกหนทางในการที่เรามีความเหมือนหรืออยูในสถานะรวมกันกับคนอื่น
หรือหนทางที่บอกวาเราแตกตางจากคนอื่นอยางไร ซึ่งเปนการแบงแยกโดยการใชความแตกตาง
(Woodward 1997: 1-2) ในสวนของความหมายนี้ มองอัตลักษณวาเปนผลที่ถูกมองไปยัง
ปรากฏการณที่มีตอบุคคลวามีอัตลักษณอยางไร
จะเห็นไดวา การศึกษากลุมชาติพันธุในอดีต เปนการมองแตเพียงลักษณะทางกายภาพ
เทานั้น อีกทั้งเปนการมองแบบหยุดนิ่ง ไมมีการเคลื่อนไหว และไมปรับเปลี่ยนตอการแสดงตัวตน
ในดานตางๆ ในสังคม หากแตในการศึกษาอัตลักษณของกลุมคนไมวาจะเปนกลุมใดในมโนทัศน
หลังสมัยใหม จะมีลักษณะที่ไมตายตัว และไมเปนแบบเดียว ขึ้นอยูกับวาภายใตการที่คนไดปะทะ
ประสานกับคนอื่นและบริบท จะมีการขับเนนและแสดงออกอัตลักษณอยางไร
1.2 ความแตกตางระหวางเชื้อชาติกับชาติพันธุ
คําวา “กลุมชาติพันธุ” (ethnic) มีที่มาจากคําในภาษากรีซ ethnos ซึ่งหมายถึงพวกคนที่ไมมี
ศาสนาหรืออารยธรรม (heathen or pagan) นัยความหมายดังกลาวใชกันมาในภาษาอังกฤษ จาก
กลางศตวรรษที่ 14 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 และคอยๆ กลายความหมายสูมโนทัศน race (Eriksen,
1999: 33 อางใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 69) มโนทัศน race เปนมโนทัศนที่แบงกลุมคนเปน
เผาพันธุตางๆ ดวยหลักเกณฑของลักษณะทางกายภาพซึ่งสิ่งที่เดนชัดมากก็คือสีผิว เปนการใช
คําอธิบายเชิงกายภาพมากําหนดลักษณะเหนือกวาทางสังคมวัฒนธรรม คําวา race มีบทบาทมากกับ
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การใหความชอบธรรมแกการแผขยายของจักรวรรดินิยม และการลาอาณานิคมของมหาอํานาจคน
ผิวขาวในศตวรรษที่ 19 (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 69)
แนวคิดเรื่องเชื้อชาติ (Race) นําไปสูความไมเทาเทียมกันของมนุษย ที่ปรากฏอยางเดนชัด
คือการที่ชาวตะวันตก (ผิวขาว) เขาไปเปนเจาอาณานิคมในภูมิภาคตางๆ โดยชาวผิวขาวจะเปนผูนํา
และเจานาย สวนชนพื้นเมืองหรือเจาของดินแดนเดิมนั้นจะเปนลูกจางและทาส ทําใหเกิดลักษณะ
ทางสังคมที่ถูกแบงเปนชนชั้น กอใหเกิดการเหยียดสีผิวขึ้นมาโดยปริยาย โดยมีความเชื่อที่วาคนผิว
ขาวฉลาดกวาคนผิวสีนั่นเอง แนวคิดการแบงกลุมคนตามลักษณะทางเชื้อชาติไดนําไปสูนโยบาย
การรักษาความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติ
ตอมาชวงทศวรรษที่ 30-40 นักมานุษยวิทยาในอเมริกาบางกลุมก็ออกมาปฏิเสธและตอตาน
ความคิดเรื่องเชื้อชาติวาไมมีจริง มีแตความคิดเรื่องการจัดประเภทตามความดี ความชั่วของมนุษย
เทานั้น ทั้งนี้ ก็มาจากปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกาในขณะนั้น นั่นคือการที่ชาว
ผิวขาวทําการกดขี่ชาวผิวดํา จนกระทั่งถึงชวงทศวรรษที่ 60 แนวคิดเรื่องเชื้อชาติคอยเลือนสลายไป
สวน "ชาติพันธุ" เปนคําที่นักมานุษยวิทยาตะวันตกใชกันอยางแพรหลาย แนวคิดนี้เกิดขึ้น
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนยุคปลดปลอยอาณานิคม สงผลใหเกิดประเทศหรือรัฐชาติใหม
มากมาย แตละรัฐชาติไดรวมเอากลุมคนที่มีความหลากหลายเขาดวยกัน และตางก็ตองการความเปน
เชื้อชาติเดียวกันเพื่อความเปนปกแผนของรัฐชาตินั้นๆ
อยางไรก็ตาม ความเปนเชื้อชาตินั้นกลับมีการแบงชนชั้นที่ไมเทาเทียมกัน และยังเนนถึง
เรื่องความสัมพันธทางสายเลือด แนวคิดเรื่องเชื้อชาติจึงเปลี่ยนเปนแนวคิดเรื่องชาติพันธุเพราะไมมี
การแบงชนชั้นและยึดเอาความสัมพันธกับดินแดนมากกวาทางสายเลือด ดังนั้นนักมานุษยวิทยาจึง
นําคําวาชาติพันธุ เขามาใชแทนที่คําวาเชื้อชาติ เพื่อใชในการศึกษากลุมคนที่มีวัฒนธรรมความ
เปนมารวมกัน และมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ชาติพันธุจึงเปนหนวยทางสังคมที่เปนแกนแทอยู
บนลักษณะดั้งเดิมเชน ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการสืบเชื้อสายตามระบบเครือญาติ
โดยกลุ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ ของรากเหง า ดั้ ง เดิ ม คื อ กลุ ม ที่ เ ชื่ อ ว า สามารถดํ า รงอยู ไ ด ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแตก็คงดํารงอัตลักษณดั้งเดิมเอาไว โดยไมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมดวย
(ภัทรมน กาเหย็ม, 2550)
1.3 อัตลักษณทางชาติพันธุ
ดวยความเปนมาของคําวาชาติพันธุ ที่ใชศึกษากลุมคนที่มีวัฒนธรรมความเปนมารวมกัน
ที่มาแทนคําวาเชื้อชาติซึ่งศึกษากลุมคนดานชนชั้นที่ไมเทาเทียมกัน และความสัมพันธทางสายเลือด
จึงเปนที่มาของการวิจัยทางสังคมศาสตร และมานุษยศาสตร ในเรื่องอัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่
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มีอยูทั่วไปในโลกนี้ และเปนที่มาของการศึกษาอัตลักษณดานหนึ่งที่เรียกวา “อัตลักษณทางชาติ
พันธุ” (Ethnic Identity)
แมวาในอดีตมีการศึกษาเรื่องอัตลักษณและเรื่องอัตลักษณทางชาติพันธุดวยนั้น ความหมาย
ของอัตลักษณทางชาติพันธุจึงมีลักษณะที่เปนแบบดั้งเดิม เชน ศึกษาภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และการสืบเชื้อสายตามระบบเครือญาติของกลุมชาติพันธุเปนอยางไร ซึ่งมีลักษณะที่หยุด
นิ่ง และผูกติดกับความหมายเดิม แตเมื่อแนวคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism) เขามามีบทบาทใน
การศึกษาวิจัย จึงมีการนิยามความหมายอัตลักษณทางชาติพันธุ ในลักษณะที่มีความเคลื่อนไหว ไม
หยุดนิ่งกับความหมายเดิม มีกระบวนการสรางความหมายใหมเสมอ จึงสามารถเห็นถึงความลื่น
ไหลของคนที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา บริบททางสังคมได ดังที่ สมหมาย ชินนาค
(2547: 150-151) ไดอธิบายวา สิ่งที่ทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุนั้นๆ รูสึกรวมกันวาเปนพวก
เดียวกัน และรูสึกแตกตางจากกลุมชาติพันธุอื่น ในแงนี้การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณทาง
ชาติพันธุ จึงหมายถึงการศึกษากระบวนการสราง “ความเหมือน”และ“ความตาง” ดังกลาว
เชนเดียวกันกับ วันดี สันติวุธิเมธี (2545: 219-21) ที่กลาวถึงกระบวนการสรางอัตลักษณ
ทางชาติพันธุ เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธทางสังคมที่สลับซับซอน หลากหลาย ไมหยุดนิ่ง มาตั้งแต
อดีต สันนิษฐานกันวากลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ณ ชวงเวลาเดียวกัน
มีการติดตอสัมพันธทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ จนถึงการรบราฆาฟนกัน ความสัมพันธ
ดังกลาวกอใหเกิดการหยิบยืม และผสมปนเปทางวัฒนธรรมระหวางกัน ดังนั้นเมื่อกลุมชาติพันธุแต
ละกลุมตองรักษาความเปนหนึ่งเดียว หรือความเปนปกแผนในพวกเดียวกัน กระบวนการสราง
อัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อสราง “ความเหมือน” ใน “พวกเรา” และ “ความตาง” ใน “พวกเขา” จึง
เกิดขึ้น ในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการสรางขึ้นมาใหมอยางสิ้นเชิง และการหยิบยืมบางสวนทาง
วัฒนธรรมของคนอื่นมาทําใหเปนของเรา อัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นในยุคหนึ่ง อาจนํามาใชจําแนก
ความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุนั้นๆ ไดดีในยุคหนึ่ง แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณ
ดังกลาวอาจใชไมไดผล เนื่องจากกลุมชาติพันธุแตละกลุมมีการปรับตัว และหยิบยืมวัฒนธรรม
ระหว า งกั น ด ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ อัต ลั ก ษณ เ กา มีพ ลั งน อ ยลงอั ตลั ก ษณใ หมจึ งถู ก สร า งขึ้น มาทดแทน
อัตลั กษณ จึ งเป นสิ่งที่ไมแ นนอนตายตัวและไมห ยุด นิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลัก ษณใหม จึง
เกิดขึ้นไดเสมอภายใตกาลเวลา และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป (อางใน สมหมาย ชินนาค, 2547:
151-152)
อัตลักษณทางชาติพันธุมิใชผลผลิตของเชื้อชาติ ชนชาติ และวัฒนธรรม หากแตอัตลักษณ
ถูกสรางขึ้นและสรางใหมเปนกระบวนการอยางสัมพัทธกับบริบท และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และการเลื่อนไหลของเครือขายแหงความสัมพันธเชิงอํานาจ ประเด็นสําคัญในการ
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ทําความเขาใจกับอัตลักษณทางชาติพันธุในลักษณะสัมพัทธจึงอยูที่วาอัตลักษณทางชาติพันธุไมอาจ
ดํารงอยูอยางโดดๆ แยกออกตางหากจากความสัมพันธกับชนกลุมอื่นๆ กระบวนการสรางอัตลักษณ
ในบริบทของ “ความเปนชาติพันธุ” (Ethnicity) จึงไมอาจแยกออกไดจากความสัมพันธเชิงอํานาจ
และโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง และสัญลักษณ (สมหมาย ชินนาค, 2547: 153154) สอดคลองกับงานศึกษา เรื่องปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
จังหวัดยะลาโดย แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง (2546) ไดศึกษากลุมชาติพันธุสองกลุมชาติพันธุที่อยูในบริเวณ
เดียวกัน นั่นคือชาติพันธุมลายูมุสลิมและกลุมชาติพันธุจีน กลาวถึงอัตลักษณของคนสองชาติพันธุที่
ดํารงอาศัยอยูในยานสายกลาง นั่นคือ คนไทยมลายูมุสลิมและคนไทยจีน ซึ่งตางก็แสดงอัตลักษณ
ของตนเองออกมาในบริบทที่สามารถกระทําได ภายใตความสัมพันธในลักษณะของการทําธุรกิจ
การค า เนื่อ งจากทั้ ง สองกลุ ม ชาติ พัน ธุนั้ น ดํา รงอาศัย อยูใ นย า นการคา ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถ
ดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองได ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี การนับถือศาสนา เปนตน
ที่ผูกโยงอยูกับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกันและมีการปรับเปลี่ยน เลือกรับ เลือกใชอัตลักษณ
ระหวางกัน
สําหรับการนิยามความหมายสูการศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุ โดยที่ มิเชล เมอรมอน
(Michael Moermon) (1965) พบวาการที่สมาชิกในกลุมชาติพันธุหนึ่งๆ จะบอกวาตัวเองเปนใครนั้น
ตองขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจที่พวกเขามีกับกลุมอื่นๆ ดวย (อางใน ประสิทธิ์
ลีปรีชา , 2547: 35) ดังงานศึกษาเรื่อง ฝนกับมง:พลวัตความหลากหลายและความซับซอนแหง
อั ตลั ก ษณ ข องคนชายขอบ โดย อรัญ ญา ศิ ริผ ล (2544) ได ศึก ษาอั ตลั ก ษณ ค นมง ทํ าใหค น พบ
นัยสําคัญในประเด็น “อัตลักษณ” ทางชาติพันธุสองประการคือ ประการแรก อัตลักษณความเปน
ชาติพันธุไมไดถูกผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหนึ่งเสมอไป ไมวา ชาวมงกลุมใด หรือแมแตรัฐใหมี
นิยามความหมายอยางหยุดนิ่งตายตัวเปนแบบเดียวเสมอไป แต “อัตลักษณ” ความเปนชาติพันธุ
กลับเปนการสรางขึ้น และสามารถถูกสรางขึ้นใหมใหมีความหลากหลาย และซับซอน มีความเลื่อน
ไหลและเปลี่ยนผาน เพื่อใชเปนยุทธวิธีในการตอรอง และนําเสนอตัวเองที่ลื่นไหล ไปตามเงื่อนไข
สถานการณ และผลประโยชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง และประการที่สอง อัตลักษณความ
เป น ชาติ พั น ธุ ไ ม อ าจถู ก มองเป น หนึ่ ง เดี ย วแบบ “ชนเผ า ” ดั้ ง เดิ ม ที่มี รู ป แบบเฉพาะเจาะจง แต
อัตลักษณความเปนชาติพันธุของมง กลับมีความหลากหลายซับซอนที่ขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวาง
อํานาจเชิงสัญลักษณ ในฐานะโครงสรางที่รัฐกระทําการครอบงํากับผูกระทําที่มีชีวิตอันแตกตาง
หลากหลายซับซอนมากขึ้นจากประสบการณ การเรียนรู ฐานะชนชั้น และรุนวัย ทําใหการเลือก
ยอมรับและแสดงอัตลักษณของแตละกลุมแตกตางหลากหลายและซับซอนมากขึ้นดวย
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ดั ง นั้ น อั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ จึ ง เป น กระบวนการสร า งอั ต ลั ก ษณ ที่ พ ยามทํ า ให เ กิ ด
ความรูสึกรวมหรือแตกตางไปจากคนกลุมอื่น ซึ่งในแงหนึ่งจะเห็นวาอัตลักษณของความเปนชาติ
พันธุไมใชเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นใหมีอุดมการณ หรือมีจิตสํานึก
รวมในความเปนชาติพันธุนั้น ขณะเดียวกันภายใตการเปนชาติพันธุก็ไมไดมีลักษณะที่คงที่ เพราะ
อุดมการณหรือจิตสํานึกรวมในความเปนชาติพันธุนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนตามเวลา และสถานการณ
ที่ชาติพันธุนั้นเผชิญอยู การศึกษาที่เกี่ยวของกับอัตลักษณดังกลาวชี้ใหเห็นวาอัตลักษณหรือความ
เปนตัวตนของบุคคลถูกใหความสําคัญมากขึ้นภายใตวิกฤตการณที่สําคัญ ที่นําไปสูการแบงแยกวา
ใครเปนพวกเดียวกับเรา หรือใครเปนคนอื่น ซึ่งในแงนี้อัตลักษณยอมเกี่ยวของกับอํานาจของการ
นิยามความหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจากอํานาจในการนิยามจากคนสวนใหญและอํานาจในการนิยามใน
ฐานะที่บุคคลหรือกลุมบุคคลพยายามจะบงบอกวาตนเองเปนใคร มีความเหมือนหรือแตกตางจาก
คนอื่นอยางไร ทั้งนี้ก็เพื่อการจัดรูปแบบความสัมพันธกับคนอื่นและระบบในสังคม
2. แนวคิดพื้นที่ทางสังคม
พื้นที่ไมไดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดังเชนลักษณะการเกิดขึ้นของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แตเปน
สิ่งที่ถูกสรางใหเกิดขึ้น และมีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ ซึ่งแตละสังคม วัฒนธรรมก็จะมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นการเกิดขึ้นของพื้นที่ จึงทําใหมีการศึกษาและใหความหมายหลายลักษณะขึ้นอยู
กับลักษณะของพื้นที่นั้น
2.1 ความหมายของพื้นที่ในทางสังคมศาสตร
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ อองรี เลอเฟบ (Henri Lefebvre) (1991) กลาววา พื้นที่มิไดเปนแค
เพียงอาณาบริเวณอันวางเปลาแตเปนสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยสังคม ทั้งยังเปนสิ่งที่มีมิติของความคิด
และจิตใจ (mental thing) ปะปนอยูในตัว (อางใน ไพโรจน คงทวีศักดิ์, 2548: 77) อยางไรก็ดีก็ไม
อาจปฏิเสธไดวา ในพื้นที่แตละแหงนั้น ยอมตองมีความสัมพันธของกลุมคนที่กระทําอยูในพื้นที่ ซึ่ง
สุรพงษ ยิ้มละมัย (2550) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคนกับ “พื้นที่” วาเปนสิ่งที่มิอาจแยกขาด
จากกันเนื่องจากบุคคลยอมปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในพื้นที่ลักษณะหนึ่งเพื่อสื่อความหมาย วิธีคิด
หรือประสบการณโดยการสรางความหมายผานภาษาหรือความหมายโดยรหัส (Signifiers) พื้นที่ใน
แตละแบบหรือแตละแหงก็จะมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งในแงของทาทีที่เผยตัว
ชวงชิงการสรางกฎเกณฑ หรือใหความสําคัญกับพื้นที่แตกตางกัน (สุรพงษ ยิ้มละมัย, 2550: 10-11)
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ในการอธิบายปรากฏการณในพื้นที่ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2543) ไดกลาว
ว า ในป จ จุ บั น มโนทั ศ น เ กี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ก็ เ ป น มโนทั ศ น ที่ สํ า คั ญ และกํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มอย า ง
กวางขวางในวงวิชาการทางมานุษยวิทยายุคเปลี่ยนสหัสวรรษ ที่จัดอยูในทฤษฏีสังคมศาสตรยคุ หลัง
สมัยใหม (postmodernism) (อางใน สมหมาย ชินนาค, 2547: 156) ซึ่งในอดีตการศึกษาเรื่องพื้นที่
ยังไมไดรับความสนใจมากนัก ซึ่งกอนหนาที่มโนทัศนเกี่ยวกับพื้นที่ (space) จะเขามายึดครองพื้นที่
ในทฤษฏีสังคมศาสตรนั้น พื้นที่ถูกมองในเชิงความเปนจริงทางเรขาคณิต คือมองวาพื้นที่ประกอบ
ขึ้นและวัดไดดวยมิติความกวาง ความยาว และความลึก ศึกษาไดเชิงกายภาพในฐานะเปนความจริง
เชิงประจักษ ภาษาที่ใชในการบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่จึงเปนภาษาเชิงปริมาตร (volumetric language)
ความเปนจริงเชิงกายภาพนี้ เปนสิ่งที่ถูกกําหนดใหในฐานะเปนมิติของการอยูในโลกของสิ่งตางๆ
สสารทุกชนิดดํารงในพื้นที่ ดังนั้นพื้นที่จึงเปนความเปนจริงและเงื่อนไขถูกกําหนดมาให ในแงนี้
พื้นที่จึงมีความ “วางเปลา” คือปลอดพนจากการใหคุณคา ไมไดขึ้นอยูกับหรือรับใชผลประโยชน
ของใคร จึงปลอดจากอํานาจและการเมือง ดูมีความเปนกลางโดยธรรมชาติในสามัญสํานึกของคน
ทั่วไป (สมหมาย ชินนาค, 2547 :156-57)
อยางไรก็ตามเมื่อมีการใหความสนใจเรื่องพื้นที่มากขึ้น แนวคิดเรื่องพื้นที่จึงไดรับการ
นิยามความหมายดังเชน อภิญญา เฟองฟูสกุล นักสังคมศาสตรสายทฤษฏีหลังสมัยใหมกลับมอง
“พื้นที่” ในฐานะ “สิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมที่ประจุไวดวยความหมาย” (coded space) พื้นที่ทาง
กายภาพตางๆ เชน เกาะ ปา สวนสาธารณะในเมือง หรือพื้นที่ในบานเรือนมิไดเปนเพียงวัตถุหรือที่
วางหรือสภาพแวดลอมขางนอกตัวเราที่มีไวเพื่อใหคนใชประโยชนเทานั้น วิธีการจัดการพื้นที่
เหลานั้นสะทอนวิธีคิดที่เรามีตอพื้นที่ ลักษณะที่ชาวบานใชสอยพื้นที่ในปาทําใหเราทราบวาพวก
เขามีภาพของปาในฐานะพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีจารีตขอหามและพิธีกรรมที่สะทอนความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางคนในหมูบานที่ใชพื้น
ปานั้น ทั้งหมดนี้ทําใหเห็นภาพวาการนิยามและจัดการพื้นที่เกี่ยวของกับการที่ปจเจกนิยามตําแหนง
ของตัวเขาในสังคมและในจักรวาลวิทยาอยางไร (สมหมาย ชินนาค, 2547: 157) จะเห็นไดวาพื้นที่
เปนสิ่งที่ไดรับความสนใจตอผูที่เกี่ยวของและใหความสนใจ เนื่องจากมีปรากฏการณในแงตางๆ ที่
สงผลตอตัวมนุษย เชนดานความเชื่อ ความเชื่อที่ถูกนิยามผานพื้นที่นั้น
ในอีกแงหนึ่งพื้นที่เปนที่สําหรับชวงชิงกันของคนหลายกลุมเพื่อทํากิจกรรมบางอยาง ดังที่
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร มองวา พื้นที่ตางๆ ที่หอมลอมเราอยูในสังคม จึงเปนพื้นที่ทางการเมือง
(political space) แบบหนึ่งดวย เปนการเมืองของพื้นที่ (the political of space) และเปนพื้นที่ของ
การเมือง (the space of political) ที่สังคมแตละแบบแตละยุคสมัยผลิตหรือกําหนดขึ้น พื้นที่แตละ
แบบแตละยุคสมัยก็จะมีภาคปฏิบัติการหรือจารีตปฏิบัติวาดวยพื้นที่ (spatial practical/the practices
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of space) แตกตางกันไป ฉะนั้น พื้นที่จึงมิใชเรื่องของธรรมชาติลวนๆ แตพื้นที่เปนเรื่องของการชวง
ชิงการนําในการกําหนดกฎเกณฑ กติกา ในการสราง ควบคุม ตรวจตรา การระบุ การใหคุณคา
ความหมาย และการกําหนดความสูงต่ําของพื้นที่/สถานที่แบบตางๆ ในสังคมมากกวา เชน บาน
หมู บ า น ตํ า บล อํ า เภอ จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค ประเทศ โลก จั ก รวาล เมื อ งกั บ ชนบท หรื อ ประเทศ
ศู น ย ก ลาง กึ่ ง บริ ว าร/ชายขอบนอก และประเทศบริ ว าร/ชายขอบนอก เป น ต น เมื่ อ เป น เช น นี้
ชีวิตประจําวันของคนในสังคม จึงเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่องพื้นที่อยางมาก เปนชีวิตที่เต็มไปดวย
การตอสูเพื่อชวงชิงการนําในการนิยาม/ใหความหมายกับพื้นที่/สถานที่รอบตัว และเมื่อพื้นที่เปน
เรื่องของการผลิต/สราง ดังนั้นบรรดาองคความรูตางๆ ที่ดํารงอยูเกี่ยวกับพื้นที่ (space) ความรู
(knowledge) และอํานาจ (power) จึงแยกกันไมออก และถือเปนสารัตถะของสิ่งที่เรียกวา “การเมือง
(เรื่อง) ของพื้นที่/พื้นที่ (เรื่อง) ของการเมือง” (สมหมาย ชินนาค, 2547: 157-58)
ความสัมพันธระหวางพื้นที่กับการเมืองและพื้นที่กับรัฐดังกลาว จึงสอดคลองกับงานศึกษา
เรื่อง ความเปนชายขอบและการสรางพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวดาระอั้งใน
อําเภอเชียงดาว โดย วาสนา ละอองปลิว (2546) มองวาเนื่องจากเปนคนพลัดถิ่นที่เขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทยและถูกเบียดขับใหเปนคนชายขอบทั้งๆ ที่เปนคนชายขอบอยูแลว จึงกลาวไดวาเปนคน
ชายขอบของชายขอบซึ่งถูกทําใหไรพื้นที่ ชาวดาระอั้งก็ไมไดจํานนตอภาวะดังกลาวอยางเฉื่อยชา
แตไดทําการตอรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมของตน แตสถานภาพที่เปราะบางทําใหกระบวนการ
สรางพื้นที่ทางสังคมของชาวดาระอั้งไมไดปรากฏผานการตอตาน การเผชิญหนากับอํานาจโดยตรง
แตพื้นที่ทางสังคมถูกสรางขึ้น ผานการนําเสนออัตลักษณของชาวดาระอั้งตอกลุมอํานาจตางๆ เปน
การปฏิเสธอัตลักษณที่ถูกนิยามอยางตายตัวจากกลุมอํานาจที่แวดลอม
จะเห็นไดวาพื้นที่แตละแหงจะไมมีความหยุดนิ่ง แตจะมีผลประโยชน ความขัดแยง หรือ
การถอยทีถอยอาศัย การประนีประนอมระหวางกลุมคนที่มาใชพื้นที่แหงเดียวกัน จึงทําใหพื้นที่เปน
สิ่งที่ใหความหมายมากกวาการเปนพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น อีกทั้งพื้นที่ยังเปนแหลงที่จัดแสดง
กิจกรรมตางๆ ที่สามารถเห็นถึงการชวงชิงทางความหมายระหวางกลุมคนดวยกัน เพื่อหวังและหา
ความไดเปรียบในแงใดแงหนึ่ง หรือเพื่อใหเห็นความสําคัญของความหมายที่จะแสดงออกแกกลุม
คนตามวาระ และโอกาสไดดวยเชนกัน
2.2 พื้นที่ทางสังคม
อองรี เลอเฟบ (Henri Lefebvre) (1991) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสไดนิยามความหมายของ
พื้นที่ทางสังคมไววา พื้นที่ทางสังคมนั้นเปนที่ซึ่งบรรจุไปดวยความแตกตางหลากหลายทั้งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และที่เปนผลผลิตทางสังคมรวมถึงเครือขาย (ในที่นี้หมายถึงการติดตอสื่อสาร)
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และเสนทางที่ซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนสรรพสิ่ง และขอมูล ขาวสาร การ
แลกเปลี่ ย นดั ง กล า วไม ไ ด เ ป น การแลกเปลี่ ย นแต เ พี ย งสิ่ ง ของเท า นั้ น แต ยั ง เป น เรื่ อ งของการ
แลกเปลี่ยนเชิงความสัมพันธทางสังคมดวย (อางใน ภูริทัต ไชยเศรษฐ, 2547: 11) อองรี เลอเฟบ
(Henri Lefebvre) (1991) ยังกลาวอีกวาพื้นที่ทางสังคมจึงไมใช “สิ่ง” (Things) แตพื้นที่ทางสังคม
คือชุดของความสัมพันธระหวางสรรพสิ่ง สิ่งในที่นี้ไมไดเปนสิ่งสมบูรณโดยตัวของมันเอง “สิ่ง”
ไมสามารถเปนอิสระจากกิจกรรม จากการใชงาน จากความตองการ และจากความเปนไป/เปนอยู
ของสังคมได พื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธของสิ่งตอไปนี้
1. ธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
2. พลังการผลิต ไดแก ความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี
3. ความสัมพันธทางการผลิต เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขทางประวัติศาสตรซึ่ง
กําหนดโครงสรางของสังคม-การเมือง ที่จะบอกวาใครเปนผูผลิตพื้นที่และผลิตพื้นที่ใหเปนแบบใด
(อางใน ภูริทัต ไชยเศรษฐ, 2547: 12)
อองรี เลอเฟบ (Henri Lefebvre) (1991) กลาววา พื้นที่ทางสังคม หมายถึง พื้นที่ของสังคม
พื้นที่ของชีวิตทางสังคมทุกๆสังคมลวนผลิตสรางพื้นที่ซึ่งก็คือพื้นที่ของตัวมันเอง (อางใน ไพโรจน
คงทวีศักดิ์, 2548: 77) กลาวไดวา พื้นที่ทางสังคมเปนพื้นที่ที่คนในสังคมมีความสัมพันธตอกัน และ
ในความสัมพันธตอกันนั้นก็ถือเปนพื้นที่ทางสังคมแบบหนึ่งดวยซึ่งอยูภายใตพื้นที่กายภาพ
อองรี เลอเฟบ (Henri Lefebvre) (1991) กลาวถึงเมืองในฐานะที่เปนพื้นที่ทางสังคม อันเปน
ที่เกิดของความแตกตางหลากหลาย เปนโครงสรางของความแตกแยกขัดแยง มากกวาการเปนแค
ความเหมือนกัน เห็นพองตองกันขององคประกอบตางๆ ที่ดํารงอยูในเมือง เมืองเปนที่บรรจุและ
แสดงตัวของภาพลักษณ (Image) ของความหยุดนิ่ง เชนความมั่นคงแข็งแรงของกําแพง ถนน อาคาร
แต ใ นจิ น ตภาพแล ว เมื อ งเป น ที่ ที่ ดํ า เนิ น ไปด ว ยเส น ทางของพลั ง งาน เช น น้ํ า แก ส ไฟฟ า
สายโทรศัพท วิทยุ โทรทัศน ภายใต ภาพลักษณของความนิ่งนี้ เมืองยังถูกแทนที่ดวยภาพลักษณ
ของความซับซอนของการเคลื่อนไหวทับซอนไปดวย อยางไรก็ตามภายใตภาพฉายของเมืองที่มี
ลักษณะซอนทับเชนนี้อาจทําใหเราหลงลืมโดยสิ้นเชิงวา ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทในการรักษา
ดูแล และผลิตซ้ําเงื่อนไขหรือสภาวการณเพื่อการดํารงอยูของตนเองสิ่งนั้นคือ รัฐ สิ่งที่ดํารงอยูโดย
พื้นฐานของชนชั้นทางสังคม และการแตกแยกของชนชั้นทางสังคม ดวยลักษณะที่เปนสวนตางๆ
เชนนี้ของพื้นที่ พื้นที่จึงเปนสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเรา เพราะพื้นที่เปนทั้งความเหมือนกัน
สอดคลองกัน ความมีเหตุมีผล และความขัดแยง การกดทับ/ปดกั้น โดยมีอํานาจทางการเมืองเปน
เครื่องมือสําคัญ (อางใน ภูริทัต ไชยเศรษฐ, 2547: 12-13)
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พื้นที่ทางสังคมเปนแหลงรวมของความแตกตางที่เกิดขึ้นไดทั้งจากรัฐกระทํา และคนใน
พื้นที่เองกระทําหรือทั้งสองกลุมเปนผูกระทําก็ได ดังงานศึกษาเรื่อง ชุมชนปอมมหากาฬ : การสราง
และตอรองความหมายในพื้นที่ทางสังคม โดย ภูริทัต ไชยเศรษฐ (2547) ที่มองวา พื้นที่ชุมชนปอม
มหากาฬนั้น ไมไดมี เพียงความขัดแยงระหวางชาวบานและรัฐเทานั้น แตหากยังความขัดแยง /
แตกตางกันภายในชุมชนดํารงอยูพรอมๆ กันดวย อยางไรก็ตาม การผลิต/สรางความหมายของพื้นที่
โดยรัฐนั้น เปนความหมายที่เกิดขึ้นภายใตแบบแผนทางอํานาจในการกําหนดสรางพื้นที่ โดยไมเปด
โอกาสใหชุมชนที่เปนสลัมเขารวมในการกําหนด หรือใหมีการสรางพื้นที่ที่สามารถตอรองกันได
แตอยางใด รัฐไดลดทอนปญหาความขัดแยงความแตกตาง ที่มีอยูมากมายที่ดํารงอยูในพื้นที่ ให
เหลือเพียงสวนประกอบที่สามารถจัดการไดดวยกลไกทางกฎหมาย ในขณะที่การผลิต/สรางและ
ตอรองความหมายของชาวบาน ชุมชนปอมมหากาฬ นั้นเปนไปอยางมีพัฒนาการ ที่คํานึงถึงความ
แตกต างที่ดํ ารงอยูในชุมชน ความขัดแยง ระหวางชาวบาน เปนความขั ดแยงที่มี เวทีในการหา
ขอตกลงรวม และเปนการผลิต/สรางพื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงทั้งการดิ้นรนขัดขืนกับอํานาจรัฐ ใน
ขณะเดียวกันกับการแสวงหาชองทางในการประนีประนอมกับโครงการพัฒนาของรัฐ ซึ่งการ
ประกอบกันอยูของสิ่งเหลานี้ นําพื้นที่ของชุมชนปอมมหากาฬไปสูพื้นที่แหงความพรามัว/ไม
ชัดเจน อยางไรก็ตามก็ยังมีความสอดคลองกัน ขัดแยงกัน จากองคประกอบทางสังคม แผนพัฒนา
เมืองจึงตองเปดโอกาสใหชุมชนมามีสวนรวม เคารพความเปนมนุษย สิทธิชุมชน
รวมถึงงานศึกษาเรื่อง กระบวนการสราง ตอรองความหมายของวัดในฐานะที่เปนพื้นที่ทาง
สังคม กรณีศึกษาวัดปทุมคงคาและวัดไตรมิตรวิทยาราม โดย ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ (2545) กลาววา
การใชพื้นที่วัดในเชิงเศรษฐกิจที่เปนการสราง และตอรองความหมายของวัดระหวางเจา อาวาส
พระสงฆ และคนในยานวัด พบวาความหมายที่กลุมคนเหลานี้สรางขึ้นมีสวนที่หนุนเสริมกันคือ
การจัดหารายไดเพื่อนําเงินมาบํารุงวัด โดยสรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจบนพื้นที่ “สาธารณะ” ไดแกลาน
วัด สวนที่ขัดแยงกันคือ การพยายามสรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจบนพื้นที่ที่มีนัยของ “ความศักดิ์สิทธิ์”
จนทําใหพื้นที่ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไมได ไดแกที่พักสงฆ และ ฌาปนสถานของวัดปทุมคงคา พื้นที่
วั ด จึ ง มี ค วามหมายที่ ห ลากหลาย ผ า นการสร า งและต อ รองของกลุ ม ต า งๆ ที่ เ ข า มาใช พื้ น ที่ วั ด
ความหมายบางดานอาจถูกเนนย้ําใหเดนชัดขึ้นมา ผานภาคปฏิบัติการที่เปนการสืบทอดความหมาย
แตไมมีความหมายใดที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือความหมายอื่นๆ การตอรองจะยังคงดําเนินตอไปไม
สิ้นสุด
พื้นที่ทางสังคม (social space) ไมไดหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพ แตในดานหนึ่งหมายถึง
พื้นที่ทางความคิด อุดมการณ และวัฒนธรรม ที่มีนัยตอการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
สวนอีกดานหนึ่งหมายถึงเวทีของการตอสู โตเถียง ตอรอง และชวงชิงความหมายตางๆ ใน

26

กระบวนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธใหมใหเกิดขึ้นในสังคม พื้นที่ในแงหลังนี้จะเห็นไดอยางเปน
รูปธรรม โดยผ านกระบวนการของภาคประชาสั งคม ในพื้นที่ ทางสังคมจึง เต็ มไปดวยคติและ
อุดมการณเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมตางๆ เชน ความคิดเกี่ยวกับสิทธิ ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง
โครงสราง กฎหมาย ระบบ กลไก และสถาบันทางสังคม ที่ดํารงอยูรวมกันอยางหลากหลายและ
สลับซับซอนในดานหนึ่งอาจเปนมายาคติ อคติ และวาทกรรมที่ครอบงํา แตในอีกดานหนึ่งก็อาจ
เปนสติปญญาและความรูเพื่อการปลดปลอยดวย ดังนั้นพื้นที่ทางสังคมจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อชวง
ชิงและตอรองในลักษณะตางๆ ที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่ดํารงอยู
ตลอดเวลา (อานันท กาญจนพันธุ, 2548: 241-242)
ดังนั้นการมีพื้นที่ทางสังคมอยูตรงจุดไหนในทางสังคมนั้นจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสราง
และการตอรองความหมาย เพื่อใหกลุมคนหรือบุคคลไดรับการยอมรับในบางกรณีเขาอาจจะทําใน
สิ่งที่เหมือนหรือแตกตางไปจากขอกําหนดของสังคมรวมถึงมีความพยายามในการนิยามความหมาย
หรือมีการหยิบใชความหมายที่มีอยูแลวในสังคม ใหเปนประโยชนกับตนเอง ตามชวงเวลาและ
สถานการณ การเผชิญหนากับคนอื่นและบริบททางสังคม ในการสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเอง
จึงเปนกระบวนการที่มีการผลิตซ้ํา สรางใหม และสงผานความหมายเหลานั้นเพื่อใหคนอื่นไดรับรู
ภายใตเวทีในอํานาจของความสัมพันธเหลานี้ จึงเปนสิ่งที่ไมไดมีความหยุดนิ่ง ตายตัว หากแตมี
ลักษณะที่เลื่อนไหลไปตามบริบทและสถานการณ อันนําไปสูการหลุดพนจากการถูกเบียดขับจาก
สังคม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ตั ว ตนคนมลายู มุ ส ลิ ม ในเขตเมื อ งยะลา” ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช แ นวทาง
การศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใหความสําคัญกับขอมูลภาคสนาม
ดังรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการศึกษา
2. การเลือกพื้นที่ศึกษา
3. การเลือกกลุมคนที่ศึกษา
4. การเขาสูพื้นที่ศึกษา
5. หนวยการวิเคราะห
6. การวิเคราะหขอมูล
1. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาความซับซอนและพลวัตในวิถีชีวิต วิธีคิด มุมมองของคน รวมถึงการมองเห็น
และการสังเกตการกระทําของผูคนและปรากฏการณที่มีอยูในสังคม ในแงตางๆ ควบคูกับบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม จนบางครั้งจะตีความสิ่งที่เห็นเปนลักษณะของผูคนและปรากฏการณของคน
ในสังคมนั้น จนเขาใจวาเปนวิธีคิดหรือเปนตัวตนของคนในสังคม ดังที่เห็นนั้น ยังไมอาจจะเปน
คําตอบไดเสมอไป หากจะกลาวถึงวิธีการศึกษาที่ใหคําตอบไดวิธีหนึ่งนั้นคือ การศึกษาคนและ
ศึกษาปรากฏการณผานการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษานั้นยังตองให
ความสําคัญกับขอมูลในภาคสนาม (Field Research) ซึ่งผูวิจัยตองลงภาคสนามดวย
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากสองวิธีดวยกัน วิธีแรกผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากสนาม วิธีที่สองคือ
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ในสวนของขอมูลจากภาคสนาม ผูวิจัยศึกษาความซับซอนในการใชชีวิต
ของคนมลายูมุสลิมผานปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งสามารถมองเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจ
ในการนิยามตัวตนของคนมลายูมุสลิม ในการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยใชวิธีการพูดคุยกับผูให
ขอมูลที่ประสบพบเจอโดยไมไดเลือกไวลวงหนาในปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสนาม การไดขอ มูลมา
นั้น ผูวิจัยไมไดคนหาความจริงจากคนที่เราพบปะสนทนาดวย หากแตขอมูลที่ไดนั้น ผูวิจัยจะนําไป
วิเคราะหเพื่อใหเห็นวิธีคิดของคนที่ถูกศึกษา เนื่องจากความคิดหรือคําพูดที่เก็บขอมูลมาไดจากแต
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ละคนนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนความจริงของผูใหขอมูลที่ไดพบเจอที่อาจมีประสบการณตาม
ชวงเวลาที่ผานมาซึ่งมีความแตกตางกัน จึงไมสามารถคนหาความจริงไดอยางสิ้นสุดได และเปน
ความจริงที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งไมมีอะไรเปนจริงไปกวากัน นอกจากนั้นผูวิจัยไดลงสนามโดยใช
วิธีการสังเกตพื้นที่ที่ศึกษาดวย เพื่อใหเห็นปรากฏการณในบริบทของการตอรอง ชวงชิง และการ
นิยามความหมายภายใตปรากฏการณทางสังคมในพื้นที่ รวมถึงบริบทตางๆ เชน สังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งมีผลตอวิธีคิดและการกระทําของคนในพื้นที่ศึกษา เพื่อนําไปสู
ประเด็นการวิเคราะหงานศึกษานี้ตอไป
สวนขอมูลจากเอกสารประกอบดวยขอมูลในสามลักษณะดังนี้ ขอมูลในลักษณะแรกเปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ เชน ประวัติของชุมชน เพื่อใหเห็นสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ ขอมูลใน
ลักษณะที่สองที่ผูศึกษาไดศึกษาเปนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ บทวิเคราะหวิจารณ
งานวิจัย งานวิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของกับคนมลายูมุสลิม เพื่อทบทวนและวิเคราะหงานศึกษาที่ผาน
มา และทําการจัดหมวดหมูเปนประเด็นเพื่อใหเห็นวิธีคิดที่มีอยูในงานที่ศึกษานั้น ลักษณะสุดทาย
เปนขอมูลดานแนวคิด ทฤษฏี เพื่อใหผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการศึกษาในภาคสนาม และเปน
แนวทางในแงของวิธีคิดที่จะนําไปสูการคนหาคําตอบของการศึกษาครั้งนี้
จะอยางไรก็ตามเพื่อการเขาถึงขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต และพูดคุยสนทนากับกลุมผูให
ขอมูลรวมกันดวย โดยเขาไปรวมกิจกรรมของชุมชน เชน กิจกรรมทางความเชื่อ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยูในสนามโดยเขาไปรวมกิจกรรมใหไดมากที่สุด ทั้งในเวลางานหรือแมแต
เวลาสวนตัวของกลุมคนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไมไดศึกษาเพื่อมุงคนหาแบบแผนทางวัฒนธรรม
หรือหลักทางจารีต ประเพณี ใหเปนไปตามการกําหนดของโครงสรางของแบบแผนนั้น แตเนนใน
เรื่องของการทําความเขาใจตอวิธีคิดในการกระทําของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
2. การเลือกพื้นที่ศึกษา
การเลือกเขตเมืองยะลาเปนพื้นที่ศึกษานี้ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ประกอบไปดวยผูคนที่มี
ความหลากหลาย เชนในดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และความเปนอยูของผูคน เปนตน มีการทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน เปนพื้นที่ที่มีการปะทะประสาน มีการ
ชวงชิง ตอรอง นิยามความหมายระหวางกลุมคนกันอยางเขมขน ซับซอน และหลากหลาย ใน
บริบทที่แตกตางกันและยังเปนพื้นที่ที่สามารถเห็นการพบปะสังสรรคของผูคนที่มีความหลากหลาย
ดังกลาว ในพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน ที่อยูอาศัย รานคา และศาสนสถาน เปนตน ผูวิจัยไดเลือกชุมชน
ตลาดเกาและยานถนนสายกลางในเทศบาลนครยะลาเปนพื้นที่ศึกษาดังภาพประกอบ

N

ชุมชนตลาดเกา

ยานสายกลาง

เทศบาลนครยะลา

ภาพประกอบที่ 2 แสดงภาพแผนที่พื้นที่ศกึ ษา(ที่มา : ปรับปรุงจากเว็บไซตwww.maps.google.com)
จากภาพประกอบที่ 2 ที่แสดงแผนที่พื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ คือ ชุมชนตลาดเกาและยานสาย
กลางซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตเมือง โดยชุมชนตลาดเกาเปนชุมชนที่อยู
บริเวณหลังสถานีรถไฟยะลาไปจนถึงทางออกเมืองยะลา ไปสูเขตอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซึ่งอยู
ทางทิศเหนือของเทศบาลนครยะลา สวนยานสายกลางอยูทางตอนลางของชุมชนตลาดเกา โดยมี
ทางรถไฟเปนเสมือนเสนแบงที่กั้นพื้นที่ทั้งสองไว โดยสายกลางเปนยานเศรษฐกิจยานหนึ่งที่มีการ
ทําธุรกิจการคาที่อยูบริเวณหนาสถานีรถไฟยะลา
การเลือกพื้นที่ศึกษาใหมีความแตกตางกันของตําแหนงที่ตั้งนั้น เพื่อใหเห็นความแตกตาง
และความซับซอนที่มีอยูในพื้นที่ และใหเห็นปรากฏการณที่ไดเปลี่ยนผานความเปนชุมชนและยาน
ที่นําไปสูความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมแตก็ไมไดเลือกพื้นที่ศึกษามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกตาง เนื่องจากแตละพื้นที่จะมีที่มา การกอเกิด และประวัติศาสตรที่แตกตางกันอยูแลว

3. การเลือกกลุมคนที่ศึกษา
การเลือกกลุมคนที่ศึกษา ที่เปนกลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยคนมลายู
มุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลัก ขณะที่คนมลายูมุสลิมอื่นๆ และคนอื่นๆ เปนผูใหขอมูลรอง รวมถึงได
มุงพิจารณาบริบททางสังคมของพื้นที่ในเขตเมืองยะลาดวย ที่จะนําไปสูการตีความผลการวิจัยที่
สอดคลองกันระหวางกลุมคนที่ศึกษาและบริบทของพื้นที่ศึกษา ผูวิจัยจึงไมไดอธิบายหรือเนนไปที่
กลุมคนที่ศึกษาเพียงอยางเดียว การเลือกกลุมคนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้จะเปนไปในลักษณะที่ไมมี
โครงสราง หรือมีวิธีการและขั้นตอนที่ซับซอน แตการเลือกกลุมคนนั้นไมไดตองการใครมาเปน
ตัวแทนของกลุม แตเพื่อใหมีความเหมาะสมกับแนวคิด และใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนในการ
วิจัย ดังนั้นสําหรับการไดมาซึ่งขอมูลหรือวิธีการศึกษาจึงมีความแตกตาง หลากหลายขึ้นอยูกับ
ลักษณะขอมูลในแตละลักษณะดวย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดแบงลักษณะขอมูลออกเปนสามลักษณะ ไดแก ผูใหขอมูลหลัก
(Key Informants) ผูใหขอมูลรอง และบริบททางสังคม เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมกับวิธีการศึกษา
เพื่อหาความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา โดยการเลือกกลุมคนที่ศึกษาในงานวิจยั
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดแสดงลักษณะขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของแหลงขอมูลและวิธีการศึกษา โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้

ลักษณะขอมูล

แหลงขอมูล

ลักษณะของแหลงขอมูล
คนไทยเชื้อสายมลายู
ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองยะลา

1.ผูใหขอมูลหลัก
(Key Informants)

คนมลายูมุสลิมใน
เขตเมืองยะลา

2.ผูใหขอมูลรอง

คนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือ
ศาสนาอิสลามที่อาศัยอยูในเขต
คนมลายูมุสลิมอื่นๆ เมืองยะลาที่ไมใชผูใหขอมูลหลัก
แตเปนผูมีสวนรวมในการให
ขอมูลเชิงบริบท
คนไทยเชื้อสายไทย
คนไทยเชื้อสายจีน
กลุมคนอื่นๆ
คนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน
คนมุสลิมเชื้อสายพมา ฯลฯ

3.บริบทของพื้นที่
ศึกษา

สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปและ
สภาพทางสังคม
วัฒนธรรม

สภาพของเมือง สภาพของ
สถานที่ตางๆ การกลาวถึง
เรื่องเลา การแสดงพฤติกรรม
ประสบการณ การนําเสนอสื่อ
ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร

วิธีการศึกษา
สัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ ดวยการพูดคุย
สนทนา พรอมกับ
การสังเกตอยางมีสวนรวม
ทั้งในเวลาสวนตัวและเวลา
งาน
สัมภาษณอยางไมเปน
ทางการดวยการพูดคุย
สนทนา และ
ใชสังเกตอยางมีสวนรวม
ตามโอกาสที่พบเจอใน
ขณะที่ผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษา
เพื่อเก็บขอมูล
สังเกตปรากฏการณ
ความเคลื่อนไหวและ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นภายใต
บริบททางสังคม

ตารางที่ 1 แสดงการเลือกกลุมคนที่ศึกษา
จากตารางที่ 1 การเลือกกลุมผูใหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยคนมลายูมุสลิมที่เปน
ผูใหขอมูลหลักที่มีอยูในพื้นที่ศึกษาคือ คนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความแตกตาง
หลากหลายในความเปนตัวตนและการแสดงออกตามบริบทและชวงเวลา ที่ผูวิจัยสนใจและมุงหา
ความเปนตัวตนจากคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลักนั้นโดยที่ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณอยางไม
เปนทางการสังเกต พูดคุย สนทนา ในเวลาสวนตัวและเวลางาน ในขณะเดียวกันที่ผูวิจัยไดเขาหาคน
มลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลักนั้นในชวงที่ไดลงสนามเก็บขอมูล ก็อาจจะพบเจอกับคนมลายู
มุสลิมอื่นๆ ที่ไมใชผูใหขอมูลหลัก แตเปนผูมีสวนรวมในการใหขอมูลเชิงบริบทและคนกลุมอื่นๆ
อาจจะเปนคนไทยเชื้อสายตางๆ เชน ไทย จีน ปากีสถานและ พมา เปนตน ซึ่งผูวิจัยสามารถพบเห็น

และรับรูไดจากการปรากฏตัวของกลุมคนดังกลาวดวยความสัมพันธ รูปราง การแตงตัว และการใช
ภาษา เปนตน ซึ่งเปนผูใหขอมูลรองที่ดํารงชีวิต ปะทะประสานกับคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูล
หลัก ผู วิ จั ย ก็ สามารถสั ง เกตพฤติก รรม การดํ า เนิน ชี วิต หรื อเข า ไปมี ป ฏิสั มพั น ธด ว ยการพู ด คุ ย
สนทนาดวย เพื่อที่ผูวิจัยสามารถเห็นความคิดที่ไดแสดงออกมาจากตัวคนมลายูมุสลิมในพื้นที่ที่ศกึ ษา
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดมองบริบททางสังคมเพื่อดูความเคลื่อนไหวในแงตางๆ ในพื้นที่จากสภาพของ
เมือง สภาพของสถานที่ตางๆ ในเขตเมืองยะลาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาผานสื่อ โปสเตอร เปนตน การ
มองดูบริบททางสังคมวาในพื้นที่ศึกษามีปรากฏการณที่สื่อใหเห็นความซับซอนและพลวัตที่มีตอคน
มลายูมุสลิมที่อาจแสดงออกในรูปของ เรื่องเลา และพฤติกรรม เปนตน
การเลือกกลุมผูใหขอมูล ผูวิจัยไมไดเจาะจงวาคนเหลานั้นจะมีคุณสมบัติสวนบุคคล เชน
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งแตละคนอาจมีสถานภาพที่เหมือนหรือตางกันก็
ไดเพราะผูวิจัยมองวาไมวาคนมลายูมุสลิมหรือคนอื่นที่แวดลอมคนมลายูมุสลิมจะอยูในฐานะใดก็
ตาม ยอมตองเผชิญกับความซับซอนในสังคมไดเสมอ และในขณะเดียวกันก็ไมไดตองการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนมลายูมุสลิมในการศึกษานี้ อยางไรก็ตามผูวิจัยพยายามศึกษา
ผูใหขอมูลและบริบทใหมีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลแตละกลุมตองใช
วิธีการตางกันเพื่อใหเห็นถึงความซับซอนจากความหลากหลายที่เกิดขึ้น จากทั้งการดําเนินชีวิต และ
วิธีคิดตามชวงเวลา และโอกาสที่พบเจอ อีกทั้งไมไดหมายความวาผูใหขอมูลที่พบเจอนั้นสามารถ
เปนตัวแทนของทุกคนไดทั้งหมด แตเปนสวนหนึ่งที่มีโอกาสพบเจอขณะที่ไดลงภาคสนามเทานั้น
4. การเขาสูพื้นที่ศึกษา
ในเบื้องตนผูวิจัยไดลงพื้นที่ศึกษา โดยเขาไปมีสวนรวมกับบรรยากาศ และสถานการณ
ตางๆ รวมทั้งสถานที่ที่คนมลายูมุสลิมใหความสนใจ ซึ่งเปนความเคลื่อนไหวของกลุมคนมลายู
มุสลิม และกลุมคนมลายูมุสลิมอื่นๆ ในพื้นที่ที่ศึกษาโดยเขาไปในฐานะเปนคนในพื้นถิ่ นเปน
ผูเขารวมกิจกรรมในโอกาสตางๆ ของคนมลายูมุสลิม หรือเขาไปปฏิสัมพันธทางธุรกิจการคาใน
ฐานะผูซื้อ ไดแกการรวมรับประทาน ตามรานอาหาร รานน้ําชา รวมวงสนทนากับผูคนเหลานั้น
นอกจากการเขาพื้นที่ดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยไดจัดทําแผนที่ โดยผูวิจัยลงพื้นที่คนหา
ขอมูลในพื้นที่ศึกษา และรวมสํารวจพื้นที่ไปดวยคือ การทําแผนที่ทางกายภาพ (Physical map)
เนื่องจากจะชวยใหผูวิจัยรูจักพื้นที่ศึกษาดีขึ้น ในเบื้องตนอาจจะเขาไปสัมภาษณ พุดคุยเรื่องราวการ
ใชชีวิตประจําวัน และสังเกตความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน หลังจากที่ไดเขาสูสนามและเก็บ
รวบรวมขอมูลแลว ขอมูลที่ไดจากการพูดคุยจะถูกนํามาสรุปและวิเคราะหตอไป

การไดรับขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลในการศึกษา อยูบนฐานของความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหว า งกลุ มผู ใ ห ข อมู ลกั บผู วิ จั ย การมีท าที ของความสัมพั น ธตอกัน ภายใตร ะยะเวลาที่ ใ ช ใ น
การศึกษาโดยผูวิ จัยพยายามปรับเปลี่ยนจากการเปนคนแปลกหนาที่ ไมเคยพบเจอมากอนหรือ
คุนเคยกัน สูการมาเปนคนรูจักกัน คนคุนเคย หรือคนที่สนิทสนมกัน ซึ่งในชวงระยะเวลาของ
การศึกษา ผูวิจัยก็จะเขาพบปะพูดคุยและเขารวมกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม กิจกรรมหลังทําการละหมาดที่มัสยิด หรือการเขาไปอยูตามรานคา รานอาหารเปนตน ทั้งนี้
เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูวิจัยและกลุมผูใหขอมูล และทราบวิถีชีวิตและวิธีคิดของกลุมผูให
ขอมูลในชวงเวลาที่ผูวิจัยเขาไปเกี่ยวของ ขอมูลที่ไดรับดังกลาวจึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วิธีคิดที่ผานคําบอกเลาของกลุมผูใหขอมูลหลัก และคนอื่นในพื้นที่ ไมวาจะเปนขอเท็จจริงที่ถูก
เลือกขึ้นเพื่อนําเสนอ หรือถูกสรางขึ้น เพื่อจุดมุงหมายบางประการก็ตาม แตสิ่งที่ผูวิจัยเชื่อมั่นก็คือ
เรื่องราวเหลานั้นเปนรูปแบบของการดําเนินชีวิตที่มีอยูจริง และเปนขอมูลของการศึกษาครั้งนี้
5. หนวยการวิเคราะห
หนวยการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงหนวยการวิเคราะหเปนดังนี้
5.1 ระดับความสัมพันธเชิงอํานาจ
การพิจารณาความสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมกับคนอื่นๆหรือคนในสังคม ที่จะนําไปสู
การแสดงตัวตนที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดแบงความสัมพันธเชิงอํานาจของคนมลายูเปน 2 ลักษณะ
ดังนี้
5.1.1 ความสัมพันธเชิงอํานาจแบบคนใน (Inside Relationship)
ลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจของคนมลายูมุสลิมแบบคนในนี้ เปนการพิจารณา
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมที่มีตอคนมลายูมุสลิมดวยกันเอง
5.1.2 ความสัมพันธเชิงอํานาจแบบคนนอก (Outside Relationship)
ลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจของคนมลายูมุสลิมแบบคนนอกนี้ เปนการพิจารณา
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมที่มีตอคนอื่นๆ เชน คนไทยเชื้อสายไทย คนไทยเชื้อสายจีน คน
มุสลิมเชื้อสายปากีสถาน และคนมุสลิมเชื้อสายพมา เปนตน
ขณะเดียวกันระดับความสัมพันธเชิงอํานาจทั้ง 2 ลักษณะทั้งแบบคนในและแบบคนนอกนี้
จะทําใหเห็นและรับรูถึงการแสดงตัวตนของคนมลายูมุสลิม เชน มีการปะทะประสาน มีการตอสู
ตอรอง การเลือกรับหรือไมรับกับความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีอยูในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมซึ่งจะทําใหเห็นตําแหนง แหงที่ของคนมลายูมุสลิม

5.2 ระดับพื้นที่ทางกายภาพ
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมที่มีตอพื้นที่ชุมชนตลาดเกาและยานสายกลาง ที่มีตอ
เรื่องราว เหตุการณ รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําใหคนมลายูมุสลิมมี
การปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลกับความสัมพันธดังกลาว จึงอาจมีปรับเปลี่ยนวิธีคิด การแสดงตัวตน
กับความสัมพันธเหลานั้น ไปในมุมมองของตนเอง
ดังนั้นการพิจารณาหนวยการวิเคราะหทั้งสองระดับ ทําใหเห็นความสัมพันธทั้งจากคนและ
พื้นที่ทางกายภาพ โดยไมสามารถพิจารณาหรือมีมุมมองในดานใดดานหนึ่งอยางเดียวได แตการ
มองสองระดับไปดวยกันนั้น เปนการไมจํากัดขอบเขตของการไดขอมูล การตีความขอมูล เพราะคน
ไมไดหยุดนิ่งอยูกับพื้นที่ คนมีการขามไปขามมาระหวางพื้นที่อยูเสมอ ดังนั้นการพิจารณาหนวย
การวิเคราะหในงานศึกษานี้จะนําไปสูความเขาใจความซับซอนที่มีตอตัวตนคนมลายูมุสลิม
6. การวิเคราะหขอมูล
แนวทางการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) คือ การ
วิเคราะหที่เกิดจากการนิยามความหมาย และการปฏิบัติการระหวางกลุมคนมลายูมุสลิมกับคนอื่น
คนมลายูมุสลิมดวยกันเอง และบริบททางสังคม โดยการวิเคราะหผานเรื่องเลา คําพูด การแสดงออก
ตางๆ ทั้งที่มาจากคนมลายูมุสลิมและบริบททางสังคม โดยที่การวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการไป
พร อ มๆ กั บ การเก็ บข อ มู ล ภาคสนามเพื่ อทํ า ให เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงในแต ล ะประเด็ น ดั ง นั้ น จึ ง
จัดระบบของขอมูลการวิเคราะห ตลอดจนนําเสนอขอมูลดวยการตีความใหเห็นความเปนตัวตนของ
คนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา

บทที่ 4
เปดพื้นที่เมืองยะลา
การศึ ก ษาเรื่ อ งตั ว ตนคนมลายู มุ ส ลิ ม ในเขตเมื อ งยะลาในบทนี้ ประกอบด ว ยข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับสภาพพื้นที่ของทั่วไป ประวัติศาสตรความเปนมาของพื้นที่ และขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่
ศึกษาโดยใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมที่อาศัยอยูในพื้นที่เมืองยะลากับ
สภาพพื้นที่ของเมืองยะลา และโดยมีประเด็นนําเสนอเปนดังนี้
1. สภาพพื้นที่ทั่วไปของเมืองยะลา
2. ยะลาในอดีต
3. บริบทความเปนเมืองยะลา
4. พื้นที่ยอยในเขตเมืองยะลา
1. สภาพพื้นที่ทั่วไปของเมืองยะลา
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตติดตอกับ
พื้นที่ใกลเคียงคือ ทางทิศเหนือติดตอกับกับจังหวัดปตตานี ทางทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดสงขลา
และรัฐเคดาห (Kedah) ประเทศมาเลเซีย ทางทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดนราธิวาส และทางทิศ
ใตติดตอกับรัฐเปรัค (Perak) ประเทศมาเลเซีย
โครงสรางการบริหารและปกครองของจังหวัดยะลา ซึ่งประกอบไปดวย 8 อําเภอไดแก
อําเภอเมือง อําเภอรามัน อําเภอกาบัง อําเภอยะหา อําเภอกรงปนัง อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต
และอําเภอเบตง สวนระดับการปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยเทศบาล 9 แหง (แยกเปน
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล 7 แหง) องคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง องคการบริหารสวนตําบล 53 แหง (จังหวัดยะลา: 2552) ดังภาพประกอบ
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อําเภอเมือง
ยะลา

จังหวัดนราธิวาส

อําเภอบันนังสตา

รัฐเคดาห
ประเทศมาเลเซีย

อําเภอธารโต

อําเภอเบตง
รัฐเปรัค
ประเทศมาเลเซีย

ภาพประกอบที่ 3 แสดงภาพอําเภอตางๆ ในจังหวัดยะลา
(ที่มา: ผูวิจัยออกแบบจากเว็บไซตwww.wikipedia.com)
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ในขณะเดียวกันยะลาก็เปนจังหวัดหนึ่งในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยอัน
ประกอบดวย จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาสซึ่งมีพรมแดนจรดประเทศมาเลเซียอยูทาง
ตอนเหนือโดยมีรัฐเปอรลิส (Perlis) รัฐเคดะห (Kedah) รัฐเปรัค (Perak) และรัฐกลันตัน (Klantan)
ซึ่งเปนรัฐที่ติดกับพรมแดนของประเทศไทย และมีดานขามชายแดนไทย-มาเลเซียตั้งอยูที่อําเภอ
เบตงติดกับรัฐเปรัค (Perak) และเปนจังหวัดเดียวในภาคใตที่ไมมีพื้นที่ติดทะเลดังภาพประกอบ

รัฐเปอรลิส

จ.ยะลา

ประเทศมาเลเซีย
รัฐเคดาห

เบตง
รัฐเปรัค

รัฐกลันตัน

ภาพประกอบที่ 4 แสดงภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีพรมแดนติดกับรัฐตางๆ ของประเทศ
มาเลเซีย (ที่มา: ผูวิจัยออกแบบจากเว็บไซต www.earth.google.com)
ถึงแมวาจังหวัดยะลาเปนจังหวัดหนึ่งในสี่จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับทางตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย เชนเดียวกับจังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส แตอยางไรก็ตามแมจะมีพรมแดน
แบ ง แยกพื้ น ที่ และผู ค นของสองประเทศไว บรรยากาศของการใช ชี วิ ต ของผู ค นต า งก็ ยั ง มี
ความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน มีเครือญาติที่ยังติดตอเยี่ยมเยียนกัน มีการทําธุรกิจ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน และมีระบบความเชื่อการนับถือศาสนาของตนเองที่เหมือนกัน (อาจ
แตกตางบางในรายละเอียดปลีกยอยของหลักความเชื่อ) สิ่งที่เราจะสัมผัสไดเกี่ยวกับพื้นที่นี้ นั่นคือ
ลักษณะเฉพาะและความแตกตางของพื้นที่นี้กับพื้นที่สวนอื่นๆ ของประเทศไทย กับการที่เราจะได
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สัมผัสกับผูคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ที่แสดงออกจากลักษณะของการแตงกาย การใช
ภาษา ปรากฏการณทางสังคม และอื่นๆ อีกในพื้นที่นี้
การเดินทางไปยังจังหวัดยะลา สามารถเดินทางไดโดยทางรถยนตตามถนนเพชรเกษมซึ่ง
เปนทางหลวงแผน ดินสายหลักรวมไปถึงเสนทางสายรองอื่ น ๆ ที่เชื่ อมระหว างอําเภอ หรือ จะ
เดินทางดวยรถไฟที่เชื่อมตอมาจากกรุงเทพฯ ก็สามารถ เขาถึงจังหวัดยะลาไดเชนกัน โดยจังหวัด
ยะลามีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,057 กิโลเมตร หางจากอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลาประมาณ 135 กิโลเมตร หางจากจังหวัดปตตานีประมาณ 38 กิโลเมตร หางจากอําเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 145 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณ
125 กิโลเมตร (กรมทางหลวง, 2552)
จังหวัดยะลามีปรากฏการณในสวนของความเปนเมือง การเปดรับการเขามาของผูคน และ
วัฒนธรรมของผูคนที่แตกตางกัน ในสวนอื่นๆ นั้นยะลายังเปนพื้นที่ที่มีประชาชนในทองถิ่นที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงยังมีแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและทิวทัศนที่
งดงามทั้งในเขตเมืองและในอําเภอตางๆ ของยะลา ในขณะที่ตัวเมืองยะลายังเปนเมืองที่ไดรับคํายก
ยองวามีผังเมืองดีเยี่ยมและสวยงามเมืองหนึ่งของประเทศไทย ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพผังเมืองในเขตเมืองยะลา (ทีม่ าเว็บไซต www.yala.go.th)
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดตนแบบในดานผังเมือง เนื่องจากมีการวางผังเมือง แบบใยแมงมุม
ที่นับไดวามีความสวยงามที่สุด ของประเทศไทย โดยอํามาตยโทพระรัฐกิจวิจารณ (สวาสดิ์ ณ นคร)
ผูวาราชการจังหวัดยะลา คนที่ 10 (พ.ศ.2456-2458) รวมกับเพื่อนขาราชการในสมัยนั้น ไดวางผัง
เมื อ งยะลาเริ่ ม ด ว ยการหาศู น ย ก ลางใจเมื อง โดยปก ตํ าแหนง และเอากอ นหิ น ใหญ ว างไว เ ป น
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เครื่องหมายเรียกวา กิโลศูนย แลวลากเสนเปนชั้นๆ มีถนนรองรับเปนตาขายลักษณะเปนใยแมงมุม
(212 ปเมืองยะลา, ม.ป.ป.: 54) และยังไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสะอาด 3 ปซอนในป
พุทธศักราช 2528 – 2530 ที่สําคัญ องคการอนามัยโลกจัดอันดับใหเปน 1 ใน 5 เมืองของประเทศ
ไทย วาเปนเมือง ที่นาอยูที่สุด ในโครงการเมืองนาอยูทั่วโลก (ขอมูลจังหวัดยะลา, 2552)
องคกรและหนวยงานในเมืองยะลา เปนสิ่งหนึ่งที่อยูในความเปนเมืองยะลา เนื่องจากผูคน
ตองติดตอทําธุระอยูเสมอในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการศึกษาหรือการติดตอกับหนวยราชาการ
ซึ่งหนวยงานในเมืองยะลา ไดแก สถาบันการศึกษาในจังหวัดยะลาถือเปนจังหวัดมีสถานศึกษา
จํานวนมาก และมีหลายระดับ ตั้งแตอนุบาล ถึงอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบัน
การพลศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธร 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา และ
สําหรับการศึกษาในทางศาสนาอิสลามก็มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีนักเรียนนิยมมา
เรียนมาก เชน โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตยะลา เปนตน สําหรับหนวยงานราชการจะอยูบริเวณถนน
วงเวียน และบริเวณใกลเคียง ซึ่งเปนที่ตั้งของหนวยราชการมากมาย เชน ศาลากลาง สํานักงานงาน
เทศบาลนครยะลา โรงพยาบาลศูนยยะลา ศูน ยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ
ศอ.บต. สถานีตํารวจภูธรยะลา สถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และ
ที่วาการอําเภอเมืองยะลา เปนตน กลาวไดวา สถาบันการศึกษาตางๆ และหนวยงานทางราชการทีอ่ ยู
ในเมืองยะลา ถือเปนหนวยของความเปนเมือง เพราะสิ่งเหลานี้ตั้งขึ้นมาในพื้นที่เพื่อเปนศูนยกลาง
การบริหารจัดการวางนโยบายการพัฒนาเมืองและสรางทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถ
กลาวไดวา เมืองยะลาไดมีการขยายเมืองในหลายๆ สวน ไมวาจะเปนในสวนของการศึกษา
ที่มีสถานศึกษาในหลายระดับมากมายตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา มีการคมนาคมที่
สะดวกสบายที่เชื่อมตออําเภอตางๆ ภายในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกลเคียงไมวาจะเปนเสน
ทางเขาออกสูจังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการเดินทางไปประเทศ
มาเลเซียที่ผานดานอําเภอเบตง ขณะเดียวกันก็มีรถโดยสาร รถรับจางตามเสนทางดังกลาวที่เกิด
ขึ้นมาพรอมกันไปดวย ไมวาจะเปนรถตู รถสองแถว และรถแท็กซี่ เปนตน อีกทั้งดวยสภาพความ
เปนเมืองทําใหยะลาไดเปดรับผูคนจากที่ตางๆเขาสูเมืองยะลาในกิจกรรมที่แตกตางกันไมวาจะเปน
การประกอบอาชีพ การมาจับจายซื้อหาสินคา การพบปะเยี่ยมเยียน การมาทองเที่ยว หรือการเขามา
ศึกษาตอ เปนตน ซึ่งเกิดการสรางพื้นที่ แหลง ยาน และชุมชนที่แตกตางกันออกไป
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2. ยะลาในอดีต
พื้นที่มีเรื่องราวที่ผานชวงเวลา ยุคสมัย และการปรับเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
และระบบการปกครองเปนตน สําหรับพื้นที่จังหวัดยะลานี้มีเรื่องราวเปนประวัติศาสตรที่ถูกผลิต
และบรรจุอยูในพื้นที่ผานการสรางพื้นที่ตามบริบทและชวงเวลาที่แตกตางกัน
ดินแดนที่เปนจังหวัดยะลามีความทับซอนคาบเกี่ยวกับความเปนมาและประวัติศาสตรของ
พื้นที่แตกตางกัน ซึ่งการจะกลาวถึงจังหวัดยะลานั้นตองทําความเขาใจบริบทของพื้นที่ในชวงยุค
อดีตไปดวย ซึ่งผูวิจัยไดแบงความเปนมาของจังหวัดยะลาเปน 4 สมัยดังนี้
2.1 ยะลาในสมัยอาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7 - พ.ศ.2043)
2.2 ยะลาในสมัยอาณาจักรปาตานี (พ.ศ. 2043-2351)
2.3 ยะลาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชวงที่ 1 (พ.ศ. 2351-2475)
2.4 ยะลาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2475-ปจจุบัน)
2.1 ยะลาในสมัยอาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7 - พ.ศ.2043)
พอล เวตเลย (Paul Wheatley) (1961) ไดกลาวถึงลังกาสุกะไววา ลังกาสุกะ ตั้งขึ้นตั้งแต
เมื่อไหร และใครเปนผูสรางเมืองนี้ไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนเทาที่ปรากฏในบันทึกของนักเดินทาง
ชาวจีนที่มีความสัมพันธกับประเทศตางๆในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใตในสมัยหนึ่งทราบวาเมื่อ
คริสตศตวรรษที่ 2 เมืองหลังหยาชู (Lang-ya-shiu) หรือลังกาสุกะมีแลว (รัตติยา สาและ, 2544: 34)
สจวรต รอบสัน (Stuart Robson) (1988) ไดกลาวถึงเมืองลังกาสุกะ ไววา ลังกาสุกะเปน
ราชอาณาจักรมลายูฮินดูแหงแรกของคาบสมุทร ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่ปาตานี (อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานีในปจจุบัน) การมีลักษณะรวมทางดานภูมิฐาน เชน มีปากอาวที่เหมาะแกการเปนเมืองทา
สําคัญ นับตั้งแตครั้งพุทธศตวรรษที่ 8 (รัตติยา สาและ, 2544: 37)
เชค ฟากีฮฺ อาลี (Sheikh Ali)(1998) ไดกลาวถึงอาณาจักรลังกาสุกะ ไววา เจาเมืองนับถือ
ศาสนาฮินดูและพราหมณ มีการปกครองแบบกษัตริยอยางอินเดีย พระราชาเรียกประชาชนวา ลูก
ตอมาชาวอินเดียนําศาสนาพุทธมาเผยแพร คนมลายูก็นับถือศาสนาพุทธ (รัตติยา สาและ, 2544: 37)
จากการคนควาของนักโบราณคดี ที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณ ซึ่งตั้งอยูบนคาบสมุทรภาคใต
นักโบราณคดีสันนิษฐานจากการศึกษาสํารวจภาคสนาม ไดพบโบราณวัตถุ โบราณสถานตางๆ ที่
บงบอกรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยในคาบสมุทรใตมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ตั้งแตจังหวัด
ชุมพรเรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดยะลา (212 ปเมืองยะลา, ม.ป.ป.: 32)
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จากการศึกษาดังกลาวนักโบราณคดีจึงเชื่อวาชุมชนโบราณนั้นคือ “อาณาจักรลังกาสุกะ” ที่
อยูในพื้นที่ที่เปนจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ซึ่งแพร ศิริศักดิ์ดําเกิง (2546) ไดกลาวถึง
พื้นที่นี้ในอดีตวามีการคนพบชุมชนโบราณที่บริเวณบานประแว อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และที่
บริเวณถ้ําคูหาภิมุข จังหวัดยะลา (แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, 2546: 69) ซึ่งเคยมีความเจริญรุงเรืองทั้งในแง
ของอารยธรรมของ ฮินดูและพุทธ อีกทั้งเปนเมืองทาทางทะเลทั้งฝงทะเลจีนใตและทะเล อันดามัน
พื้นที่จังหวัดยะลาเองในอดีตก็พบวามีอารยธรรมทางพุทธศาสนาในสมัยทวาราวดี และศรี
วิชัย จากการเขาไปสํารวจพื้นที่ของอาจารยศรีศักร วัลลิโภดม (2522) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และไดกลาวไววา “เขาไปในแผนดินจังหวัดยะลาพบรองรอยของศาสนสถานที่มีความสัมพันธกับ
การกระจายของชุมชนโบราณอีกหลายแหง บริเวณที่เปนเมืองโบราณยานนี้ ทานผูรูหลายทานให
ความเห็นวา คงอยูในบริเวณที่เปนสนามบินของจังหวัดในปจจุบัน ซึ่งบัดนี้ถูกไถราบไปหมดแลว
เทาที่สอบถามไดความวา พบซากฐานศาสนาสถานที่กออิฐหลายแหง พบเทวรูปสําริดหลายองค
โบราณสถานอื่นๆ ที่ขาพเจาไดพบเห็นมาสวนมากอยูตามถ้ํา เชน ถ้ําดิน ถ้ําเสือ ถ้ําขี่วัว เปนตน พบ
พระพิ ม พ ดิ น ดิ บ แบบทวาราวดี ศรี วิ ชั ย เป น จํ า นวนมาก บางถ้ํ า มี ภ าพเขี ย นสี เช น เขี ย นเป น
พระพุทธรูป รูปราชรถ มีสัตวเทียม เปนตน ถ้ําที่สําคัญเปนศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มี
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดแก วัดถ้ําหรือวัดคูหาภิมุข ซึ่งนอกจากจะพบพระพิมพดินดิบแลวยัง
เปนวัดที่ไดรับการเอาใจใสเรื่อยมา มีการสรางพระนอนและพระหิน พระปูนทั้งนั่งและยืนสมัย
หลังๆ ลงมา” (เมืองยะลา, 2548: 2)
สิ่งที่เปนรองรอย และเหลืออยูมาถึงปจจุบัน นอกจากโบราณวัตถุ และโบราณสถานแลว
จะเปนวัฒนธรรมที่พบไดในชีวิตประจําวันของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงจังหวัดยะลา
ดวย ดังที่ รัตติยา สาและ (2544: 38) ไดคนควาไว เชน ผาจินดาแบบอินเดียและผาปาเตะแบบชวา
สวยๆ มีกริชตระกูลตางๆ ที่มีหลากหลายลักษณะและความหมาย มีมงกุฎสําหรับกษัตริยปตตานี
สวมใส มีการใหความหมายกับสีเหลืองและสีขาว มีการขึ้นบัลลังกเปน “เจาหนึ่งวัน” (พิธีแตงงาน)
มีหลักหินบนหลุมศพทรงใบเสมา การใชวิชาไสยศาสตรแบบอินเดียและชวา มีมหรสพประเภท
หนังชวา มีอาหารประเภทคาว-หวาน เชน สะเตะและรอเฌาะ (เตาคั่ว) แบบชวา มีแกงการี (curry)
แกงเปรี้ยว (แกงสมรม) แบบอินเดีย มีโรตีนานารส และมีการนําคําชวามาใชรวมกับคํามลายูถิ่น
ปตตานี แตไมมีอักษรชวาใหคนปตตานีในยุคนี้ไดรูจัก
สังคม การเมืองและการปกครองอาณาจักรในสมัยอดีต บางยุคสมัยก็มีความเจริญรุงเรือง
และบางชวงยุคสมัยก็มีความเสื่อมออนแอของอาณาจักร จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ยอมมีอารยธรรม
ความเชื่อ วัฒนธรรมและอาณาจักรเกิดขึ้นใหมทดแทนสลับสับเปลี่ยนอยูบนพื้นที่ดินแดนเกานั้น
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2.2 ยะลาในสมัยอาณาจักรปาตานี (พ.ศ. 2043-2351)
การเกิดขึ้นมาของอาณาจักรปาตานีนั้น พื้นที่จังหวัดยะลาก็เปนสวนหนึ่งของดินแดนนี้รวม
ไปถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดวยซึ่งความคาบเกี่ยวระหวางอาณาจักรลังกาสุกะและอาณาจักรปาตานี
มีขึ้นในลักษณะ เชน การปรับเปลี่ยนทางความเชื่อ การนับถือศาสนาตางๆ นับตั้งแตลัทธิความเชื่อ
พื้นเมือง ฮินดู-พุทธ และอิสลาม ทั้งจากผูปกครองนครรัฐอาณาจักรและประชาชน หรือการเปน
เมืองทาและการคาขายทางทะเล ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2550) ไดกลาววา ลังกาสุกะถือเปนตน
กําเนิดของนครรัฐปตตานี เพราะดวยเหตุใดเหตุหนึ่งประชากรที่ลังกาสุกะไดอพยพโยกยายไปตั้ง
เมือ งใหม ใ นทํ าเลที่ เ หมาะสมกับการคา มากกว า ในทําเลที่ติด ทะเลมากขึ้น เรีย กชื่ อ ในตํา นาน
พื้นเมืองวาโกตามัฮลีฆัยในตนศตวรรษที่ 20 และตอมาก็ยายอีกครั้ง ไปสรางเมืองปตตานีที่แถบ
กรือเซะซึ่งมีเสนทางน้ําติดตอทะเลไดสะดวก (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2550: 24)
สําหรับลักษณะของพื้นที่ระหวางจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานีในสมัยอาณาจักรปาตานี
เปนชุมชนหรือเมืองที่มีประวัติรวม ดังที่วิจิตร ศรีสุวิทธานนทและปองทิพย หนูหอม (2539: 12-13)
ไดกลาวไววา ยะลาเปนชุมชนเกษตรที่อยูลึกเขาไปภายใน เปนที่ตั้งหลักแหลงของกลุมชนที่อยู
ประจําที่มีอาชีพหลักเกี่ยวกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวสวนปตตานีเปนชุมชนทาเรือที่มีการติดตอ
คาขายกับตางประเทศ และชุมชนใกลเคียงมีอาชีพทางการประมง และการคาเปนสําคัญ จะมีการ
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว บาง ก็ ทํากันเฉพาะชาวชนบทไมใชชาวเมือง ดวยเหตุนี้เองปตตานีจึง
กลายเปนชุมชนที่เจริญมากกวา เปนศูนยกลางการปกครองทองถิ่น บริเวณลุมน้ําปตตานีตลอดมา
รวมทั้งเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะผสมปนเปกันจากหลายภาษามีทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิม
วัฒนธรรมอินเดีย จีน ชวา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ยะลาจึงมี
ฐานะเปนชุมชนบริวารของปตตานีตลอดมา
การปกครองในอดีตจะมีลักษณะเปนอาณาจักร ยังไมมีพรมแดนกั้นระหวางอาณาจักรอยาง
ชัดเจน ตางกับปจจุบันที่มีการแบงเขตการปกครองเปนรัฐชาติ ที่มีพรมแดนระหวางกันชัดเจน
ผูปกครองในอดีตจึงตองใชอํานาจ เพื่อรักษาสิทธิสภาพของอาณาจักรของตนเองใหไดนานที่สุด
ขณะเดียวกันอาณาจักรใดที่มีความเขมแข็งก็จะขยายดินแดน เพื่อชวงชิงหรือแสดงอํานาจเหนือ
อาณาจักรที่อยูใกลเคียง ดังนั้นปรากฏการณในอดีตถือเปนเรื่องปกติธรรมดาอยูเอง ที่ทําใหแตละ
อาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นตามคูอํานาจ ที่ตองการชวงชิง หรือขยายดินแดนอยู
ตลอดเวลา และอาจจะต อ งปรั บ เปลี่ ย นสถานะ เช น อาจเป น เมื อ งขึ้ น หรื อ เป น ประเทศราช
ขณะเดียวกันหากคูอํานาจมีความสัมพันธที่ดีตอกันก็จะมีสถานะการปกครองบานเมืองที่เปนปกติ
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2.3 ยะลาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงที่ 1 (พ.ศ. 2351-2475)
สําหรับชวงระยะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองที่สําคัญเปน 2 ชวง ไดแก
1. ชวงอาณาจักรปาตานีถูกแบงแยกออกเปน 7 หัวเมือง (พ.ศ.2351-2449)
2. ชวงการเปลี่ยน 7 หัวเมืองเปนมณฑลปตตานี (พ.ศ.2449-2475)
1. ชวงอาณาจักรปาตานีถูกแบงแยกออกเปน 7 หัวเมือง (พ.ศ.2351-2449)
สําหรับอาณาจักรปาตานี ก็เปนอาณาจักรหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนสถานะตามคูอาํ นาจ
ในชวงยุคสมัยที่แตกตางกัน เชน เปนประเทศราช หรือเปนอาณาจักรอิสระ
ในรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 ในปพ.ศ.2351 เกิด
สงครามระหวางสยามประเทศกับอาณาจักรปาตานีสงครามครั้งนี้อาณาจักรปาตานีแพพายซึ่งรัตติยา
สาและ (2544) ไดกลาวถึงสถานการณหลังสงครามครั้งนี้วา ไดมีการแบงแยกหัวเมืองมลายูอยาง
ปตานีเปน 7 หัวเมือง ไดแก ปตตานี (ปตานี/Pattani) ยะลา (ฌาลอ/Jalor) ยะหริ่ง (ฌิริง/Jering หรือ
ฌามบู/Jambu) ระแงะ (Rengeh หรือ ลึแฆฮ/Legeh) รามัน (Raman หรือราหมัน Rahman) สายบุรี
(Saiburi หรือตะลูบัน/Taluban) และหนองจิก (Nongchik หรือ เตาะฌง/Tok Jong)
เมื่อปตตานีถูกแบงการปกครองออกเปน 7 หัวเมือง นั่นหมายถึงอํานาจจากสวนกลางได
มีผลตอการปกครองปตตานีโดยสมบูรณ ผูปกครองเมืองทั้ง 7 เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งและถอด
ถอนไดจากกษัตริยแหงราชวงศจักรี (แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, 2546: 73) ขณะเดียวกันนโยบายแบง
อํานาจการปกครองของอาณาจักรปาตานีใหเปนหัวเมือง ทําใหงายตอการปกครองดินแดนสวนนี้
เมืองยาลอ (ยะลา) หลังจากที่ถูกแยกเปนหัวเมืองหนึ่งจากทั้งหมด 7 หัวเมืองของ
อาณาจักรปาตานีเดิม ซึ่งเจาเมืองคนแรกที่ปกครองเมืองวาราชการคือ ตวนยาลอ (พระยายะลา) โดย
ตั้ ง เมื อ งอยู บ า นยาลอ (ปจ จุ บัน ที่ ตั้ ง ของหั ว เมือ งยาลอ ตั้ งอยู ที่บ า นยะลา ต.ยะลา อ.เมื อ งยะลา
จ.ยะลา) (เมืองยะลา, 2548: 7) ในชวงนี้ มีเจาเมืองปกครองตอจากตวนยาลอ (พระยายะลา) 5 ทาน
2.ชวงการเปลี่ยน 7 หัวเมืองเปนมณฑลปตตานี (พ.ศ.2449-2475)
ยะลาเปนหนึ่งเมืองที่อยูเปนสวนหนึ่งของมณฑลปตตานีซึ่งถูกยุบเหลือ 4 เมืองไดแก
1. เมืองปตตานี ประกอบดวย หัวเมืองปาตานี หัวเมืองหนองจิก และหัวเมืองยะหริ่ง
2. เมืองสายบุรี
3. เมืองรามัน
4. เมืองยะลา ประกอบดวย หัวเมืองยะลา และหัวเมืองรามัน
สําหรับในชวงระยะเวลานี้เจาเมืองยะลาที่ปกครองวาราชการเมืองยะลาคนแรก
คือ พระยาณรงคฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา หรือ ทานตวนสุไลมาน
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2.4 ยะลาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2475-ปจจุบัน)
สําหรับในชวงนี้สามารถแบงการเปลี่ยนแปลงออกเปน 2 ชวง ไดแก
1. ชวงการยุบมณฑลปตตานี(พ.ศ.2476)
2. ชวงการยายที่ตั้งเมืองยะลา
1. ชวงการยุบมณฑลปตตานี(พ.ศ.2476)
ในชวงนี้เริ่มตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงและยุบเลิกมณฑลปตตานีเปนจังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตามประกาศการใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการ
บริหารแหงราชอาณาจักสยาม พุทธศักราช 2476 แตละจังหวัดเหลานี้อยูภายใตการดูแลของผูวา
ราชการจังหวัด (รัตติยา สาและ, 2544: 58)
2. ชวงการยายที่ตั้งเมือง (นิบงในปพ.ศ. 2485-ปจจุบัน)
กอนชวงยายที่ตั้งเมืองยะลามาสูตําบลบานนิบง เมืองยะลามีที่ตั้งของเมืองมาแลว 3 แหง
ไดแก ที่จวนของพระยายะลา (ตวนยาลอ) ปจจุบันอยูที่บานยะลา ตําบลยะลา อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา แหงที่สองตั้งที่ตําบลทาสาป ฝงซายของแมน้ําปตตานี และแหงที่สามคือที่ตําบลสะเตง
ทางฝงขวาของแมน้ําปตตานี ตรงขามตําบลทาสาป
สําหรับการยายที่ตั้งเมืองยะลามาที่บานนิบงในปพ.ศ. 2485 ทางการไดตัดสินใจยายเมือง
ยะลาจากบานสะเตงมาตั้งที่บานนิบง ดวยเหตุผลวาเมืองเกาที่สะเตงอยูไกลทางคมนาคม และเปน
พื้นที่คับแคบขยายเมืองไมไดและอยูติดกับแมน้ําปตตานีเกินไป ถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งทุกป สําหรับ
บานนิบงนั้นมีบริเวณกวางขวาง อยูใกลทางรถไฟ สามารถขยายเมืองออกไปไดทุกดาน ทั้งยังมีถนน
รถยนตสามารถเดินทางไปจังหวัดปตตานีไดโดยสะดวก
การย า ยเมื อ งยะลามาอยู ที่ นิ บ งทํ า ให บ ริ เ วณป า ไผ แ ละป า หลาวชะโอน (ป า นิ บ ง) ได
กลายเป นเมืองที่มี ผูคนเขามาอาศัย อยางคึก คัก มี ตลาดรา นคา ยานธุ รกิจมากมาย สวนราชการ
ทั้งหมดก็ถูกยายมาและจัดใหเปนระเบียบที่สุด เวนแตเรือนจําจังหวัดยะลาเทานั้นที่ยังตั้งอยูที่สะเตง
ตามเดิม
เมื่อมีการยายตัวเมืองจากสะเตงมาอยูที่นิบง บริเวณนี้จึงเริ่มคึกคักเนื่องจากมีผูคนเริ่มเขามา
จับจองที่ดินและสรางบานเรือนกันมากขึ้นประกอบกับการสรางทางรถไฟในป 2464 ตัดผานไปยัง
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส บริเวณนิบงก็เริ่มมีความคึกคักขึ้นมาบาง ในฐานะที่เปนบริเวณสถานี
รถไฟ (ยะลา) ซึ่งเปนสถานีเล็กๆ มีผูโดยสารมาใชไมมากนัก ตอมาบริเวณใกลๆ สถานีรถไฟไดเกิด
มีตลาดนัดขึ้น คือ ตลาดรัฐกิจซึ่งเปนตลาดเอกชนของพระรัฐกิจวิจารณ และมีตลาดนัดอีกแหงขาง
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ทางรถไฟ รูจักกันในชื่อของตลาดเสรีหรือตลาดเกา (เมืองยะลา, 2548) จากขอมูลทางประวัติศาสตร
ของจังหวัดยะลาในอดีตผูวิจัยไดสรุปเปนชวงตามตารางดังนี้
สมัย
อาณาจักรลังกาสุกะ
อาณาจักรปาตานี

ชวงเวลา(ปพ.ศ.)
พุทธศตวรรษที่ 7
– พ.ศ.2043
พ.ศ. 2043-2351
พ.ศ. 2351-2475
พ.ศ. 2351-2449

กรุงรัตนโกสินทร
พ.ศ.2449-2475

เหตุการณ

ผูคนนับถือศาสนาฮินดู
และพุทธ
ผูคนนับถือศ.อิสลาม

หัวเมือง/เมือง/จังหวัด
พบชุมชนโบราณที่ถ้ําคูหาภิมุข
ศิลปวัตถุทวาราวดีและศรีวิชัย
เปนชุมชนบริวารของอ.ปาตานี

1. ปตตานี(ปตานี/Pattani)
2. ยะลา(ฌาลอ/Jalor)
3. ยะหริ่ง(ฌิริง/Jering
หรือ ฌามบู/Jambu)
4. ระแงะ(Rengehลึแฆฮ/Legeh)
5. รามัน(Raman
หรือราหมัน Rahman)
6. สายบุรี(Saiburi
หรือตะลูบัน/Taluban)
7. หนองจิก(Nongchik
หรือ เตาะฌง/Tok Jong)
เปลี่ยน 7 หัวเมืองเปน 1. เมืองปตตานี (หัวเมือง
ปาตานี หัวเมืองหนองจิก
มณฑลปตตานี
และหัวเมืองยะหริ่ง)
2. เมืองสายบุรี
3. เมืองรามัน
4. เมืองยะลา (หัวเมืองยะลา และหัว
เมืองรามัน)
อาณาจักรปาตานี
ถูกแบงแยกออก
เปน 7 หัวเมือง

พ.ศ.2476-ปจจุบัน
พ.ศ. 2476

ยุบมณฑลปตตานี

พ.ศ.2485-ปจจุบัน

ตั้งเมืองยะลาที่บานนิบง

จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลา

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลประวัติศาสตรจังหวัดยะลาในสมัยตางๆ

46

กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดในแตละยุคสมัยจะเห็นไดวายะลามีความเปนพื้นที่
ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรและการกอเกิดที่มีความสัมพันธทางประวัติศาสตรหลายยุคสมัยผาน
การปกครองของอาณาจักรตางๆ สลับกันไป และมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบที่แตกตางกัน
พรอมกับมีเรื่องราวของกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่นี้ ยะลายังเปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธกับปตตานี
ซึ่งเคยเปนพื้นที่เดียวกันมาตั้งแตยุคอดีตนั้นคือสมัยอาณาจักรลังกาสุกะและอาณาจักรปาตานี กอนที่
จะมาแบงแยกการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเปนคนละจังหวัดอยางชัดเจนแตเขต
จังหวัดก็ไมไดตัดขาดผูคนกับพื้นที่ซึ่งผูคนจากหลายพื้นที่ก็ไดเดินทางมาใชชีวิตที่จังหวัดยะลา และ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมายะลาไดมีการพัฒนาในหลายสวนทั้งในสวนของรัฐเชน การยายเมือง การ
วางผังเมือง และความเคลื่อนไหวของผูคนในกิจกรรมตางๆ พรอมกันไป โดยเฉพาะในเขตเมือง
หรือที่บานนิบงมีการทํามาคาขายและตั้งบานเรือนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหบานนิบงขยายตัวอยาง
ตอเนื่องถึงปจจุบัน จนกลายเปนพื้นที่เมืองที่มีบริบทของความเมืองซึ่งมีความหลากหลายซับซอน
ทั้งในแงของการเปนแหลงรวมของผูคน ความแตกตางของกลุมชาติพันธุ การกลายเปนเมืองที่มียาน
การคาและการเดินทางผูคนตลอดจนสถานภาพทางสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนตามบริบทและเวลา
3. บริบทความเปนเมืองยะลา
ความเปนเมืองเปนที่รวมตัวของความหลากหลายของสิ่งตางๆ ทางกายภาพ ไมวาจะเปน
สถานที่ อาคาร บานเรือน และตลาด พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ถนน ไฟฟา ประปา
โทรศัพท และอินเตอรเน็ต ขณะเดียวกันความเปนเมืองก็จะมีแหลงรวมของกลุมคนและกลุมชาติ
พันธุที่แตกตางหลากหลายซึ่งอาจมาพรอมกับการนําพาวัฒนธรรมติดตัวมาดวย และภาคปฏิบัติการ
ในเมืองดวยการทําการคา และการศึกษาเปนตน ทั้งหมดเปนลักษณะของเมืองอันจะทําใหเมืองมี
การขยายตัวทางกายภาพและสามารถรองรับการเขามาของผูคนทั้งในพื้นที่และจากที่อื่นๆ แต
อยางไรก็ดีความเปนเมืองก็ยังเปนพื้นที่ที่ระบบกฎเกณฑและเงื่อนไขจากระบบโครงสรางทางสังคม
ผานการใชรหัสและการสื่อสารความหมายอยูตลอดเวลา และสิ่งหนึ่งที่พบไดในเมืองคือพื้นที่ใน
บริบทของรัฐที่คอยควบคุมความหลากหลายตางๆ ใหอยูภายใตอํานาจของรัฐ
กลาวไดวาความเปนเมืองเปนแหลงรวมของสิ่งตางๆ ทางกายภาพและความหลากหลาย
ของผู ค น ซึ่ ง กฤช เพิ่มทัน จิ ตต (2536) กลา ววาความเป น เมื อ งเป น แหลง รวมของสิ่ งต า งๆ ทาง
กายภาพและความหลากหลายของผูคน ขณะเดียวกันบริบทความเปนเมืองยะลาก็ตองกลาวถึง
กระบวนการการเกิดเปน “เมือง” จะเปนขั้นตอนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นในชุมชน ทั้งในดานจํานวน
และสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับเขตชนบท ซึ่งอาจจะเปนการขยายตัวของเมืองเดิม หรือการเกิดขึ้น

47

ของเมืองใหม ตลอดจนการที่ชาวชนบท เริ่มมีวิถีชีวิต ในดานระบบความคิดแบบชุมชนเมืองและ
การเกิดขึ้นของสถาบันแบบเมือง และการใหบริการปจจัยที่จําเปนอยางเมือง (กฤช เพิ่มทันจิตต,
2536: 11) และนับตั้งแตการยายที่ตั้งเมืองยะลาจากบานสะเตงมาที่บานนิบงในปพ.ศ. 2485 จนถึง
ปจจุบันนี้ทําใหเมืองยะลามีความเจริญอยางมาก เนื่องจากเมืองเกาที่สะเตงอยูไกลทางคมนาคม และ
เปนพื้นที่คับแคบขยายเมืองไมไดและอยูติดกับแมน้ําปตตานีเกินไป ถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งทุกป สําหรับ
บานนิบงนั้นมีบริเวณกวางขวาง อยูใกลทางรถไฟ สามารถขยายเมืองออกไปไดทุกดาน ทั้งยังมีถนน
รถยนตสามารถเดินทางไปจังหวัดปตตานีไดโดยสะดวก (เมืองยะลา, 2548) สวนหนึ่งทางราชการ
ไดวางผังเมืองในการออกแบบพื้นที่ของเมืองเปนศูนยราชการ ยานธุรกิจ และยานที่อยูอาศัย เปนตน
ผังเมืองยะลาประกอบดวยพื้นที่สองสวน สวนหนึ่งตัดถนนเปนใยแมงมุม 3 ชั้น ชั้นในสุด
เรียกวาวงเวียน 1 เปนถนนโดยรอบศาลหลักเมืองยะลาเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญของทางราชการ ชั้น
ถัดมาหรือวงเวียน 2 เปนที่ตั้งของบานพักขาราชการ วงเวียน 3 เปนโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงพยาบาล สวนที่สองตัดถนนเปนตารางหมากรุก ดานหนึ่งของตารางหมากรุกจะเปนที่ตั้ง
ของโรงเรียนปะปนกับที่อยูอาศัย อีกดานเปนพื้นที่อยูอาศัยของประชาชนและในสวนนี้ใกลกับ
สถานีรถไฟถูกจัดใหเปนยานธุรกิจการคา (แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, 2546: 25)
การวางแผนผั ง ที่ ดี ข องทางราชการในอดี ตก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ตั ว เมื อ งยะลามี ก าร
ขยายตัวและมีความเจริญในหลายๆ ดาน ทําใหเมืองยะลาในปจจุบันมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ไม
วาจะเปนการสรางบานเรือนตั้งถิ่นฐานจากคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
จากขอมูลในภาคสนามที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเกิดเปน
เมืองยะลา พบวา ในอดีตพื้นที่บริเวณบานนิบง ตั้งแตหนาสถานีรถไฟยะลาลงไปทางทิศใต และ
พื้นที่บางสวนที่อยูหลังสถานีรถไฟหรือบางสวนในชุมชนตลาดเกานั้นสวนมากจะเปนที่ดินวาง
เปลา มีตนนิบงหรือตนหลาวชะโอนและตนไผขึ้นอยูเปนจํานวนมาก หลังจากที่มีการสรางทาง
รถไฟและมีสถานีรถไฟอยูที่บานนิบง ประกอบกับมีการยายเมืองยะลาจากบานสะเตงมาตั้งใหมที่
บา นนิ บงทํา ให ผูค นได มาจั บจองที่ดิ น เพื่อทํ า เปน ที่อยูอาศั ย และทํ าการคา ด ว ยมองว ามีทํ าเลที่
เหมาะสม นอกจากจะเปนเมืองใหมแลวยังมีทางรถไฟตัดผานตัวเมืองดวย เกี่ยวกับการจับจองที่ดิน
ผูวิจัยไดพบกับเปาะจิแม บานอยูที่ชุมชนบาโระ เลาวา
אאא
 אאאא
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“เนื่องจากทางการตองการใหเมืองมีความเจริญก็เลยใหประชาชน มาจับ
จองที่ดินทําประโยชน แตก็ตองทําสัญญาและจายภาษีใหทางการดวย ไมไดจับ
จองเฉยๆ”
(เปาะจิแม, สัมภาษณ: 2552)(แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจัย)
และผูใหขอมูลอีกคนหนึ่งชื่อแบเสะ เจาของรานอาหารซุปเครื่องในวัวในยานสายกลาง เลาถึงกลุม
คนที่มาจับจอง วา
“...ลูกคาแบเสะ ทํางานที่ดิน(เจาหนาที่สํานักงานที่ดินยะลากรมที่ดิน)บอก
วาที่ดินในเมืองยะลาโฉนดเปนชื่อคนมลายูเสียสวนใหญ...และสวนมากจะเปนคน
ปตตานี...”
(เสะ อุเซ็ง, 2552: สัมภาษณ)
สําหรับที่ดินในชุมชนตลาดเกาก็มีการจับจองเชนกัน ซึ่ง หามะ สาเยาะ ชายผูสูงวัยไดเลาวา
 אאא  
אאאא
 אאאאאאאא
 
“...ที่ดินฝงตลาดเกาเปนที่ดินจับจองทั้งนั้นทางนูนแถวที่มีคนไทยเยอะจะ
เปนของคุณนาย(กูนา,คุณนาย:เปนภรรยาของขาราชการคนหนึ่งจ.ยะลาในอดีต)
แถวถนนใหญ(ถนนสิโรรส) แถวมัสยิด(มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา) จะเปน
ของหะยีมิแลวเคาก็จะแบงที่ดินขายบาง คนมาซื้อบาง..”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจยั )
การเกิดเมืองยะลาที่บานนิบงก็ทําใหคนเริ่มปรับตัวเขากับพื้นที่ และมีกลุมคนตางๆ เขามา
อาศัยในเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันการมุงสูความเปนเมืองก็เพื่อแสวงหาปจจัยตางๆ หาแหลงที่อยู
อาศัย และการประกอบอาชีพอยางแตกตางหลากหลาย อยางไรก็ดีทําใหภาครัฐตองปรับตามไปดวย
ในการบริหารจัดการเมือง
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สําหรับพื้นที่ในเขตเมืองยะลาในอดีตผูคนอยูอาศัยเปนชุมชนซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม เชน
ชุมชนตลาดเกา จารู นิบง และสะเตง และอีกสวนหนึ่งก็จะอยูอาศัยจากการเขามาจับจองพื้นที่เพื่อ
ทําการคาและประกอบอาชีพ เมื่อเมืองเริ่มขยายตัวในดานตางๆ ผูคนตางก็เขาสูเมืองยะลา ทําใหใน
เมือ งมี ผูค นอาศั ย มากขึ้ น ขณะเดี ย วกัน ก็ทํ าใหภ าครัฐและทางเทศบาลได มีก ารขยายพื้ น ที่ ท าง
กายภาพของเมืองดวย มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบไฟฟา ประปา และถนน เพื่อรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองยะลา และไดบริหารจัดการพื้นที่เมืองดวยการแบงเปนชุมชนเมือง จาก
ขอมูลของเทศบาลนครยะลา (2550) ในเขตเทศบาลมีชุมชนเมืองทั้งหมด 34 ชุมชนดังนี้
ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา ชุมชนเวฬุวัน ชุมชนหาแยกกําปงบาโงย ชุมชนบานรมชุมชน
หัวสะพานสะเตง ชุมชนคุปตาสา ชุมชนคูหามุข ชุมชนประชานุกูล ชุมชนรวมใจพัฒนา ชุมชน
มุสลิมสัมพันธ ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนตลาดเกาซอย 8 ชุมชนจารูนอก ชุมชนจารู
พัฒนา ชุมชนดารุสลามชุมชนสันติสุข ชุมชนสามัคคี ชุมชนหลังโรงเรียนจีน ชุมชนวิฑูรอุทิศ 10
ชุมชนวัดยะลาธรรมาราม ชุมชนธนวิถี ชุมชนธนวิถีพัฒนา ชุมชนมะลิพันธ ชุมชนหลังกองรอย
ชุมชนการเคหะ ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ ชุมชนตลาดเกษตร ชุมชนเบอเสงนอก ชุมชนพิทย
นิโรธ ชุมชนมณโฑ12 ชุมชนหนาศูนยแมและเด็ก ชุมชนคนรักถิ่น ชุมชนอยูดีมีสุข และชุมชนเมือง
ทอง (สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลนครยะลา, 2550: 13-14) ซึ่งแตละ
ชุมชนมีปายแสดงชื่อชุมชนเชนชุมชนมุสลิมสัมพันธและชุมชนจารูพัฒนา ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 6 แสดงปายบอกชื่อชุมชน
มุสลิมสัมพันธ(ภาพ:ผูวิจัย)

ภาพประกอบที่ 7 แสดงปายบอกชื่อชุมชน
ชุมชนจารูพัฒนา(ภาพ:ผูวิจัย)

กลาวไดวาในปจจุบันเมืองยะลาเปนเมืองที่มีความเจริญในหลายดานทั้งการเปนแหลงที่
อยูอาศัย แหลงการคา ภาคบริการตางๆ สถาบันการศึกษา และหนวยงานราชการ เปนตน
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การเกิดเปนเมืองยะลา ไดผานการยายเมือง การอนุญาตใหจับจองที่ดินผานการจายภาษี
ภาคปฏิบัติการของผูคนที่หลากหลายในเมือง และภาคปฏิบัติของภาครัฐ/สวนราชการ สิ่งเหลานี้ได
นําพาผูคนเขาสูเมือง และเปนโอกาสที่คนจะไดดํารงชีวิต พบเจอผูคนที่หลากหลาย และมีทางเลือก
ของตนเองอันนําไปสูประสบการณของการใชชีวิตในเมือง
ชีวิตผูคนในเมืองยะลาพบวามีชาติพันธุที่หลากหลาย เชน มลายู ไทย จีน แตละกลุมเหลานี้
ก็มีลักษณะทางชาติพันธุเปนของตนเอง แตดวยสังคมที่ไมไดมีเพียงผูคนเพียงชาติพันธุเดียว แตมี
ประกอบดวยผูคนที่หลากหลาย ดังนั้นยอมมีการปฏิสัมพันธระหวางกันผานการใชชีวิตในสังคม
เดียวกันตามโอกาสที่ไดพบเจอกัน ทําใหไดเห็นและรับรูวาผูคนกลุมชาติพันธุมีอัตลักษณและพื้นที่
อยูภายใตความเปนชาติพันธุของแตละกลุม และในขณะเดียวกันผูคนที่มีชาติพันธุที่หลากหลายนั้น
ก็สรางพื้นที่เพื่อประทะประสาน ปรับตัวและแสดงออกระหวางกัน โดยมีภาคปฏิบัติการของการใช
ชี วิ ต ผ า นความบริ บ ททางสั ง คม เช น ระบบความเชื่ อ การสื่ อ สารทางภาษา เศรษฐกิ จ การค า
วัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่ และการดํารงอยูทามกลางบริบทของปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หากมองผานระบบความเชื่อของผูคนในเมืองยะลา ปรากฏเห็นในเมืองยะลาคือมีที่ตั้งของ
ศาสนสถานของศาสนาตางๆ เชน มัสยิด วัด ศาลเจา ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 8 แสดงภาพมัสยิด ภาพประกอบที่ 9 แสดงภาพวัด ภาพประกอบที่ 10 ภาพศาลเจา
(ภาพ:ผูวิจยั )
(ภาพ:ผูว ิจยั )
(ภาพ:ผูวจิ ัย)
จากภาพประกอบทั้ง 3 ภาพไดแสดงใหเห็นวาศาสนสถานเปนพื้นที่สําหรับผูคนที่นับถือศรัทธาใน
แตละศาสนาแตกตางกันไป สําหรับมัสยิดเปนศาสนสถานของผูนับถือศาสนาอิสลาม สวนวัดเปน
ศาสนสถานของผูนับถือศาสนาพุทธ ขณะที่ศาลเจาเปนศาสนสถานของคนไทยเชื้อสายจีน
ศาสนสถานของแตละศาสนาและความเชื่อที่ปรากฏอยูในเมืองยะลาจะมีอยูทั่วไปในเขต
เมืองยะลา แต ที่สังเกตไดคือศาสนสถานตางๆ จะตั้งอยูใกลชุมชนของผูนับถือในศาสนานั้น ๆ
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ดังเชนมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาก็จะอยูในชุมชนตลาดเกาซึ่งเปนชุมชนที่คนมุสลิมอาศัยอยู
เปนจํานวนมากสวนวัดยะลาธรรมารามก็จะมีชุมชนที่อยูบริเวณวัดคือชุมชนหลังวัดยะลาธรรมาราม
และชุมชนธนวิถี เชนเดียวกันกับศาลเจาซึ่งบริเวณใกลเคียงจะเปนที่อยูอาศัยของคนไทยเชื้อสายจีน
อยางไรก็ดีสังคมเมืองยะลาไมไดจํากัดเฉพาะผูนับถือศาสนาและความเชื่อที่กลาวมาเทานั้น
เพียงแตเปนกลุมใหญของคนที่อาศัยในเมืองยะลา สําหรับผูนับถือศาสนาอื่นๆ ก็ยังมีเชนผูที่นับถือ
ศาสนาคริสตซึ่งมีโบสถตั้งอยูที่หนาโรงเรียนจีน อีกทั้งในเมืองยะลายังมีผูนับถือศาสนาซิกสดวย
ขณะเดียวกันระหวางคนกับระบบความเชื่อและศาสนานั้นไมไดเปนเพียงสิ่งที่คูกันเพื่อ
ปฏิบัติตามหลักความเชื่อเทานั้น จะเห็นไดวาพื้นที่ในระบบความเชื่อเชน มัสยิด หรือศาลเจา ยังเปน
พื้นที่ของการประชาสัมพันธในวาระตางๆ ที่ผูกโยงอยูกับภาครัฐ หรือผูกโยงอยูกับการใชพื้นที่ทาง
ความเชื่อในวาระพิเศษ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 11 แสดงภาพปายของทางราชการ
ขอตอนรับเดือนรอมาฏอนอันประเสริฐยิ่งและ
อีดิลฟตรีฮ.ศ.1430ที่ติดหนามัสยิดกลาง
ประจําจังหวัดยะลา (ภาพ: ผูวิจัย)

ภาพประกอบที่ 12 แสดงปายขอเชิญรวมงาน
ฉลองครบ 49 ป มูลนิธิตุยบวยเตงเนีย่ ง
(ศาลเจาแมทับทิม) (ภาพ: ผูวิจยั )

จากภาพประกอบที่จะเห็นไดวาพื้นที่ของมัสยิดกลางยะลาที่ตั้งอยูในชุมชนตลาดเกาและถือ
เปนมัสยิดที่ใหญที่สุดในจังหวัดยะลา นอกจากเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติศาสนกิจ เชน การละหมาด
และการบรรยายธรรมแลว มัสยิดยังเปนสถานที่ที่ทางราชการไดแสดงออกถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของคนมุสลิม โดยเขียนที่ปายวา “ขอตอนรับเดือนรอมาฏอนอันประเสริฐยิ่งและอีดิลฟตรีฮ.ศ.
1430” ที่ติดอยูหนามัสยิด
สําหรับเดือนรอมาฏอนเปนเดือนที่คนมุสลิมไดถือศีลอด (อดอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่
ศาสนากําหนด) และปฏิบัติศาสนกิจที่เปนหลักปฏิบัติซึ่งจะไดผลบุญมากและไมมีในเดือนอื่นๆ
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และเมื่อถือศีลอดครบเปนเวลา 1 เดือนก็จะมีการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดเรียกวาวันอีดิล
ฟตรีคนมลายูจะเรียกวันนี้วา “ฮารีรายอ(รายา) หรือวันรายอ(รายา) ซึ่งในปพ.ศ. 2552 ตรงกับ ฮ.ศ.
1430 (ฮ.ศ.ยอมาจากคําวาฮิจเราะฮศักราชเปนปปฏิทินของศาสนาอิสลาม)
ขณะที่ภาพประกอบที่ก็ไดแสดงโปสเตอรซึ่งติดที่เสาไฟฟาตามถนนสายหลักในตัวเมือง
เพื่อใหผูที่ใชถนนไดเห็นการประชาสัมพันธโดยเขียนวา “ขอเชิญรวมงานฉลองครบ 49 ป มูลนิธิ
ตุยบวยเตงเนี่ยง (ศาลเจาแมทับทิม)” ก็สะทอนวาพื้นที่ทางความเชื่อนี้ไมไดเปนเพียงสถานที่เคารพ
ไหวบูชาเจาแมทับทิมเพียงอยางเดียว แตยังพื้นที่ทางความเชื่อที่ผูกติดอยูกับวาระพิเศษซึ่งมูลนิธิ
ตุยบวยเตงเนี่ยงครบ 49 ป โดยมีการแหพระ ลุยไฟ และมีการแสดงของอุปรากรจีนไหหนํา คณะหยี
หนําดวย
กลาวไดวาระบบความเชื่อและศาสนาของผูคนไดสะทอนสภาพสังคมที่มีนัย เชน ไดรับรู
ความเชื่อและการนับถือศาสนาของผูคน และไดเห็นพื้นที่ทางความเชื่อที่ผูกโยงกับบริบทตางๆ
อยางไรก็ดีในแงของระบบความเชื่อและศาสนาของผูคนถือเปนสิ่งที่ติดตัวเฉพาะกลุมคน
นั้ น ๆ แต เ มื่ อ ผู ค นต อ งออกมาในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ก็ จ ะมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น
โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธดวยการใชภาษา ซึ่งพบวาในเมืองยะลาผูคนมีการใชภาษาที่หลากหลาย
และผูกโยงอยูกับบริบทที่แตกตางกันเชนผูกติดกับระบบเศรษฐกิจ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 13 แสดงภาพปายรานอาหาร
รานไทยอิสลามโภชนาที่มีภาษาไทยและมลายู
(ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่ 14 แสดงชื่อโรงแรมฮั่วอัน
ที่มีภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู
(ภาพ: ผูวจิ ัย)

จากภาพประกอบทั้งสองเห็นไดวาในพื้นที่เมืองยะลามีการใชภาษามากกวา 1 ภาษาทั้ง
ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งผูกโยงอยูกับการทําธุรกิจการคาที่ตองการ
สื่อสารใหผูคนทั่วไปรับรูและเขาใจ ขณะเดียวกันก็สะทอนถึงอัตลักษณรวมในลักษณะของการใช
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ภาษา นอกจากการใชภาษาที่ผูกโยงอยูกับการทําธุรกิจการคาแลว ยังมีที่ผูกโยงอยูกับระบบ
การศึกษาเชนที่ชุมชนตลาดเกาซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิก็มีปายชื่อโรงเรียนที่มี
มากกวาหนึ่งภาษา ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 15 แสดงภาพปายโรงเรียนที่มี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่ 16 แสดงภาพปายโรงเรียนที่
มีภาษาอาหรับและภาษามลายูอักษรรูมี
(ภาพ: ผูวิจยั )

จากภาพประกอบปายชื่อโรงเรียนจะเปนภาษาไทย อังกฤษ อาหรับและมลายูอักษรอังกฤษ
(ที่ใชในประเทศมาเลเซีย)อีกทั้งโรงเรียนแหงนี้มีระบบการเรียนการสอน 4 ภาษาดังกลาวนี้ดวย
อยางไรก็ตามไมวาจะใชภาษาใด ก็จะพบวาในเมืองยะลาผูคนมีการใชภาษาที่หลากหลาย
ซึ่งในชีวิตประจําวันผูคนก็ตองปะทะประสานกันอยูตลอดเวลาไมวาจะอยูในครอบครัว โรงเรียน
ตลาด และในสถานที่ทํางาน ดังที่อิมรอน ยีแสมเจารานขายโทรศัพทมือถือในยานสายกลาง พูดวา
“...เราพูดได 2 ภาษา จะไดเขาถึงคน 2 ศาสนา จะไดสื่อสารไดเขาใจงาย...”
(อิมรอน ยีแสม, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็นไดวาเมื่อมีการปะทะประสานกันคนก็ตองปรับตัวใหสามารถสื่อสารทางภาษาให
เขาใจระหวางกันเพื่อจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกลาวก็เพื่อใหไดประโยชนทาง
การคาและเขาถึงลูกคาที่เขามาในรานซึ่งในแงของภาษาก็ไดสะทอนสภาพสังคมไดเชนกันเพราะจะ
เห็นความสัมพันธเชิงอํานาจของผูคนที่หลากหลายและมีภาคปฏิบัติการที่ขึ้นอยูกาละและเทศะ
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บริบทความเปนเมือง ไมไดมีเฉพาะเรื่องราวของสภาพสังคมของผูคนในแงการผูกโยงอยู
กับพื้นที่ทางความเชื่อ และการปฏิสัมพันธกับผูคนที่หลากหลายโดยผานภาษาในภาคปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันเพียงเทานั้น แตในการดํารงอยูของผูคนก็ตองอยูภายใตพื้นที่ทางเศรษฐกิจดวย
สําหรับในเมืองยะลาผูคนที่หลากหลายตางก็อยูภายใตระบบเศรษฐกิจ การทําการคา และ
การประกอบอาชีพที่แตกตางกันและผูกโยงอยูกับบริบทของเมืองยะลาอยางหลากหลาย เชน ผูกโยง
อยูกับเศรษฐกิจในชุมชน โดยผานพื้นที่ทางเศรษฐกิจและรูปแบบการคาที่หลากหลาย และอาจมี
ภาครัฐคอยสนับสนุนดวย สิ่งเหลานนี้จะเห็นไดในชีวิตประจําวันของผูคนในเมืองยะลา
ระบบเศรษฐกิจที่ผูกโยงอยูกับทองถิ่นและชุมชน จะพบไดตามยานชุมชนเมืองโดยทั่วไป
ในเขตเมืองยะลา และมักจะพบวามีการคาขายในหลายลักษณะ ไมวาจะขายริมถนน ใชรถเข็น หรือ
ตั้งโตะขายหนาบาน หรือเชาพื้นที่หนาบานของคนอื่น ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพการคาขายในชุมชนตลาดเกา (ภาพ: ผูวิจัย)
ขณะเดียวกันก็จะมีผูคนมาซื้อหาอาหารไปรับประทานกัน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้พบไดทั่วไปในเขตเมืองโดยยานที่มีผูคนอาศัยอยูจํานวนมากหรือเปนพื้นที่ที่ผูคน
มักจะเขามาใชพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบวา ในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนก็ยังผูกติดกับสถานที่หรือพื้นที่
อื่นๆ เชน พบวามีตลาดนัดบริเวณมัสยิดกลางฯ ในวันที่มีการบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลามทุกวัน
เสารของมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 18 แสดงภาพตลาดนัดบริเวณมัสยิดกลาง(ภาพ: ผูวิจยั )
ซึ่งผูคาจะเปนคนทั้งในชุมชนตลาดเกา และคนในชนบทที่นําสินคาประเภทอาหารแหง อาหารทะเล
ผลไม ขนมพื้นบาน เสื้อผาพื้นถิ่น เชน ชุดโตปยาวแบบอาหรับ ปากี ชุดมลายู ประเภทกุรง ตือโละ
บลางอ ผ า โสร ง หมวกกะป เ ยาะ ผ า คลุ ม ผมสํ า หรั บ สตรี ชุ ด สํ า หรั บ ละหมาด และสิ น ค า อื่ น ๆ
มากมาย
สําหรับพื้นที่ที่อยูภายใตระบบตลาดซึ่งอยูภายใตการควบคุมของภาครัฐหรือทางเทศบาล
เชน ตลาดเสรีและตลาดสดเมืองใหม ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 19 แสดงภาพตลาดเสรี
ซึ่งจะเปดทําการในพ.ศ.2553 (ภาพ: ผูวิจัย)

ภาพประกอบที่ 20 ตลาดเสรีใหมเปด
เมื่อพ.ศ. 2540 (ภาพ: ผูวิจยั )

จากภาพประกอบที่ 19 แสดงภาพตลาดเสรีเทศบาลนครยะลาตั้งอยูหลังสถานีรถไฟ เปน
ตลาดที่สรางใหมหลังจากตลาดเดิมในพื้นที่เดียวกันนี้ถูกรื้อเมื่อปพ.ศ. 2540 ตามคําบอกเลาของคา
ในยานหลังสถานีรถไฟ เทศบาลจะเปดตลาดในป 2553 และภาพประกอบที่ 20 เปนภาพตลาดเสรี
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ใหมซึ่งอยูฝงตลาดเกาติดกับทางรถไฟเชนกัน ทางราชการเปดใหผูคาที่เคยขายที่ตลาดเสรีเดิมมา
ขายที่นี่ ตลาดมีลักษณะเปนหองแถวชั้นเดียวเปดอยูสองแนวถนนแคบๆ เลียบทางรถไฟยาวเขาไป
เกือบถึงแมน้ําปตตานี แตก็ไมคึกคักมากนักทําใหปจจุบันนี้ตลาดแหงนี้เปดขายเพิ่งครึ่งหนึ่งของ
พื้นที่ทั้งหมด สินคาสวนใหญจะเปนประเภทเสื้อผา นอกจากนี้ยังมีตลาดที่อยูในพื้นที่อื่นๆ เชน
ตลาดสด ที่ตั้งอยูตรงขามกับตลาดเสรีใหมตั้งอยูริมทางรถไฟเชนกันโดยมีลักษณะเปนตลาดเปดซึ่ง
จะมีสินคาและอาหารที่หลากหลายกวา ขณะเดียวกันก็มีอาคารพาณิชยที่เปดเปนรานคาแทรกอยูใน
ตลาดดวย เปนตลาดที่คนทั่วไปจะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ตลาดเชา เพราะจะเริ่มเปดขายชวงเชา และจะ
มีผูคา คนทํางานในตลาดตั้งแตเชามืด และตลาดจะวายประมาณชวงบาย ตลาดอีกแหงหนึ่งคือตลาด
เมืองใหม เปนตลาดที่เปดพื้นที่ใหมของทางเทศบาลนครยะลาอยูริมแมน้ําปตตานี ในอดีตเปนปา
และสวนยางพารา เป นตลาดที่ มีการจัด แบงพื้นที่ขายสิน คาและอาหารเป น ระเบีย บจะเปดขาย
ประมาณชวงสายเปนตนไป ถึงชวงค่ํา และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาตลาดผลไม ในชวงฤดูกาลผลไม
ของจังหวัดยะลา ก็จะมีชาวสวนและพอคาคนกลาง มาติดตอซื้อขายเปนจํานวนมาก และยังมีตลาด
สดของเทศบาลที่ถนนผังเมือง 4 ซึ่งตลาดที่เปดใหมลาสุด
นอกจากตลาดที่กลาวมาแลว คนทั่วไปก็มักจะซื้อสินคาตามหางสรรพสินคาที่มีความ
ทันสมัย ที่มีลักษณะเปนหางมีแผนกสินคาที่จัดแบงตามประเภทสินคา และมีพนักงานขายประจํา
แผนกที่ขาย สินคาจะติดราคาไว ซึ่งหางฯ ลักษณะนี้ไดแก หางซุปเปอรดีพารทเม็นตสโตรอยูใกล
กับยานสายกลาง หางแฟมิลี่ อยูที่ถนนพิพิธภักดี เปนตน สําหรับหางโคลีเซี่ยม ซึ่งตั้งอยูที่หัวมุมสี่
แยกถนนสิโรรสตัดกับถนนพุทธภูมิวิถี เปนหางใหมที่มีความทันสมัยที่สุดในยะลาโดยมีธนาคาร
รานไอศครีมเซเวนเซน รานเคเอฟซี รานหนังสือซีเอ็ดบุค และโรงภาพยนตร ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 21 แสดงภาพหางโคลีเซี่ยมยะลา
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อยางไรก็ตาม ผูคนทั่วไปก็มักมีประสบการณในชีวิตประจําวันที่ซื้อสินคาตามรานคา
สะดวกซื้อหรือโชหวย รวมถึงรานอีกประเภทหนึ่งคือรานเซเวนอีเลเวน ซึ่งก็มีอยูทั่วไปในเมือง
ยะลานอกจากนี้มีรานที่ขายสินคาเฉพาะ เชน รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟา รานขายเสื้อผา เปนตน
ก็จะมีอยูทั่วไปในตัวเมืองและเปนอาคารพาณิชยอยูริมถนน ซึ่งจะพบรานลักษณะนี้มากในยาน
การคาหนาสถานีรถไฟ เชน ยานสายกลาง ถนนรถไฟ ถนนพิพิธภักดี และถนนสิโรรส เปนตน
ดวยการขยายตัวของเศรษฐกิจ ผูคนมีการประกอบอาชีพ มีการทําการคา ที่หลากหลาย
พื้นที่เศรษฐกิจอีกแบบคือ ตลาดนัด และตลาดเปดทาย ซึ่งตลาดลักษณะนี้จะมาจากการที่เอกชน
เจาของที่ดินเปดใหเชาที่ หรือเชาแผง และมีผูสนใจนําสินคามาขาย ในตัวเมืองก็มีตลาดลักษณะนีด้ งั
ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 22 ภาพตลาด ภาพประกอบที่ 23 ภาพตลาดนัด ภาพประกอบที่ 24 ภาพตลาด
จตุจักร(ภาพ: ผูวิจยั )
ตนมะพราว (ภาพ: ผูวิจัย)
เปดทาย (ภาพ: ผูวิจัย)
กลาวไดวา ลักษณะของสภาพและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองยะลามีความหลากหลายซึ่งเปน
หนวยทางสังคมที่สําคัญที่สงผลตอบริบทความเปนเมือง เปนสวนประกอบที่สรางความเจริญใหมี
การขยายเมือง เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูคนที่ดํารงชีวิตอยูในพื้นที่เมือง
บริบทความเปนเมืองยะลาที่กลาวมาแลว ไมวาจะเปนลักษณะทั่วไปของกลุมคนในแงของ
ระบบความเชื่อและการสื่อสารผานภาษาซึ่งเปนภาคปฏิบัติการเมื่อผูคนตองออกมาสูความเปนเมือง
ในแงของระบบและพื้นที่เศรษฐกิจมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยูควบคูกับการใชชีวิตนั้นวัฒนธรรมของผูคน ใน
เมืองยะลาหากจะแบงวัฒนธรรมใหมีขอบเขตมองเห็นภาพการใชชีวิตของผูคนแลวสามารถแบงได
เปนวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมที่รัฐกําหนดผานวันสําคัญตางๆ ในรอบป และวัฒนธรรมที่ถูก
ซอนทับระหวางวัฒนธรรมที่รัฐไดกําหนดกับของทองถิ่น
ในเมืองยะลาก็มีวัฒนธรรมลักษณะดังกลาวที่สามารถนําเสนอใหรับทราบกันยกตัวอยาง
เชน การเลี้ย งนกเขาและนกกรงหัว จุก ซึ่ ง ในจัง หวัด ชายแดนภาคใตผูคนนิ ย มเลี้ย งกันมาก ดัง
ภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 25 แสดงภาพ
นกเขาในกรงเลี้ยง (ภาพ: ผูวิจัย)

ภาพประกอบที่ 26 แสดงภาพ
นกกรงหัวจุกในกรงเลี้ยง (ภาพ: ผูวิจยั )

ซึ่งการเลี้ยงนกถือเปนสิ่งนันทนาการในชีวิตประจําวัน เหมือนการเลี้ยงสุนัข แมว และปลา
สวยงาม แตการเลี้ยงนกสําหรับคนในจังหวัดชายแดนภาคใตถือเปนสิ่งที่มีมาควบคูวิถีชีวิตมานาน
แลว เกือบทุกบานจะมีการเลี้ยงนกโดยเฉพาะนกเขาและนกกรงหัวจุก เพราะมีเสียงที่ไพเราะ จาก
การสอบถามภรรยาเจาของรานบังรันยะลา ซึ่งเปนรานขายปลีก/สง กรงนก อุปกรณและอาหารนก
ทุกชนิด เลาวา
“...นกกรง(นกกรงหัวจุก)จะบูมมากแถวบานเรา ยะลา ปตตานี นราธิวาส
ชาวบานเคาจะเลี้ยงกัน ที่อื่นก็มีนกนี้ แตเคาไมไดเลี้ยงเปนนกปาธรรมดา เดี๋ยวนี้ก็
เริ่มเลี้ยงเปนแลว บานเราเลี้ยงจริงเหมือนคนจะนะ(อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)
เลี้ยงนกเขานั้นแหละ ...บานเรานกเสียงดีตองนกธารโต(อําเภอธารโต จังหวัดยะลา)
เดี๋ยวนี้หายากมาก…”
(ภรรยาเจาของรานบังรันยะลา , 2552: สัมภาษณ)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีวัฒนธรรมการเลี้ยงนกมานานแลว ขณะเดียวกันก็เริ่มมี
คนนอกพื้นที่จากจังหวัดอื่นๆ ก็ใหความสนใจและนิยมชมชอบในการเลี้ยงนกกรงหัวจุก จึงมีการ
แพรหลายมากขึ้น ตอมาเมื่อมีการเลี้ยงกันอยางกวางขวางจึงมีการจัดการแขงขันเพื่อประชันเสียงนก
ที่ตนเองเลี้ยงวานกใครเสียงดีเสียงไพเราะนาฟง ในระดับตางๆ เชนระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ
จังหวัด จนกระทั่งถึงระดับภูมิภาคอาเซียน มีการชิงรางวัลตางๆ มากมาย ดังเชนภาพโปสเตอรที่
ประชาสัมพันธการแขงขันประชันเสียงนกเขาและนกกรงหัวจุกซึ่งเปนโปสเตอรภาษาอังกฤษที่ติด
อยูที่รานบังรันยะลา ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 27 แสดงภาพโปสเตอรมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน(ภาพ: ผูวิจยั )
จากภาพประกอบที่ 27 แสดงภาพโปสเตอรมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ซึ่งจัดเปน
ประจําทุกป โดยความรวมมือของเทศบาลนครยะลา กับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นับวา
วัฒนธรรมทองถิ่นนี้เปนวัฒนธรรมที่ซอนทับระหวางรัฐกําหนดกับของทองถิ่นไปแลว
ในอีกแงหนึ่งจะเห็นไดวาการเลี้ยงนกเขาหรือนกกรงหัวจุกก็เปนงานอดิเรก เปนเรื่องของ
การผอนคลาย เปนความชอบสวนตัว และใชเวลาวางใหเปนประโยชน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมตอ
รอยสายสัมพันธกันในระหวางเพื่อนในวงการนักเลี้ยงนกไดอีกดวย กระทั่งปจจุบันการเลี้ยงนกได
เปนอาชีพที่สรางรายไดแกผูที่อยูในวงการนี้ เชนการผลิตกรงนก และการผลิตอาหารนก ดังเชนราน
ของนายอารัน สมั่น ซึ่งไดเปดรานเปนเวลา 7 ปกวาแลว ชื่อวารานบังรันยะลา ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 28แสดงนามบัตร
เจาของรานบังรันยะลา (ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่ 29แสดงกรงนกทีข่ ายอยูหนาราน
(ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่ 30 แสดงกรงนกที่มีการแกะสลัก
ที่สวยงามและมีราคาแพง (ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่ 31 แสดงอาหารนก
ที่ผูผลิตเปนคนในทองถิ่น (ภาพ: ผูวิจัย)

สําหรับวัฒนธรรมในบริบทยะลาแมวามีความเปนทองถิ่นแตเมื่อภาครัฐใหความสนใจก็
ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนนโยบายหรือในการกําหนดของภาครัฐ ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนดังนี้
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วัฒนธรรมทองถิ่น

วัฒนธรรมที่รัฐกําหนด

การเลี้ยงนกเขา นกกรงหัวจุก
เลี้ยงในบาน ใชเวลาวางให
เปนประโยชน
สราง
ความสัมพันธในชุมชน เพื่อน
บาน
อาหารการกินใน
ชีวิตประจําวัน เชน
โรตี มะตะบะ ขาวนาซิดาแฆ
ขาวยํา สะเตก ชาชัก

วัฒนธรรมที่ซอนทับระหวางทองถิ่นกับ
ที่รัฐกําหนด
การแขงขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ซึ่งจัดทุก
ปโดยเทศบาลนครยะลา โดยมีนักเลี้ยงนกทั้ง
ในประเทศและตางประเทศสงนกประชัน
เสียง มีการชิงรางวัลดวย
มหกรรมอาหารจานเด็ด โดยนําอาหารการ
กินของคนในชีวิตมาแขงขันใครทําไดอรอย
จัดโดยเทศบาลนครยะลา
มีการประกวดการทําอาหารประเภทตางๆ

การขับรองดิเกฮูลู

จะมีอยูในโครงการตางๆของภาครัฐ เชนมี
การประกวดวงดิเกฮูลูที่ขับรองไดไพเราะ
หรือเปนการแสดงในพิธีเปดงานตางๆ
การประกวดนางงามยะลา
ประเพณี วันสําคัญทาง
ศาสนาเปนตน

ตารางที่ 3 แสดงวัฒนธรรมตางๆ ในบริบทเมืองยะลา
กลาวไดวาวัฒนธรรมในบริบทเมืองยะลานี้มีการปรับเปลี่ยนเสริมแตงจนเปนที่ยอมรับของ
ผูคนและจากนั้นก็ทางภาครัฐก็เขาสงเสริมใหกิจกรรมของภาครัฐ โดยวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสิ่ง
เชื่ อ มต อ นโยบายของตนเองแต ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ ห็ น ว า มี ก ารพั ฒ นาให วั ฒ นธรรมนั้ น คงอยู
ขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ไดคิดสรางพัฒนาอาชีพ มีการแขงขันในการทําสิ่งนั้นใหดีขึ้นเพราะมี
การประกวด นอกจากนั้นยังเปนสิ่งที่เพิ่มรายไดสรางอาชีพดวยอีกทางหนึ่ง
และในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยหลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จะไมกลาวถึงเหตุการณความไมสงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวไดขยายเปนวงกวางมีผล
ตอการใชชีวิตของทุกคนแมกระทั่งตอตัวผูวิจัยเอง ประเด็นนี้จึงนับเปนความทาทายอยางหนึ่ง
เชนกันที่จะทําใหผูวิจัยไดเรียนรูวาจะกาวผานสิ่งทาทายนี้ไปไดอยางไรในเบื้องตนผูวิจัยจึงขอ
กลาวถึงบริบทของเหตุการณความไมสงบดังนี้
ตั้งแตเกิดเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อตนป 2547 เปนตนมา
นั้นจนถึงปจจุบันเหตุการณก็ไมไดมีทาทีวาจะคลี่คลายลงได และมีการขยายพื้นที่ที่ถูกนิยามวาเปน
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พื้นเหตุการณความไมสงบมาสู 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอสะบายอย อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา และอําเภอนาทวี และลาสุดป 2552 ทางการไดประกาศใหอําเภอสะเดาเปนอําเภอที่ 5
ของจังหวัดสงขลาที่ถูกนิยามความหมายวาเปนพื้นที่เสี่ยงภัย จากเรื่องราวดังกลาวนี้มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหทัศนะที่แตกตางกันออกไปเกี่ยวกับวิธีแกปญหาดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2550: 14)
กลาววา
“พวกเราพบวาเหตุการณที่บานปลายขึ้นมานั้นเกิดจากการจัดการที่ไมประสี
ประสาของรัฐบาลซ้ําเปนความไมประสีประสาที่ไมตองการการเรียนรูใดๆ อีกทั้งยัง
ใชงานเจาหนาที่ที่ไมมีความสามารถ ดวยเหตุที่ผูนํารัฐบาลเต็มไปดวยความหวาดระแวง
ทุกคนที่ไมใช “พวก” ของตัวเอง สถานการณจึงเลวรายลงตลอดมา ผูคนทุกฝายจึงเสีย
ชีวิตและบาดเจ็บลงโดยไมจําเปน ทรัพยสินถูกทําลายเสียหายอีกมากมาย”
ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการแกปญหาของรัฐบาลนั้นเปนการเดินหลงทาง เนื่องจาก
ยังแกไมถูกทิศทางถึงแมวาไดมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแลวหลายยุคหลายสมัยก็ตาม สอดคลองกับ
เรื่องจากปก เนชั่นสุดสัปดาห(เนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 17 ฉบับที่ 889:9) ที่นําเสนอวา
“5 ป 3000 ศพ กับงบดับไฟใต 1แสนลาน”
ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอํานวยการสถานวิจัยความขัดแยงและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใตระบุรวบรวมความสูญเสียจากสถานการณภาคใตวาระหวาง
เดือน มกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2551 มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นรวมเปนจํานวน8,541
ครั้งมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 8,692 ราย ที่สําคัญคือภาครัฐใชงบประมาณรายจายเพื่อ “ดับไฟ
ใต” ระหวางป 2547 ถึงป 2552 รวมทั้งสิ้น 109,296 ลานบาท(1.09 แสนลานบาท)
ในบางทัศนะไดใหแงคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับพื้นที่ตอการแกปญหาเหตุการณความไมสงบที่
ตางออกไปดังรายงานพิเศษเนชั่นสุดสัปดาห(เนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 17 ฉบับที่ 890:8)
“เขตปกครองพิเศษ ที่ไมใชการแบงแยกดินแดน โมเดลเกา เลาใหมอีกครั้ง”
โดยกลุมนักการเมือง นักวิชาการจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษวา
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“ตราบใดที่รัฐบาลใชนโยบาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เหมือนกับจังหวัด
อื่นๆในประเทศไทย ตราบนั้นก็แกปญหาไมได รัฐบาลใดก็ตามที่ขึ้นมาตองใชนโยบาย
ใน 3 จังหวัดเปนวิธีพิเศษ ไมเหมือนกับจังหวัดอื่นจึงจะแกปญหาได นี่คือหัวใจของ
มันวิธีของมันพูดสรุปงายๆ การศึกษา วิถีชีวิต ศาสนา ที่นโยบายตองไมเหมือนหรือ
เปนเขตปกครองพิเศษอะไรทํานองนี้ เพราะนี่ไมใชเปนการแบงแยกดินแดนแตเพื่อ
ความสงบสุข”นายเดน โตะมีนากลาว
ขางตนเปนขอมูลสวนหนึ่งที่สะทอนตอเหตุการณดังกลาว เนื่องจากเมืองยะลาก็เปนสวน
หนึ่งของพื้นที่ที่ถูกกลาวถึงและเปนพื้นที่หนึ่งที่อยูภายใตสถานการณดังกลาวดวย ในพื้นที่ก็มักจะ
เกิดเหตุการณความไมสงบดวยเชนกัน ดวยสถานการณเชนนี้จึงทําใหสภาพเศรษฐกิจการคาจึงไม
เป นผลดี ต อผู คา ขายซึ่ง ขณะเดีย วกัน ผูซื้อก็มัก จะชะลอการเขา มาในเขตตัว เมื อ งเพราะจะปรั บ
พฤติกรรมการเดินทางเขาเมือง ดังคํากลาวของคนขับรถคิวรถแท็กซี่ยะลา – เบตง ตอการปรับตัวตอ
เหตุการณความไมสงบ คนขับรถคนหนึ่งเลาวา
“…จะกะเวลาไมใหถึงเบตงในชวงค่ํา เราขับประมาณสองชั่วโมง
อยางมากก็สักเกือบตี 5 (5โมงเย็น) ก็ตองออกแลว…”
(คนขับแท็กซีโ่ ดยสาร, 2552: สัมภาษณ)
ในสวนของภาครัฐจึงก็มีการตรวจตรา เชน การตรวจสัมภาระ กระเปา และตรวจรางกาย
กอนเขาในสถานที่ตางๆ หรือหากมากับรถมอเตอรไซดก็ตองเปดเบาะกอนที่จะไปจับจายซื้อสินคา
สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น มาตรการที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เฝ า ระวั ง ความไม ป ลอดภั ย จากหน ว ยงานราชการที่ มี ต อ
ประชาชน ซึ่งจะพบเห็นไดในทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงเขตเมืองยะลาดวย การ
เฝาระวังจะกระทําตามจุดสําคัญเชน หนวยงานราชการ หางสรรพสินคา รานคา และธนาคาร เปน
ตน มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามถนนทั่วไปในเขตเมือง และตามสถานที่ตางๆ แตอยางไรก็ตาม
เหตุการณดังกลาวก็มักจะเกิดขึ้นแมวาทางราชการจะกวดขันเขมงวดในการเฝาระวังแลวก็ตาม ดวย
บริบทของพื้นที่เชนนี้ มาตรการหรือการทํางานเจาหนาที่ของทางราชการก็สงผลใหทุกคนไมวาจะ
เปนคนกลุมใดก็ตองใหความรวมมือดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่32 แสดงภาพปายประกาศ
กรุณาเปดเบาะเมื่อจอดรถ(จักรยานยนต)
(ภาพ: ผูวิจยั )

ภาพประกอบที่33แสดงภาพรถจักรยานยนต
ที่จอดและเปดเบาะตามมาตรการของทางราชการ
(ภาพ: ผูวิจัย)

ขณะเดียวกันทางภาครัฐก็มีเฝาระวังตามถนนหนทางและสถานที่ตางๆ ก็จะมีทั้งทหารและ
ตํารวจคอยเฝาระวังเหตุ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 34 และ 35 แสดงการเฝาระวังของทหารและตํารวจในเขตเมืองยะลา
เหตุการณความไมสงบเปนสวนประกอบที่มีขึ้นอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมถึง
พื้นที่เมืองยะลา ซึ่งทําใหผูคนตองอยูทามกลางความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไมอาจ
ทราบไดแตอยางไรก็ตามผูคนก็มีการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเชนเดียวกันกับผูคนในพื้นที่เมือง
ยะลา
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4. พื้นที่ยอยในเมืองยะลา
พัฒนาการของความเปนเมืองยะลาไดผานยุคชวงสมัยแตกตางกันไป มีความคาบเกี่ยว
ตอเนื่องมาจนถึงยุคสมัยปจจุบัน โดยนําไปสูการเลาเรื่องในพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยูภายในเขตเทศบาล
นครยะลาจากทั้งในชุมชนตลาดเกาซึ่งมีพื้นที่ และยานหลายแหงในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะพบเห็นวามี
คนมลายูมุสลิมอาศัยอยูอยางหนาแนน และยานสายกลางซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปฏิสัมพันธกับคน
ตางชาติพันธุ และเห็นความเคลื่อนไหวของผูคนในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งสองพื้นที่จะแสดงให
เห็นถึงความเปนพื้นที่ การกอเกิดปรากฏการณทางสังคม และการสรางพื้นที่ที่จะนําไปสูความเปน
ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
พื้ น ที่ ทั้ ง สองดั ง กล า วประกอบไปดว ยผู ค นที่มี ค วามหลากหลาย เชน ในด า นชาติ พั น ธุ
วัฒนธรรม และความเปนอยูของผูคน เปนตน มีการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกอบ
อาชีพที่แตกตางกัน เปนพื้นที่ที่มีการปะทะประสาน มีการชวงชิง ตอรอง นิยามความหมายระหวาง
กลุมคนกันอยางเขมขน ซับซอน และหลากหลาย ในบริบทที่แตกตางกันและยังเปนพื้นที่ที่สามารถ
เห็นการพบปะสังสรรคของผูคนที่มีความหลากหลายในพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน ที่อยูอาศัย ตลาด
รานคา และศาสนสถาน เปนตน โดยพื้นที่ศึกษาดังกลาวตั้งอยูทางตอนบนของพื้นที่เขตเทศบาล
นครยะลา ซึ่งมีทางรถไฟเปนตัวแบงกั้นพื้นที่ทั้งสอง
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไมเพียงไดสัมผัสสภาพพื้นที่ทางกายภาพเทานั้นแตผูวิจัยยังไดรับ
รูเรื่องราวของความสัมพันธและการแสดงตัวตนและอัตลักษณของผูคนในสังคม ภายใตพื้นที่ที่ได
ดํารงอยู ซึ่งผูวิจัยนําเสนอความเปนพื้นที่ที่ผูวิจัยไดสัมผัสเพื่อที่จะไดสามารถรับรูและเปดเรื่องราว
ของพื้นที่ศึกษาไดแก
1. ชุมชนตลาดเกา
2. ยานสายกลาง
1. ชุมชนตลาดเกา
ชุมชนตลาดเกาเปนชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตเทศบาลนครยะลา มีประชากร
หนาแนนและมีความหลากหลาย สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู ขณะเดียวกันก็
มีคนไทยเชื้อสายไทย คนไทยเชื้อสายจีน คนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและเชื้อสายพมา อาศัยรวมอยู
ในชุมชนนี้ดวยแตก็มีจํานวนไมมากนักและมักพบเจอไดทั่วไปตามสถานที่ตางๆ ในชุมชนตลาดเกา
และจากการลงพื้นที่ศึกษาผูวิจัยไดทําแผนที่ชุมชน ดังภาพประกอบ
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ไปจังหวัดปตตานี

N

Ö

ถนนสิโรรส ซอยโชคดี

สวนมิ่งเมือง
โรงเรียนเทศบาล5




ถนนสิโรรส ซอยสองพี่นอง



โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ถนนสิโรรส ซอย 14





มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา ถนนสิโรรส ซอย 12

 ถนนสิโรรส ซอย 6


ตลาดนัดมัสยิดกลาง ถนนสิโรรส ซอย 10







ถนนสิโรรส ซอย 8




ถนนสิโรรส ซอย 1

ถนนสิโรรส ซอย 6
ถนนสิโรรส ซอย 4




คิวรถยะลาถนนสิโรรส ซอย 2
ปตตานี 


ถนนสิโรรส







ตลาดเสรี
กรุงเทพฯ






อําเภอสายบุรี ปตตานี
จังหวัดนราธิวาส

ถนนวิฑูรอุทิศ 1
คิวยะลา-สายบุรี

ถ.วิฑูรอุทิศ 10




ถ.วิฑูรอุทิศ 8



ถ.วิฑูรอุทิศ 7



ถนนสิโรรส ซอย 3

ศาลจีน
โรงเรียน
ตลาด
คิวรถโดยสาร
 รานคา รานอาหาร
แมน้ํา คลอง
รางรถไฟ

ถ.วิฑูรอุทิศ 9

ถ.มุสลิมบารุ
ํ ง

มัสยิด
วัด

ถ.วิฑูรอุทิศ 6

แมน้ําปตตานี

ถนนสิโรรส




คลองแบเมาะ

โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ



ศาลบูเต็กโฮว
วัดยะลาธรรมาราม

มัสยิดอัลบะรออฺ อิบนุ มาลิก
ถนนวิฑูรอุทิศ 11
มัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน
ตลาดเสรี

สถานีรถไฟยะลา

ตลาดนัดตนมะพราว
สไหงโก-ลก

ภาพประกอบที่ 36 แสดงภาพแผนที่ชุมชนของชุมชนตลาดเกา (ที่มา: ออกแบบแผนทีโ่ ดยผูวิจยั )
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อาณาเขตของชุมชนตลาดเกา ทิศเหนือติดกับชุมชนจารู ทิศตะวันตกติดกับแมน้ําปตตานี
และทางรถไฟ ทิศตะวันออกติดคลองแบเมาะ สวนทิศใตติดกับเสนทางรถไฟ โดยชุมชนตลาดเกามี
ถนนสิโรรสซึ่งเปนถนนเสนใหญที่ตัดกับทางรถไฟจนถึงชุมชนจารู แตความเขาใจของบางคนไมวา
จะเปนคนตลาดเกาเองหรือคนนอกเขตเมืองยะลาเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณของชุมชนตลาดเกาคือตั้งแต
ทางรถไฟ หรือหลังสถานีรถไฟยะลาไปจนถึงทางออกไปจังหวัดปตตานี และจะถูกเรียกวาชุมชน
ตลาดเกา ซึ่งสะตอปา อาแวซึ่งเปนเลขานุการชุมชนมุสลิมสัมพันธ เลาวา
 
אאא אא   
  אא
 
“...ความเขาใจของคนนอกพื้นที่จะเขาใจวาเริ่มตั้งแตทางรถไฟ หลังสถานีรถไฟ
พื้นที่ทั้งหมดคือตลาดเกา รวมไปถึงชุมชนจารูดวย...”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
ชุมชนตลาดเกายังถูกหมายรวมไปถึงพื้นที่ในชุมชนจารูดวยซึ่งเปนชุมชนที่อยูทางทิศเหนือ
สุดของเขตเทศบาลนครยะลาดวยความเขาใจของผูคนทั่วไปมักเขาใจเองวาพื้นที่ทั้งหมดจากหลัง
สถานีรถไฟคือชุมชนตลาดเกาทั้งหมด แตหากไดพูดคุยกับคนในพื้นที่หรือทําความคุนเคยกับพื้นที่
ก็จะทราบวาในพื้นที่ใกลกับชุมชนตลาดเกายังมีชุมชนอีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนจารูซึ่งเปนชุมชน
ดั้งเดิมที่อยูในเขตเทศบาลนครยะลาเชนกัน ดังภาพประกอบ
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N

ชุมชนจารู
จังหวัดปตตานี

ชุมชนบาโด

ชุมชน
จังหวัดยะลา
บาแดแซเงะ

ชุมชนตลาดเกา

ชุมชน
บาแดโฆะ

ภาพประกอบที่ 37 แสดงภาพที่ตั้งชุมชนตลาดเกาและชุมชนใกลเคียง
(ที่มา:เว็บไซต www.map.google.com)
จากภาพประกอบที่ 37 จะเห็นวาชุมชนตลาดเกาจะเปนชุมชนที่อยูทามกลางชุมชนอื่นๆ
ไดแก ชุมชนจารู ชุมชนบาแดโฆะ ชุมชนบาแดแซแงะ และชุมชนบาโด แตจะเห็นไดวาชุมชนตลาด
เกามีความหนาแนนและจํานวนถนนมากกวาซึ่งสะทอนถึงวาตลาดเกาอยูในบริบทความเปนเมือง
มากกวา อยางไรก็ดีชุมชนตลาดเกาก็ยังเปดรับวัฒนธรรมและการใชชีวิตของผูคนที่อยูในชุมชน
รอบขางจากความชุมชนทองถิ่นที่มีความเปนชายขอบของเมืองที่มีความเปนชนบทดวยสภาพพื้นที่
ที่ยังมีการทําการเกษตร เลี้ยงสัตว และความเปนเมืองยังไปถึงไมมากนัก
สําหรับชุมชนจารูเปนชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา มีที่มาของชุมชนคือ คําวาจารูเปนชื่อ
ตนไมชนิดหนึ่งเปนไมยืนตน ซึ่งจะพบมากในชุมชนจารู จึงเปนที่มาของชื่อชุมชนนี้ ปจจุบันชุมชน
จารูมีการแบงออกเปนสองเขตตามการนิยามของทางเทศบาลนครยะลาเพื่อใหงายตอการบริหารจัด
ภายในเขตเทศบาล คือฝงซายของถนนสิโรรสจะเปนชุมชนจารูพัฒนา สวนฝงขวาจะเปนชุมชนจารู
นอก
สวนอีกสองชุมชนจะเปนชุมชนเล็กๆ ที่อยูทางทิศตะวันออกของชุมชนตลาดเกา คือชุมชน
บาแดโฆะ ชาวบานคนที่อยูในบริเวณนี้เลาวา
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אא א 
 
 
“…แตกอนทางราชการจะขังนักโทษเขาคุกไวที่นี่ คนก็เลยเรียกชุมชนบาแดโฆะ…”
(แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
กล าวคื อในอดี ตในชุมชนนี้มีบริเวณที่คุ มขังนักโทษของทางราชการซึ่งในภาษามลายู
หมายถึง โฆะ(goh) อยูที่เปนชุมชนนี้ จึงเปนที่มาของชื่อชุมชน สวนคําวาบาแดมาจากคําวาปาดัง
(padang) หมายถึงทุงหรือที่ราบ สวนชุมชนบาแดแซแงะมีที่มาของชื่อตามสภาพพื้นที่ที่เปนพื้นที่
ลาดเอียง(แซแงะ)เปนที่ราบเนินเขา ซึ่งในภาษามลายูคําวา แซแงะแปลวาเอียงนั่นเอง อีกชุมชนหนึ่ง
คือชุมชนบาโดที่อยูฝงซายของแมน้ําปตตานีสามารถขามไปมาไดโดยใชสะพานรถไฟ(สะพานดํา)
สําหรับชุมชนตลาดเกาผูวิจัยมักไดยินการพูดคุยสนทนาจากคนมลายูมุสลิมเกี่ยวกับชื่อ
เรียกชื่อพื้นที่ชุมชนตลาดเกาในความหมายที่แตกตางกัน ซึ่งคนมลายูมุสลิมจะเรียกชุมชนตลาดเกา
ในภาษามลายูวา “กือดาบูโระ” ซึ่งคําวา “กือดา” แปลวา “ตลาด” สวนคําวา “บูโระ” แปลวา “เกา”
แตผูวิจัยก็มักไดยินคําวา “กือดาลามอ” ดวยเชนกันซึ่งคําวา “ลามอ” แปลวา “นาน” หรือแปลวา
“เกา” ไดเชนกันซึ่งมีความหมายใกลเคียงกัน คนมลายูมุสลิมและคนอื่นๆ บางคนบางกลุมก็เรียก
ตลาดเกาวา “กือดาลามอ” ในความหมายเดียวกัน
ที่มาของชื่อชุมชนตลาดเกาเริ่มตั้งแตชุมชนแหงนี้ยังไมไดมีชื่อชุมชนวาตลาดเกา ซึ่งในชวง
เวลานั้นผูคนจะเรียกพื้นที่นี้วาชุมชนนิบง ซึ่งรวมถึงหนาสถานีรถไฟดวย ในปจจุบันจะมีรานคาราน
หนึ่งในชุมชนตลาดเกาที่เปนรานถายรูปตั้งชื่อรานวา “รานนิบงคัลเลอรแล็ป” ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 38 แสดงภาพรานนิบงคัลเลอรแล็ป
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หรือวิทยุชุมชนที่มีสถานีตั้งอยูที่ชุมชนตลาดเกาเชนกันนั้น ก็ตั้งชื่อคลื่นวา “คลื่นนิบงเรดิโอ 107.5
เม็กกะเฮิรซ” ตอมาเมื่อมีตลาดนัดที่หลังสถานีรถไฟจึงมีการเรียกชื่อจากผูคนที่มายังตลาดนัดแหงนี้
ในภาษามลายูวา “กือดาลามอ” (ตลาดนาน) เนื่องจากตลาดแหงนี้ไดเปดคาขายมานาน จนตอมามี
การเรียกในภาษามลายูอีกคําหนึ่งคือ “กือดาบูโระ” (ตลาดเกา) ซึ่งเรียกตามสภาพของตลาดที่ดูมี
สภาพที่เกา และชื่อตลาดเกาจึงเปนชื่อเรียกชุมชนตลาดเกามาจนถึงปจจุบันนี้ ดังที่ หามะ สาเยาะ
บานอยูถนนสิโรรสซอย 10 ซึ่งเปนคนมลายูมุสลิมที่อยูในชุมชนตลาดเกามานานตั้งแตอายุ 10 ขวบ
ไดเลาถึงความเปนมาของชุมชนตลาดเกาวา
אאאאאא
אאאא אאאא
אאאאאאא–
 
 
“...ตลาดเกานั้น สมัยกอนมีพอคาแมคา มาขายของที่หลังสถานีรถไฟยะลา
ที่เปนตลาดเสรีอยูตอนนี้ แถวนั้นมีปาตนไผเต็มไปหมดไมคอยมีบานคนเทาไหร
ตอนแรกๆ พอคาแมคายังมีจํานวนนอยอยู ตอมาไมวาคนขายและคนซื้อก็เริ่มมี
มากขึ้น จากตลาดนัด เปนตลาดที่ขายทุกวัน...”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจยั )
ปจจุบันไมพบวามีตลาดที่มีชื่อเรียกวา “ตลาดนาน” หรือ “ตลาดเกา” เลย จะมีตลาดใหเห็น
ก็จะเปนตลาดนัดตนมะพราวริมทางรถไฟระหวางมัสยิดบะรออฺ อิบนุ มาลิก กับวัดยะลาธรรมมา
รามซึ่งเปดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสารของทุกสัปดาห ตลาดนัดบริเวณมัสยิดกลางที่
เปดทุกวันเสารของทุกสัปดาห ตลาดเสรีใหมที่อยูริมทางรถไฟตรงขามตลาดสด และตลาดเสรีที่
สรางทดแทนตลาดเสรีเดิมที่ถูกรื้อทิ้งเมื่อปพ.ศ. 2540 บริเวณหลังสถานีรถไฟ อยางไรก็ตามคําวา
ตลาดเก า ก็ มี ท างราชการตั้ ง เพื่ อ บอกตํ า แหน ง แห ง ที่ เ ช น การตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารประชาชนของ
โรงพยาบาลศูนยยะลาที่ชุมชนตลาดเกาดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 39 แสดงภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิตลาดเกา(เครือขายโรงพยาบาลยะลา)
(ภาพ: ผูวิจยั )
และตั้งเปนชื่อรานคา เชน รานตลาดเกาสปอรต ซึ่งเปนรานที่ขายเสื้อผาและอุปกรณกีฬา แตสําหรับ
พื้นที่ที่เคยเปนที่ตั้งของตลาดนัดที่เรียกวา “ตลาดนานหรือตลาดเกา” นั้น ไดมีการเปลี่ยนชื่อใหม
เรียกวา “ตลาดเสรี”
ชุมชนตลาดเกาเปรียบเสมือนประตูทางเขาและทางออกสูเ มืองยะลาอีกพื้นที่ หนึ่งของ
จังหวัดยะลา เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีเสนทางคมนาคมเขาออกเชื่อมตอกับพื้นที่อื่นเชน ทางทิศเหนือก็มี
เสนทางเขาออกสูจังหวัดปตตานี ทางทิศใตมีเสนทางออกไปสูจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังมี
เสนทางรถไฟที่สามารถเดินทางไปกรุงเทพฯ และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทําใหชุมชน
ตลาดเกามีผูคนจากหลากหลายพื้นที่เขามาใชชีวิตในพื้นที่นี้เปนจํานวนมากในแตละวัน โดยอีก
สวนหนึ่งใชบริการจากคิวรถโดยสาร ซึ่งในชุมชนตลาดเกามีคิวรถโดยสารประจําทาง เชน คิว
รถเมลยะลา-ปตตานี คิวรถเมลยะลา-อําเภอปะนาเระ (ปตตานี) คิวรถสองแถวยะลา-อําเภอสายบุรี
(ปตตานี) และคิวรถสองแถวยะลา-บานตนไทร (นราธิวาส) เปนตน สําหรับในระยะทางสั้นๆ
สําหรับผูเดินทางเขาออกเมืองหรือในเขตเมือง ก็มีรถจักรยานยนตรับจางบริการอยูหลังสถานีรถไฟ
ซึ่งเปนคิวที่เปดบริการมานานกวา 40 ปมาแลว นับวาการมาตลาดเกาสามารถมาไดหลายเสนทาง
ชุมชนตลาดเกาถือเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายของคนพรอมๆ กับความหลากหลายของ
พื้น ที่ ด ว ยเช น กั น ดั ง นั้ น สภาพการใชชีวิ ต ของคนมลายูมุสลิ ม ในชุ ม ชนตลาดเก านั้น จึ งมี ค วาม
หลากหลายตามไปดวย และมีความเกี่ยวของอยูกับการใชชีวิตเชน ในตลาด รานคา รานอาหาร ราน
น้ํ า ชา มั ส ยิ ด และโรงเรี ย น ที่ ตั้ ง อยู ต ามพื้ น ที่ ต า งๆ ในชุ ม ชนตลาดเก า ซึ่ ง จะเห็ น ว า ผู ค นใช
ชีวิตประจําวันเชน การคาขายและการจับจายสินคาในตลาดและรานคา มีการกินอาหารเครื่องดื่ม
พรอมๆ กับการนั่งคุยสนทนาเรื่องราวตางๆ กับเพื่อนรวมโตะ หรือการไปทํากิจกรรมทางศาสนาที่
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มัสยิด เชน การละหมาด และการฟงบรรยายธรรม ขณะเดียวกันก็ไดพูดคุยทักทายคนรูจักที่ไดมา
มัสยิดพรอมกันไปดวย อีกทั้งยังเห็นกลุมนักเรียนจํานวนมากที่ไปเรียนที่โรงเรียนตางๆ ที่ตั้งอยูใน
ชุมชนตลาดเกา โดยเฉพาะกลุมนักเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนสตรีอิสลาม
วิทยามูลนิธิซึ่งเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนนิยมมาเรียนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังไดเห็นผูคนไป
พักผอนตามสวนสาธารณะในชวงเย็นบริเวณริมแมน้ําปตตานี หรือที่สวนมิ่งเมืองริมคลองแบเมาะ
ความหลากหลายของผูคนเหลานี้ทําใหชุมชนตลาดเกายังเปนแหล งที่พักอาศัยของคน
หลากหลายลักษณะ ไมวาจะเปนขาราชการ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พอคา แมคา คนรับจาง
ทั่วไป ซึ่งที่พักอาศัยจะเปนบานที่สรางดวยไม บานที่สรางดวยซีเมนตผสมวัสดุจากไม และบานที่
สรางดวยซีเมนตอยางเดียว ซึ่งสะทอนรูปแบบการสราง รูปทรง ลวดลายแบบสถาปตยกรรมในยุค
สมัยกอน ขณะเดียวกันบานเหลานั้นไดถูกปรับสราง และปะปนอยูกับบานแบบสมัยใหมที่เปนบาน
เดี่ยวหรือหองแถวอาคารพาณิชย และจะเห็นสลับกันไปไดตามสองขางแนวถนน ผูอาศัยมักจะเปด
เปนรานคาและทําธุรกิจประเภทตางๆ หลากหลายรูปแบบพรอมๆ กับการเปนที่พักอาศัยดวย เชน
รานอาหาร รานซอมรถ รานอินเตอรเน็ต รานขายหนังสือ รานขายเสื้อผา คลินิก และรานขายยา
ผูคนที่มาตั้งบานเรือนหรือมาพักอาศัยในชุมชนตลาดเกามีทั้งที่เปนคนดั้งเดิมและคนจาก
นอกพื้นที่ แตสวนใหญเปนคนนอกพื้นที่ คนที่เปนคนในชุมชนตลาดเกาดั้งเดิมมีจํานวนไมมาก
ดังที่สะตอปา อาแวเลขานุการชุมชนมุสลิมสัมพันธไดเลาสภาพความเปนอยูของคนตลาดเกาวา
“...คนในตลาดเกาสวนมากจะเปนคนนอกพื้นที่ เหมือนพวกขาราชการ
หากเปนอิสลามก็จะหาที่พักในตลาดเกา แลวก็ที่เห็นขายขาว ขายน้ํา ริมถนนก็คนนอก
ยิ่งพวกนักเรียนนักศึกษาอันนี้แนนอนสวนมากก็จะมาพักตลาดเกา สวนคนดั้งเดิม
ที่อยูในตลาดเกามีนอย...”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ)
คนนอกพื้นที่ที่มาอาศัยในชุมชนตลาดเกาเปนกลุมแรกๆ สวนมากจะมาจากอําเภอ
ตางๆ ของจังหวัดปตตานี ดังที่ แบแซ คนสอนหลักการอานอัลกุรอานเลาวา
אאאאאאא 
אאאאא
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“...ตลาดเกามีคนมลายูอยูดั้งเดิมแลวเหมือนกับชุมชนอื่นๆ ในยะลา
ไมไดมีการยายถิ่นมาจากที่ไหน แตมีคนมลายูจากที่อื่นมาอยูในตลาดเกา
สวนใหญจะมาจากปตตานี...”
(แบแซ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
ปจจุบันนี้ผูคนที่มาอยูในชุมชนตลาดเกามีความหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น และไมใช
เพียงคนที่มาจากจังหวัดปตตานีเทานั้น ที่มาจากจังหวัดอื่นๆ ก็มีเชนเดียวกัน ซึ่งประชากรมุสลิมใน
ชุมชนตลาดเกาเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนคนมลายูมุสลิมเองหรือคนไทยมุสลิมที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
ในอดีตสภาพชุมชนตลาดเกาไมเปนเหมือนปจจุบันดังที่กลาวมาขางตน โดยเปาะจิ ซึ่งเปน
ชายชราสูงวัยอายุประมาณ 80 ป ที่เปนคนสรางมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา (ที่สรางดวยไม) โดย
ผูวิจัยเรียกคุณตาทานนี้วาเปาะจิ ไดเลาถึงสภาพชุมชนตลาดเกาไววา
אאאאא א 
 אא אא
אאאא
 אא– 
 
“...บริเวณที่อยูหนาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและติดกับแมน้ําปตตานีนั้น
จะเปนปาทึบมีตนไมสูง จนมาถึงมัสยิดกลางจึงจะมีชุมชนและการตั้งบานเรือน
แตก็ไมคอยหนาแนนเหมือนปจจุบันนี้ ถนนหนทางก็ยังไมเปนถนนลาดยาง
จะเปนถนนเล็กๆ นานๆ กวาจะมีรถผานมาสักคัน...”
(เปาะจิ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ยั )
ในอดีตชุมชนตลาดเกามักจะพบเห็นวัว แพะ และแกะของคนชุมชนตลาดเกาและชุมชน
ใกลเคียงเดินตามทองถนนเห็นจนชินตา เพราะสัตวเลี้ยงเหลานี้จะถูกเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ
มีความอิสระเสรี และมักจะเดินไปตลาดเสรี หรือขามไปตลาดสดริมทางรถไฟเพื่อไปหากินเศษผัก
เศษผลไมที่พอคาแมคาทิ้งไว และมักจะนอนกีดขวางผิวทางจราจร เหลานี้เปนสิ่งที่ผูคนที่รูจักตลาด
เกา หรือไดมาสัมผัสดวยตัวเองก็จะทราบดี แตปจจุบันนี้ทางเทศบาลนครยะลาไดวางกฎเกณฑ
สําหรับผูเลี้ยงสัตวเพื่อถนนปลอดสัตวเลี้ยง ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 40 แสดงภาพปายประกาศเรื่องโครงการถนนปลอดสัตวเลี้ยง
ในเขตเทศบาลนครยะลา (ภาพ : ผูวิจยั )
ดวยพื้นที่ชุมชนตลาดเกาที่มีความทับซอนกันนี้เองจึงถูกเรียกขานในหลายลักษณะตาม
สภาพของพื้นที่นั้นๆ เชน เรียกตามสภาพของสถานที่ไดแก หลังสถานีรถไฟ คิวรถสายบุรี (คิวรถ
สองแถว) คิวรถเมลยะลา-ปตตานี หนามัสยิดกลาง หนาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตลาดนัดตน
มะพราว เปนตน หรือเรียกตามสภาพภูมิประเทศ ไดแก บาโระ (บาโระเปนภาษามลายูแปลวา พื้นที่
ลุม แอง หรือพื้นที่ที่น้ําทวมถึง) และเรียกตามชื่อถนน และซอยของถนนสิโรรส เชน ถนนมุสลิม
บํารุง ซอยมายอ ถนนจะปะกียาอุทิศ ซอยบราโอ ซอยปราณี และถนนสิโรรสตั้งแตสิโรรส 1 ถึง 14
บางคนก็เรียกตลาดเกาแทนชื่อถนนสิโรรสแลวบอกชื่อซอย เชน “ตลาดกา ซอย 6” สวนถนนหลัง
สถานีรถไฟก็จะเปนถนนวิฑูรอุทิศ 1 ซึ่งเปนถนนที่มีถนนตัดแยกออกไปอีกกวา 10 สาย ตั้งแตถนน
วิฑูรอุทิศ 2 ถึง 12 ซึ่งตัดกับบางซอยของถนนสิโรรสอีกดวยโดยมีลักษณะคลายตาขาย
กลาวไดวาชุมชนตลาดเกามีผูคนที่หลากหลาย พรอมๆ กับการกอเกิดพื้นที่ที่หลากหลาย
เชนเดียวกัน แตทั้งคนและพื้นที่ก็มีความเชื่อมโยงกันมีการขามไปขามมาเพื่อใชชีวิตประจําวันหาก
พิจารณาชุมชนตลาดเกาแลวยังมีพื้นที่มากมายที่คนไดสราง และใชพื้นที่เหลานั้นพรอมๆกับการ
สรางพื้นที่ทางสังคมดวย ซึ่งพื้นที่ชุมชนตลาดเกายังมีพื้นที่ที่ผูวิจัยไดสัมผัสได ไดแก
1.1 พื้นที่หลังสถานีรถไฟ
1.2 มัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน
1.3 ตลาดนัดตนมะพราว
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1.4 มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา
1.5 วงเวียนหอนาฬิกาตลาดเกา
1.6 โรงเรียนตางๆ ในชุมชนตลาดเกา
1.1 หลังสถานีรถไฟ
เมื่อไดรูจักสภาพทั่วไปของชุมชนตลาดเกาแลว การเขาสูพื้นที่ของชุมชนตลาดเกานั้น
เมื่อถึงตัวเมืองยะลาหากอยูที่ฝงหนาสถานีรถไฟ ซึ่งคนมลายูมุสลิมจะในภาษามลายูวา “กือดานีบง”
(นิบง) การจะเขาสูชุมชนตลาดเกาไปไดดวยทางรถยนตดวยกัน 3 เสนทาง เสนทางแรกคือผานถนน
สิโรรสที่ตัดกับทางรถไฟ เสนทางที่ 2 ตองลอดใตสะพานรถไฟระหวางชุมชนธนวิถีกับตลาดนัด
ตนมะพราว และเสนทางสุดทายซึ่งเปนเสนทางเลี่ยงเมืองคือตองขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล
กับชุมชนเมืองทอง สวนทางทิศเหนือของชุมชนตลาดเกาสําหรับผูที่ใชเสนทางยะลา-ปตตานี
เสนทางที่ตัดถนนสิโรรสกับทางรถไฟซึ่งบริเวณนี้มีตลาดสด(ตลาดเชา)ตั้งอยูทางทิศ
ใต ตลาดเสรีใหมที่อยูทางทิศตะวันตก และตลาดเสรีที่สรางทดแทนตลาดที่ถูกรื้อเมื่อปพ.ศ. 2540
จะอยูทางทิศตะวันออก ที่บริเวณนี้เปนตลาดที่มีทั้งอาหารสด อาหารทะเล อาหารแหง ขนมพื้นบาน
เสื้อ ผ า พื้น ถิ่ น เช น ผ าโสร ง ผา คลุม ผม หมวกกะป เ ยาะ (หมวกที่ ช ายมุ ส ลิ ม ใช สว มใส) เสื้ อผ า
สําเร็จรูป เสื้อผาเด็ก เปนตน โดยเฉพาะที่ตลาดเสรีใหมนั้นจะเนนขายสินคาประเภทเสื้อผา สวน
ตลาดเสรีที่สรางทดแทนตลาดที่ถูกรื้อเมื่อปพ.ศ. 2540 อยูระหวางกอสรางจะเปดบริการในปพ.ศ.
2553 คนที่ใชเสนทางนี้มักจะไปขึ้นลงรถโดยสารยะลา-ปตตานี และยะลา-อําเภอปะนาเระ
(ปตตานี) หรือคนที่มาจากจังหวัดปตตานี
สําหรับอีกเสนทางหนึ่งคือที่สถานีรถไฟ จะเปนผูคนที่โดยสารดวยรถไฟ เนื่องจาก
สถานีรถไฟเปรียบเสมือนประตู 2 บานที่อยูกลางเมืองยะลา ประตูดานทิศใตหรือหนาสถานีรถไฟก็
จะมุงสูยานตลาดนิบง ที่มีทั้งตลาดสด ยานการคา เชนยานสายกลาง ตลาดจตุจักรและอาจจะมุงไป
ยังที่อื่นไดอีก สวนประตูอีกบานหนึ่งจะอยูทางทิศเหนือหรือหลังสถานีรถไฟ ก็จะมุงสูชุมชนตลาด
เกา ซึ่งผูคนสามารถเดินทางไปมาผานประตูหลังของสถานีรถไฟไดจนถึงเวลาที่รถไฟขบวนสุดทาย
ถึงสถานียะลาเวลา 17.00-18.00 น. แตละวันรถไฟถึงสถานีเวลานี้แลวประตูทั้งสองดานก็จะปดลง
ดังนั้นในชวงเวลากลางวันก็จะมีคนเขาออกสูชุมชนตลาดเกาดานที่มีเสนทางกั้นอยูนี้
ไดทั้ง 3 เสนทาง สวนเวลากลางคืนก็จะเหลือ 2 เสนทางเพราะทางผานที่สถานีรถไฟไดปดทําการ
ในบริเวณหลังสถานีรถไฟจะแบงยานที่มีผูคนใชพื้นที่เปนประจําทุกวันและหนาแนน
ดวยกัน 2 ยาน ยานแรกคือยานที่มีตลาด 3 แหงที่อยูใกลกันที่ถนนสิโรรสตัดผานเสนทางรถไฟ คือ
ตลาดสด ตลาดเสรีใหม และตลาดเสรีที่สรางทดแทนที่ถูกรื้อเมื่อปพ.ศ. 2540 ซึ่งผูคนมักจะมา
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จับจายซื้อสินคาบริเวณนี้โดยเฉพาะอาหารสด และเสื้อผาพื้นถิ่น สวนยานที่ 2 คือบริเวณหลังสถานี
รถไฟซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของตลาดเกา(ตลาดเสรี)และเปนที่มาของการเรียกชื่อชุมชนนี้วาตลาดเกา
ในอดีตตลาดเสรีเกิดขึ้นหลังจากการสรางสถานีรถไฟที่บานนิบงเมื่อปพ.ศ.2464 แตใน
สมัยนั้นยังไมไดมีชื่อเรียกตลาด แตผูคนมักเรียกตามสภาพของตลาด โดยจะเรียกในภาษามลายูวา
“กือดาลามอ” แปลวา ตลาดนานหรือตลาดที่เปดมานานแลว ตอมาก็เรียกวา “กือดาบูโระ” แปลวา
ตลาดเกา จนกระทั่งเปลี่ยนมาเรียกเปนตลาดเสรี ซึ่งคนในพื้นที่ ดังเชน คุณยะโกะ (สัมภาษณ:
2552) กลาวถึงชื่อตลาดแหงนี้วา
“...ตลาดเสรี ใครก็ไดจะมาขายของ ไมไดปดกั้นไมใหขาย เปนตลาดที่มีความเสรี...”
ตลาดเสรีในอดีตนั้น จากการสอบถามขอมูลจากคุณปะอิเซีย อาแย ซึ่งเปนคนที่อาศัย
อยูในยานนี้เลาวา
10אא22אאא 
אאאאאאאאא א
אאא אאאאאא
א אאאאאאא
אאא  א
אא1אאאאאאאא
אאאאאאאאאאא
 אאאאאאא
“...ตลาดเสรีในสมัยนั้น มีอาคารตึกแถว 2 ชั้น 2 แถว แถวละ 10 หอง
ดานหลังเปนอาคารโถงหลังคาสูงสําหรับคาขายเชนกัน เชนอาหารทะเล รานขาว
แกง รานน้ําแข็งใส รานขายเนื้อวัว และหนาตึกแถวก็จะเปนรานคาที่สรางดวยไม
มุงสังกะสีจะขายขาวสาร น้ําตาล น้ํามัน ขนม ผัก ผลไมที่เปนตึกนั้นก็จะขายเสือ้ ผา
ของเลนเด็ก อุปกรณการเกษตร ปุย ขาวสาร รานอาหาร คนขายสวนมากจะเปน
คนมลายู คนจีน และคนไทยดวย แลวก็คนมุสลิมปากีดวย 1 ราน โดยเคาจะขาย
เสื้อผาพื้นถิ่น สวนคนซื้อก็จะเปนคนทั่วไป ในตลาดมีรถรุน(รถเข็น)สงสินคาของ
ทั้งผูซื้อและผูขายหากของมีมาก รอบนอกตลาดเสรีจะมีรถจักรยานยนตรับจาง...”
(ปะอิเซีย อาแย, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
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ตลาดเสรีอยูบริเวณหลังสถานีรถไฟทางเขาออกดานหนึ่งติดกับประตูหลังสถานีรถไฟ
และอีกดานหนึ่งมีทางเขาออกติดกับถนนสิโรรสซึ่งสามารถไปยังตลาดสดไดดวยซึ่งอยูเยื้องกัน
จากการเก็บขอมูล ตลาดเสรีเปนตลาดที่ใหญและเปนตลาดแหงแรกๆ ในเขตเมืองยะลา รวมถึงเปน
ตลาดแหงแรกของชุมชนตลาดเกา คุณยะโกะเลาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นระหวางตลาดเสรีกับตลาดสดวา
“...ตลาดสดเกิดขึ้นหลังจากตลาดเสรี ตลาดเสรีมีอยูกอนนานแลว
แลวเมื่อมีการสรางตลาดสดผูคนก็มักจะเรียกวาตลาดใหม เพราะสรางขึ้นมาใหม...”
(ยะโกะ, 2552: สัมภาษณ)
บริเวณหลังสถานีรถไฟออกมาถึง 4 แยกจะเปนจุดพักของผูคนและมีคิวรถสองแถว ซึ่ง
ในอดีตจะมีตนยางพาราอายุหลายปอยูที่มุมถนนเรียก 4 แยกนี้ในภาษามลายูวา “จาแบปะพงกือ
เตอะห” แปลวา “สี่แยกตนยาง” ตอมาตนยางถูกตัดทิ้งไป ปจจุบันนี้ 4 แยกดังกลาวถูกเรียกใหมใน
ภาษามลายูวา “จาแบปะกือดาแบมะยามู” แปลวา 4 แยกรานแบมะยามู
ในปจจุบันนี้หลังจากที่ตลาดเสรีถูก รื้อทิ้งเมื่อปพ.ศ. 2540 สิ่งที่ยังคงเดิมคือคิว
จักรยานยนตรับจางซึ่งเปดบริการมากวา 40 ป ซึ่งวินจักรยานยนตรับจางก็จะทําหนาที่ดวยการโบก
ไมโบกมือเปนสัญญาณการจับจองผูโดยสาร และถามความตองการวาจะไปไหน สวนผูคาสวน
หนึ่งก็ยายมาขายในถนนวิฑูรอุทิศ 11 ทําใหเปนยานที่มีความจอแจมากพื้นที่หนึ่งในตลาดเกา เดิม
ทีเดียวไมเปนเชนนี้ ถนนสายนี้ก็เหมือนถนนอื่นๆ ทั่วไป ที่มีเพียงบานคนสองขางทางและเปนถนน
หรือซอยเล็กๆ ใหรถสวนไปมาเทานั้น เมื่อผูคายายมาถนนสายนี้ดวยการมาจับจองเชาที่ดินหรือ เชา
บานขายสินคาและอาหาร ทําใหถนนสายนี้ดูคลายตลาด เมื่อใดที่ผูคนมาจับจายซื้อของเปนจํานวน
มากรถก็จะติดกันมากเพราะถนนไมไดกวางมากนัก อีกทั้งถนนเสนนี้ยังเปนที่ตั้งของมัสยิดนุรุล
อิสลามปากีสถาน โกดังวัสดุกอสราง โรงงานประกอบเฟอรนิเจอร โกดังเก็บขาวสาร จนเปนที่รูกัน
ในหมูคนขับรถตุกๆ และคนขับรถตูโดยสารวา
“...หากมาสงคนซอยนี้ขอสงแคปากทางเขาก็พอไมเชนนั้นอาจจะตอง
ใชเวลานานกวาจะออกมาได...”
สําหรับพอคาแมคาที่อยูในยานหลังสถานีรถไฟสวนหนึ่งเปนคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจะ
พูดภาษามลายูไดดวย สวนใหญเปนคนรุนอายุประมาณ 50 - 60 ปขึ้นไป ซึ่งจะมีรานคาเปนของ
ตนเองและเปดขายมานานแลว มีทั้งประเภทขนม อาหารแหง คาปุย อุปกรณทางการเกษตร รานขาย
รองเทา รานรับซื้อยางแผน และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมคนมุสลิมที่มาคาขายเปดรานใหมหลังจากที่
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ตลาดเสรีถูกรื้อ มีทั้งหาบานในซอยนี้เปดรานใหม บางรานจะขายสินคาที่รับจากประเทศมาเลเซีย
จําพวก แผนรองซับสําหรับเด็กออน ขนม แปง น้ํามัน น้ําตาล มักจะขายแบบคาสงซึ่งจะมีผูคาจาก
นอกพื้นที่มารับสินคาไปขายตออีกทอดหนึ่งและบางสวนก็ขายริมทางเทาดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 41 แสดงภาพสภาพรานคาบริเวณหลังสถานีรถไฟ (ภาพ: ผูวิจยั )
ในยานนี้นอกจากจะเปนตลาดเล็กๆ ที่มีความจอแจดวยมีผูคนทั้งผูขาย ผูชื้อ และ
ยานพาหนะในชวงกลางวัน และโดยเฉพาะชวงที่รถไฟมาถึงสถานียะลาซึ่งผูคนสวนหนึ่งที่โดยสาร
ดวยรถไฟจําเปนตองผานยานนี้ อีกทั้งผูคนที่ตองการไปมาระหวางยะลากับจังหวัดปตตานี และ
จัง หวัด นราธิวาส ก็ ใ ชบริ การรถสองแถวคิว ตางๆ เชน คิว ยะลา-อํ าเภอสายบุรี คิ วยะลา-ปาลัส
(อําเภอ ปะนาเระ จังหวัดปตตานี) ยะลา-ตนไทร (อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส) และพื้นที่ใกลกัน
ก็จะมีคิวรถยะลา-ปตตานี ยะลา-ปะนาเระ (อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี) ซึ่งก็อยูยานตลาดหลัง
สถานีรถไฟเชนกัน ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 42 และ 43 ภาพคิวรถโดยสารหลังสถานีรถไฟและบริเวณใกลเคียง(ภาพ:ผูวิจัย)
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ในบริเวณยานหลังสถานีรถไฟมีผูคนอาศัยอยูอยางหลากหลาย มีทั้งคนมลายูมุสลิม คน
ไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายไทย คนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน อยูรวมกันในพื้นที่เดียวกันและ
ประกอบอาชีพที่แตกตางกัน บริเวณนี้จึงเปนพื้นที่ที่มีการเปดรับผูคนเสมือนเปนประตูเขาออกของ
ผูคนจากที่ตางๆ ที่จะมาทํากิจกรรมในพื้นที่ชุมชนตลาดเกาโดยสวนหนึ่งจะตองอาศัยใชรถไฟ รถ
สองแถวรับจางประจําทาง รถจักรยานยนตรับจาง เพื่อมาทํากิจกรรมของตนเองในเขตเมืองยะลา
1.2 มัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน
ในบริเวณยานหลังสถานีรถไฟยังเห็นความแตกตางหลากหลายที่มักจะไมไดพบเจอ
กันไดงาย นั่นคือมีมัสยิดปากีสถานซึ่งเปนสถานที่รวมตัวของคนมุสลิมจากตางพื้นที่อาจกลาวไดวา
เปนคนมุสลิมจากประเทศแถบภูมิภาคเอเชียใต สวนใหญจะเปนคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและ
พมา ที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทย มัสยิดหลังนี้มีชื่อเรียกวามัสยิดนูรุลอิสลามปากีสถาน
กอตั้งมานานเกือบ 30 ปมาแลว ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 44 แสดงภาพมัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน (ภาพ : ผูวิจัย)
อิหมามจะเปนคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและพมาสลับกันในบางชวงเวลา สําหรับผู
รวมในการละหมาดหรือที่เรียกวามะมูมก็จะเปนคนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับมัสยิดและบริเวณตลาด
หลังสถานีรถไฟ และคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและพมาที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทย
โดยเฉพาะในการละหมาดุมอะฮฺ (ละหมาดวันศุกรเปนภาคบังคับที่ชายมุสลิมตองละหมาด) จะ
พบกลุมคนเหลานี้เปนจํานวนมากและหลากหลายเพราะเสมือนเปนพื้นที่รวมตัวของคนมุสลิมที่มา
จากเอเชียใต
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สําหรับคนมลายูมุสลิมที่อยูยานนี้บางคนก็ไปละหมาดมัสยิดหลังอื่น เชน ที่มัสยิดกลาง
ประจําจังหวัด แตสําหรับคนมลายูมุสลิมที่ไมไดอยูยานนี้แตผานมาในยานนี้ก็มักจะมาละหมาดที่นี่
เชน พอคา และคนขับจักรยานยนตรับจางในตลาดหลังสถานีรถไฟ
อยางไรก็ตามสําหรับผูหญิง ทางมัสยิดไมอนุญาตใหทําการละหมาดที่นี่ เพราะตาม
แนวทางของมัซฮับฮานาฟ (สํานักคิดทานอิหมามฮานาฟ) ซึ่งคนมุสลิมแถบภูมิภาคเอเซียใตจะ
ปฏิบัติศาสนกิจตามแนวนี้ ไมอนุญาตใหผูหญิงละหมาดที่มัสยิดและตองละหมาดที่บาน จึงไม
พบวาผูหญิงมุสลิมที่อยูในสํานักคิดนี้จะมาละหมาดที่นี่ ขณะที่ทางมัสยิดก็ไมไดจัดวางพื้นที่สําหรับ
ผูห ญิงไว ให ดวย จึงสงผลให ผูหญิงคนมลายูมุสลิมหรื อคนไทยมุสลิมที่อยูใ นสํานักคิด อื่น ๆ ที่
อนุญาตใหผูหญิงละหมาดที่มัสยิดได ไมสามารถละหมาดที่มัสยิดแหงนี้ได
ในอดีตกอนที่จะมีมัสยิดแหงนี้ กลุมคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน และคนมุสลิมเชื้อสาย
พมา จะไปทําการละหมาดหรือจะไปรวมตัวกันที่มัสยิดอัลอะหมาดีย (มัสยิดกาโบ) ที่ยานสายกลาง
หลังจากที่มีการสรางมัสยิดที่เสร็จกลุมคนดังกลาวจึงมารวมตัวกันใหมที่มัสยิดแหงนี้จนถึงปจจุบัน
มัสยิดหลังนี้จะถูกเรียกจากคนมลายูมุสลิมในสําเนียงภาษามลายูวา “มาซือเฺดปากีซือ
แต” (มัสยิดปากีสถาน) แมวาชุมชนของคนในยานนี้จะมีกลุมคนที่หลากหลาย แตมัสยิดก็ไมได
สรางปญหาหรือทําใหเกิดความขัดแยงตอความสัมพันธของคนในชุมชน ทั้งที่รอบขางใกลเคียง
มัสยิดจะมีที่พักอาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายไทยมากกวาบานของคนมลายู
มุสลิมก็ตาม
มัสยิดนูรุลอิสลามปากีสถานเปนสถานที่รวมตัวและพบปะของกลุมคนมุสลิมเชื้อสาย
ปากีสถานและพมาที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทย และเปนพื้นที่ที่ผูคนมาทําการละหมาดซึ่งจะ
มีคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและเชื้อสายพมาแลว แตก็มีคนมลายูมุสลิมที่จะมาละหมาดที่นี่เชนกัน
สวนใหญจะเปนคนที่พักอาศัยในยานนี้ และผูที่มาทํางานในยานตลาดหลังสถานีรถไฟ เชน คนขับ
จักรยานยนตรับจางและ พอคาที่มาคาขายในตลาด หรือคนที่มาจากที่อื่นเชน คนที่มาซื้อสินคา
ทั่วไปและที่จะไปขายตอ รวมถึงความเคลื่อนไหวของผูคนที่อยูในรูปตางๆ เชน การทําการคา แบก
ของส ง สิ น ค า รั บ จ า งขั บ ขี่ ร ถยนต รถจั ก รยานยนต แต ค วามเคลื่ อ นไหวเหล า นี้ ก็ อ ยู ภ ายใต
ความสัมพันธทางสังคมที่คนตางชาติพันธุไดมีการปะทะประสานกันบนพื้นที่แหงเดียวกัน
1.3 ตลาดนัดตนมะพราว
ถัดจากมัสยิดปากีสถานไปยังมีพื้นที่ที่ถูกใหความหมายวาชุมชนตลาดเกาเชนเดียวกัน
แตก็อาจกลาวไดวาเปนชายขอบของความเปนชุมชนตลาดเกาเนื่องจากที่ตั้งของพื้นที่อยูหางจาก
ถนน สิโรรสที่เปนยานของชุมชนตลาดเกา พื้นที่ยานนี้คือ “ตลาดนัดตนมะพราว” เดิมทีเดียวใน

81

อดีตนั้น พื้นที่ตลาดนัดตนมะพราวจะเปนสวนมะพราวมากอนซึ่งมีอายุมาก และตนมะพราวมีความ
สูงมาก หลังจากที่เจ าของสวนไดโคน ตนมะพราวออกไปส วนหนึ่งของพื้นที่สวนทั้งหมดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาสรางบานหองแถวและบานจัดสรรกอนที่จะปรับพื้นที่อีกสวนหนึ่งเปนตลาดนัด
และถูกเรียกตามสภาพพื้นที่เดิมวา ตลาดนัดตนมะพราว สวนคนมลายูมุสลิมจะเรียกวา “นะพงญอ”
ซึ่งคําวา “นะ” แปลวาตลาดนัดสวนคําวา “พงญอ” แปลวาตนมะพราวดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 45 แสดงภาพตลาดนัดตนมะพราว (ภาพ: ผูวิจัย)
ตลาดนั ด ต น มะพร า วแห ง นี้ มี เ จ า ของเป น คนมลายู มุ ส ลิ ม ที่ ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม เป น คน
ปทุมธานีชื่อ “หะยีฮะ” ซึ่งทานไดเสียชีวิตแลว กอนจะมาเปนเจาของที่ดินผืนนี้พรอมกับแตงงานกับ
คนในทองถิ่นและไดปลูกและทําสวนมะพราวบริเวณเยื้องหลังสถานีรถไฟยะลาและติดกับวัดยะลา
ธรรมมารามใกลกับชุมชนธนวิถีซึ่งอยูอีกฝงตรงขามทางรถไฟ ตลาดนัดตนมะพราวในชวงเริ่มแรก
จะเปนตลาดที่เปนแหลงรวมตัวของผูคาเสื้อผามือสองตอมาก็มีผูคนมาขายอาหารและเครื่องดื่ม
และสินคาอื่นๆ ดวย โดยเปดขายทุกวันอังคารและวันเสารของทุกสัปดาห พอคาแมคาที่นี่จะมีทั้ง
คนมลายูมุสลิมและคนไทยเชื้อสายไทย แตสวนใหญจะเปนคนมลายูมุสลิม สวนลูกคาหรือผูซื้อจะ
มีความหลากหลาย ทั้งคนมลายูมุสลิม คนไทยเชื้อสายไทย และคนไทยเชื้อสายจีน และมีทั้งผูชาย
และผูหญิง นักเรียน นักศึกษา วัยรุน และวัยผูใหญ
จากพื้นที่ที่เปนสวนมะพราวซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมคอยมีบานคนหรือการตั้งบานเรือนอยู
อาศัย ปจจุบันนี้ที่ดินที่เคยวางเปลาที่อยูบริเวณโดยรอบตลาดนัดจึงถูกปรับเปลี่ยนเปนบานเรือนที่
อยูอาศัย มีการตัดถนนผานสวนมะพราวถึง 2 สายดวยกัน มีผูคนมาอาศัยซึ่งสวนใหญจะเปนกลุม
นั ก เรี ย นและนัก ศึ ก ษาที่ ม าเรี ย นในเมื อ งยะลา ที่ มั ก จะมาเช า บ า นและพั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ นี้ และ
นอกจากกลุมนักเรียนนักศึกษาแลวคนทั่วไปก็มักจะเปดรานทําการคากันมากขึ้นดวย จากการเปน
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แหลงของเสื้อผามือสองนี้เอง พรอมๆ กับการใหความหมายในพื้นที่นี้จากทั้งคนภายในและนอก
พื้นที่ที่ไดเยี่ยมเยียน พื้นที่นี้จึงถูกเรียกขานจนเปนที่รูจักของผูคนทั้งในและนอกเมืองยะลาหาก
ตองการจะมาซื้อเสื้อผามือสองวาที่นี่คือ “ลาดพราว” ของเมืองยะลา ดวยเปนตลาดที่อยูใตเงาตน
มะพราวนั่นเอง
หากยานหลังสถานีรถไฟเปนที่เปดรับผูคนการเขาออกสูเมืองยะลา ทํากิจกรรมตางๆ
ของตนเอง ตลาดนัดตนมะพราวก็เชนกันที่เปดรับผูคนแตอยูในลักษณะทางผานไปยังพื้นที่อื่นๆ
ของตลาดเกา เพราะมีเสนทางที่ลอดทางรถไฟที่สามารถไปอีกฝงของเมืองยะลาซึ่งอยูตรงบริเวณนี้
1.4 มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา
ชุมชนตลาดเกายังเปนที่ตั้งของมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา ชื่อที่เรียกอยางเปน
ทางการคือมัสยิดเราฎอตุลญันนะห แตคนตลาดเกาหรือคนมลายูมุสลิมมักเรียกวา “มาซือเฺดบือ
ซา” หมายถึง มัสยิดใหญ เพราะดูแลวก็มีขนาดใหญมากเปนอาคารแบบตึกสูงซึ่งตั้งอยูริมถนนสิโร
รส และรายรอบด ว ยบ า นเรื อ นของผู ค นอย า งหนาแน น ในอดี ต มั ส ยิ ด นี้ ส ร า งด ว ยไม ก อ นจะ
ปรับเปลี่ยนและสรางใหมเปนอาคารแบบตึก ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 46 แสดงภาพมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา (ภาพ: ผูวิจัย)
ชวงเวลาที่จะไดพบเจอและสัมผัสกับคนมลายูมุสลิมหรือคนไทยมุสลิมไดมากและ
เห็นความหลากหลายมากคือ ชวงเวลาละหมาดโดยเฉพาะวันศุกรซึ่งจะมีคนมุสลิมมาละหมาดใน
วันนี้มากกวาวันอื่นๆ เพราะตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามบัญญัติใหผูชายมุสลิมตองละหมาด
วันศุกรที่มัสยิด การละหมาดวันศุกรจะมีการการบรรยายธรรมหรือที่เรียกวาคุตบะห เมื่อเสร็จการ
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คุตบะหก็จะมีการละหมาด เรียกการละหมาดนี้วา ละหมาดุมอะห หรือละหมาดวันศุกรนั่นเอง
โดยจะทําการละหมาดวันศุกรในชวงเวลาเที่ยงหรือเวลาที่พระอาทิตยตั้งฉากกับโลก จะใชเวลา
ประมาณ 30 – 45 นาที และวันนี้เองที่มัสยิดจะเต็มไปดวยผูคนจากทุกสารทิศมารวมตัวจนพื้นที่ของ
มัสยิดกลางฯ ทั้ง 3 ชั้นมีคนมานั่งฟงคุตบะหและละหมาดจํานวนมาก สําหรับการคุตบะหของมัสยิด
กลางแหงนี้จะใชภาษามลายูในการบรรยาย ผูคนที่มาละหมาดที่นี่นอกจากจะเปนคนที่มีที่อยูอาศัย
อยู ใ นบริ เ วณรอบๆ มั ส ยิ ด และคนที่ อ ยู ใ นชุ ม ชนตลาดเก า แล ว ผู ค นจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ ก็ มั ก จะมา
ละหมาดที่นี่ เพราะมัสยิดแหงนี้เปนมัสยิดที่เปนศูนยกลางของคนมุสลิมในเขตเมืองยะลา และเปน
มัสยิดประจําจังหวัดดวย
อีก วั น หนึ่ งคื อ วั น เสาร จ ะได พ บเจอผู คนที่ น อกจากจะมี ค วามหลากหลายแล ว ยั ง มี
จํานวนมากดวยเนื่องจากวันนี้จะเปนวันที่มีบรรยายธรรมซึ่งจัดภายในมัสยิด สวนบริเวณโดยรอบก็
จะเปนตลาดนัดซึ่งมีพอคาแมขายมาขายสินคาหลากหลายชนิดไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง
ผลไม เสื้อผ า นอกจากนี้ ยัง มี แ ผงขายหนัง สือ แผ น ซีดี ที่ ใ ห ค วามรูอิสลามด ว ย เมื่อผู ค นไดฟ ง
บรรยายธรรม เสร็จเรียบรอยแลวก็จะเลือกที่จะออกมาเดินตามตลาดนัดบางคนก็ซื้อ บางคนก็เดิน
ชมสินคา ผูคนสวนใหญที่มาในวันนี้จะเปนคนมลายูมุสลิมอื่นๆ ที่มาจากตางพื้นที่หรือคนนอก
ชุมชนตลาดเกา
มัสยิดกลางเปนมัสยิดที่กอตั้งมาใหอยูทามกลางชุมชนคนมลายูมุสลิมมาตั้งแตอดีต
มาแลว ซึ่งทั้งชุมชนและมัสยิดก็มีการปรับเปลี่ยนสภาพจากที่สังคมของคนในชุมชนตลาดเกาที่เปน
แบบชนบท มีการทําการเกษตร มีสภาพบานเรือนที่สรางดวยไม จนปจจุบันสภาพบานเรือนที่อยู
รอบๆ บริเวณมัสยิดก็ถูกปรับเปลี่ยนซึ่งสวนหนึ่งก็เปนหองแถวอาคารพาณิชย ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 47 แสดงภาพที่อยูอาศัยทีอ่ ยูใกลกับมัสยิดกลางฯ (ภาพ: ผูวิจยั )
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พื้นที่รอบๆ มัสยิดมีถนนตรอกซอกซอยหลายสายทะลุติดตอถึงกันพรอมกับบานเรือน
ของผูคนที่สรางติดกันเปนแถบ หากมองผานมัสยิดไปทางทิศเหนือหรือมุงหนาไปทางปตตานีก็จะ
เปนถนนมายอ และถนนจะปะกียา สวนทางทิศใตหรือมุงหนาเขาไปทางสถานีรถไฟก็จะเปนถนน
มุสลิมบํารุง ซอยบุคคล และซอยนายดาบ สวนทางทิศเหนือก็จะเปนกุโบร (สุสาน) หากเดินไปตาม
ถนนตางๆ ที่อยูรอบมัสยิดจนสุดถนนก็จะพบกับแมน้ําปตตานีและถนนเลียบแมน้ําปตตานี ซึ่งใน
อดีตที่ผานมายังไมมีถนนเลียบแมน้ําสายนี้ ซึ่งบริเวณนี้จะมีธรรมชาติที่สวยงาม มีตนไม มีนกชนิด
ตางๆ มากมายอาศัยอยู แตปจจุบันไดเปลี่ยนไปพรอมกับการเขามาของถนนและการสรางตลิ่งแมน้ํา
นอกจากนี้แลว เทศบาลนครยะลาไดจัดตั้งใหมีชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่ง
ในเขตชุมชนตลาดเกามีชุมชนมุสลิมสัมพันธ ซึ่งตั้งอยูบริเวณมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาไปทาง
ทิศใต ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 48 แสดงภาพปายบอกชื่อชุมชนเมืองในพื้นที่ชุมชนตลาดเกา (ภาพ: ผูวิจัย)
พื้ น ที่ บ ริ เ วณของมั ส ยิ ด กลางจึ ง เป น แหล งชุ ม ชนที่ ตั้ ง มานานเนื่ อ งจากมี บ า นเรื อ น
หนาแนน และถนนหลายสาย เปนพื้นที่ที่จะเห็นความหลากหลายซับซอนของคนไดพื้นที่หนึ่ง
รวมถึงวิ ถีชีวิตที่ยึ ดโยงดวยความเขมขนของการทํากิจ วัตรทางศาสนา และพิธีทางศาสนาของ
ศาสนาอิสลาม เชน การละหมาด การฝงศพ และการบรรยายธรรม เปนความซับซอนหลากหลายที่
จะนําไปสูความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิม
1.5 วงเวียนหอนาฬิกาตลาดเกา
ยานวงเวียนหอนาฬิกาถือเปนยานที่อยูหางออกไปจากมัสยิดกลางเล็กนอยเปนยานที่มี
ความหนาแนนของผูคนไมนอยกวาที่อื่นๆ ในชุมชนตลาดเกาซึ่งคนที่อาศัยในยานนี้นอกจากคนใน

85

ชุมชนตลาดเกาแลว ยังพบวามีนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ซึ่งโรงเรียนจะอยูถัดจากวงเวียนหอนาฬิกาไมไกลนัก
ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามรวมกับวิชาสามัญ และนักเรียนที่เรียน 2 โรงเรียนนี้
มักจะพักหอพักหรือบานเชาอยูตามซอยตางๆ ของถนนสิโรรส
สวนชวงที่มีคนจอแจก็จะเปนชวงเชากอนนักเรียนไปโรงเรียน และชวงเย็นหลังจากที่
นักเรียนเลิกเรียนแลว ที่มักจะเห็นผูคนทั่วไปและกลุมนักเรียนเรงรีบซื้อหาอาหารหรือรับประทาน
อาหารที่รานกอนจะไปโรงเรียน หากเปนชวงเย็นก็จะเห็นวากลุมนักเรียนมาใชบริการทั้งรานขาย
อาหาร รานน้ําชา รานบริการอินเตอรเน็ต รานเครื่องเขียน รานถายเอกสาร รานขายของชํา พรอมๆ
กับคนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงหอพักนักศึกษาตามถนนตางๆ เชน ในถนนมายอ ถนนจะ
ปะกียา เปนตน ยานนี้จึงเปนยานที่มีความเคลื่อนไหวของคนมลายูมุสลิมพื้นที่หนึ่ง ผูวิจัยมักจะเห็น
ความหนาแนน และความจอแจของผูคนในชวงเชาและชวงเย็นถึงค่ํา หากเปนชวงเชาและชวงเย็นก็
จะไดเห็นกลุมนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิมาซื้อหา
รับประทานอาหาร มากพื้นที่หนึ่งในตลาดเกา เนื่องจากบริเวณยานนี้จะมีนักศึกษาเชาหอพักหรือ
เชาบานอยูมาก ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 49 แสดงภาพสภาพทั่วไปของบริเวณยานหอนาฬิกาตลาดเกา (ภาพ: ผูวิจัย)
บริเวณนี้จึงเปนพื้นที่จะพบเห็นผูคนมาทํากิจกรรมในสวนของการหาซื้ออาหารทั้งเชา
กลางวัน เย็น จนถึงค่ํา รานคาก็จะสลับสับเปลี่ยนไปพรอมๆ กับประเภทอาหารก็เปลี่ยนไปดวย และ
จะพบวาพื้นที่บริเวณนี้ยังเปนที่พบปะ พูดคุย พักผอน พูดคุยในเรื่องราวแตกตางไมวาเรื่องในชีวิต
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ของตนเองตอเพื่อนรวมวงสนทนาบนโตะอาหารในรานอาหาร หรือแมแตการเมืองก็มีเชนกัน พื้นที่
นี้จึงมีเรื่องราวที่ถูกบรรจุไวมากมายอยูภายใน
1.6 สถานศึกษาหรือโรงเรียนในชุมชนตลาดเกา
ในชุมชนตลาดเกา มีสถานศึกษาและโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียนดวยกัน จํานวน 1
แหงเปนของรัฐบาลคือโรงเรียนเทศบาล 5 บานตลาดเกา และอีก 2 แหงคือ โรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โดยทั้ง 2 แหงเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีที่ตั้งอยูบนถนนสิโรรสและอยูบริเวณใกลเคียงกันและเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนเปนจํานวน
มาก
สําหรับชวงเชากอนเคารพธงชาติหรือกอนนักเรียนเขาเรียน และชวงเย็นที่เปนชวงเลิก
เรียนแลวนั้น บนถนนสิโรรสจะคลาคล่ําดวยนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ตางก็เดินทางไปมาหรือ
เขาออกระหวางโรงเรียนกับการเดินทางที่หลากหลายลักษณะของตนเอง แตก็เปนปรากฏการณที่
เสมือนเปนการสะทอนถึงความเปนชุมชนตลาดเกามานานแลวที่ใครจะมาในชวงเวลาดังกลาวก็จะ
พบเจอกับความหนาแนนของจํานวนนักเรียนพรอมกับรถสองแถวจากอําเภอรอบนอก รถโรงเรียน
ที่ไปสงนักเรียนตามที่ตางๆ หรือนักเรียนที่มีพาหนะใชเองก็มีจํานวนไมนอย ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 50 แสดงภาพนักเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
นักเรี ยนส วนหนึ่งก็ มักจะมาพักอาศัย อยูเ ชาหอพักและบานเชาอยูในตัวเมืองยะลา
โดยเฉพาะในเขตชุมชนตลาดเกาก็จะมีหอพักนักเรียนจํานวนมาก ซึ่งการใชชีวิตของนักเรียนเหลานี้
ก็มักจะใชชีวิตอยูระหวางสถานศึกษาของตนเองกับชุมชนที่ตนเองมาพักอาศัย จะเห็นไดในชวงเชา
และชวงเย็นถึงค่ํา จะมีนักเรียน และกลุมวัยรุนจะมีจํานวนมากในชวงเวลาดังกลาว สําหรับชวงเชาก็

87

มักจะซื้อขาวซื้ออาหารกินกอนไปเรียน สวนชวงเย็นนอกจากจะกินขาวกินอาหารตามรานอาหาร
แลว นักเรียนเหลานี้ก็มักจะไปตามรานอินเตอรเน็ต รานอุปกรณเครื่องเขียน รานถายเอกสาร บาง
กลุมบางคนก็จะไปละหมาดที่มัสยิดกลาง โดยเฉพาะชวงค่ําก็มักจะเห็นวามีการจับกลุมพูดคุยอยู
ตามรานอาหาร รานน้ําชา ซึ่งทั้งหมดเหลานี้เปนกิจกรรมที่มักพบเห็นไดในชุมชนตลาดเกา
อยางไรก็ตามที่กลาวมาขางตนเปนการศึกษาที่อยูในระบบโรงเรียน แตก็ยังมีโรงเรียน
ที่เปนสถานศึกษาที่อยูในมัสยิดตางๆ ในเขตชุมชนตลาดเกา เปนโรงเรียนสอนฟรดูอีน หรือสอน
ความรูทางศาสนาอิสลามหรือการสอนปฏิบัติกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันใหเด็กเยาวชนให
สามารถปฏิบัติเปนและถูกตอง หรือที่เรียกวา โรงเรียนตาดีกา (Taman Didikan Kanak kanak) แต
จะมีเรียกอีกแบบหนึ่งในภาษามลายูวา “กอเลาะนายู” และอีกประเภทหนึ่งที่มักพบเจอตามบานผูรู
หรือผูมีความรูดานการอานพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ก็คือจะพบเห็นเด็กๆ ไปเรียนอานอัลกุรอาน
ซึ่งจะพบไดในชวงละหมาดพลบค่ํา (ชวงหลังละหมาดมัฆริบ) ประมาณ 18.30 น. ถึง 19.30 น.
เพื่อใหเด็กเหลานั้นไดอานอัลกุรอานไดและถูกตองซึ่งตองหัดอานตั้งแตยังเล็ก
ดังกลาวทั้งหมดเปนเรื่องราวของพื้นที่ชุมชนตลาดเกาที่ผูวิจัยไดสะทอนออกมาเพื่อให
เห็นความเคลื่อนไหวภายใตพื้นที่ตางๆ ที่ถูกประกอบสรางเปนชุมชนตลาดเกา โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวของผูคนที่กระทํากับพื้นที่พรอมกับความสัมพันธตอ กันระหวางกันทั้งคนกับคนและคน
กับพื้นที่ซึ่งจะนําไปสูการแสดงตัวตนของคนมลายูมุสลิมที่อยูในเขตเมืองยะลา
2 ยานสายกลาง
ย า นสายกลางเป น พื้ น ที่ใ นเขตเมือ งยะลาที่ เ ปน ย า นที่มี ก ารทํ า ธุร กิจ การค า ถือ เป น ย า น
เศรษฐกิจของเมืองยะลาพื้นที่หนึ่ง ซึ่งคนในยานนี้ที่ทําการคาสวนใหญจะเปนคนมลายูมุสลิมและ
คนไทยเชื้อสายจีน และเปนยานที่มีพื้นที่ใกลกับสถานีรถไฟ ตลาดเสรี และตลาดเชา(ตลาดสด) ซึ่ง
จะเปดบริการในชวงกลางวัน ประมาณ 07.30-18.00 น. เปนยานการคาที่มีรานคาหนาแนนเปน
ลักษณะหองแถวอาคารพาณิชยตลอดสองฝงถนนและมีรานคาที่หลากหลายที่รวมอยูเปนยานเดียว
ไมวาจะเปนรานเสื้อผา รานเครื่องเขียน รานหนังสือ รานของที่ระลึก รานเครื่องใชไฟฟา และราน
อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งตั้งอยูบนถนนยะลาซึ่งเชื่อมตอกับถนนรถไฟ ถนนปราจีน ถนนระนอง ถนน
พังงา และถนนรัฐกิจ นอกจากจะเปนยานธุรกิจการคาหรือยานเศรษฐกิจแลวในยานนี้ยังมีมัสยิด
รานอาหาร คิวรถโดยสารแท็กซี่อีกดวย ทําใหยานนี้มีผูคนจากพื้นที่ตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ยะลา
มาจับจายซื้อสินคาจํานวนมาก ดังแผนที่ชุมชน ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบที่ 51 แสดงภาพแผนที่ชุมชนของยานสายกลาง (ภาพ: ออกแบบโดยผูวจิ ัย)
ในยานสายกลางมีรานคาที่มีจํานวนหลายรานติดตอกันตามแนวถนน ในบริเวณใกลเคียง
กันกับรานคาออกไปไมไกลนักจากถนนยะลาก็ยังมีมัสยิด รานอาหารซุปเครื่องในวัว และคิวรถ
โดยสารแท็กซี่ ดวยยานสายกลางเปนยานการคาการทําธุรกิจมีการผูคนมาจับจายซื้อของเปนประจํา
ทุกวัน ซึ่งในพื้นที่เดียวกันนี้ก็ยังมีธนาคารหลายธนาคารทั้งที่อยูในยานสายกลางและนอกยานสาย
กลาง
ที่มาของคําวาสายกลางมีเจาของรานคลังวิทยาซึ่งเปนคนมลายูมุสลิมในยานสายกลางเลาวา
“...ถนนยะลาเปนถนนที่อยูตรงกลางระหวางถนนสองสายคือถนนสิโรรส
กับถนนพิพิธภักดี ผูคนจึงเรียกวาสายกลาง...”
(คุณฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
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คนมลายูมุสลิมมักจะเรียกยานสายกลางในภาษามลายูวา “ญาแลตือเงาะฮฺ” ซึ่งคําวา “ญาแล” แปลวา
ถนน สวนคําวา “ตือเงาะฮฺ” แปลวากลาง เปนคําที่เรียกชื่อถนนของถนนยะลาซึ่งสองขางแนวถนน
จะเปนอาคารพาณิชยและเปดเปนรานคา ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 52 แสดงภาพพื้นที่ศึกษาในยานสายกลาง (ภาพ: ผูวิจยั )
ผูที่มายังยานสายกลางนี้ก็มักจะมาจากหลากหลายแหงทั้งคนในเขตเมืองยะลาเองหรือคนที่
โดยสารมากับรถไฟซึ่งมักจะใชวิธีการเดินเทาเพื่อเลือกหาสินคาทั้งรานที่มีเจาของเปนคนมลายู
มุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนดังที่เจาของแผงขายถุงเทาหนาธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขายะลาเลาวา
“...คนทั่วไปก็มักจะเดินเทาเหมือนคนที่มากับรถไฟก็จะเขายังสายกลาง
และเดินเรื่อยๆ เพื่อซื้อของ และบางคนก็เดินเรื่อยไปถึงโคลีเซี่ยม...”
(เจาของแผงขายถุงเทา, 2552: สัมภาษณ)
อยางไรก็ตามในยามที่บานเมืองสงบการคาก็จะดีแตชวงเวลาที่เกิดเหตุการณความไมสงบ
ในเขตตัวเมืองยะลา ก็สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของยะลาดวยเชนเดียวกัน เชนตอนเกิดเหตุที่ยาน
สายกลาง ดังที่คนไทยที่เปนเจาของแผงขายถุงเทาเลาวา
“... ตอนที่เกิดเหตุระเบิดธนาคารกรุงศรีฯ พี่ตองวิ่งหางจุกตูดไปถึงสามแยกเลย
พอหลังจากนั้นคนก็ไมคอยมาหาซื้อของเทาไหร ขายไมคอยดีเลย... ”
(เจาของแผงขายถุงเทา, 2552: สัมภาษณ)
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คําพูดของ “เจาของแผงขายถุงเทา” แสดงใหเห็นวาการคาขายยังมีความสัมพันธกับสภาพ
เหตุการณของบานเมืองดวย กลาวไดวาความเปนยานการคาของยานสายกลางทําใหมีผูคนใน
หลากหลายลักษณะทั้งในแงของผูคาขายกับผูซื้อ ในแงของลักษณะทางชาติพันธุของคน รวมถึง
ความสัมพันธของคนที่ไดมีปฏิสัมพันธตอกันบนพื้นที่ไมวาจะเปนรานคา รานอาหาร มัสยิด และ
คิวรถโดยสาร เปนตน รวมถึงปรากฏการณในยานที่สงผลตอการใชชีวิตเชน เหตุการณความไมสงบ
ย า นสายกลางถื อ เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเป น เมื อ งที่ บ รรจุ ไ ว ด ว ยความเป น ย า นการค า ที่
หลากหลาย มีผูคนมากมายจากหลายพื้นที่มาใชพื้นที่นี้ เพื่อสนองความตองการของตนเอง แตสิ่งที่
ได เ ห็ น คื อ ความสั ม พั น ธ ข องผู ค นในลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ตามสถานะของคนและบริ บ ทใน
ชวงเวลาที่มีปฏิสัมพันธดวย ในยานสายกลางนี้นอกจากจะเปนยานการคาที่ขายสินคาหลากหลาย
ชนิดแลว แตในพื้นที่ยานนี้ยังมีพื้นที่ทางสังคมของผูคนทั่วไปไดมีปฏิสัมพันธกันดวย ไดแก
2.1 รานซุปเครื่องในวัว
2.2 มัสยิดอัลอะหมาดีย (มัสยิดกาโบ)
2.3 คิวรถแท็กซี่ยะลา-เบตง ยะลา-ปตตานี ยะลา-ยะหา
2.1 รานอาหารซุปเครื่องในวัว
รานซุปเครื่องในวัวเปนพื้นที่หนึ่งที่เปนรานอาหารของคนในเมืองโดยเฉพาะคนใน
ยานสายกลางและคนที่มาจากที่อื่นๆ ดวย ตั้งอยูทามกลางความเจริญของเมืองยะลา ที่แทรกตัวอยู
ทามกลางอาคารพาณิชย และยานธุรกิจการคาของเมืองยะลา มีลักษณะเปนหองแถว อาคารไม
ติดกัน มีสภาพเกาแกมาก สรางมาแลวมากกวา 60 ป ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 53 และ 54 แสดงภาพสภาพรานเครื่องซุปเครื่องในวัวที่แทรกตัวอยูท ามกลาง
อาคารพาณิชย(ภาพ : ผูวิจยั )
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เนื่องจากเปนบริเวณเดียวที่มีรานอาหารมุสลิมที่ตั้งอยูในเขตยานการคาและยานสาย
กลาง ซึ่งมีรานในลักษณะนี้มีทั้งหมด 6 รานดวยกัน ทุกรานจะขายซุปเครื่องในวัวเปนหลักเปน
อาหารที่ขาดไมได รานจะเปดเวลาประมาณ 8.00 – 17.00 น. แตลูกคาจะมีจํานวนมากประมาณชวง
สายเปนตนไป
การเดินทางไปรานซุปเครื่องในวัว ซึ่งตั้งอยูใจกลางยานการคาของเมืองยะลา มีทางเขา
ดวยกัน 3 ทางเปนตรอกเล็กๆ เขาไดเฉพาะคนเดินและมอเตอรไซต หากอยูบริเวณหนาสถานีรถไฟ
ก็เขาทางคิวรถแท็กซี่ยะลา-ปตตานี อีกทางหนึ่งเขาทางรานนิบงการแวน และหากเขาทางตลาดสด
(ตลาดเชา) ก็เขาทางรานน้ําแข็งไสโดยจะผานมัสยิดอัลอะฮมาดียหรือมัสยิดกาโบ
สวนชื่อรานนั้น แตละรานก็จะตั้งชื่อแตกตางกันไป เชน รานที่อยูใกลคิวรถแท็กซี่
ยะลา-ปตตานี ก็ตั้งชื่อรานวารานซุปหลังคิวแท็กซี่ยะลา-ปตตานี รานที่อยูหนามัสยิดกาโบ ก็ตั้งชื่อ
รานวารานซุปฯ มัสยิดกาโบ เปนตน
ผูคนที่มารับประทานอาหารที่นี่จะมีหลากหลาย ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เปนที่
รูจักทั่วไป ดวยความที่เปดมานาน และเปนบริเวณแรกที่เปดขายซุปเครื่องในวัว คนมลายูมุสลิมจะ
เรียกรานซุปเครื่องในวัววา “กือดาซุปปอโฆะลือมู” (“กือดา”แปลวาราน “ปอโฆะ” แปลวาเครื่องใน
“ลืมมู” แปลวา “วัว”) เนื่องจากเปนสถานที่ที่เปนรูจักทั่วไป บางรานก็ไดรับการเขียนเรื่องราวของ
รานลงในคอลัมนของหนังสือพิมพ
กลาวไดวา รานซุปเครื่องในวัว เปนแหลงรวมของคนมลายูมุสลิมและคนอื่นๆ ที่อยูใน
เขตเมืองยะลา ไดมาปฏิสัมพันธผานการกินอาหาร โดยมีการพูดคุยระหวางลูกคากับเจาของราน
ลูกคากับลูกคา และเจาของรานกับเจาของราน รวมถึงเจาของรานกับผูอาศัยในบริเวณโดยรอบ
2.2 มัสยิดอัลอะหมาดีย (มัสยิดกาโบ)
ในสังคมมุสลิมมีความจําเปนที่ตองสรางมัสยิดไวสําหรับทําการละหมาดและกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยมีเงื่อนไขวาตองมีคนในชุมชนมากกวา 40 คนขึ้นไป เชนเดียวกันกับ
ยานสายกลางในชวงการกอรางสรางพื้นที่ของยานสายกลางก็มีผูบริจาคที่ดินใหสรางมัสยิด
มัสยิดกาโบหรือชื่อที่เปนทางการคือมัสยิดอัลอะฮมาดีย เปนมัสยิดที่อยูคูกับคนมลายู
มุสลิมในยานตลาดหนาสถานีรถไฟ รวมถึงคนในยานสายกลางดวย ตั้งอยูในบริเวณรานซุปเครื่อง
ในวัว และอยูทามกลางบานของคนไทยเชื้อสายจีนและคนมลายูมุสลิมสลับกัน ในอดีตเปนมัสยิดที่
สรางดวยไมชั้นเดียว แตปจจุบันไดสรางเปนตึกคอนกรีตใหมจํานวน 4 ชั้น ทดแทนอาคารไม
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ที่ดินของมัสยิดไดรับบริจาคจากทานอดุล ภูมิณรงค ซึ่งทานเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฏรของจังหวัดยะลาในชวงเวลานั้น เสะ อุเซ็ง (2552: สัมภาษณ) ซึ่งเปนเจาของรานซุปฯ มัสยิด
กาโบ เลาวา
“ที่ดินที่เปนมัสยิดนี้เปนที่ดินวากัฟ(บริจาค)จากแบเลาะผูแทน”
แบเลาะผูแทนในที่นี้ เปนชื่อเรียกสั้นๆ แทนการเรียกชื่อวาทานอดุล ภูมิณรงค ซึ่งเปนคนมลายู
มุสลิมที่ไดบริจาคที่ดินเพื่อสรางมัสยิดหลังนี้ซึ่งสรางดวยไมชั้นเดียว แมวาผูบริจาคที่ดินเปนคน
มลายูมุสลิมแตเมื่อสรางเสร็จเรียบรอยแลวนั้น คนในชุมชนขณะนั้นก็ใหมีผูดูแลมัสยิดซึ่งขณะนั้น
เปนคนกาโบ(คนที่มีเชื้อสายปากีสถาน) ซึ่งจะเรียกคนดูแลมัสยิดในภาษามลายูวา “โตะซีเยาะ” มี
จํานวน 3 คน มีชื่อเรียกวากาโบแมเราะ กาโบฮิเญา และกาโบกูนิง ทั้ง 3 คนเปนพี่นองกัน
ในอดีตมัสยิดหลังนี้ยังไมมีชื่อเรียกอยางเปนทางการ แตผูคนที่มาละหมาด(ทํากิจทาง
ศาสนา)มักเรียกชื่อมัสยิดหลังนี้วามัสยิดกาโบ เนื่องจากในอดีตนั้นมัสยิดจะมีคนดูแลเปนคนกาโบ
เมื่อมีคนมาละหมาดที่นี่ก็จะพบคนกาโบ จึงเรียกติดปากคนมลายูมุสลิมทั่วไปมาถึงปจจุบันวา
“มัสยิดกาโบ” แตแทที่จริงแลวมัสยิดถูกสรางขึ้นโดยคนมลายูมุสลิม ซึ่งในระยะที่มีการสรางมัสยิด
ใหมเปนตึกปูนแทนหลังเกาที่เปนไมนั้น ทางกลุมคนกาโบมีการพูดคุยเจรจาที่จะขอตั้งชื่อมัสยิดวา
มัสยิดกาโบ แตก็ไมเปนผล และไดชื่อมัสยิดวา “มัสยิดุลอัฮมาดีย” ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 55 และ 56 มัสยิดอัลอัฮมาดีย (กาโบ) อยูใกลกับรานซุปเครื่องในวัว (ภาพ : ผูวิจยั )
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ปจจุบันมัสยิดกาโบหลังนี้เสมือนเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่มีที่มาอยางยาวนานพรอมๆ
กับการเกิดขึ้นของเมืองยะลาและเมืองนิบง มีเรื่องราวที่สะทอนถึงความสัมพันธของผูคนกลุมตางๆ
มีสรางพื้นที่ทางสังคมที่สะทอนกรอบแนวคิดทางศาสนาอิสลาม จนมาถึงปจจุบันมัสยิดหลังนี้เปน
พื้นที่ของกลุมคนมลายูมุสลิมตางๆมากมายมาใชประโยชนโดยเฉพาะการทําละหมาด
2.3 คิวเเท็กซี่ยะลา-เบตง ยะลา-ปตตานี ยะลา-ยะหา
การเดินทางมายังเมืองยะลา ผูคนสวนหนึ่งก็จะมายังยานสายกลางดวยเพื่อมาจับจายซื้อ
ของ ซึ่งผูคนเหลานั้นก็จะมีลักษณะการเดินทางและการใชยานพาหนะที่แตกตางกันไป บางคนก็ใช
รถสวนตัว บางคนก็มากับรถไฟแลวก็เดินขามถนนรถไฟเขาสูยานสายกลาง แตมีการเดินทางอีก
ประเภทหนึ่งที่อยูคูกับยานนี้มานานพอสมควรและถือเปนสัญลักษณหนึ่งหากใครไดมายานนี้หรือ
แมแตในเขตตัวเมืองยะลา นั้นก็คือ การเดินทางดวยรถแท็กซี่

ภาพประกอบที่ 57 แสดงภาพรถแท็กซี่โดยสารยี่หอเบนซ (Benz)
ที่ยานสายกลางมีรถโดยสารประจําทางประเภทหนึ่งที่เรียกวาแท็กซี่ สําหรับคนมลายู
มุสลิมจะออกเสียงวา “เทะซี่” ซึ่งเปนรถที่ถูกปรับใชมาจากรถยนตยี่หอดังคือ เบนซ (Benz) ซึ่ง
คิวรถจะเห็นไดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ปลายทางของรถเเท็กซี่ โดยที่จังหวัด
อื่นๆ จะไมมี จึงเปนที่เปนแปลกตา และสําหรับเมืองยะลาแลวก็ถือเปนสัญลักษณของพื้นที่ดวย
เปนรถที่คนในพื้นที่รูจักและก็มักจะใชโดยสารเนื่องจากเปนรถที่คนขับขับเร็วถึงที่หมายไว จํานวน
ผูโดยสารบรรทุกได 6 คน ซึ่งผูใชบริการไมตองรอนานมากนัก ซึ่งตางจากรถโดยสารทั่วไปเชน
รถเมล รถสองแถว ซึ่งตองรอผูโดยสารจํานวนมากอาจใชเวลานาน และผูโดยสารบางคนก็ไมชอบ
ความแออัด สวนความเร็วก็ชากวารถแท็กซี่ ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่เรงรีบ อีกทั้งยังสงถึงที่ดวย
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สําหรับในบริเวณยานสายกลางมีรถเเท็กซี่โดยสารจํานวน 3 คิวดวยกัน คือ คิวยะลาเบตง ยะลา-ปตตานี และยะลา-ยะหา สําหรับคิวยะลา-เบตงจะตั้งอยูหัวมุมสามแยกของถนนยะลา
สายกลางกับถนนรถไฟเยื้องกับสถานีรถไฟ สวนคิวยะลา-ปตตานีตั้งอยูใกลกับยานซุปเครื่องในวัว
อยูถัดคิวยะลา-เบตงไมมากนักและคิวยะลา-ยะหาอยูที่ถนนปราจีนใกลยานซุปเครื่องในวัวเชนกัน
ผูคนที่มาใชบริการสวนหนึ่งก็จะมาจับจายซื้อสินคาที่ยานกลาง และอาจจะไปที่อื่นๆ
ดวย ซึ่งคิวทั้งสองจะมีเวลาเปดปดคิวในเวลาใกลเคียงกันคือเริ่มตั้งแต 6.00 น. ถึง 16.00 น. ในอดีต
ที่ผานมากอนที่จะมีเหตุการณความไมสงบทางคิวจะปดคิวชากวานี้เนื่องจากทั้งคนขับและคน
โดยสารยังใชชีวิตปกติไมหวั่นเกรงตอเหตุการณความรุนแรงซึ่งตางกับปจจุบันตางคนก็ตางปรับตัว
ในการเดินทางหากชวงเวลาเย็นใกลพลบค่ําก็จะไมเลือกเดินทางเวลาดังกลาวแลว คอยเดินทางใน
วันถัดไป
ที่คิวรถเเท็กซี่โดยสารคนขับรถสวนใหญจะเปนคนมลายูมุสลิมสวนผูโดยสารก็จะมี
ความแตกตางหลากหลายมีทุกเพศทุกวัย
นอกจากยานสายกลางจะยังเปนยานที่เปนแหลงการคาแลว การเดินทางของผูคนที่จะ
มายังที่นี่ก็ถือเปนสิ่งสําคัญเชนกัน การมีขึ้นของรถโดยสารจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหยานสาย
กลางมีความหนาแนนของผูคนและไดแสดงออกถึงตัวตนที่แตกตางหลากหลายลงบนพื้นที่ยานสาย
กลางอีกดวยในหลายลักษณะ
การกล า วถึ ง พื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง ชุ ม ชนตลาดเก า และย า นสายกลางในงานวิ จั ย นี้ จึ ง เป น การ
สะทอนการใชการสรางพื้นที่ของคนมลายูมุสลิมที่จะนําเสนอตัวตนผานพื้นที่ดังนั้นพื้นที่ที่แตกตาง
กันจึงเปนสิ่งที่ทําใหปฏิบัติการของคนมลายูมุสลิมแตกตางๆ กันไปดวย ความหลากหลายของคนที่
จะไดพบเจอจึงเปนความหลากหลายที่คนมลายูมุสลิมอยูทามกลางบริบทของพื้นที่ที่แตกตางกันที่
อยูภายใตบริบทความเปนเมืองยะลา
กลาวไดวา ผูคนมีพื้นที่ในแสดงตัวตนอยางแตกตางหลากหลายแตอยางไรก็ตามทุกพื้นที่ก็
ไมไดมีการตัดขาดจากการใชชีวิตซึ่งไมอาจเปนไปไดที่ผูคนจะใชชีวิตแบบเดียว ลักษณะของพื้นที่
ที่กลาวมาทั้งหมดจึงยอมเปนสิ่งที่ยึดโยงซึ่งกันและกันรวมถึงยึดโยงคนเขาไปในพื้นที่ดวยซึ่งอยูที่
การจะเลือกปฏิบัติและแสดงตัวตนอยางไร โดยเฉพาะทามกลางความเปนพื้นที่เมืองยะลา ซึ่งผูวิจัย
ไดแสดงพลวัตเมืองยะลาเปนภาพประกอบดังนี้
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สภาพพื้นที่
ทั่วไปของ
เมืองยะลา

เปดพื้นที่เมืองยะลา
ยะลาในอดีต

บริบทความ
เปนเมือง
ยะลา

พื้นที่ยอยใน
เมืองยะลา

ภาพประกอบที่ 58 แสดงภาพเรื่องเปดเมืองยะลา
การสะทอนเรื่องพลวัตเมืองยะลานี้เกี่ยวของกับเรื่องราวในพื้นที่ในเขตเมืองยะลาและพื้นที่
ศึกษา จึงเปนการมองพื้นที่ที่อยูภายใตการปฏิบัติการของคนมลายูมุสลิมกับคนกลุมอื่นๆ และบริบท
ตางๆ ของความเปนเมืองที่เกิดขึ้นพรอมกันไปดวย ซึ่งจะแสดงออกถึงความเปนตัวตนของคนมลายู
มุสลิมที่จะทําความเขาใจวาคนมลายูมุสลิมมีชีวิตอยางไร มีการสรางตัวตนและมีการสรางพื้นที่
อยางไร ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอในบทตอไป

บทที่ 5
ความเปนตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิม
การศึกษาตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมภายใตบริบทเมืองยะลานี้ ผูวิจัยได
ศึกษาคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลักและคนอื่นๆ โดยศึกษาผานการเลาเรื่องตางๆ ที่อาจเปน
ประสบการณ การใชชีวิตประจําวัน เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางหลากหลายของคนมลายูมุสลิมใน
การดํารงอยูทามกลางกลุมตนเองและคนอื่นรวมถึงบริบทเมืองยะลา โดยพยายามศึกษาและทําความ
เขาใจเรื่องราวของผูใหขอมูลในลักษณะของการสะทอนภูมิหลังของผูใหขอมูลหลัก เสียงในสนาม
ในแงของการเลาถึงชีวิตตนเอง ความสัมพันธกับคนอื่นๆ และบริบทรอบตัว ขณะเดียวกันก็ทําความ
เขาใจถึงความเปนตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลักที่อยูทามกลาง
บริบทเมืองยะลา ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายการศึกษานี้ โดยมีประเด็นดังนี้
1. ภูมิหลังของคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลัก
2. ผูคน กลุมชาติพันธุในบริบทเมืองยะลา
3. ตัวตนคนมลายูมุสลิมภายใตบริบทเมืองยะลา
4. พื้นที่ทางสังคมของคนมลายูในเขตเมืองยะลา
1. ภูมิหลังของคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลัก
ภูมิหลังของคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลหลักที่แตกตางกันของผูใหขอมูลหลัก เพื่อให
เห็นถึงความหลากหลายในการใชชีวิตของกลุมผูใหขอมูลหลักที่อยูภายใตลักษณะสวนบุคคล ซึ่ง
เปนภูมิหลังที่จะนําไปสูความเขาใจประสบการณและความสัมพันธกับกลุมคน ซึ่งในบางโอกาสก็
ไดแสดงความเหมือนกันและความตาง และนําไปสูการหาความเปนตัวตนที่หลากหลายตอไป
สําหรับในงานวิจัยนี้มีผูใหขอมูลหลักจํานวน 9 คน ในทั้ง 2 พื้นที่ศึกษา คือชุมชนตลาดเกา
6 คน และยานสายกลาง 3 คน โดยพยายามมองคนมลายูมุสลิมที่เปนกลุมผูใหขอมูลดวยความ
หลากหลายในการใชชีวิตภายใตพื้นที่ที่ยึดโยงตัวเองที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยไดแสดงภูมิหลังของคน
มลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูลดังตาราง ดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1.คุณสะตอปา อาแว (แบปา)
2.คุณหามะ สาเยาะ (แบมะ)
3.คุณมุสตอปา อิเฮง (แบปา)
4.คุณสะปหละ กาเจ (กะหละ)
5.คุณอิสมาแอ อาแว (แบแอ)
6.คุณซามโดเรีย นูรันซา (ซัม)
7.คุณเสะ อุเซ็ง (แบเสะ)
8.คุณอิมรอน ยีแสม (อิมรอน)
9.คุณฟาตีเมาะ บือราเฮง (กะเมาะ)

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
50
70
45
37
37
24
40
25
50

สถานภาพ
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
โสด
โสด
สมรส
สมรส
สมรส

อาชีพ
เลขานุการชุมชนมุสลิมสัมพันธ
รับจางทั่วไป/ขายของตามหมูบาน
ชางทําเฟอรนิเจอร
ขายรถมือสอง/แมบาน
คาขาย(ขายสง)
พนักงานไปรษณีย(บุรุษไปรษณีย)
เจาของรานอาหารซุปเครื่องในวัว
เจาของรานโทรศัพทมือถือ
เจาของรานเสื้อผามลายู

พื้นที่

ตลาด
เกา

สาย
กลาง

ตารางที่ 4 แสดงตารางภูมิหลังของคนมลายูมุสลิมที่เปนผูใหขอมูล
จากตารางที่ 4 ผูวิจัยไดแสดงภูมิหลังสวนตัวของกลุมผูใหขอมูลหลักแตละคนในพื้นที่
ศึกษาทั้งในชุมชนตลาดเกาและยานสายกลาง เพื่อแสดงถึงความแตกตางหลากหลายของกลุมผูให
ขอมูลในแงของเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และพื้นที่ที่อาศัยที่แสดงถึงการแสดงออกถึงความเปน
ตัวตนที่อาจมีไดหลายลักษณะ
การพบเจอผูใหขอมูลหลักแตละคนของผูวิจัยไดเริ่มตนผานความสัมพันธระหวางกันอยาง
หลากหลาย ดังกรณีของคุณสะตอปา อาแว ผูวิจัยไดพบเจอขณะที่ไปเก็บขอมูลพื้นที่ศึกษาในชุมชน
ตลาดเกาบริเวณหลังมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา กรณีของคุณหามะ สาเยาะ ผูวิจัยไดพบเจอและ
ทักทายที่มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาหลังจากทําการละหมาดเสร็จ กรณีคุณมุสตอปา อิเฮง ผูวิจัย
ไดพบเจอในขณะที่รวมกันรับประทานอาหารที่รานขาวแกงหนามัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน กรณี
คุณสะปหละ กาเจ เปนเพื่อนบานของผูวิจัยซึ่งเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทักทายเพื่อนบาน
รวมทั้งผูวิจัยดวย กรณีคุณอิสมาแอ อาแว ผูวิจัยพบเจอและทักทายพูดคุยขณะไปละหมาดที่มัสยิดนุ
รุลอิสลามปากีสถาน กรณีคุณซามโดเรีย นูรันซา ผูวิจัยพบเจอที่ชุมชนบาโระโดยที่ผูวิจัยเขาไป
ทักทายขณะไปเยี่ยมญาติ กรณีคุณเสะ อุเซ็ง ผูวิจัยพบเจอขณะที่ผูวิจัยไปกินขาวซุปเครื่องในวัวที่
รานซุปมัสยิดกาโบ กรณีคุณฟาตีเมาะ บือราเฮง ผูวิจัยตั้งใจเขาไปหาที่รานอุไรที่อยูยานสายกลาง
เนื่องจากเห็นวาเจาของรานเปนคนมลายูมุสลิม เชนเดียวกันกับกรณีของคุณอิมรอน ยีแสม
ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา ผูวิจัยขอเสนอขอมู ล
พื้นฐานของการพบกลุมผูใหขอมูลแตละคนดังนี้
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คนที่ 1 คุณสะตอปา อาแว
คุณสะตอปา อาแว ผูวิจัยเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “แบปา” (คําวาแบแปลวาพี่ชาย สวนคําวาปา
เปนชื่อที่ถูกเรียกกัน) ซึ่งเปนที่รูจักในหมูสมาชิกกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน เครือขายสหกรณบาน
มั่นคง ตลอดจนญาติๆ ของผูตายในกลุมชารีกัตมาตีในชุมชนตลาดเกา (กลุมกองทุนเงินสมาชิกเพื่อ
สงเคราะหครอบครัวผูเสียชีวิตหรือกองทุนเงินฌาปนกิจสงเคราะห) เพราะเปนผูที่มีหมวกหลายใบ
ที่ใสในแตละวัน จนไดฉายาในการทํางานเพื่อสังคมจากเพื่อนรวมงานวา “ทําอะไรไมไดใชแบปา”
การศึกษาจบประกาศนียบัตรชั้น ตน วิทยาลัย ครู ยะลา สถานภาพสมรสแลว บานอยูที่ตลาดเกา
ชุมชนมุสลิมสัมพันธ ซอยบุคคล ถนนมุสลิมบํารุง หลังมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา
แบปายังเปนเลขานุการชุมชนมุสลิมสัมพันธที่ทําหนาที่ในชุมชนตลาดเกา อีกทั้งยังเปน
พนักงานของเทศบาลนครยะลาดวย และยังเปนคนที่รับผิดชอบกลุม OTOP ตลาดเกาเทศบาลนคร
ยะลา มีผลิตภัณฑที่ไดคิดคน ไดแก กรงนกศรียะลาซึ่งเปนกรงนกกรงหัวจุกที่มีการตกแตงแกะสลัก
เปนเอกลักษณของศิลปะเมืองยะลา กรงนกจําลองซึ่งเปนกรงนกขนาดเล็กสําหรับเปนของที่ระลึก
ประดิษฐเปนที่เสียบปากกาตั้งโตะ และผลงานที่ภาคภูมิใจคือรถจําลองซึ่งเปนรถยนตโบราณที่ใช
กันในจังหวัดยะลาในสมัยกอนดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 59 แสดงภาพ
รถยนตโบราณจําลองขนาดเล็ก

พรอมกันนี้แบปายังบอกดวยวา
“…แบปาคิด สรางรถยาลอลีมอจิ๋ว ที่เสียบปากกากรงนก
กรงหัวจุกจิ๋ว เปนการสรางอาชีพกับคนในชุมชน บางคนไมมีรายได
รายไดไมพอใช หากเรามีตรงนี้(การสรางอาชีพ) ใหเคาใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน เคาจะไดไมไปติดยา…”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ)
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คํากลาวขางตนเปนคําพูดสะทอนถึงแนวคิดที่นําความทรงจําในอดีตมาสรางความหมาย
ใหมและสิ่งที่เปนจุดเดนของเมืองยะลาในการทําของที่ระลึกเปนสิ่งที่สรางรายไดสรางอาชีพแกคน
ในชุมชน
ในชวงยุคสมัยหนึ่งเมืองยะลาเคยมีรถยนตสองแถวไม คนมลายูมุสลิมจะเรียกรถลักษณะนี้
วา “รถยาลอลีมอ” ซึ่งเปนความทรงจําของคนในจังหวัดยะลาที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปก็จะจํากันได
เพราะอยู ร ว มยุ ค สมั ย มองเห็ น และมี ป ระสบการณ พ ร อ มกั น ไปด ว ย แต สํ า หรั บ ผู ค นที่ ไ ม มี
ประสบการณนั้นคงไมไดสัมผัส แตหากเคยไปจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต รถยนตสองแถวไมก็
ยังมีใหเห็นอยู
แบปา เปนผูที่มักคลุกคลีอยูกับชุมชนและประชาชนผูคนในตลาดเกาโดยเฉพาะขอบขาย
งานดานใหความสงเคราะหแกครอบครัวผูเสียชีวิตที่อาศัยในชุมชนตลาดเกา หากมีคนเสียชีวิตใน
พื้ น ที่ ต ลาดเก า กระบวนการให ค วามช ว ยเหลื อ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั น ที โดยจะรอให ญ าติ ผู ต ายมา
ประสานงานกับแบปาหรือเจาหนาที่ในกลุมชารีกัต แบปาไดเลาถึงที่มาและลักษณะการดําเนินงาน
ของชารีกัตมาตีไววา
ในสวนของที่มา แบปาเลาวา เดิมทีเดียวชารีกัตมาตียังไมเคยมีในพื้นที่ตลาดเกา แตใน
ระยะแรกนั้นแบปาไดทําเฉพาะในซอยที่แบปาอาศัยอยูเทานั้นคือซอยบุคคล และยังไมเปนระบบ
เหมือนปจจุบัน กวาจะใหเขาระบบก็ผานอะไรมามากมายหลายอยาง ชารีกัตมาตีเปนการระดมทุน
ใหญาติผูตายเมื่อมีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวสมาชิก แตมีเงื่อนไขวาตองเปนสมาชิกของกลุม
ชารีกัตมาตี หลังจากที่เปนที่รูจักกันในซอย ก็เริ่มเปนที่รูจักทั้งในชุมชนมุสลิมสัมพันธและชุมชน
อื่นๆ ขณะเดียวกันชุมชนอื่นๆ ก็เริ่มที่จะทําดวยเพราะถือวาเปนสิ่งที่ดีเพราะไดชวยเหลือเพื่อน
มนุษยโดยเฉพาะญาติผูเสียชีวิต แตในปจจุบันนี้ทุกชุมชนในตลาดเกาตองมารวมมือกับกลุมฯที่แบ
ปาจัดตั้งขึ้นและใหแบปาดูแลสมาชิกทั้งหมดในชุมชน เพราะลักษณะการดําเนินงานของทางกลุม
แบปาจะดีกวา แตก็ทําเฉพาะตลาดเกาเทานั้น แบปาบอกวานอกเขตตลาดเกาก็มีผูที่จะเขามาเปน
สมาชิก แตรับไมไหว เพราะเพียงแคพื้นที่ชุมชนตลาดเกาก็กวางมาก อีกทั้งสมาชิกก็มากดวยเชนกัน
สวนลักษณะการดําเนินงานจะมีงานที่สําคัญเชน งานดานการเงิน การบัญชี การบันทึกขอมูลสมาชิก
และจะมีเจาหนาที่ภาคสนามที่คอยเก็บเงินสะสมเพื่อนําเขากองทุนฯ จากครอบครัวที่เปนสมาชิก
อีกทั้งจะประสานงานกับมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาเมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกกลุมฯ เชน
การขุดหลุมฝงศพที่สุสาน(กูโบร)หลังมัสยิดฯ
แบปายังเปนผูที่ทํางานเพื่อสังคมนอกจากที่เปนประธานกลุม OTOP ตลาดเกาแลว ยังเปน
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดชายแดนภาคใต กรรมการฝายการเงินและ
เลขานุการกลุมชารีกัตมาตีตลาดเกา(กลุมกองทุนเงินสมาชิกเพื่อสงเคราะหครอบครัวผูเสียชีวิตหรือ
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กองทุนเงินฌาปนกิจสงเคราะห) กรรมการเครือขายกลุมอาชีพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เหรัญญิก
สหกรณเคหะสถานบานมั่นคงยะลาจํากัด แบปาจึงนับวาเปนชาวตลาดเกาที่เปนที่รูจักมักคุนมากคน
หนึ่งจากคนตลาดเกาไมนอยไปกวาโตะอีหมามมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาเลยทีเดียว
คนที่ 2 คุณหามะ สาเยาะ
คุณหามะ สาเยาะ เปนชายผูสูงวัย อายุ 70 ป มีอาชีพรับจางทั่วไป ผูวิจัยเรียกทานวา แบมะ
ไดแตงงานกับคนปตตานี มีลูก 2 คน เปนชาย 1 คน และหญิง 1 คน อยูบานเดียวกันกับแบมะซึ่งคน
เล็กซึ่งเปนผูหญิงนั้นแตงงานมีลูกแลว 2 คน สวนคนโตยังไมแตงงาน

ภาพประกอบที่ 60 แสดงภาพคุณหามะ สาเยาะนั่งอยูห นาบานของตัวเอง
เดิมทีเดียวแบมะเปนคนปตตานี แตไดยายมาอยูที่จังหวัดยะลาเมื่ออายุได 10 ขวบ โดยยาย
มากับแม และอาศัยอยูที่ชุมชนตลาดเกามาจนถึงปจจุบัน แบมะเปนคนที่ทํางานมาตั้งแตเด็ก
אא  
אאאא
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“…แบมะ ตอนนั้นเปนคนทํางานอยูทายรถยาลอลีมอ คอยขนของที่
คนโดยสารมา รถไปไหนแบมะก็ไปดวย…”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
แบมะเคยเปนคนอยูทายรถสองแถว ทําหนาที่เปนคนขนของขึ้นลงจากรถ รถสองแถว
ชวงเวลานั้นจะเปนรถที่โดยสารระหวางตัวเมืองยะลาไปกลับอําเภอบันนังสตา (ทางไปอําเภอเบตง)
เปนรถสองแถวไมแบบที่ใชกันที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่จังหวัดยะลาไมมีใหเห็นแลวในปจจุบัน คน
มลายู เรียกรถประเภทนี้ในภาษามลายูวา แกตอยาลอลีมอ หรือ แกตอยาลอคาดะ ดังภาพประกอบที่

ภาพประกอบที่ 61 แสดงภาพรถสองแถวตามที่แบมะเลา(แกตอยาลอลีมอ)
ดวยการใชชีวิตที่ตองดิ้นรนหางานทําเพื่อหารายไดมาใชจาย ประกอบกับเปนคนตางถิ่นจึง
ไมมีทรัพยสินอะไรติดตัวมากนัก ทําใหแบมะตองทํางานมาตั้งแตเด็ก ชีวิตแบมะจึงคลุกคลีอยูกับ
การรับจางทําทุกอยางเพื่อใหไดรายได เคยทํางานกอสรางบาน ตอเติมหรือซอมบาน ถางปา ปอก
มะพราวใหเจาของสวน ทําขนมขาย เชน กลวยทอด ขายลูกชิ้น และขนมอื่นๆ พูดงายๆ แลวแตใคร
จะมาขอใหทําอะไรแบมะทําได แบมะจึงใหความหมายกับตัวเองและไดบอกกับผูวิจัยวา
 אאאאא
“...แบมะทําทุกอยางที่ไดเงินแลวแตใครจะสั่งอะไร...”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
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แบมะมีคูชีวิตที่คอยใหกําลังใจ และรวมทํางานไปดวยกัน จนมาครั้งหนึ่งสักไมเกิน 10 ปที่
ผานมา แบมะเลาวามีคนใจบุญบริจาครถจักรยานยนต ทําใหทํางานไดงายขึ้น และสามารถไปไหน
มาไหนไดสะดวก ซึ่งแตเดิมตองเดินหรือใชจักรยาน
เมื่อมีจักรยานยนตใชแลว ทั้งแบมะและภรรยา จึงไดคิดที่จะหารายไดอีกแบบ คือ ไปรับ
สินคาจากรานคา ไมวาจะเปนสบูนมแพะ ยาสีฟน แชมพู กระดุมเสื้อ หรือผามาน(ตัดเอง) นําไปขาย
ตามหมูบานในชนบท ซึ่งแบมะไปหลายหมูบานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไกลสุดถึงอําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา แบมะเลาวาบางครั้งก็มีอุปสรรค เชน ลอยางรถจักรยานยนตรั่วบาง หรือขี่
ขึ้นทางขึ้นเนินขึ้นเขาก็เกิดอุบัติเหตุลมลง ครั้งหนึ่งลมลงใกลกับฐานปฏิบัติการของทหาร ทหารก็
มาชวย แบมะบอกวาชีวิตก็ลําบากแตตองทน แตก็ยังดีที่ไดทํางาน สุขภาพยังอํานวยอยู
ชีวิตหลังจากวางเวนจากการทํางาน แบมะก็มักจะไปทําการละหมาด(ปฏิบัติศาสนกิจตาม
หลักคําสอนอิสลาม)ที่มัสยิดกลางซึ่งก็ไมหางไกลจากบานมากนัก บางครั้งหลังจากเสร็จจากการ
ละหมาดก็จะไปนั่งรานน้ําชา(แตออ) ที่รานน้ําชาตรงปากซอยทางเขาบานพูดคุยสนทนากับเพื่อน
รวมซอย สวนชวงที่ลูกสาวไมอยูบานหรือออกไปทํางานก็จะชวยดูแลหลาน
คนที่ 3 คุณมุสตอปา อิเฮง
คุณมุสตอปา อิเฮง ผูวิจัยเรียกวา “แบปา” เปนชางทําเฟอรนิเจอรที่โรงงานยานตลาดหลัง
สถานีรถไฟยะลา อายุ 45 ป สมรสแลว มีลูกดวยกัน 2 คน เปนชายทั้งสองคน คนแรกเรียน
สถาบันการศึกษาปอเนาะที่จังหวัดปตตานี สวนคนที่สองเรียนอยูที่โรงเรียนเทศบาล 5 บานตลาด
เกาซึ่งอยูใกลบาน ปจจุบันพักอยูที่ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5 ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งขึ้นโดยเทศบาลนคร
ยะลา แตก็ถือวาอยูในชุมชนตลาดเกา

ภาพประกอบที่ 62 แสดงภาพคุณมุสตอปา อิเฮงกําลังทํางาน
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แบปาเดิมเปนคนปตตานี แตมาหางานทําที่เมืองยะลา งานแรกที่ทําคือ เปนพนักงานที่ราน
ซุปเครื่องในวัวแถวยานสายกลาง ซึ่งมาทํางานพรอมกันเพื่อนซึ่งเปนคนชักชวน แตเพื่อนที่ชักชวน
ก็ลาออกไปกอนและกลับบานที่จังหวัดปตตานี สวนแบปาทํางานที่นี่ 2 ปกวา และก็ลาออกไปเพื่อ
หางานใหม และอยากทํางานที่ไดรายไดดีกวานี้ จนมาทํางานเปนชางเฟอรนิเจอร ทําตู ทําโตะ ที่
โรงงานยานตลาดหลังสถานีรถไฟซึ่งมีเจาของคนไทยเชื้อสายจีน ทํางานที่นี่จนถึงปจจุบันเปนเวลา
6 ปกวาแลว แบปาเลาถึงชีวิตครอบครัววา
א 12 א א 
 5א
 
 
“...ภรรยาขายขาวยําอยูหัวมุมซอย 12 (ถนนสิโรรส ซอย 12)
หนามัสยิด (มัสยิดกลาง) .....ลูกก็เรียนอยูที่นี่โรงเรียนท.5 (เทศบาล 5)..
...แบคงไมยายงานแลวหละ ..งานหายาก อายุก็เยอะแลว...”
(มุสตอปา อิเฮง, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
ชีวิตกอนและหลังจากทํางานเสร็จ แบปาก็จะไปชวยภรรยาจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องขาว
ยําใหแกภรรยาซึ่งขายขาวยําอยูหนามัสยิดกลางฯ ซึ่งภรรยาจะขายในชวงเย็นถึงค่ํา สวนแบปาก็จะก็
เลี้ยงลูก กอนที่จะไปชวยเก็บของเมื่อภรรยาขายเสร็จสักประมาณ 3 – 4 ทุม แบปาเลาวาลูกคาสวน
ใหญ จ ะเป น นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นธรรมวิ ท ยา และโรงเรี ย นสตรี อิ ส ลามวิ ท ยา และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจะมาซื้อกันมากในชวงเวลาหลังละหมาดมัฆริบหรือชวง 1 ทุม ถึง 2
ทุม ซึ่งแมวาแบปาไมไดชวยขาย แตก็มีเพื่อนของภรรยามาชวยขาย ซึ่งไมไดถือวาเคาเปนลูกจาง แต
มารวมกันทํางาน
คนที่ 4 คุณสะปหละ กาเจ
คุณสะปหละ กาเจ อายุ 37 ป สมรสแลว มีบุตร 3 คน ผูวิจัยเรียกคุณสะปหละวา กะหละ
(กะหมายถึงพี่สาว หละคือชื่อ) กะหละเดิมเปนคนปตตานี กอนที่จะยายไปนราธิวาส สมัยเรียน
หนังสือเรียนที่โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา ที่อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เมื่อแตงงานแลวก็มาอยู
และทํางานที่จังหวัดยะลา มาอยูที่ตลาดเกาบริเวณหลังสถานีรถไฟ กะหละบอกวา ตัวเองเปนคน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของแท เพราะอยูมา ทั้ง 3 จังหวัด คือ ปตตานี นราธิวาส และยะลา
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ภาพประกอบที่ 63 แสดงภาพคุณสะปหละ กาเจ(กะหละ)
กะหละจะเปนคนที่มีอัธยาศัยดี มีเพื่อนบานที่รูจักจํานวนมาก ซึ่งกะหละเลาถึงตัวเองวา
“...กะละไมมศี ัตรูกับใคร กะละดีหมด ไมมีพิษไมมภี ัยกับคนอื่น
ยังไงก็ไดไมเอาเปรียบคน…”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
กะหละเปนคนที่มีความรูเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องราวในวงการรถมือสอง เพราะสามีของ
กะหละเปนนักธุรกิจรถมือสอง หนาบานของกะหละแมจะไมใชเต็นทรถ แตก็มีรถจอดใหลูกคามา
ชมดูสภาพรถอยูบอยครั้ง การที่กะหละเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดีสวนหนึ่งมาจากการเปนคนชาง
พูดจาปราศรัยกับลูกคาที่มาดูรถมือสองอยูเปนประจํา
คนที่ 5 คุณอิสมาแอ อาแว
คุณอิสมาแอ อาแว หรือแบแอ อายุ 37 ป มีสถานภาพโสด บานอยูยานตลาดหลังสถานี
รถไฟยะลา ชาวซอยที่เปนเพื่อนบานและรูจักมักคุนจะเรียกในภาษามลายูวา “โตะมือแน” หรือ ทาน
กํานัน เพราะแบแอมีสไตลชีวิตคลายคนเปนกํานันเปนคนที่ชอบทักทายผูอื่น และอารมณดี แมเปน
คนที่เพิ่งมาอยูใหมในซอยยานตลาดหลังสถานีรถไฟยะลา จึงทําใหบรรยากาศการดํารงชีวิตของคน
ในเมืองหรือคนซอยตางก็อยูในรอยยิ้ม
แบแอมีอาชีพคาขายลักษณะขายสงโดยรับสินคาจากกรุงเทพฯ ที่ไดทําการติดตอไวแลว ไป
สงตามใหลูกคาที่อยูตามตลาดนัด หรือรานคาตางๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งรานคาใน
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เมืองยะลาดวย สินคาจะเปนประเภทเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน สบู ซึ่งเปนสบูนมแพะ แชมพู
ยาสระผม ผงซักฟอก เปนตน แบแอเลาเกี่ยวกับการทํางานของแบแอวา
“...งานแบแอไมใชงานอยูกับที่ตองไปติดตอลูกคาตามรานขาย
ของชํา ตลาดนัด แตถาไดก็ไดเลย(ถาลูกคาตอบรับสินคา) แลวก็ตองดูเรื่อง
ราคาดวย เพราะจะมีการตัดราคากัน”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ)
ในอีกบุคลิกหนึ่งแบแอ เปนคนที่อยูกับตัวเอง ไมคอยจะพูดคุยกับใครเปนเวลานาน กลับ
จากทํางานก็จะเขาบานพักผอน แบแอบอกวา เพราะเหนื่อยจากการทํางานมาทั้งวันแลว และไมชอบ
การไปนั่งรานน้ําชา ดูหนังแผน หรือดูฟุตบอลยูบีซี ชีวิตแบแอตัวคนเดียวยังไมมีภรรยา แบแอจึง
เลือกที่จะไปกินอาหารนอกบานบางแตก็ไมบอยเพราะอาหารนอกบานหรือตามรานอาหารจะมี
ราคาแพง จึงเลือกที่จะซื้อกับขาวมาทําเองที่บาน
คนที่ 6 คุณซามโดเรีย นูรันซา
คุณซามโดเรีย นูรันซา อายุ 24 ป มีสถานภาพโสด ถนัดใชทั้งภาษาไทย และภาษามลายู
ผูวิจัยเรียกคุณซามโดเรีย วาซัม เปนพนักงานไปรษณียที่บริษัทไปรษณียไทย จํากัด สาขายะลา (เดิม
เรียกวาที่ทําการไปรษณียและโทรเลขยะลา) ทํางานที่นี่เปนเวลา 2 ปแลว ทําหนาที่จายไปรษณีย
หรือบุรุษไปรษณีย ซัมเปนคนงายๆ กับทุกคน แตสําหรับในครอบครัวก็มักจะเขมงวดกับนองๆ ใน
เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ เชน การละหมาด การถือศีลอด หรือการฝกอานอัลกุรอาน
ซัมจะมีก ลุมเพื่ อนๆ ที่อยูในตลาดเกาทั้งที่คบกัน ตั้งแตเ ด็ก ที่ โรงเรีย นตาดี ก า โรงเรีย น
ประถม และมัธยม นองซัมเลาถึงชีวิตกอนที่จะทํางานไปรษณียวา
“...เพื่อนชอบมาหา บางครั้งก็จะไปนั่งกินน้ําชา บางครั้งก็ไป
ดูบอลอังกฤษ เด็กลิเวอร เด็กลิเวอร(ทีมลิเวอรพูล อังกฤษ...)”
“...ชวงรายอ(วันอีดิลฟตรีวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม) จะขึ้น
โชเลย(จักรยานยนตสามลอพวง)ไปกินบานเพื่อนคนนูนคนนี้...สนุก
เฮฮากัน...”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
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ดวยบรรยากาศของเหตุการณความไมสงบที่มีอยูในพื้นที่ การผอนคลายพบปะเพื่อนๆ ดู
หนังแผนกินน้ําชาก็มีปรับเปลี่ยนไปนองซัมเลาถึงเรื่องนี้วา
“ แตกอนไปดูหนังแผน(วีซีดี)แถวรานโกเจ็ง เดี๋ยวนี้โกเจ็งไม
เปดแลว พอมีเหตุการณ(สถานกาณความไมสงบฯ) เคา(โกเจ็ง)กลัว
หนังเปดทีหนึ่ง สองสามชั่วโมง คนดูก็เยอะ...”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
เชนเดียวกับการทํางานของนองซัมจึงไมเหมือนคนทํางานทั่วไปที่ทํางานในสํานักงาน และไดเลาถึง
การทํางานวา
“...พื้นที่ของซัมอยูแถวเบอเสง(ชานเมือง) ขี่มอไซตคนเดียว
นึกๆ บางทีก็เสียวหลังเหมือนกัน กลัว เดี๋ยวนี้มันมั่วไปหมด..ติดนิสัย
เปนคนที่ชอบดูกระจก…”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
ดวยสถานการณ เหตุ การณ ความไมสงบฯ ทําให การทํางานโดยเฉพาะการทํางานนอก
สถานที่ตองอยูในภาวะที่ตองระมัดระวังตัวเอง
ชีวิตประจําวันของนองซัม นอกจากทํางานแลว หลังเลิกงานก็จะเปนครูสอนพระมหา
คัมภีรอัลกุรอานแกเด็กๆ ในตลาดเกาที่โรงเรียนอัลกุรอานกีรออาตี ซึ่งตั้งอยูที่ถนนสิโรรส ซอย 6
และยังรับสอนอานอัลกุรอานสําหรับผูที่สนใจอยากฝกอานอยางถูกตองโดยนองซัมรับที่จะไปสอน
ถึงบานดวย บางวันหากมีเวลาก็จะไปออกกําลังกายที่สนามฟุตบอลในโรงเรียนเทศบาล 5 บาน
ตลาดเกา หรือบางครั้งก็ไปเลนฟุตบอลที่สนามโรงเรียนธรรมวิทยากับเพื่อน
คนที่ 7 คุณเสะ อุเซ็ง
คุณเสะ อุเซ็ง วัย 40 ป สมรสแลว ผูวิจัยเรียกวา แบเสะ เปนชื่อจริงพยางคเดียว เปนเจาของ
รานอาหารซุปเครื่องในวัวที่ยานสายกลาง โดยทํารวมกับพี่นอง รานของแบเสะตั้งอยูใกลกับมัสยิด
อัล อะหมาดีย หรือที่ คนมลายู มุสลิมทั่ว ไปจะเรี ยกว า “มัสยิดกาโบ” (แตกอ นมีคนปากีสถานที่
เรียกวาคนกาโบดูแลมัสยิด จึงเรียกวามัสยิดกาโบ) ชื่อรานของแบเสะจึงไดตั้งชื่อรานวา “รานซุป
มัสยิดกาโบ” เพราะอยูใกลมัสยิดและลูกคาจะไดจํางาย
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ภาพประกอบที่ 64 แสดงภาพคุณเสะ อุเซ็ง(แบเสะ)เจาของรานซุปฯ มัสยิดกาโบ (ภาพ:ผูวิจยั )
แบเสะและพี่นองรับหนาที่ชวงตอจากพอและแมที่เปดรานซุปมากอนกวา 60 ป ซึ่งกอนที่
พอและแมของแบเสะจะเปดเปนรานภายในหองแถวไมที่เปนรานในปจจุบันนี้ ไดเปดรานแบบ
รถเข็นมากอน ลักษณะที่มีที่วางถวยชามสามารถนั่งกินที่รานรถเข็นไดเลย โดยเริ่มตนดวยการขาย
ขาวกับซุปเครื่องในวัวตั้งแตเริ่มกิจการ และตั้งใจจะไมเนนขายอาหารชนิดอื่น สําหรับลูกคาที่มา
รับประทานที่รานก็จะรับประทานซุปฯ คนละถวยของใครของมัน รับประทานเสร็จก็วางถวยชาม
ลงใตรถเข็นโดยเตรียมพาชนะไวแลว แบเสะไดกลาวถึงวิธีการขายของพอแมวา
“...ออแรตูวอ (พอแม) แบเสะ ไมรูคิดไดไงตอนนั้นนะ ที่คิด
ขายซุปเครื่องในวัวเลยไมขายขาวอยางอื่น แลวกินคนละถวย กินเสร็จ
ไมตองลางคอยลางทีเดียวเลย...”
(เสะ อุเซ็ง, 2552: สัมภาษณ)
และวิธีการขายของพอแมแบเสะจึงเปนขอสังเกตถึงพฤติกรรมของลูกคาและ
รูสึกประทับใจโดยเลาวา
“...ดูเดีย๋ วนี้ แบเสะสังเกตนะ รานอื่น ลูกคาสั่งอาหารตามสั่ง
มันก็ชาแลว ตองรอ แลวหากมาหลายคน มากับเพื่อน มากับญาติ ไมตงั้
รอใหตายแล ใชมั้ย ยิ่งคนที่ทาํ งานในเมืองตางคนตางทํางาน เรงรีบกัน
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แบบนี้แหละเร็ว ของใครของมัน จะซดน้ําซุปก็ไมตองเกรงใจไมตอง
กลัวน้ําลายใคร...”
(เสะ อุเซ็ง, 2552: สัมภาษณ)
ดวยวิธีการขายหรือการจัดการรานตั้งแตรุนพอแมรวมทั้งสูตรซุปเครื่องในวัวของพอและ
แมของแบเสะที่อรอยทําใหลูกคาติดใจในรสชาติ จึงเริ่มมีลูกคาประจําและบอกตอๆ กันมาจนถึงรุน
ลูก ซึ่งขณะนั้นยังไมมีชื่อราน แตลูกคาก็จะเรียกชื่อเจาของรานแทนและติดปากวา “รานเจะดะห”
(ซึ่งเปนชื่อของแมของแบเสะ) ถือเปนเจาแรกที่เปดรานอาหารซุปเครื่องในวัวในเขตเมืองยะลา เมื่อ
เปนที่ นิยมจึงได ยายจากรถเข็ นมาเปดร านหองแถวไมที่อยูในปจ จุบัน ใกลเคีย งกับที่เปด อยูใ น
ปจจุบัน ขณะเดียวกันรานอื่นๆ ปรับเปลี่ยนมาขายซุปเครื่องวัวดวย ทําใหยานนี้มีรานอาหารที่เนน
ซุปเครื่องในวัวเปนหลัก
สําหรับแบเสะและพี่ชายจะเปนคนทําซุปฯ ซึ่งถาไมใชสองคนนี้แลว คงจะไมเขาถึงรสชาติ
ที่อรอยที่ทําใหรานซุปฯ มัสยิดกาโบมีลูกคาจํานวนมากไดแน แตสวนใหญหนาที่คนทําซุปจะเปน
พี่ชายของแบเสะ ขณะที่แบเสะก็จะเปนคนทักทายและชักชวนลูกคาใหเขาราน จนถึงลูกคานั่งกิน
และออกไปจากราน จะเปนคนที่สงเสียงรับสั่งออเดอรสงตอใหพี่ชายวาตองทําซุปฯ กี่ถวย และให
พนักงานทราบวาตองเตรียมสํารับทันที แบเสะจะเปนคนที่คิดคาอาหารอยางรวดเร็วโดยไมตองใช
เครื่องคิดเลข และจะสงทายกอนลูกคาลุกจากเกาอี้ดวยการกลาว “ขอบคุณ” “โอกาสหนามาใหมนะ
ครับ” ทั้งภาษาไทยและมลายู
สวนลูกจางหรือพนักงานสวนใหญเปนผูหญิงมีหนาที่หลากหลายเชน เสิรฟ ลางถวยชาม
ชงน้ํา ทํากับขาวบางอยางที่ลูกคาสั่งนอกเหนือไปจากซุปฯ เชน ไขเจียว
ดวยลูกคาที่มีมากและเปนที่นิยม พี่ชายแบเสะอีกคนหนึ่งจึงตัดสินใจเปดรานใหมโดยไปตั้ง
ที่ถนนรวมมิตรซึ่งเปนถนนที่มีคนคึกคักมากในปจจุบันถือเปนถนนยานสายเศรษฐกิจสายใหมของ
เมืองยะลา ซึ่งลูกคาก็มีไมนอย ซึ่งสําหรับที่นั่น การคมนาคมและที่จอดรถสะดวกกวา จึงทําใหมี
ผูดูแลกิจการที่ตกทอดมาจากพอและแมเพียงแบเสะและพี่ชายอีกคนหนึ่ง
คนที่ 8 คุณอิมรอน ยีแสม
คุณอิมรอน ยีแสม นักธุรกิจวัยหนุมเจาของรานคลังโทรศัพท (มือถือ)วัย 25 ป สมรสแลว
ในยานสายกลาง ผูวิจัยเรียกชื่อเต็มวาอิมรอน เปนคนดั้งเดิมเกิดในยานสายกลางแตญาติพี่นองสวน
ใหญจะอยูที่ฝงตลาดเกา และในสายกลางเองก็มีญาติพี่นองและก็เปดรานทําธุรกิจเชนกัน
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ภาพประกอบที่ 65 ภาพคุณอิมรอน ยีแสม นักธุรกิจหนุม เจาของรานคลังโทรศัพท (ภาพ: ผูวิจัย)
อิมรอน เปดรานนี้มา 6 เดือนแลวนับตั้งแตตนปที่ผานมา กอนหนานี้แมของอิมรอนเปด
รานเครื่องสําอาง ซึ่งสายตระกูลของอิมรอนจะเปนคนที่ถนัดทําธุรกิจการคามาตั้งแตรุนปูแลว จนถึง
รุน ตั ว เอง ก็ เ ป น รุ น ที่ 3
แลว รา นของพ อ อิม รอนก็ อ ยู ต รงกัน ข า มกั บ ร า นของอิ ม รอนขาย
โทรศัพทมือถือเชนเดียวกัน ซึ่งอิมรอนเลาถึงในเรื่องนี้วา
“...รานนี้เทานี้เทาที่รูจากอาเยาะ(พอ)เปนของโตะ(ปู)พอของ
อาเยาะ ขายพวกของชํา ตอนเรายังเล็กอยูอาเยาะ(พอ)เคาเปดรานขาย
เสื้ อ ผ า แล ว มา(แม ) ก็ เ ปด ร า นเครื่ อ งสํ า อางแล ว ก็ม าถึ ง เรา เป ด ร า น
โทรศัพทมือถือ...”
“...เรา(อิมรอน)เปดรานมา 6 เดือนแลว ตั้งแตตนป (ป2552)
แตกอนมา(แม)จะเปดเปนรานเครื่องสําอาง แลวก็อาเยาะ(พอ)ไดราน
นู น (ร า นตรงกั น ข า ม)เป ด ขายมื อ ถื อ มา(แม ) เลิ ก ทํ า ร า นเดิ ม (ร า น
เครื่องสําอาง)เราก็เลยเปดรานนี้...”
(อิมรอน ยีแสม, 2552: สัมภาษณ)
อิมรอนมีลูกจางสําหรับดูแลตอนรับลูกคาจํานวน 1 คน เปนผูหญิงมุสลิม อิมรอนบอกวาจะ
ตัวเองเปนคนสไตลงายๆ ไมจุกจิก บริหารงานแบบครอบครัว ใชความเขาใจกันเปนหลัก การใช
ภาษาสวนใหญจะใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน แตเมื่อมีลูกคาคนมลายูก็จะพูดมลายู แตสิ่งหนึ่งที่
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ทําใหอิมรอน กังวลคือชวงที่มีเหตุการณความไมสงบ โดยเฉพาะตอนที่เกิดในเมือง ทําใหขายมือถือ
ไดนอย แตก็ยังพออยูได เพราะลูกคาเกาของพอแมก็ยังติดรานของอิมรอนอยู
คนที่ 9 คุณฟาตีเมาะ บือราเฮง
คุณฟาตีเมาะ บือราเฮง เจาของรานเสื้อผามลายู ชื่อรานอุไร อยูในยานสายกลาง เดิมเปนคน
ปตตานี แตงงานกับสามีคนไทยมุสลิมคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยเรียกคุณฟาตีเมาะวา “ กะ”
กะเมาะเปนคนอัธยาศัยดี พูดไดทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยและมลายู กะเมาะเปนเจาของรานนี้มาโดย
การเซงเปนรานขายเสื้อผามลายูมากวา 20 ปแลว สินคาในรานจะเปนเสื้อลายอินโดนีเซีย ผาโสรง
ผาบาติก ผาคลุมผม ผาสําหรับละหมาด(สีขาว)ของผูหญิงมุสลิม เปนตน

ภาพประกอบที่ 66 แสดงภาพรานอุไรของคุณฟาตีเมาะ บือราเฮง(ภาพ: ผูวิจัย)
ปจจุบันเริ่มมีคูแขงมากขึ้น กะเมาะเลาวา
“...แต ก อ นไม ค อ ยมี คู แ ข ง มากเท า ตอนนี้ ( ป จ จุ บั น ) โดย
เฉพาะที่ตลาดเกาจะมีรานแบบกะจํานวนมาก กะถือวาเปนคูแขงทาง
การคา แตก็ยอมรับวาเพราะเมืองมีคนมากขึ้น และเสื้อผาก็เปนสิ่งที่
จําเปนตองใส แตกะก็ยังเห็นวารานของกะอยูในทําเลที่เหมาะสม ยังมี
ลูกคาประจํา แลวก็สายกลางคนก็ยังเยอะทุกวัน...”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
รานขายเสื้อผามลายู มีลูกคาหลากหลายแบบเขามาซื้อหาเสื้อผา และกะเมาะไดเลาวา
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“รานกะขายเสื้อผาแบบมลายู ผาโสรงผูชายผูหญิง กายกูบง
(ผาคลุมผม,ฮิญาบ) บาจู (เสื้อ) ลายอินโดนีเซีย ชุดโตะ (ชุดขาวยาว) กา
นอมาแย (ผาสําหรับคลุมรางกายเวลาละหมาดของผูหญิง) อยานึกวามี
แตนายู (คนมลายูมุสลิม) นะมาซื้อ ออแรซีแย (คนไทย) ก็ซื้อนะ เคาจะ
ซื้อพวกผาโสรง ของอินโด ลายมันจะชัดกวาของไทย”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
และในชวงนี้ที่มีสถานการณความไมสงบจะมีทหารเขามาดูแลสถานการณใน
พื้นที่จังหวัดยะลา กะเมาะก็บอกวา ลูกคาที่เปนทหารก็มี และไดเลาวา
“ทหารบอกวาจะปลดประจําการแลว ก็เลยซื้อเสื้อผาเปนของ
ฝากหนอย เพราะแบบนี้(ลายมลายู)สวยดี บานเคาไมมี...”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
ความสัมพันธของกะกับเพื่อนบานหรือคนในสายกลาง จะอยูในลักษณะของการทักทาย
ขณะที่เปดรานและปดราน หรือแลกเปลี่ยนอาหารแกกันในชวงเดือนรอมาฏอน ซึ่งถือเปนชวงการ
ใหที่ไดรับผลบุญจากพระเจา หรือไปละหมาดที่มัสยิดอัลอะหมาดีย (มัสยิดกาโบ)
จะเห็นไดวาคุณฟาตีเมาะ บือราเฮงซึ่งเปนเจาของรานเสื้อผาที่เปนรานแรกๆ ในเมืองยะลา
มีลูกคาประจํามากมาย ยังมีความสัมพันธกับเพื่อนบานดวย
จากภูมิหลังของผูใหขอมูล พบวาการแสดงออกถึงตัวตนที่อยูบนพื้นที่ไดสะทอนเรื่องราว
ไดอยางหลากหลาย แมวาการกลาวถึงขางตนเปนเพียงภูมิหลังของผูใหขอมูลในขณะที่ลงสนามวิจัย
แตก็เปนเรื่องราวที่ไดเกิดขึ้นบนพื้นที่แบบเมืองที่ผูใหขอมูลที่แสดงออกภายใตประสบการณที่ถูก
สรางเปนตัวตนของกลุมผูใหขอมูล และขณะเดียวกันก็ตองปรับเปลี่ยนตัวตนกับผูคนในสังคมที่มี
ลักษณะที่เปนพหุลักษณของกลุมคนในชาติพันธุตางๆ ในกิจกรรมการใชชีวิตที่แตกตางกัน รวมถึง
การใชพื้นที่ตางๆ ก็อาจพบเจอกับบริบททางสังคมและปรากฏการณตางๆ ทําใหชีวิตของคนมลายู
มุสลิมไดมีตัวตนภายใตพื้นที่แบบเมืองยะลาอยางหลากหลาย สิ่งที่ผูใหขอมูลหลักไดเสนอออกมา
ทําใหรูถึงประสบการณที่ผานมา ซึ่งผูวิจัยไดนําเรื่องราวประสบการณดังกลาวสรุปเปนตารางดังนี้
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ผูใหขอมูล
1.คุณสะตอปา อาแว
(แบปา)
2.คุณหามะ สาเยาะ
(แบมะ)
3.คุณมุสตอปา อิเฮง
(แบปา)
4.คุณสะปหละ กาเจ
(กะหละ)
5.คุณอิสมาแอ อาแว
(แบแอ)
6.คุณซามโดเรีย นูรันซา
(ซัม)
7. คุณเสะ อุเซ็ง
(แบเสะ)
8.คุณอิมรอน ยีแสม
(อิมรอน)
9.คุณฟาตีเมาะ บือราเฮง
(กะเมาะ)

เรื่องเลา
การสรางอาชีพ
กลุมอาชีพอิสระ
ความทรงจําในอดีต
การทํางาน
การใชชีวิตประจําวัน
ความสัมพันธกับผูคน
การทํางาน
ความสัมพันธกับชุมชน
พื้นที่ยานรานอาหารซุป
เครื่องในวัว
เปดรานทําธุรกิจ
เปนเจาของรานมือถือ
เปดรานขายเสื้อผามลายู

แกนเรื่อง
ความสัมพันธกับคน
และกลุมองคกร
รับทํางานทุกอยาง
เห็นพื้นที่เปลี่ยนไป
ความรับผิดชอบตอตนเอง
และครอบครัว
การทักทาย
พูดคุยกับเพื่อนบาน
การขายสงสินคาที่ตนเอง
ขายอยู
ชีวิตของตนเองในการ
อยูในชุมชน
ที่มาของราน/
ความสัมพันธกับผูคน
การทําการธุรกิจของ
ตัวเอง
ที่มาของราน/
ความสัมพันธกับผูคน

ลักษณะสวนตัว
นักพัฒนาชุมชน
อดทน ขยัน ใจสู
รักครอบครัว
เปนคนเรียบงาย
พอใจในสิ่งที่เปนอยู
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
เปนคนเรียบงาย
ชอบทักทาย
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ชางพูด ชอบทักทาย
พูดคุยชักชวนลูกคาเขา
ราน
เปนนักธุรกิจใหม
เรียนรูการทําธุรกิจ
เปนผูหญิงทํางาน
รักการทําการคา

ตารางที่ 5 แสดงเรื่องเลา แกนเรื่อง และลักษณะสวนตัวของผูใหขอมูลแตละคน
จากตารางที่ 5 ดังกลาวไดแสดงถึงการสรุปเรื่องราวภูมิหลังของกลุมผูใหขอมูลแตละคนที่
ไดเลาเรื่องและใหความสนใจที่จะเปดขอมูลใหผูวิจัยไดรับรู ซึ่งเปนขอมูลที่มีความหลากหลาย แต
ไมไดหมายความวาผูใหขอมูลไดนําเสนอขอมูลหรือเลาเรื่องดังกลาวอยางเดียวเพียงแตเปนการให
ความสําคัญกับเรื่องราวที่เปนประสบการณที่ตนเองไดผานมาในชีวิต ผูวิจัยพบวาเรื่องราวที่ได
นําเสนอนั้นจะนําไปสูการสะทอนเรื่องราวความเปนตัวตนที่ผูกติดอยูพื้นที่และผูคนขณะเดียวกันก็
ผูกติดอยูกับบริบททางสังคมดวยซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไป
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2. ผูคน กลุมชาติพันธุในบริบทเมืองยะลา
เมืองยะลาเปนพื้นที่หนึ่งที่มีความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุหลายกลุมดวยกัน
ซึ่งภายใตความหลากหลายนี้ ไดเปนปรากฏการณทางสังคมที่ไดสะทอนภาพความหลากหลายของ
คนในกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ไดอยูรวมกันในพื้นที่เดียวกัน
พื้น ที่ ใ นเขตเมือ งยะลาหรือ ในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่ง เปน พื้ น ที่ห นึ่งที่ เ ป น พื้น ที่ที่ จ ะ
สามารถพบเห็นกลุมคนตางๆ มากมาย ซึ่งคนแตละกลุมก็ไดอาศัยใชชีวิตอยูรวมกันในพื้นที่เดียวกัน
มีการปฏิสัมพันธภายในกลุมของตนเอง ขณะเดียวกันก็ไดมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุดวย
กลุมชาติพันธุซึ่งอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครยะลาหรือในเขตเมืองซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไป
ไดแก คนมลายูมุสลิม คนไทยมุสลิม คนไทยเชื้อสายไทย คนไทยเชื้อสายจีน คนมุสลิมเชื้อสาย
ปากีสถาน คนมุสลิมเชื้อสายพมา คนอินเดียนับถือศาสนาซิกส และคนตางชาติเปนตน ซึ่งมี
รายละเอียดของแตละกลุมดังนี้
1. คนมลายูมุสลิมและไทยมุสลิม
ในเขตเทศบาลนครยะลา คนมุสลิมสวนใหญจะอาศัยอยูในชุมชนตลาดเกา ชุมชนจารู
และชุมชนสะเตง และอีกสวนหนึ่งก็จะอยูหนาสถานีรถไฟ ยานสายกลาง และตลาดสด สวนตาม
ยานอื่นๆ นั้น จะเปนการพักอาศัยในลักษณะของการประกอบอาชีพ การคาขาย การเชาบาน หอพัก
ของนักศึกษา หรือกลุมที่เปนขาราชการ อาจจะไมมีลักษณะของความเปนชุมชนมุสลิม
คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต คือคนที่มีเชื้อสาย
มลายูจะเรียกวาคนมลายูมุสลิม และจะเรียกตัวเองหรือกลุมของตนเองในภาษามลายูวา “ออแรมือลา
ยู” “ออแรนายู” (คนมลายู) หรือ “ออแรอิสแล” (คนอิสลามหรือคนมุสลิม) ซึ่งเปนกลุมคนดั้งเดิมที่
อยูอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมถึงจังหวัดยะลาดวย และในบริบทเดียวกันหากเปน
คนมุสลิมตางพื้นที่นั้น จะไมใชคนเชื้อสายมลายูถือเปนคนไทยมุสลิม หรือคนมุสลิมเชื้อสายไทย
สําหรับการใหความหมายตอคนมลายูมีอยางหลากหลาย ดังเชนอาแด ซึ่งเปนคนขับรถ
จักรยานยนตรับจางบอกวา
“...คนมลายู ก็คนที่พูดมลายู สวนมากก็เปนคนอิสลาม(คน
มุสลิม) ถาไมละหมาด ไมถอื ศีลอด(ไมปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
ศาสนา) นั่นเปนแคคนมลายูเทานั้น ไมใชคนอิสลาม(คนมุสลิม)…”
(อาแด, 2552: สัมภาษณ)
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อาแดมองคนมลายูซึ่งสวนใหญเปนคนมุสลิมในเชิงอุดมการณจากการพูดภาษามลายูได
และตองปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามดวย หากคนมลายูไมปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม ยกตัวอยาง
การละหมาด การถือศีลอดก็เปนไดเพียงคนมลายูเทานั้น ไมใชคนมุสลิม แมวาคนมลายูสวนใหญจะ
เปนคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ตาม
สวนในทัศนะมุมมองของสะปหละ กาเจ มองความเปนมลายูมุสลิมผานการแตงกาย บุคลิก
และรูปรางหนาตา ดังคําพูดที่วา
“...ผูหญิง ใชผาคลุม ผาฮิญาบ ใสเสื้อแขนยาว นุงยาว ถาคน
ตางศาสนา(ไมใชอิสลาม)นัน้ เคาจะไมแตงแบบเรา…”
“..ผูชาย บางคนไมใสหมวกกะปเยาะ เราดูออกนะ บุคลิกของ
แตละคน แตละศาสนา เรามองออกดูบุคลิก ดูหนาตา การแตงตัวของ
เคาก็เหมือนกัน คนอิสลามเรา (ออแรอิสแลกีตอ, คนมุสลิม) ไมมีที่ใส
เทานี้ (ชี้ที่นอง) ใสยาว หนาตาก็จะบงบอก…”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
ขณะเดียวกันมุมมองของสะปหละ กาเจ ก็สะทอนถึงลักษณะใดที่เปนคนที่ไมใชคนมุสลิม
ไปดวยในคําพูดดังกลาว แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังมีคนที่มองลักษณะตางๆ ที่มีตอคนมลายู
มุสลิม ซึ่งไมใชอัตลักษณทางศาสนา เชน การละหมาด การแตงกายปกปดในสวนที่ศาสนาสั่งไว
แตก็ไมกลาบอกวาคนดังกลาวไมใชคนมุสลิม ดังเชน คําพูดของ อาแด คนขับรถจักรยานยนต
รับจาง ที่วา
“…ตองปกปดเอารัต(เอารัตคืออวัยวะที่ศาสนาไมอนุญาตให
เปดเผย) แตบางคน(ผูหญิง)ไมคลุมผม ใสแขนสั้น (ผูชาย) ใสหมวกคา
บาว การกาง ”เกงขาสั้น อันนี้เราก็ 50 50 เก็บไวในใจ จะวาเคาไมใช
มุสลิมไมไดนะ บาป...”
(อาแด, 2552: สัมภาษณ)
สําหรับความเห็นของอาแดจะเห็นไดวาการใหความหมายตอความเปนมุสลิมใหแกใครนั้น
ไมไดตีตรา แตถาแสดงตัวตนออกมาชัดเจนตามอัตลักษณทางศาสนาอิสลาม ก็สามารถรับรูไดวา
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เปนใครในความแตกตางในสังคม แตในทางกลับการตีตราวาไมใชมุสลิม ถือวากระทําการผิดหลัก
ศาสนาอิสลาม และเปนบาปดวย
ความเปนคนมลายูมุสลิมและความเปนคนไทยมุสลิม ก็จะแยกไมออกอยางชัดเจน หาก
ไมไดเขาไปพูดคุย ทักทาย และทําความรูจัก เพราะทั้งสองจะมีการแสดงตัวตนที่มีอัตลักษณทาง
ศาสนาใหเห็น เชน การสวมหมวกกะปเยาะ การคลุมผม การไปละหมาด เปนตน
2. คนไทยเชื้อสายไทย
คนไทยเชื้อสายไทย ในงานวิจัยนี้สวนใหญคือคนที่ถูกเรียกวาคนไทยพุทธ (คนไทยที่
นับถือศาสนาพุทธ) ชวงที่ผูวิจัยเก็บขอมูลที่บริเวณตลาดนัดตนมะพราว ผูวิจัยไดพูดคุยกับแบโกะ
ซึ่งเปดรานซอมจักรยานยนต ไดกลาวถึงคนไทยพุทธวา
“แต ก อ นที่ ดิ น แถวนี้ มี เ จ า ของเป น พี่ น อ ง เป น ญาติ ๆ กั น
เจาของที่ดินบางคนก็ขายที่ใหคนไทยพุทธก็มี คนไทยพุทธมาขอซื้อก็
มี จะมาจากพัทลุง นคร(นครศรีธรรมราช) ตรงซอยถัดไป แถวนั้นจะมี
คนไทยพุ ท ธอยู เ ยอะ สองสามซอยตรงนั้ น แต แ ถวนี้ ยั ง เป น ส ว น
มะพราวอยู เพิ่งปรับที่เปนตลาดนัด 10 ปที่แลวนี่เอง แถวนั้นก็สราง
บานเชา(ชี้)”
“...แตถาทางนูน(ชี้) แถววัดยะลาธรรมาราม แถวนั้นคนไทย
พุทธทั้งนั้น แตกอนตอนที่ยังไมมีถนนนูน(สายยะลา-โตะปาเกะ) ไม
วาใครที่อยูหมูบานทางนูนก็ตองผานชุมชนนี้(ชุมชนวัดยะลาธรรมา
ราม)...”
(ยะโกะ, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็นไดวา จากเสียงของยะโกะ นั้นไดรับรูวามีชุมชนคนไทยพุทธอยูในละแวกใกลเคียง
กับบานของตนเอง มีวัดอยูใกลบาน ในอดีตไมวาจะเปนใครหากตองการเดินทางไปอีกฝงหนึ่งของ
วัดซึ่งมีชุมชนถัดไปนั้น ก็ตองผานวัดแหงนี้ และชุมชนคนไทยพุทธแหงนี้ แตหลังนี้จากที่มีการ
สรางถนนสายยะลา-โตะปาเกะ เสนทางเดิมก็ลดบทบาทลง
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3. คนไทยเชื้อสายจีน
ชวงที่ผูวิจัยเก็บขอมูลที่ยานหอนาฬิกาตลาดเกา พบวามีรานน้ําชากาแฟโดยที่หนาราน
ขายขาวขายขนมของคนมลายูมุสลิม ซึ่งเจาของรานเปนคนไทยเชื้อสายจีนและจะมีคนมลายูมุสลิม
มาสั่งขาวกินขนมและสั่งน้ําจากรานของคนไทยเชื้อสายจีนอยูในรานนี้ ซึ่งเปนที่รูจักของคนตลาด
เกาในนามวารานโกเจ็ง จากการสัมภาษณ บุตรชายเจาของรานไดเลาวา
“...รานนี้คนตลาดเกาเคาเรียกรานโกเจ็ง ไมใชชื่อผม เปนชื่อปาผม
ชื่อเจ็ง มีพี่นองสองคน หนีสงครามมาขึ้นฝงที่ตากใบ(นราธิวาส) พี่ชายปา
มีครอบครัวไปอยูจันทบุรี สวนปามาอยูย ะลาเปดรานน้าํ ชากาแฟอยูตรงนี้
ตั้งแตผมยังไมเกิดเลย ไมมีชื่อราน แตคนเคาติดชื่อปาจึงเรียกวารานโกเจ็ง
พอปาเสียก็ยังเรียกวารานโกเจ็งเหมือนเดิม…”
“...เราอยูดว ยกันแบบนี้มานาน พึ่งพาอาศัยกัน เราขายน้าํ เคาขายขาว
ผมเก็บคาไฟวันละสิบบาท ถูกๆ ลูกคาเขาออกไดนะ ในราน กันเอง...”
(โกไข, สัมภาษณ: 2552)

ภาพประกอบที่ 67 -68 ภาพรานโกเจ็งรานน้ําชากาแฟของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนตลาดเกา
สิ่งนี้เปนตัวอยางหนึ่งของความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ แมเปนรานน้ําชาที่ไมได
ตกแตงรานมากมาย มีเพียงโตะ และเกาอี้ แตดวยรานที่เปดมาเปนเวลานานกวา 60 ป เชื่อวาเปนราน
ที่ใครก็จะรูจักกันในนามรานโกเจ็งที่อยูทามกลางชุมชนคนมลายูมุสลิม ในชุมชนตลาดเกา
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4. คนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและพมา
ในเมืองยะลา นอกจากจะมีคนมุสลิมเชื้อสายมลายู หรือคนมลายูมุสลิมแลว ผูวิจัยพบวา
ในเมืองยะลามีคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานและพมาดวย
ขณะที่ผูวิจัยไปละหมาดที่มัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน ยานหลังสถานีรถไฟ ตลาดเกา
ยะลามีโอกาสพูดคุยกับคุณอับดุลมานาฟ อาลี ซึ่งเปนคนมุสลิมเชื้อสายพมา มาจากรัฐอาระกัน ซึ่ง
ผูวิจัยเรียกคุณอับดุลมานาฟวา “แบ” ที่แปลวาพี่ในภาษามลายู เพราะตอนทักทายคุณอับดุลมานาฟ
อาลี ขณะพบเจอครั้งแรก ผูวิจัยทักทายดวยภาษามลายู และแบนาฟก็สามารถพูดภาษามลายูได จาก
การสอบถามเนื่องจากแตงงานกับคนมลายู ที่อยูตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา แตมา
ทํางานขายผาที่ตลาดสดยะลา ปจจุบันมีลูกแลว 3 คน แตสําเนียงก็ยังไมคอยชัดมากนัก แตภาษาไทย
แบนาฟก็พูดไดเชนกัน แตสําเนียงก็ไมคอยชัดเชนกัน การสนทนาก็เลยสลับกันทั้งภาษามลายูและ
ภาษาไทย และไดเลาวา
“แบเปนคนพมา มาจากรัฐอาระกัน รูจักมั้ย อยูติดกับบังคลา
เทศ แตมาทํางานอยูที่นี่ 20 กวาปแลว แลวก็แตงงานกับคนที่นี่ คนโก
ตาบารู มีลูกสามคนแลว”
(อับดุลมานาฟ อาลี, 2552: สัมภาษณ)
ดวยบริบททางสังคมเกี่ยวกับการนับถือศาสนาอิสลามของคนมลายูมุสลิมจะอยูในสํานัก
คิด(มัซฮับ)ของทานอิหมามชาฟอี ดังนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนหลักศาสนาอิสลามก็จะ
อิงกับสํานักคิดนี้ สําหรับแบนาฟแลวจะอยูในอีกสํานักคิดหนึ่งคือสํานักคิด(มัซฮับ)ตามแนวอิหมาม
(ผูนํา)ที่ชื่อทานฮานาฟเชนเดียวกับแนวปฏิบัติของคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน อัฟกานีสถาน
อินเดีย บังคลาเทศ ทําใหลูกที่เกิดมาทั้งสามคนของแบนาฟก็เลยตองปรับเปลี่ยนไปทางฝายแมซึ่ง
เปนมลายู และไดเลาเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
“...แตลูกก็เรียนรูอิสลามตามมัซฮับ(สํานักคิด)อิหมามชาฟอี
แบบฮานาฟไมมีโรงเรียนสอน... อิสลามหลักการไมไดตาง แตจะตางแค
ปลีกยอย เหมือนตอนอาน(คําวา)อามีนเวลาละหมาด ชาฟอีอานดัง ฮา
นาฟ อานเบา ไมเปนไร แตที่แนๆ อยาขาดละหมาด...”
(อับดุลมานาฟ อาลี, 2552: สัมภาษณ)
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จากการพูดคุยสนทนากับแบนาฟซึ่งไดเลาเกี่ยวกับที่มาที่ไปของคนมุสลิมทั้งเชื้อสาย
ปากีสถานและพมาที่อยูในยะลา แบนาฟเริ่มเลาถึงคนพมากอนวา
“...ใชหนังสือตางดาวตอป บางคนทําวีซา... ในยะลามีพมาพุทธ
พมามุสลิม พมาพุทธเคาจะไปเปนลูกจางคนจีน สวนพมามุสลิม เหมือน
แบ จะทํางานเอง ขายผา บางคนขายโรตี...”
“...มัสยิดปากี(ปากีสถาน)มีอยูทั่วไป ทั่วประเทศ แถวภาคใตก็มี
ที่หาดใหญ หลังสถานีรถไฟ รือเสาะ(นราธิวาส) โก-ลก(นราธิวาส)...
พวกเคา(คนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน)เขามาก็จะสรางมัสยิด...เรา(คน
มุสลิมเชื้อสายพมา)ทํา(สรางมัสยิด)ไมไดหรอก เรายากจน ไมมีเงิน
พวกปากีรวย พวกเคามา(เขามาในประเทศไทย)ตั้งนานแลว คนปากี
แรกๆ เคาจะขายของสินคาเชื่อจะไปตามชนบท คนชนบท คนนายู (คน
มลายู ) ไม ค อ ยเข า เมื อ ง ก็ จ ะซื้ อ ของของคนปากี พอตั ง ค เ ยอะก็ ซื้ อ ที่
(ที่ดิน) คลายกับคนจีนเลย ที่ดินสมัยกอนราคาถูก”
(อับดุลมานาฟ อาลี,2552:สัมภาษณ)
แบนาฟไดเลาเกี่ยวกับความเหมือนระหวางคนมุสลิมเชื้อสายพมากับคนมุสลิมเชื้อสาย
ปากีสถานในเมืองยะลา วา
“...เหมือนแบบานอยูตลาดสด ถาจะละหมาดวันศุกร(ถือเปนการ
ละหมาดภาคบังคับ)ที่ใกลสดุ ก็มัสยิดกาโบ(ยานสายกลาง) แตที่มาที่นี่
(มัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถาน) เพราะไดเจอพี่นองเราคนพมาดวยกัน...”
(อับดุลมานาฟ อาลี,2552:สัมภาษณ)
สํ า หรั บ คนมุ ส ลิ ม เชื้ อ สายพม า แล ว การมี แ นวปฏิ บั ติ ห ลั ก คํ า สอนอิ ส ลามในสํ า นั ก คิ ด
(มัซฮับ) ตามแนวทานอิหมามฮานาฟ เชนเดียวกับแนวปฏิบัติของคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน
ดังนั้นจึงพบคนมุสลิมเชื้อสายพมาและปากีสถานในมัสยิดนุรุลอิสลามปากีสถานของคนปากีสถาน
อยูจํานวนมากโดยเฉพาะวันศุกร
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5. คนอินเดียนับถือศาสนาซิกส
ในตัวเมืองยะลาจะมีคนอินเดียนับถือศาสนาซิกสดวย จากการสัมภาษณกับคนซิกส
ที่เปนเจาของรานดรีมเฮาส ซึ่งเปนรานขายอุปกรณเครื่องนอนยานถนนคชเสนี เลาวา
“...พี่เปนซิกสรุนที่สองพี่เกิด ที่ยะลานี่แหละ พอแมพี่มาจาก
อินเดีย...”
“...คนซิกสในยะลามาจากแควนปญจาบ ประเทศอินเดีย คน
ซิกสกลุมแรกๆ ที่มาอยูยะลามากับฝรั่งทําการคาในไทยกับมาเลย และ
บางคนก็สรางบานที่ยะลา คาขาย ...”
“...แตกอนมีอยูหลายครอบครัว แตเดี๋ยวนี้เหลือ 5 ครอบครัว
เคาจะกลับไปปญจาบ (ประเทศอินเดีย)บางคนไปอยูมาเลย ไปอยู
หาดใหญ (สงขลา ) กรุงเทพฯ …”
(เจาของรานดรีมเฮาส, 2552: สัมภาษณ)
เจาของรานดรีมเฮาสไดเลาเกี่ยวกับศาสนสถาน และความเชื่อวา
“ ...ถาศาสนาอิสลามก็จะเปนมัสยิดใชมั้ย ของเราเรียกวา คุรุดวา
รา... คนซิกส ผูชายจะโพกผาที่ศรีษะ...ผูหญิงมีผาคลุมผม แตถาเขาไป
ในคุรุดวาราตองคลุมผมดวย”
(เจาของรานดรีมเฮาส, 2552: สัมภาษณ)
คนที่นับถือซิกสมีการตั้งถิ่นฐานในยะลามากวา 80 ปแลว จะมีการรวมตัวพบปะกันทาง
ศาสนาที่ศาสนสถานของศาสนาซิกสเรียกวา คุรุดวารา หรือวัดสิริคุรุสิงหสภา ตั้งอยูที่ถนนรวมมิตร
ในวันอาทิตยของทุกสัปดาห
6. กลุมคนตางชาติ
นอกจากกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยยังพบวา ความเปนเมืองยะลาใน
แงของการขามแดนของคนจากรัฐชาติอื่นก็มีปรากฏในพื้นที่เมืองยะลาเชนกัน ในขณะที่ผูวิจัยลง
สนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทักทายกับจิเอะซึ่งเปนผูรับเหมากอสราง ไดเลาวา
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“...ตองพาคนงานไปโรงพยาบาลหนอย คนกะเหรี่ยง คนพมา
ยอ(เคา)พูดไทยไมเปน...”
และขณะที่ผูวิจัยไปหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่รานอินเตอรเน็ตยานหอนาฬิกาตลาดเกา ก็
ไดถามเจาของเกี่ยวกับคนที่มาใชบริการในรานซึ่งผูวิจัยคาดวาตองเปนคนตางชาติ ซึ่งเจาของราน
อินเตอรเน็ตไดบอกวา
“...เครื่องนั้นคนอาหรับไมรปู ระเทศไหน แตนาจะทํางานที่กูลี
ยะห(มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)บางวันเด็กจีนก็มีนะ พวกนักศึกษากูลี
ยะหเหมือนกัน...”
(เจาของรานอินเตอรเน็ต, 2552:สัมภาษณ)
กลุมคนตางชาติเหลานี้เปนคนที่มาอยูในพื้นที่เพียงชั่วคราว เพื่อทํางานหรือมา
ศึกษาตอ โดยเฉพาะคนอาหรับ และนักศึกษาจีน ที่อยูที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
กลาวไดวาในเขตเมืองยะลาไมไดมีกลุมคนเพียงกลุมเดียว แตมีความหลากหลายของกลุม
คนมากมายที่มาใชพื้นที่เมืองในภาคปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดสรุป ความหลากหลายของ
คนในกลุมชาติพันธุตางๆในเขตเมืองยะลาดังนี้
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คนมลายูมุสลิม
คนไทยเชือ้ สาย
จีน

คนไทยมุสลิม

คนไทย
เชื้อสายไทย

คนมุสลิม
เชื้อสายปากีสถาน

ความหลากหลาย
ของกลุมชาติ
พันธุ

คนตางชาติ

คนอินเดีย
นับถือศาสนา
ซิกส
คนมุสลิม
เชื้อสายพมา
¾ รัฐอาระกัน/ยะไข

¾ คนกระเหรี่ยง
¾ อาหรับ จีน

ภาพประกอบที่ 69 แสดงภาพความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในเมืองยะลา
ผูคนดังกลาวจะพบเห็นไดในพื้นที่ตางๆ ทั่วไปในเมือง บางก็อยูกันเปนชุมชน บางก็อยู
ปะปนกันตามยานตลาด รานคา รานอาหาร มัสยิด สถานที่ทางราชการ แตกลุมใหญในตัวเมืองยะลา
จะมีกลุมคนมลายูมุสลิม คนไทยเชื้อสายไทย คนไทยเชื้อสายจีน แตอยางไรก็ตามดวยบริบทของ
ความเปนเมืองที่ตางคนตางก็มาแสวงหาปจจัยตางๆ ในเขตเมือง เพื่อการประกอบอาชีพ การทํา
การคา หารายได การมาศึกษาตอ และอื่นๆ นั้น ก็อาจจะมีกลุมคนอื่นๆ ในลักษณะของกลุมคน
ตางชาติ เชน คนกะเหรี่ยง ในประเทศพมาที่มาเปนแรงงานกอสราง หรือคนตางชาติที่มาทํางานหรือ
มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เชน คนอาหรับ นักศึกษาจีน ดังนั้นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
ของคนมลายูมุสลิมที่จะแสดงความเปนตัวตนจึงมีความเกี่ยวของกับกลุมของตนเองและบางโอกาส
บางเวลาก็จะตองพบเจอสัมผัสกับคนอื่นดวยเชนกันในพื้นที่ที่แตกตางกัน
จากการสังเกตในการลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล พบวาในชุมชนตลาดเกาแมจะ
เปนพื้นที่ที่มีคนมลายูมุสลิมอาศัยเปนสวนใหญ มีมัสยิดตั้งอยูในชุมชนนี้หลายมัสยิด แตก็พบวา
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ตามถนนตางๆ ก็มีคนอื่นๆ เชนคนไทยเชื้อสายไทยอยูอาศัยตั้งบานเรือนใกลเคียงกับคนมลายูมุสลิม
และเปนเพื่อนบานระหวางกัน บางแหงเชนที่บริเวณตลาดนัดตนมะพราวก็พบวามีมัสยิดอยูหนาวัด
ความหลากหลายเหลานี้เปนสวนผสมของกลุมคนในเมืองยะลาที่ลงตัวเปนความสวยงามในพื้นที่
แบบเมืองยะลา
3. ตัวตนคนมลายูมุสลิมภายใตบริบทเมืองยะลา
ในพื้นที่เมืองเปนพื้นที่ที่มีกลุมคนหลากหลาย เนื่องจากพื้นที่เมืองเปนพื้นที่ที่ผูคนมักจะมา
ทํากิจกรรม ไมวาจะเปนการจับจายซื้อของ การทองเที่ยว การเดินทาง การศึกษาตอ เปนตน ดวย
เปนพื้นที่ที่รวมไวซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ไมวาจะเปนสวนราชการ บริษัท หางรานตางๆ
มากมาย ทําใหผูคนที่มาในเมืองหรืออยูในเมืองตองพบเจอกัน มีความสัมพันธตอกัน เชนเดียวกัน
คนมลายูมุสลิมที่จะตองพบเจอกับคนอื่นๆ มากมายในบริบทความเปนเมือง ดังนั้นผูวิจัยจึงได
นําเสนอประเด็น ตางๆ ที่เกี่ ยวข องกั บความหลากหลายของกลุ มชาติพัน ธุและวัฒนธรรม ดังมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 การสรางความหมายตอตนเองของคนมลายูมุสลิม
3.2 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับกลุมคน
3.1 การสรางความหมายตอตนเองของคนมลายูมุสลิม
การอยู ร วมกั น ของคนในสั ง คมทํ า ให ค นได รู ว า เป น ตั ว เองเป น ใคร และมองคนอื่ น ๆ
อยางไร เชนเดียวกับคนมลายูมุสลิมก็มีการนิยามตัวเองและกลุมตัวเองซึ่งมีหลายลักษณะขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธกับกลุมคนตางๆ ในสังคม ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพื่อนบาน และคนอื่นๆ
ทั่วไป อีกทั้งบริบทที่แวดลอมตัวคนมลายูมุสลิมดวยเชนกัน
ดวยการอยูในบริบทของรัฐของคนมลายูมุสลิม ขณะเดียวก็อยูในบริบทของกลุมชาติพันธุ
มลายู ซึ่ ง อยู ร ว มกั น กั บ กลุ ม คนที่ ใ ช ภ าษามลายู ประเด็ น การใช ภ าษาจึง เป น สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ได ใ น
ความสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมกับบริบทแวดลอม ดังการเลาของ มุสตอปา อิเฮง ที่วา
אאאאא
 א

123

“...แถวบาน(ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5) จะมีแตคนมลายู ...เรากับภรรยา
เราพูดมลายู แตลูกจะพูดไทยกับเรา ติดจากโรงเรียน...”
(มุสตอปา อิเฮง, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
จะเห็นไดวาครอบครัวของ มุสตอปา อิเฮง โดยเฉพาะลูกตองใชภาษาไทยสื่อสารกับพอแม
ขณะที่ระหวางพอกับแมใชภาษามลายูในสื่อสาร ปรากฏการณเชนนี้ทําใหความเปนมลายูถูก
ลดทอนลงในแงของการใชภาษามลายูซึ่งเปนภาษาของกลุมชาติพันธุ
แตอยางไรก็ตามสําหรับ อิมรอน ยีแสม(อิมรอน) เจาของรานคลังโทรศัพท ซึ่งเปดรานอยูที่
ยานสายกลางที่เปนพื้นที่เศรษฐกิจมีผูคนที่แตกตางหลากหลาย มาหาซื้อสินคา และเลาถึงตัวเองและ
ความจําเปนของใชหรือรูภาษามากกวา 1 ภาษาวา
“...เรามีเชื้อสายมลายู..ที่บานจะพูดไทยกัน...เราจะพูดมลายูก็กับลูกคา ถาเคาพูด
มลายูนะ…ประมาณ70 30 ไทย 70 มลายู 30....”
“...เราพูดได 2 ภาษา จะไดเขาถึงคน 2 ศาสนา จะไดสื่อสารไดเขาใจงาย...”
(อิมรอน ยีแสม, 2552: สัมภาษณ)
มุมมองความเห็นของอิมรอน ยีแสม ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวา ในยานการคา หรือการ
เปดรานคาทําธุรกิจโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีความหลากหลายของการใชภาษาซึ่งสวนมากจะ
ใชภาษามลายูและภาษาไทยนั้นมีความจําเปนอยางมาก เพราะถารูและเขาใจไดหลายภาษาก็ยิ่ง
ไดเปรียบในการสื่อสารกับลูกคา นั้นก็หมายความถึงรายไดที่จะเขามาในรานนั้นเอง
อนึ่งมุมมองของอิมรอน ยีแสม มองวา “จะไดเขากับคน 2 ศาสนา” นั้น ในแงของการใช
ภาษาคือ คนมลายูมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม มักใชภาษามลายูในการสื่อสาร และคนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธมักใชภาษาไทยกลาง
สําหรับความเห็นที่แตกตางของ อิสมาแอ อาแว (แบแอ) ถึงการแสดงออกทางภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษามลายูของคนมลายูมุสลิมไดเลาถึงคนสมัยกอน(รุนพอ รุนแม ขึ้นไป) กับคน
สมัยนี้วา
אא א 
 א
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“...บรรพบุรุษเราพูดไทยจะอาย จะไมกลาพูด แตเด็กเดี๋ยวนี้พูดมลายูจะอาย
ไมกลาพูด เหมือนกับรังเกียจภาษาตัวเอง...”
“....คนในเมืองเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกยังไง พูดภาษามลายูไดแตไมพูด เปนเรื่องนาอาย....”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
มุมมองของอิสมาแอ อาแว สะทอนถึงบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากความเจริญที่
เขาสูเมือง ไมวาจะสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ประกอบ
กับสภาพความเปนอยูของคนในสังคมที่ไมไดมีเพียงคนเพียงกลุมเดียวหรือชาติพันธุเดียว ขณะที่
ความเปนเมืองไดนําความเจริญ เชน การหารายได การประกอบอาชีพ การติดตอสื่อสาร เปนตน
ปจจัยหนึ่งคือในสังคมชุมชนคนมลายูมุสลิมบางโอกาสก็ไมสามารถใชภาษามลายูได เชน ใน
โรงเรียน แตบางครั้งก็เปนความเคยชินเพราะใชภาษาไทยอยูบอยครั้งในชีวิตประจําวัน จึงมีบางบาง
คนบางกลุมที่ไมชินที่จะใชภาษามลายูในการสื่อสารระหวางกันแมจะฟงกันเขาใจ
แมวาการใชภาษาจะเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเปนคนมลายูมุสลิมได แตเมื่อบางโอกาสคน
มลายูมุสลิมไมไดใชสิ่งนีแ้ สดงถึงความเปนคนมลายูมสุ ลิม แตจากประสบการณของอิสมาแอ อาแว
สามารถสัมผัสไดวาใครเปนคนมลายูมุสลิมแมจะไมรจู กั กันก็ตาม ดังที่ อิสมาแอ อาแว ไดบอกวา
 אאא
 
 א
 
 
“...ฟงจากสําเนียง ทองแดง(พูดไทยสําเนียงมลายู)นี้ใชเลย…”
“....ดูออกใครเปนคนมลายู ดูจากการแตงกาย...”
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“...หนาตาก็ดูออก ดูออก(เนนเสียง)...”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
มุมมองของ อิสมาแอ อาแวจึงเปนสิ่งที่รับรูไดวา แมจะใชภาษาไทยแตสําเนียงก็ยังเปน
มลายูอยู หากแมวาไมไดพูดจาปราศรัยก็ยังสามารถรูไดจากหนาตา และการแตงกาย
แมจะอยางไรก็ตามภาษาพูด และการแตงกาย เปนสวนหนึ่งที่สามารถสะทอนวาใครเปน
คนมลายู มุ ส ลิ ม ได ง า ยที่ สุ ด ในการสั ง เกตหรื อ การมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น แต สํ า หรั บ ลั ก ษณะที่
สะทอนออกมาของกลุมผูใหขอมูลในแงของการนิยามตัวเองของคนมลายูมุสลิมในความเปนเมือง
ยะลาก็มีไดอยางหลากหลายขึ้นอยูกับการแสดงตัวในสถานที่พื้นที่ใดในเขตเมืองยะลา ดังเชน ฟาตี
เมาะ บือราเฮง ไดบอกถึงลักษณะของตัวเองในการใชชีวิตในเมือง
“...เปนคนงายๆ กินงาย เชาเปดราน เย็นก็ปดราน…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
มุมมองการใชชีวิตของฟาตีเมาะ บือราเฮง สะทอนการใชพื้นที่ในชีวิตประจําวันไดแบบ
หนึ่งซึ่งระยะเวลาการใชชีวิตจะถูกผูกติดอยูกับการทําการคาขายทุกวัน ทําใหเห็นวาการสะทอน
มุมมองวาลักษณะดังกลาวเปนวิถีของคนในเมืองที่จะเลือกใหความสําคัญกับเรื่องราวของการทํามา
หาเลี้ยงชีพ และผลกําไรขาดทุนในการทําการคา กอนเรื่องอื่นๆ การทําทุกอยางใหงายจะเปนผลดี
และสอดรับกับภารกิจในชีวิตประจําวัน
ในขณะที่ อิสมาแอ อาแว มีมุมมองในการใชชีวิตของตนเองที่อยูทามกลางการเดินทาง ขน
สินคาอีกทั้งยังตองชวงชิงตอรองในเรื่องการราคา เชน การตัดราคา การแยงลูกคา โดยกลาวไววา
א
 
 
“...ชอบอยูแบบเงียบๆ ไมชอบอยูในสังคมคนเยอะๆ ความวุนวาย กินงายๆ
นอนงายๆ ทํางานมาทั้งวันแลว….”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
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เปนมุมมองที่ไมตอบรับกับสิ่งรอบขางที่ไมเกี่ยวกับตนเอง มีการกําหนดพื้นที่การใชชีวิตสวนตัว
ของตนเองและพยายามใชชีวิตอยู ในพื้น ที่นั้น หากมองจากคนนอก อาจจะรูสึก วาเปนการกั้น
พรมแดนใหกับชีวิตใหแคบลง แตทวาหากมองจากคนในอาจเปนไปไดวาพรมแดนที่ถูกกีดกั้นนั้น
กวางกวา เพราะการใชชีวิตสวนตัวไมไดหมายความวาจะเปนคนที่ไมไดสังคมกับใครเพราะเราไม
อาจตีความพื้นที่สวนตัวนั้นวาจะกวางหรือแคบตามพื้นที่ทางกายภาพนั้นได
การนิยามตัวเองของคนมลายูมุสลิมดังกลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นวามีหลายสิ่งที่คนมลายู
มุสลิมมองตัวเองและมองคนอื่นๆ อยางไร ภายใตพื้นที่จะทําใหเขาใจไดวาคนมลายูมุสลิมไมไดมี
ลั ก ษณะแบบเดี ย วเท านั้ น แต มีค วามหลากหลาย บางครั้ง การนิ ย ามก็ จ ะตอ งผู ก ติ ด อยูกั บพื้ น ที่
บางครั้ง ก็ผู ก ติด อยู บริ บ ทที่ แ วดล อ มคนมลายูมุ สลิ ม อี ก ทั้ ง ความสั ม พัน ธกั บ คนรอบข า งก็ เ ป น
ตัวกําหนดตัวตนไดเหมือนกัน
3.2 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับกลุมคน
ในพื้นที่เมืองมีผูคนที่หลากหลายในรูปแบบลักษณะที่แตกตางกัน สิ่งหนึ่งที่เปนสิ่งที่ติดตัว
และทําใหผูคนมีความแตกตางคือความเปนชาติพันธุของคน พรอมกับการนําเสนอวัฒนธรรมของ
ชาติ พั น ธุ ร ว มไปด ว ย นอกจากความเป น ชาติ พั น ธุ แ ล ว กลุ ม คนต า งๆ ก็ มี ค วามเป น ตั ว ตนที่
หลากหลาย ผูคนจึงมีโอกาสที่จะพบเจอและมีความสัมพันธในกิจกรรมที่แตกตางกันในพื้นที่เมือง
ดังนี้
3.2.1 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนตางชาติพันธุ
3.2.2 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับเพื่อนบาน
3.2.3 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับการทํางาน
3.2.4 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับพื้นที่เมือง
3.2.1 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนตางชาติพันธุ
ในพื้นที่เมืองยะลามีผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุ ทั้งคนมลายูมุสลิม คนไทยเชื้อสาย
จีน คนไทยเชื้อสายไทย และคนมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน
สําหรับในชุมชนตลาดเกามีคนไทยเชื้อสายจีนอยูไมนอย ซึ่งซามโดเรีย นูรันซา (ซัม)
ไดกลาวถึงการพบเจอเจาของรานขายของชําซึ่งเปนคนไทยเชื้อสายจีน เปดรานอยูหัวมุมซอย 6 ของ
ถนนสิโรรส ชื่อรานสวัสดี ซึ่งไดพูดไววา
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“....ซัมนั้น เวลาจะไปซื้ออะไร ก็จะไปรานสวัสดี ตอนนั้นยังไมมีเซเวน
รานของยอ(เคา)จะเปนรานที่ขายทุกอยาง มีทุกอยางที่จําเปนตองใช ตองกิน
ภายในบาน คลายกับเซเวนเดี๋ยวนี้...”
“…..นองของยอ(เคา)(นองเจาของรานสวัสดี)ซัมก็รูจักมาตั้งแตเด็ก ยอ
(เคา)เปดรานรับซื้อเศษเหล็ก ขวด กระดาษ ยอ(เคา)จะผานหนาบานซัมทุกวัน
บางทียอ(เคา)ก็ทักซัม บางทีซัมก็ทักยอ(เคา) บางทีซัมก็เอาของเหลือในบานไป
ขายที่รานยอ(เคา)ก็มี แตเคาถูกยิงเสียชีวิตแลว…”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็นไดวา ซามโดเรีย นูรันซา ไดมีความสัมพันธคนไทยเชื้อสายจีนผานการเปน
ลูกคา ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธกันผานความเปนเพื่อนบานดวยการทักทาย ซึ่งคนไทยเชื้อสาย
จีนคนดังกลาวอยูในซอยเดียวกันกับซามโดเรีย
ความสัมพันธระหวางคนไทยเชื้อสายจีนกับคนมลายูมุสลิมมักพบไดทั่วไปเชนที่ ยาน
สายกลางขณะที่ผูวิจัยไปเก็บขอมูลที่ยานสายกลางแถวรานซุปเครื่องในวัวใกลกับมัสยิดอัลอะหมา
ดีย(มัสยิดกาโบ) โดยนั่งคุยอยูกับแบเสะเจาของรานซุปฯ มัสยิดกาโบ ก็ไดเห็นคนไทยเชื้อสายจีน
ถือน้ําผลไมกระปองหลายกระปองออกทางหลังบานแลวก็เรียกทักทายแบเสะใหมารับน้ําผลไม
กระปอง ขณะเดียวกันผูวิจัยก็ไดยิน แบเสะพูดวา
“…เฮง เฮง เฮง นะ ขอใหรวย ขอใหรวย ขอใหรวย…”
และคนไทยเชื้อสายจีนก็พูดตอบวา
“...คะ คะ ขอบคุณคะ ขอบคุณคะ…”
หลังจากที่ทั้งสองทักทายกันเสร็จ แบเสะจึงไดมาเลาใหฟงวา
“...คนจีนแถวนี้(ที่อยูหนารานแบเสะ)พอถึงวันตรุษจีนก็จะมาใหของที่
ระลึกกับแบเสะทุกปเลย แตพอถึงวันฮารีรายอ(วันตรุษอิสลาม: วันอีดิลฟตรี) แบ
เสะก็จะใหกะตูปะ(ขาวเหนียวมัดใบลานเปนรูปทรงสามเหลี่ยม) ใหกับยอ(เคา:
คนจีนที่อยูหนาราน) ทุกปเหมือนกัน…”
(เสะ อุเซ็ง, 2552: สัมภาษณ)
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ในพื้นที่ขนาดเล็กแตหัวใจคนไมไดเล็กตามไปดวย ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนไทยเชื้อ
สายจีนที่ยานซุปเครื่องในวัว ที่มีบานเรือนของทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และคนมลายูมุสลิมก็เปนไป
ดวยแมวัฒนธรรมตางกัน แตก็สามารถผูกมิตรไมตรีกันได ซึ่งความสัมพันธระหวางกันจะเปนไป
วาระวันสําคัญของปของความเชื่อทางศาสนาของตนเอง โดยที่คนไทยเชื้อสายจีนถือโอกาสวัน
ตรุษจีนในการสรางความสัมพันธ ขณะที่คนมลายูมุสลิมก็จะใชโอกาสของวันรายออีดิลฟตรี (วัน
เฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมาฏอน)
ในขณะที่ผูกลาวอาซานมัสยิดกําลังอาซาน(เสียงกลาวเชิญชวนใหมาละหมาด) ในชวง
ที่ผูวิจัยกําลังเก็บขอมูลที่ยานรานซุปเครื่องในวัว จึงเปนประเด็นสอบถามวาเสียงอาซานมีผลตอ
ความสัมพันธหรือไมอยางไร แบแซะเลาวา
“....เราอยูดวยกันมานานและเขาใจวัฒนธรรมกันและกัน เรื่องนี้ไมเปน
ปญ หาใครจะทํ าอะไรก็ ทํา ไปในเรื่ องศาสนา ในเรื่ อ งความเชื่อของตนเอง...
เหมือนในชวงซูโบฮฺ(ชวงเวลาละหมาดเชากอนพระอาทิตยจะขึ้น) เสียงอาซาน
เหมือนเสียงปลุกใหพวกยอ(เคา)ตองตื่นมาทํางานแตเชา และโดยอุปนิสัยของ
ชาวจีนจะขยันและมักตื่นแตเชาเพื่อทํางานอยูแลว....”
(เสะ อุเซ็ง, 2552: สัมภาษณ)
คนไทยเชื้อสายจีนกับคนมลายูมุสลิมในยานนี้มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจวัฒนธรรม
ของกันและกัน ซึ่งสะทอนถึงการอยูรวมในสังคมเดียวกันที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจ เคารพให
เกียรติตอกัน ขณะที่คนไทยเชื้อสายจีนก็ใชวัฒนธรรมอิสลามมาสูชีวิต ดวยการตื่นนอนดวยการฟง
เสียงอาซานที่เสมือนนาฬิกาปลุก ในขณะที่ความสัมพันธของคนมลายูกับคนไทยเชื้อสายไทย สะ
ปหละ กาเจ ไดเลาวา
“....ตอนน้ําทวม เหมือนพี่บาวก็ไปอยูบานจิเอะ(เพื่อนบานกะละ)...”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
เมื่อตอนเกิดน้ําทวมยะลาเมื่อหลายปกอนนั้น พี่บาวซึ่งเปนคนไทยเชื้อสายไทยนับถือ
ศาสนาพุทธ ซึ่งเปนเพื่อนบานในซอยของสะปหละ กาเจ ซึ่งบานของพี่บาวเปนบานชั้นเดียว ทําให
ตองไปอาศัยบานของจิเอะซึ่งเปนคนมลายูมุสลิมซึ่งเปนเพื่อนบานที่มีบานติดกัน ซึ่งความสัมพันธ
ลักษณะไมไดเกิดบอยครั้งแตก็เปนความสัมพันธที่ผานความเปนเพื่อนบาน
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ปฏิสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ สามารถเกิดขึ้นไดทุกแหง
และทุกเวลา ผานพื้นที่ที่แตกตางกันไป ซึ่งจะเห็นไดวา ในระหวางกลุมชาติพันธุที่แตกตางกันนั้น ก็
จะใชโอกาสในการพบเจอเพื่อสรางความสัมพันธ เชน ผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผานการเปน
เพื่อนบาน ผานการใชโอกาสวันสําคัญประจําปทางความเชื่อและวัฒนธรรม หรือแมแตโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณที่ไมบอยนัก เชน น้ําทวม ซึ่งทั้งหมดเปนสิ่งที่เกิดจากการที่กลุมคนไมไดปดกั้นพื้นที่
การใชชีวิตอยูเพียงเพื่อตนเองเทานั้น แตเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
3.2.2 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับเพื่อนบาน
ความสัมพันธของคนที่มีอยูในพื้นที่เมืองจะเปนไปในหลากหลายลักษณะ ดวยสภาพ
พื้นที่และการตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยความเปนเพื่อนบานกันจึงเปนอีกความสัมพันธหนึ่งที่มีขึ้นใน
พื้นที่เมือง ดังเชนความสัมพันธของฟาตีเมาะ บือราเฮง ซึ่งเปนเจาของรานขายเสื้อผามลายูในยาน
สายกลาง ที่พูดถึงความสัมพันธกับเพื่อนบาน และไดเลาวา
“ ...กะ(พี่สาว)ก็จะทักทาย พูดคุย กับเพื่อนบาน รานขางๆ แตก็ไมมี
เวลามากนัก เพราะตองทํางาน เฝาราน จะคุยไดก็ชวงเปดรานตอนเชา กับปด
รานในตอนเย็น…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็นไดวาความสัมพันธของ ฟาตีเมาะ บือราเฮง ไมไดใชเวลามากมายในการจะมี
ความสัมพันธกับเพื่อนบานหรือรานคาขางเคียงแตไมไดทิ้งโอกาสที่จะสรางความสัมพันธตอกัน
เพราะเวลาสวนใหญตองทํางาน
สวนพื้นที่ในทางความเชื่อของคนมุสลิมทั่วโลกที่ตองละศีลอดเปนเวลาหนึ่งเดือนซึ่ง
ตามวั ฒ นธรรมของอิ ส ลามคนมุ ส ลิ ม จะเชิ ญ ชวนเพื่ อ นบ า น ญาติ พี่ น อ ง หรื อ คนใกล ชิ ด มา
รับประทานอาหารละศีลอดที่บาน ซึ่ง ฟาตีเมาะ บือราเฮง ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
“...ชวงรอมาฏอน(เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก)กะจะใหแกง
ใหขนมกับขางบาน แตก็ไมเชิญใครมาเปดปอซอ(ละศีลอด)ที่บาน ไมทัน เพราะ
เดือนนี้เราก็ยังเปดรานปกติ กลางคืนก็ตองไปละหมาดตะราแวะฮที่มัสยิดอีก
(การละหมาดในเวลากลางคืนที่ตองละหมาดที่มัสยิดหลังจากการละศีลอด)…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
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ดวยขอจํากัดของการเปดรานในชวงกลางวันจึงไมทันที่จะจัดเตรียมเลี้ยงอาหาร และ
ตองรีบไปละหมาดตะราเวียะหที่มัสยิดดวย ฟาตีเมาะ บือราเฮง เลือกที่จะมีโอกาสในการสราง
ความสัมพันธตอกันดวยการใหอาหารและขนมแกเพื่อนบาน แตไมเลือกที่จะเชิญเพื่อนบานหรือคน
อื่นๆ มารับประทานอาหารละศีลอดที่บาน
3.2.3 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับการทํางาน
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมในพื้นที่การใชชีวิตประจําวันในสวนการทํางานนั้นก็
มักตองทําความเขาใจบริบทของพื้นที่อาจเปนเจาของรานคา สถานประกอบ เพื่อนรวมงานที่มักจะ
ผูกติดอยูกับขอกําหนดกฏเกณฑของสถานประกอบหรือรานคาที่ตนเองไดไปทํางาน หรือแมแตการ
ชวงชิงและตอรองกับผูคนในอาชีพเดียวกัน
มุสตอปา อิเฮง ซึ่งเปนคนที่อยูในตลาดเกา ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5 แตไปทํางานที่
โรงงานเฟอรนิเจอรที่อยูยานตลาดหลังสถานีรถไฟ ไดเลาวา
“…พี่ตองมาทํางานกอน 8 โมงเชา หากมาชาก็ตองไปคุยกับเถาแกเจาของ
โรงงาน เพราะที่นี่มีกฎวา “มาหลัง 8 โมงกลับบานไปเลย” และจะเลิกงานชวง 5
โมงเย็น…”
“....ตอนเที่ยงเถาแกจะใหพัก 1 ชั่วโมง แบก็จะไปละหมาดซุฮรี(ละหมาด
เที่ยง) ที่มัสยิดปากี แลวกินขาวที่รานกะแย แลวก็ไปทํางานตอ…”
(มุสตอปา อิเฮง, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็ น ได ว า การทํ า งานของมุ ส ตอปา อิ เ ฮง ถู ก ข อ กํ า หนดกฏเกณฑ ที่ ท างโรงงาน
เฟอรนิเจอรกําหนดไว และตองปฏิบัติตามดวย
สวน อิสมาแอ อาแว ก็ผูกติดกับการสถานการณการชวงชิงตอรองในการใชพื้นที่ใน
ชีวิตประจําวันในการทํางานคาขายซึ่งเปนลักษณะการขายสินคาที่ตองชวงชิงลูกคา ใครใหราคาดี
ลูกคาก็จะซื้อ ดังที่ อิสมาแอ อาแว ไดกลาวไววา
“…คูแขงตัดราคา คนอื่นตั้งหกสิบหาบาท เราตั้งเจ็ดสิบบาท เรื่องราคา
ตางคนตางแยงลูกคา ก็ตองดูคูแขง ดูคนซื้อ…”
“…เรื่องตัดราคา ไมโกรธ ตองเหมือนคนสวนใหญ เราตั้งนอยกวา
เราก็ไมมีรายได คาใชจายไมทัน กําไรนอย…”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ)
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ลักษณะงานของ อิสมาแอ อาแว ที่ ตองชวงชิ งลูก คากับผูคาคนอื่น ๆ นั้นทําใหบาง
โอกาสก็ตองเลือกที่จะยอมปรับเปลี่ยนราคาใหเหมือนกับคนอื่นที่เสนอราคาต่ํากวา จึงเปนการสราง
พื้นที่ใหกับตนเองใหสามารถมีพื้นที่ตอไปในการทํางาน
จะเห็ น ได ว า ความสั ม พั น ธ ข องคนมุ ส ลิ ม กั บ การทํ า งานถื อ เป น พื้ น ที่ ใ นการใช
ชีวิตประจําวันที่ตองมีการแสดงตัวตนในลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ สภาพของ
ที่ทํางาน และผูรวมอาชีพ
3.2.4 ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับพื้นที่เมือง
คนมลายูมุสลิมที่อาศัยอยูในพื้นที่เมืองในบางโอกาสก็มักจะตองมีการขามพื้นที่เพื่อ
เลือกที่จะมีพื้นที่ที่แตกตางตามความตองการของตนเอง
ในยานสายกลางในสวนของรานอาหารมีไมกี่รานและอาหารก็ไมหลากหลาย จะมีก็ที่
รานซุปเครื่องในวัว แมแตอิมรอน ยีแสม เจาของรานคลังโทรศัพท ในยานสายกลาง ก็ไดกลาวถึง
เรื่องนี้วา
“....กลางวันเราจะไปซื้อขาวที่ตลาดเกา สายกลางไมคอยมีใครขาย
อาหาร กลางวันรานอาหารอิสลามหากินยาก กลางคืนสายกลางไมมี ก็ตอง
ไปซื้อที่ตลาดเกา….”
“....ไปที่นั่นก็กินซุปอยางเดียว ถาวันไหนจะไปกินซุป ก็ตองไปที่นั่น...”
(อิมรอน ยีแสม, 2552: สัมภาษณ)
แมวายานสายกลางจะเปนยานธุรกิจการคา มีรานคาที่หลากหลาย แตรานอาหารสําหรับคน
มุสลิมนั้นจะมีก็จะอยูในยานรานซุปเครื่องในวัว ซึ่งอาหารไมหลากหลาย สําหรับคนมุสลิมใน
ย า นสายกลางจึ ง ต อ งออกจากพื้ น ที่ ย า นตนเองไปยั ง ชุ ม ชนตลาดเก า เพื่ อ เลื อ กซื้ อ อาหารมา
รับประทาน
จะเห็นไดวามุมมองดังกลาวเปนการสะทอนวาคนในยานสายกลางมีการขามไปยังชุมชน
ตลาดเกาเพื่อซื้ออาหารซึ่งมีความหลากหลายกวาหรือไมก็ซื้อกับขาวมาทําเอง
ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปมุมมองของคนมลายูมุสลิมตอเรื่องดังกลาวดังตาราง
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ความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมใน
เขตเมืองยะลา
การสรางความหมายตอตนเองของคน
มลายูมุสลิม

ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับ
กลุมคน

มุมมองของกลุมผูใหขอมูล
-ภาษาพูด
-การแตงกาย
-ชีวิตสวนตัว
-ชีวิตที่ผูกติดกับการทํางาน
-ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนตางชาติพันธุ
-ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับเพื่อนบาน
-ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับการทํางาน
-ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับพื้นที่เมือง

ตารางที่ 6 แสดงมุมมองของคนมลายูมุสลิมตอความเปนตัวตนในเขตเมืองยะลา
ความเปนตัวตนในความหลากหลายของคนในพื้นที่เมืองนี้ ไดชี้ใหเห็นปฏิบัติการที่คน
มลายู มุสลิ มได ก ระทํ าต อกัน กับคนอื่น ๆ และพื้น ที่ อีกทั้ง ได สะท อนออกมาเปนแง มุ มต างๆ ที่
หลากหลายตามการนิยามความหมายของคนมลายูมุสลิมที่มีประสบการณในเรื่องนั้นๆ
4. พื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
พื้นที่เมืองยะลาเปนพื้นที่หนึ่งที่มีเรื่องราวในแงมุมตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของผูคนที่มี
ตอพื้นที่อยางหลากหลาย ซึ่งพื้นที่แตละแหงก็มีเรื่องราวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธของคน
กับสถานที่ที่ไดมีการกระทําตอกัน ซึ่งจากการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาพบวาคนมลายูมุสลิมมีการ
พูดประสบการณในพื้นที่เมืองจากมุมมองที่หลากหลายดังนี้
4.1 ความทรงจําในพืน้ ที่
4.2 การเขาสูพื้นที่เมืองยะลา
4.3 การเปนคนมลายูมุสลิมในฐานะที่เปนคนของเมืองยะลา
4.4 พื้นที่ทางสังคมของมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาที่ผูกโยงกับเมืองอื่นๆ
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4.1 ความทรงจําในพื้นที่
การไดรับฟงเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ในชวงเวลาในอดีตที่ผานมาทําใหเห็นวาคนมลายูมุสลิม
มีความทรงจําซึ่งเปนสิ่งที่ประทับอยูในวิถีชีวิตในชวงเวลาที่ตนเองไดเคยสัมผัส ผูวิจัยไดรับมุมมอง
ที่มีตอพื้นที่จากกลุมผูใหขอมูลที่แตกตางกัน แมจะเปนพื้นที่เดียวกันแตก็มีความหลากหลายในการ
ใหความหมาย และมุมมองที่คนไดใหกับพื้นที่ซึ่งปรับเปลี่ยนไดตามชวงอายุและประสบการณของ
คนแตละคน
พื้นที่ความทรงจําเปรียบเสมือนพื้นที่ของชีวิตที่ถูกใชผานเวลามาในอดีตมาแลว ดังเชน
ประสบการณของหามะ สาเยาะ ผูสูงอายุวัย 70 ป ไดกลาวถึงพื้นที่ชุมชนตลาดเกาที่ตนเองอาศัย
เกือบทั้งชีวิตไววา
אא
אא א–
 –א  
אאאא
 א 1 אא
 אאאא
 
“…ตลาดเกาไมเปนอยางที่เห็นตอนนี้ สมัยกอนถนนสิโรรสก็เล็ก แถวบาน
แบมะถนนเปนถนนดินลูกรัง คนมักจะไปอยูที่แถวมัสยิดกลาง ตอนนั้นมัสยิดก็ยัง
เปนไมอยู ที่นั้นจะมีบานคนเยอะ ที่อื่นนั้นจะเปนปาตนไผบานคนมีนอย แถวริม
แมน้ําจะมีสวนยาง ตนทุเรียนเต็มไปหมด รถไฟก็ยังเปนรถจักรไอน้ํา เดินวันละ
เที่ยวเพราะคนไมเยอะเหมือนสมัยนี้ สวนในเมืองจะมีรถขนสงยาลอลีมอเดี๋ยวนี้
ไมมีแลว...”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
จากคํากลาวของ หามะ สาเยาะ ไดกลาวถึงสภาพชุมชนตลาดเกาในอดีตโดยสะทอนใหเห็น
วามีระบบการคมนาคมเชน ถนนสิโรรสซึ่งในปจจุบันถือวาเปนถนนที่ตัดผานตัวเมืองยะลา มีการ
เดินรถไฟซึ่งขณะนั้นยังเปนรถจักรไอน้ําอยู และมีรถยาลอลีมอซึ่งเปนรถสองแถวลักษณะเดียวกัน
กับรถสองแถวไมแบบที่ใชในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา ในปจจุบันนี้ บางคนเรียกวารถตรัง มีที่ตั้ง
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ของศูนยรวมทางความเชื่อของผูคนในชุมชนซึ่งเปนชุมชนคนมุสลิมที่ไดอาศัยอยูคือ มัสยิดตอมาได
เปนมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาซึ่งในอดีตเปนอาคารไมชั้นเดียวกอนจะปรับเปลี่ยนเปนอาคาร
คอนกรี ต ซึ่ ง การใหค วามหมายของ หามะ สาเยาะ แสดงถึง ความเป น เมื อ งได เ กิ ด ขึ้ น แลว แต
ขณะเดี ยวกันในชุมชนก็ยังมี การทําสวนยาง และยังมีพื้ นที่วางเปลามีปาไผขึ้นมากมาย การตั้ง
บานเรือนของคนสวนใหญจะอยูใกลกับมัสยิดกลางเชนเดียวกับบานของ หามะ สาเยาะ
สวนพื้นที่ตลาดเกาในความดูแลของทางราชการในอดีต หามะ สาเยาะ ไดเลาอีกวา
אאא  
 אאא
“...พื้นที่ของชุมชนตลาดเกา แตกอนยังไมไดรวมอยูในเขตเทศบาล
ยังอยูในเขตตําบลสะเตงนอก มีผูใหญบานชื่อ “มะ” ดูแลอยู…”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจยั )
แมในปจจุบันนี้พื้นที่ชุมชนตลาดเกาถูกใหความหมายเชิงอาณาบริเวณคือหลังสถานีรถไฟ
ไปจนถึงทางออกไปปตตานี แตก็มีชุมชนดั้งเดิมที่ถูกนับรวมเขาไปในความหมายนี้ดวย คือ ชุมชน
จารู ชุมชนบาโระ ชุมชนปาแดโฆะ และชุมชนปาแดแซแงะ ซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐาน
ของผูคนมานานแลว แตสําหรับชุมชนปาแดโฆะ และชุมชนปาแดแซแงะเปนที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่
ของจังหวัดปตตานีและยังมีความเปนชนบทอยูมาก แตสําหรับชุมชนบาโระนั้นซึ่งตั้งอยูถัดเขามา
จากชุมชนทั้งสองถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนบานของผูคน แตในอดีตชุมชนบาโระไมไดเปนเชนนี้
คําวาบาโระแปลวาแองน้ํา ที่ลุมมีน้ําขัง ซึ่งบานเรือนผูคนที่ตั้งอยูบริเวณนี้จึงเรียกชุมชน
ตนเองวาชุมชนบาโระ สําหรับความทรงจําเกี่ยวกับพื้นที่นี้ หามะ สาเยาะ เลาวา
אאאא
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“...ชุมชนบาโระแตกอนเปนแองน้ําขนาดใหญ และมีการทํานาดวย ที่นา
ของคนตลาดเกาก็มี ของคนจารูก็มี ของเวาะแล ของเปาะฮง นกกระจอกชอบมา
กินขาวเปลือก เคาตองมาไลประจํา…”
(หามะ สาเยาะ, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูว ิจัย)
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คําบอกเลาของ หามะ สาเยาะไดเลาถึงสภาพชุมชนบาโระซึ่งเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ชุมชน
ตลาดเกาในปจจุบันนั้น ในอดีตมีสภาพเปนแองน้ําธรรมชาติที่มาจากคลองแบเมาะ มีการทํานา และ
ยังเลาอีกวามีคนที่ทํานาตองมาไลนกกระจอกที่มากินขาวเปลือกอยูเปนประจํา
คลองแบเมาะเปนคลองที่ไหลมาจากภูเขาในเขตตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา ไหลลง
แมน้ําปตตานีที่หมูบานจารูกับแบเมาะและยังเปนคลองที่เปนเสนเขตระหวางยะลากับปตตานี
สภาพของตลาดเกาในอดีตสวนหนึ่งก็มีความเปนเมืองบางแลวในบริเวณถนนสิโรรส และ
หลังสถานีรถไฟ แตก็ยังมีพื้นที่บางสวนรอบนอกที่ผูคนมีวิถีชีวิตอยูกับการทําการเกษตร แตใน
ปจจุบันนี้สภาพของชุมชนบาโระเหลือเพียงพื้นที่ที่ยังคงเห็นเปนแองมีน้ําขังและมีพืชน้ําขึ้นอยูนอย
มาก พื้นที่ที่เคยเรียกวาบาโระเปนเพียงความทรงจําของคนสูงอายุ คนเฒาคนแกเทานั้น ซึ่งคนเฒา
คนแกที่มีชีวิตก็เหลือนอยมาก จนคนรุนใหม หรือรุนหลังรูวาพื้นที่นี้มีชื่อชุมชนวาบาโระที่แปลวา
แองน้ําเทานั้น แตไมเห็นสภาพอันแทจริงของมันอีกตอไป เพราะผูคนถมดินสรางบานเรือนที่อยู
อาศัยมากขึ้น และทางเทศบาลก็ไดสรางถนนเชื่อกับถนนสายหลักอยางถนนสิโรรสดวย อีกทั้งยัง
สรางสวนสาธารณะมีสนามเด็กเลนไวใหคนตลาดเกาอีกดวยซึ่งความเปนเมืองไดทําพื้นที่ธรรมชาติ
ไดกลายเปนพื้นที่เมืองไป
ดวยสภาพที่เคยเปนพื้นที่เปนชุมชนชนบทมีการทําเกษตรกรรม เลี้ยงสัตวมากอน ซึ่งเปน
อาชีพที่ปจจุบันนี้ก็ยังมีคนทําอยูคือการเลี้ยงแพะ แกะ และวัว โดยเลี้ยงอยูรอบนอกของชุมชนตลาด
เกาอาจจะไมมากเหมือนในอดีต แตดวยความเปนเมืองมาเบียดขับไป ก็ทําใหสัตวเหลานั้นมักจะไป
ออกมาเดินเลนและสามารถเห็นจนชินตาในตลาดเกา โดยจะไปกินเศษอาหารที่ตลาดเสรี และมันก็
มักจะกีดขวางการจราจร ซึ่งความทรงจําของ อิสมาแอ อาแว มองวาพื้นที่ตลาดเกาเปนพื้นที่มีแพะ
แกะ และวัวเต็มถนน แมวาปจจุบันนี้จะไมมีแลวก็ตาม ดังคําพูดที่วา
“...ตลาดเกาไมมีอะไรเดน มีแตแพะ แกะ วัว เดินตามทองถนน...”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ)
แมในปจจุบันจะไมมีแพะ แกะ วัวมาเดินตามทองถนนแลวก็ตามเนื่องจากทางเทศบาลฯ
ไดตั้งกฎเกณฑหามเลี้ยงแบบปลอย
สําหรับสะปหละ กาเจ(กะหละ) ซึ่งอยูชุมชนตลาดเกาบริเวณยานตลาดหลังสถานีรถไฟ
ยะลาไดพูดถึงความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับยานที่ตัวเองไดอาศัยอยูซึ่งเปนที่ตั้งของตลาดเสรีไววา

136

“...ตอนมีตลาดเสรีตอนนั้นนะ ที่นี่มีคนขายเยอะ อาหารก็เยอะ เดี๋ยวนี้ตอง
ไปซื้อที่ตลาดเมืองใหมหรือไมก็ตลาดสด…”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
ในอดีตในพื้นที่ชุมชนตลาดเกามีตลาดแหงหนึ่งที่รูจักในนามวาตลาดเสรี เปนตลาดที่
เกาแกมากในยะลา มีสินคา และอาหารที่หลากหลาย ตลาดเสรีจะมีคนมากมายมาคาขายและจับจาย
ซื้อของกอนที่จะถูกรื้อเพื่อสรางใหม แตผูคาเดิมสวนหนึ่งก็ยังคาขายโดยเชาบานในซอยหลังสถานี
รถไฟ หรือขายริมทางเทา แตสินคา อาหารก็ไมหลากหลาย ผูคนสวนใหญจึงเลือกที่จะไปจับจายซื้อ
อาหารที่ตลาดอื่นเชน ตลาดสดที่อยูฝงตรงขาม หรือตลาดเมืองใหม
ขณะเดียวกันที่เขตยานหนาสถานีรถไฟที่มีความหนาแนนของผูคนทั้งผูซื้อ ผูขาย รานคา
และขนสงมวลชน โดยเฉพาะในพื้นที่ศึกษา ผูใหขอมูลอยาง ฟาตีเมาะ บือราเฮง ซึ่งเปนเจาของราน
ขายผายังเลาถึงความทรงจําของตนเองในพื้นที่ยานสายกลางวา
“...ฟงจากคนแกเลา ตรงนี้เปนปา สมัยกอนยังไมไดพัฒนา เปนที่ดิน
จับจองของคนมีการทําการคา เรามาอยูป 2527 กะมาอยูที่นี่ ไมใชคนในพื้นที่
ฟงเคาเลา เปนตึกไม หลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม สักป 20 ตนๆ(ตนปพ.ศ.2520)
กะมาก็เปนตึกแลวแมแฟนเคาเซง ไฟไหมทั้งซอยแฟนเลา เหลือแคบานอิมรอน
กับบานดาโตะทั้งสองฝากก็ไหมหมด แตกอนจะมีพวกกาโบอยูดวย…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552:สัมภาษณ)
จากคําบอกเลาของ ฟาตีเมาะ บือราเฮง ไดสะทอนเรื่องราวในยานนี้ไดหลายประเด็น ไมวา
จะเปนที่มาของพื้นที่ซึ่งเคยเปนที่วางเปลาเปนปามากอน ตอมาก็ถูกจับจองจากคน อาคารบานเรือน
ทําจากไม และถูกไฟไหมเกือบทั้งซอยในชวงตนปพ.ศ. 2520 ในอดีตเคยมีคนกาโบ(คนมุสลิมเชื้อ
สายปากีสถาน) อาศัยอยูในพื้นที่นี้ดวย สําหรับในยานนี้คนมลายูมุสลิมมีพื้นที่ทางความเชื่อคือ
มัสยิดกาโบ ซึ่ง ฟาตีเมาะ บือราเฮงก็ไดมีความทรงจําเกี่ยวกับมัสยิดหลังนี้วา
“...กาโบมันเฝา กาโบแมเราะ เคราแดงๆ เคาเรียกแมเราะ แตกอนยอ(เคา)
เปนคนเฝา แตกอนกะอยูตรงนั้น ยอ(เคา)มาเก็บคาไฟประจํา แตกอนจะชวยคาไฟ
มัสยิดทุกเดือน ตอนอยูที่ถนนปราจีนตอนนั้นอยูแถวรานทองมุสลีมะฮฺ เพราะ
อะไรพอจะรูทําไมเคาเรียกมัสยิดกาโบ…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552:สัมภาษณ)
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จะเห็นไดวาพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาอาจจะมาจากภาครัฐเองดวยที่ไดจัดวางผังเมือง
ขณะเดียวกันผูอาศัยเองก็มีการทําการคามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ นับไดวาสายกลางเปนยาน
การคาที่มีความหลากหลายของรานคาที่อยูในยานเดียวกันและมีความเกาแก อีกทั้งยังเปนพื้นที่ทาง
ความเชื่อสําหรับคนมลายูมุสลิมดวยคือมัสยิดกาโบหรือมัสยิดอัลอะหมาดียซึ่งคนมลายูมุสลิมใน
ยานสายกลางใชทําการละหมาดและกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
ความทรงจําในพื้นที่เมืองของกลุมผูใหขอมูลจากคําบอกเลาที่แตกตางกันของแตละคนก็
ขึ้นอยูกับประสบการณในการใชชีวิตในอดีตของตนเองที่ผานมา สิ่งนี้จะเปนสิ่งที่บงบอกถึงที่มา
หรือประวัติศาสตรของพื้นที่ในเชิงของการบอกเลา ทําใหรูถึงที่มาของพื้นที่และสิ่งที่อยูในพื้นที่
4.2 การเขาสูพื้นที่เมืองยะลา
พื้นที่เมืองเปนแหลงรวมของผูคนที่หลากหลายที่ตางก็เขามาในเมืองเพื่อทํากิจกรรมอาจจะ
มาทํางานหรืออยูอาศัยหรือมาทําธุระแลวก็กลับออกไป เมืองเปนพื้นที่มีแหลง สถานที่ที่หลากหลาย
ที่คอยอํานวยความสะดวกใหคนที่มาอยูในเมือง เชนเดียวกับจังหวัดยะลาที่มีความเปนเมืองแบบ
หนึ่งซึ่งจากการสัมผัสกับกลุมผูใหขอมูลไดสะทอนความเปนเมืองในมุมมองที่หลากหลาย
การเขาสูพื้นที่เมืองของคนมลายูมุสลิมแตละคนนั้นจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับเหตุผล
สําหรับ อิสมาแอ อาแว (แบแอ) ไดกลาวถึงการเขาสูเมืองยะลาไววา
אאאאא3
אאאא
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“...สัก 3 ปที่แลว กีตอ( เรา)ตองไปรับของที่จะขายที่ร.ส.พ.(องคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ) ที่สั่งมาจากกรุงเทพเพื่อเอาไปขายตอ เจอปาเปา ยอ(ปาเปา)
เลยแนะนํ า ให เ ช า บ า นที่ อ ยู ใ นซอยหน า ร.ส.พ.กี ต อ(เรา) จึ ง มาเช า บ า นแถว
ซอยร.ส.พ.หลังสถานี(รถไฟ)…”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจัย)
การเขามาสูพื้นที่เมืองของอิสมาแอ อาแว จะมาดวยเหตุผลการทํางานโดยตองรับสินคาจาก
ร.ส.พ. หรือที่เรียกวาองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑตั้งอยูที่หลังสถานีรถไฟอยูบอยครั้ง และใน

138

บางโอกาสก็ตองเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อไปสั่งของเองดวย ดังนั้นการมาอาศัยอยูหลังสถานีรถไฟ
ของอิสมาแอ อาแว จึงเปนทําเลที่สะดวกกวาการที่จะเลือกไปอาศัยอยูที่อื่น
สวน สะปหละห กาเจ(กะหละ) ไดกลาวถึงการเขาสูเมืองยะลาในเชิงของการเปรียบเทียบ
กับพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมืองยะลาดวยกันไววา
“...ตลาดเกานี้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสวนมากจะอยูทางฝงนี้ มีสถานี
รถไฟ รถเมล รถอื่นๆ เวลาเราจะไปไหนมาไหน เดินทางสะดวก ไมเหมือนกับ
ถาเราเลือกไปอยู(ชุมชน)มลายูบางกอกฝงนูนจะลําบาก ถาไมมีรถสวนตัวลําบาก
จะไปไหนมาไหน…”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
คําพูดของ สะปหละ กาเจ ไดสะทอนความคิดของตัวเองในแงของความสะดวกสบายใน
การอยูในเมืองจึงไดมีการเลือกพื้นที่ที่จะมาอยูอาศัย แมวาสะปหละ กาเจ จะเปนคนจากนอกพื้นที่
เดิมไมใชคนในเมือง แตก็มาอยูในเมืองตั้งแตเรียนจบเพื่อมาหางานทํา อีกทั้งไดพบคูรักที่มาทํางาน
ในเมืองเชนกันทําใหทั้งสองไดคิดที่จะตั้งรกรากในเมืองยะลา และเลือกอยูหลังสถานีรถไฟ ปจจุบัน
มีลูก 3 คนแลว
สวนฟาตีเมาะ บือราเฮง ซึ่งปจจุบันนี้เปนเจาของรานเสื้อผามลายูที่อยูในยานสายกลาง
ดั้งเดิมก็ไมใชคนยะลา ไดเลาถึงการเขามาสูเมือง ไววา
“...คนนอกก็คือกะนี้แหละ แมของแฟน ยอ(เคา)ดั้งดิมไมใชคนที่นี่
อยูตลาดเกา ดั้งเดิมเปนคนนครฯ(นครศรีธรรมราช) พอเปนคนปตตานี ยายมา
อยูที่นี่(สายกลาง) ....กะมาก็เปนตึก แมแฟนเคาเซง…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552:สัมภาษณ)
สําหรับ ฟาตีเมาะ บือราเฮง การเขาสูเมืองนั้นเปนการเขามาเพราะไดแตงงานกับสามี ซึ่งแม
ของสามีไดเปนคนบุกเบิกสรางหลักปกฐานอยูในยานสายกลางดวยการเซงรานของเจาของเดิมเปน
รานขายผามลายู กอนหนานี้ครอบครัวของฟาตีเมาะ บือราเฮงไดอาศัยอยูใกลกับมัสยิดกาโบมากอน
สวนการเขาสูพื้นที่เมือง มุสตอฟา อิเฮง ชางทําเฟอรนิเจอร อาศัยอยูที่ในชุมชนตลาดเกา
ในชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5 เลาวา
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“...เดิมไมใชคนยะลา แบคนปตตานี แตมาอยูที่นี่ 8 ปแลว มาแรกๆ
เพื่อนชวนไปทํางานที่รานซุปเครื่องในวัว แถวหลังคิวแท็กซี่ปตตานี อยูตรง 2 ป
แบออก(ลาออก) มาทํางานที่โรงงานทําตู…”
(มุสตอปา อิเฮง, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
สําหรับ มุสตอปา อิเฮง การเขาสูเมืองนั้น เปนการเขามาเพื่อมาหางานทําโดยการชักชวน
ของเพื่อน กอนที่จะมาตั้งรกรากที่นี่ ซึ่ง มุสตอปา อิเฮง กลาวถึงเรื่องการมาอยูที่เมืองยะลาไววา
א 12  א א 
 5א
 
“...ภรรยาขายขาวยําอยูหัวมุมซอย 12 (ถนนสิโรรส ซอย 12) หนามัสยิด
(มัสยิดกลาง) .....ลูกก็เรียนอยูที่นี่โรงเรียนท.5 (เทศบาล 5) ...แบคงไมยายงาน
แลวหละ งานหายาก อายุก็เยอะแลว...”
(มุสตอปา อิเฮง, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
จะเห็นไดวาเหตุผลของ มุสตอฟา อิเฮง ในการเขาสูเมืองนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายสวน ไม
วาจะเปนการหารายไดซึ่งทั้งสองคนตองเลี้ยงลูกและภาระการเชาบาน การเลี้ยงลูกและใหการศึกษา
แกลูก และเรื่องอายุของมุสตอปา อิเฮง ที่อายุมากแลว ถาลาออกคงหาที่ทํางานยากขึ้น
การเขาสูเมืองของผูใหขอมูลแตละคน แมแตเดิมจะเปนคนที่ไมไดเกิดที่จังหวัดยะลา แตก็
เลือกจังหวัดเปนที่ทํามาหากิน ประกอบอาชีพ พบคูรักแลวแตงงานลงหลักปกฐานที่เมืองยะลา ซึ่ง
แตละคนก็ใหเหตุผลที่แตกตางกันไป
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4.3 การเปนคนมลายูมุสลิมในฐานะที่เปนคนของเมืองยะลา
การสะทอนมุมมองหรือการนิยามความหมายตอพื้นที่เมืองของคนมลายูมุสลิม บางโอกาส
ผูใหขอมูลก็แสดงมุมมองดวยการเปรียบเทียบความเปนเมืองกับความเปนชนบทไปพรอมกัน เพื่อ
จะแสดงถึงความหมาย หรือประสบการณที่คนมลายูมุสลิมเคยสัมผัสใหมีความชัดเจน และมีความ
แตกตางอยางไร แตสําหรับผูวิจัยแลวการที่ผูใหขอมูลไดสะทอนในลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งที่
ผูวิจัยไดรับรูมุมมองของคนมลายูมุสลิมไดอยางหลากหลายมากขึ้น
สําหรับ อิสมาแอ อาแว ไดใหนิยามความแตกตางของคนในเมืองและคนชนบทไวสั้นๆ
และกระชับดังนี้วา
אא
א
 אאﺧﱪ
“..คนในเมืองขาดความสามัคคี ตางคนตางอยู บานใกลกันก็ไมรูจักกัน
คนชนบทความสามัคคีมาที่หนึ่ง งานเลี้ยง งานแตง ไมตองใชเงิน ไปมาหาสู
เอื้อเฟอเผื่อแผ พูดคุยมีอะไรก็ปรึกษา…”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
ตามมุมมองของ อิสมาแอ อาแว มองวาคนในเมืองเปนคนที่มีลักษณะความเปนปจเจกหรือ
ความเปนสวนตัวมาก สวนคนชนบทนั้นจะมีความเปนสวนรวม มีความเปนชุมชน
การมีตัวตนในพื้นที่เมืองดังกลาวไดสะทอนถึงชีวิตของคนมลายูมุสลิมที่มีความแตกตาง
อยางหลากหลายขึ้นอยูกับการใหความหมายของสิ่งที่คนไดพบเจอและมีประสบการณดวย ทําให
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องราวที่คนมลายูมุสลิมไดสะทอนออกมาบนพื้นที่เมือง
การอยูอาศัยในเมืองยะลา คนมลายูมุสลิมก็ไดมีการใหความหมายตอพื้นที่แตละแหงของ
เมืองยะลาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณ ความรูสึกนึกคิด หรือความหมายที่ถูกสรางไวแลว
ตามสภาพพื้นที่ หรือการนิยามใหมของรัฐ
สําหรับ หามะ สาเยาะ ไดมองเมืองยะลาในตลาดเกาและหนาสถานีรถไฟในทางกายภาพวา
אאאא א 
 
אאאאאא 
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אאא
 אא
“….ทางนูน(ชี้) ชุมชนจารู ทางนูน(ชี้) บาโระ แตกอนยังไมมีบานคนมากเทานี้ จะ
เป น บึ ง มี ก ารทํ า นา ทางนู น (ชี้ ) ชุ ม ชนปาแดโฆะ ใกล กั น ปาแดแซแงะใกล กั บ
ปตตานีแลวนะ แลวที่เราอยูนี้ตลาดเกา (กือดาบูโระ) ฝงนูน(ชี้)แถวหนาสถานี แถว
นั้น นิบง....”
(หามะ สาเยาะ, 2552:สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวิจยั )
มุมมองของหามะ สาเยาะ เปนการเลากลาวถึงพื้นที่ชุมชนตางๆ วาตั้งอยูที่ไหนบริเวณใด
แตสําหรับ สะตอปา อาแว ผูที่อยูในวงการงานเทศบาลนครยะลา และเปนเลขานุการชุมชนมุสลิม
สัมพันธดวย มองพื้นที่ที่ถูกแบงตามการนิยามของรัฐ ดังนี้
“....ป 2540 เทศบาลตั้งชุมชนเมืองขึ้นมา ในตลาดเกา แบงออกเปน 11
ชุมชน มีชุมชนรวมใจพัฒนา, มุสลิมสัมพันธ, ดารุสลาม, จารูนอก, จารูพัฒนา,
โรงเรียนเทศบาล 5, สิโรรสซอย 8, สันติสุข, สามัคคี, วิฑูรอุทิศ 10, วัดยะลาธรร
มาราม, สวนบริเวณบานคนแถวตลาดนัดตนมะพราว แลวก็ถนนวิฑูรอุทิศ 12, 13,
11, ยังไมมีชุมชน แตมีคนกําลังขอเทศบาลอยู….”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ)
สําหรับ สะตอปา อาแว ไดมองสภาพพื้นที่ใหมที่จัดตั้งของทางเทศบาลนครยะลา เพื่อให
งายในการบริหารจัดการ ซึ่งแตละชุมชนก็จะมีประธานชุมชน และกรรมการชุมชนคอยบริหารและ
ประสานงานกับทางเทศบาลฯ
สะตอปา อาแว ยังไดเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับที่มาของยะลาตามการเรียกชื่อพื้นที่ โดยได
จําแนกแยกการนิยามออกเปน 3 ชื่อ ไววา
“...นิบง จะอยูฝงนูน หนาสถานีรถไฟ ครอบคลุมถึงตลาดเกาดวย แตพื้นที่
ตรงนี้คนเคาจะเรียกวาตลาดเกา สวนยาลอก็ตรงนูนที่เจาเมืองยะลาอยูแตกอนใช
เปนชื่อจังหวัดยะลา…”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ)
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จากการบอกเลาของ มุสตอปา อาแว มองวาคนในสังคมจะรูจักเมืองยะลาโดยการนิยาม
ความหมายของชื่อเรียกพื้นที่ใน 3 คํา คือ นิบง ตลาดเกา ยาลอ และยะลา สําหรับผูที่รูจักพื้นที่ก็จะ
เจาะจงบงบอกไปเลยวาตัวเองอยูในพื้นที่ไหน จะไปที่ไหน หรือมาจากไหน แตหากผูที่ไมคุนเคย
กับพื้นที่ก็จะบอกเพียงวา ตัวเองอยูยะลาหรือยาลา แตคําวายาลอนั้นเปนชื่อหัวเมืองหนึ่งของมณฑล
ปตตานี ปจจุบันอยูในเขตบานยะลา ตําบลยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ขณะเดียวกัน มุสตอปา อาแว ก็มองการใหความหมายพื้นที่ตามสภาพของภูมิประเทศดวย
โดยไดเลาถึงพื้นที่หนาสถานีรถไฟซึ่งปจจุบันไดเปนยานธุรกิจการคาและการคมนาคม ไววา
“...ทางนู นแถวหน าสถานีรถไฟเคาจะเรีย กนิบง(ชื่อหมู บาน)
เพราะมีตนนิบง ขึ้นมากคนไทยเรียกตนหลาวชะโอน เคาจะทําเสาบาน แตเดี๋ยวนี้
ไมมีแลว ตองไปหาตามกําปง(ชนบท)…”
(สะตอปา อาแว, 2552: สัมภาษณ)
ในอดีตบริเวณหนาสถานีรถไฟจะมีตนนิบงหรือตนหลาวชะโอนเปนจํานวนมากจึงเปน
ที่มาของหมูบานนิบง และในปจจุบันนี้ผูคนทั่วไปก็ยังเรียกวา นิบง ซึ่งความหมายนี้บางคนก็เรียก
ครอบคลุมไปถึงชุมชนตลาดเกาดวย
สวน สะปหละ กาเจ เปนคนมะรือโบ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กอนที่จะมาแตงงาน
และตั้งหลักปกฐานอยูในเมืองยะลาในชุมชนตลาดเกา ยานตลาดหลังสถานีรถไฟ ไดใหมุมมอง
เกี่ยวกับเรื่องความเมืองของชุมชนตลาดเกาไวอยางนาสนใจวา
“...ตลาดเกานี้นะความแตกตางกับชนบทไมคอยแตกตางเทาไหร เพราะเรา
อยูแบบพึ่งพากัน ไมเหมือนกับแถวนูน หนาสถานี ในเมือง ของเราก็เมือง แบบกึ่ง
เมือง กึ่งชนบท มีอะไรก็ชวยเหลือกัน…”
(สะปหละ กาเจ, 2552: สัมภาษณ)
สะปหละ กาเจ มองสภาพผูคนในตลาดเกาไมตางกับคนในชนบทมากนัก มีการพึ่งพากัน
และยังมองวาแตกตางกับสภาพผูคนในตัวเมือง เชน ยานหนาสถานีรถไฟ อีกทั้งมองวาสภาพความ
เปนเมืองของชุมชนตลาดเกายังเปนแบบกึ่งเมือง กึ่งชนบท
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อยางไรก็ตามจากการใหขอมูลของผูใหขอมูลที่เปนเสียงของคนในฝงในตัวเมือง(ยานสาย
กลาง) มองตัวเองในสวนของการทํางานในชีวิตประจําวันกับความสัมพันธกับเพื่อนบาน ดังคําบอก
เลาของ ฟาตีเมาะ บือราเฮง ไววา
“...ตางคนก็ตางทํางาน จะมีเวลาพูดคุยก็ชวงเปดรานกับปดรานเทานั้น ที่จะ
ไดพบหนาแลวก็ทักทายกัน…”
(ฟาตีเมาะ บือราเฮง, 2552: สัมภาษณ)
จะเห็นไดวามุมมองของแตละคนในการใหความหมายพื้นที่การใชชีวิตมีความแตกตางกัน
ทั้งจากมุมมองของสะปหละ กาเจ ที่จะมองวาคนในตลาดเกามีสภาพความเปนอยูที่คลายกับคน
ชนบท กึ่งชนบท กึ่งเมือง แมไมไดกลาวชัดเจนวาคนฝงในตัวเมืองอยูแบบไมพึ่งพากัน ไมมีการให
ความชวยเหลือกัน แตมุมมองที่สะทอนใหเห็นคนในฝงตัวเมืองมีลักษณะตรงกันขามกับพื้นที่ที่
ตนเองอาศัยอยู ขณะที่ฟาตีเมาะ บือราเฮง เจาของรานขายผามลายู สะทอนมุมมองตอสภาพความอยู
ของคนในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะยานการคาวาไมมีเวลามากนักที่จะพูดคุยทักทาย เพราะตองทํางาน
เฝาราน ดูแลลูกคา ขายสินคา เปนตน
สําหรับพื้นที่เมืองยะลาในตลาดเกา และบริเวณสถานีรถไฟ การใหนิยามความหมายของ
ซามโดเรีย นูรันซา ไดใหความหมายของพื้นที่ยะลาในเขตชุมชนตลาดเกาวา
“...แตกอนตลาดเกาเจริญ โดยเฉพาะตอนที่ยังมีตลาดเสรี(ของเดิม) มีคน
เยอะ รานคาเต็มไปหมด...”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
ซึ่งเปนการมองในแงของสภาพของผูคนในอดีตที่ผานมาโดยเฉพาะในชวงที่มีตลาดเสรี(ของเดิม)
ขณะเดียวกัน ซามโดเรีย นูรันซา ผูซึ่งเกิดและโตมาอยูในพื้นที่ตลาดเกา ตั้งแตเล็กจนโตก็
เรียนในตลาดเกา ก็ไดจําแนกแยกชวงเวลาในการใหความหมายไววา
“…ชวงกอนเหตุการณ(เหตุการณความไมสงบ)ตลาดเกามีคนเยอะนะ
รานคาก็จะปดชากวานี้ แตชวงนี้(ชวงเหตุการณความไมสงบ) รานคา คนขาย
อาหารก็นอย…”
(ซามโดเรีย นูรันซา, 2552: สัมภาษณ)
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ความหมายของซามโดเรีย นูรันซาไดกลาวถึงผลกระทบของคนไมวาจะเปนผูซื้อหรือผูคาก็
ตามมีจํานวนลดนอยถอยลงจากภาวะเหตุการณความไมสงบโดยมีมุมมองแยกเหตุการณความไม
สงบออกเปนสองชวงเวลาคือกอนเกิดเหตุการณฯและชวงเวลาปจจุบันซึ่งเหตุการณฯก็ยังไมจบ
4.4 พื้นที่ทางสังคมของมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาที่ผูกโยงกับเมืองอื่นๆ
การสะทอนมุมมองหรือการนิยามความหมายตอพื้นที่เมืองของคนมลายูมุสลิม บางโอกาส
ผูใหขอมูลก็แสดงมุมมองดวยการเปรียบเทียบความเปนเมืองกับความเปนชนบทไปพรอมกันเพือ่ จะ
แสดงถึงความหมาย หรือประสบการณที่คนมลายูมุสลิมเคยสัมผัสใหมีความชัดเจน และมีความ
แตกตางอยางไร แตสําหรับผูวิจัยแลว การที่ผูใหขอมูลไดสะทอนในลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งที่
ผูวิจัยไดรับรูมุมมองของคนมลายูมุสลิมไดอยางหลากหลายมากขึ้น
สําหรับ อิสมาแอ อาแว ไดใหนิยามความแตกตางของคนในเมืองและคนชนบทไวสั้นๆ
และกระชับดังนี้วา
אא
א
 אאﺧﱪ
“..คนในเมืองขาดความสามัคคี ตางคนตางอยู บานใกลกันก็ไมรูจกั กัน
คนชนบทความสามัคคีมาที่หนึ่ง งานเลี้ยง งานแตง ไมตองใชเงิน ไปมาหาสู
เอื้อเฟอเผื่อแผ พูดคุยมีอะไรก็ปรึกษา…”
(อิสมาแอ อาแว, 2552: สัมภาษณ) (แปลจากภาษามลายูโดยผูวจิ ัย)
ตามมุมมองของ อิสมาแอ อาแว มองวาคนในเมืองเปนคนที่มีลักษณะความเปนปจเจกหรือ
ความเปนสวนตัวมาก สวนคนชนบทนั้นจะมีความเปนสวนรวม มีความเปนชุมชน
ผูวิจัยจึงไดสรุปในประเด็นตามตาราง
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การสรางพืน้ ที่ทางสังคม
ของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา

ความทรงจําในพื้นที่

การเขาสูพื้นทีเ่ มือง

การใหความหมายตอพื้นที่เมืองยะลา

มุมมองของคนมลายูมุสลิมตอพื้นที่เมืองยะลา

มุมมองจากกลุมผูใหขอมูล
-สภาพสังคมในอดีต
-ประสบการณทํางาน
-พื้นที่ขอบเขตของรัฐ
-การขามพื้นที่
-การปรับเปลี่ยนทางกายภาพ
-การนิยามความทรงจําตอพื้นที่
-ความสัมพันธของกลุมคน
-ผานการชักชวนจากเพื่อน
-มองความสบายและสิ่งอํานวยความสะดวก
-มองทําเลที่ตั้งในการทําการคา
-การหารายไดและการประกอบอาชีพ
-ความหมายทางกายภาพ/ภูมิประเทศ
-ความหมายที่รัฐกําหนด
-ความหมายตามที่มาและประวัติศาสตร
-ความหมายเชิงความสัมพันธของคน
-ความหมายพื้นที่ทางการคา
-มุมมองเชิงเปรียบเทียบเมืองกับชนบท

ตารางที่ 7 แสดงมุมมองของคนมลายูมุสลิมที่มีตอการสรางพื้นที่ทางสังคม
การมีตัวตนในพื้นที่เมืองดังกลาวไดสะทอนถึงชีวิตของคนมลายูมุสลิมที่มีความแตกตาง
อยางหลากหลายขึ้นอยูกับการใหความหมายของสิ่งที่คนไดพบเจอและมีประสบการณดวย ทําให
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องราวที่คนมลายูมุสลิมไดสะทอนออกมาบนพื้นที่เมือง
กล าวไดวา เรื่ องราวของคนมลายู มุสลิมในพื้นที่เ มืองยะลา มีความเปน ตัว ตนที่ มีค วาม
หลากหลายและแตกตางกัน ขณะที่บางบริบทและบางชวงเวลาก็มีการแสดงออกที่เหมือนกันภายใต
พื้นที่เมืองที่มีผูคนที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง เขามาอยูในพื้นที่เดียวกัน ทําใหคน
มลายูมุสลิมไดแสดงความตัวตนในลักษณะที่เลื่อนไหลไปตามสภาพของพื้นที่และคนอื่น โดยเลือก
ที่จะมีภาคปฏิบัติการตามที่ถูกสรางไว
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ความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลาดังกลาว เปนการแสดงตัวตนที่อยูบน
พื้นที่แบบเมือง ที่ผูคนไดมีการมองพื้นที่ มองกลุมคน และบริบททางสังคม ถูกสะทอนออกมาเปน
ภาคปฏิบัติการของคนมลายูมุสลิมที่อาศัยในเขตเมืองยะลา แมวาลักษณะทั้งหมดที่กลาวมาจะเปน
ชวงเวลาหนึ่งที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลแตก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะลงสนามวิจัย ที่ไมอาจปฏิเสธการ
สะทอนภาพเหลานั้นจากกลุมผูใหขอมูลได เนื่องจากการกระทําของคนและความเปนพื้นที่ที่มีอยู
นั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายภายใตลักษณะที่แตกตางกันอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนการแสดง
ตัวตน และการสรางพื้นที่ทางสังคมแกตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดเสนอภาพประกอบเพื่อใหเห็นความตัวตน
โดยภาพรวม ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 70 แสดงภาพการใชชีวติ และความเปนตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
จากภาพประกอบที่ 63 แสดงถึงคนมลายูมุสลิมมีการใชชีวิตและแสดงออกความเปนตัวตน
ในเขตเมืองยะลาอยางหลากหลายและแตกตางกัน ซึ่งเปนการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมใน
ลักษณะที่มีความแตกตางกันภายใตสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน ทําใหมีความทรงจําที่อยูในพื้นที่ของ
คนมลายู การเลือกเมืองยะลาเปนหนทางการเขาสูเมืองเพื่อโอกาสในการใช พรอมทั้งไดสรางและ
พบเจอรหัสความหมาย การนิยามตางๆในพื้นที่
ขณะเดียวกันก็ไดสะทอนเรื่องราวมุมมองที่มีตอเมืองดวย เมื่อไดพบเจอผูคนที่หลากหลาย
พรอมกันกับอยูการใชชีวิตในพื้นที่เมืองดวยนั้นคนมลายูมุสลิมก็มีการแสดงออกความเปนตัวตน
เพื่อสรางความเหมือนในกลุมตนเอง และความตางในกลุมคนอื่นภายใตความสัมพันธที่มีตอกัน
อยางราบรื่นหรือตองชวงชิง ตอรองกัน และบางโอกาสก็มีสรางความหมายตอกลุมตนเอง และ
บริบทแวดลอม อยางไรก็ตามคนมลายูมุสลิมก็ไมไดตัดขาดหรือพยายามแยกตัวเองออกจากบริบท
ไดอยางสิ้นเชิง พื้นที่เมืองยะลามีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ไมวา เหตุการณความไมสงบ กระแส
ความทันสมัย และบริบทการพัฒนา ทําใหคนมลายูมุสลิมมีการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมที่
หลากหลาย
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จากภาพประกอบที่ 70 แสดงถึงคนมลายูมุสลิมมีการใชชีวิตและแสดงออกความเปนตัวตน
ในเขตเมืองยะลาอยางหลากหลายและแตกตางกัน ซึ่งเปนการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมใน
ลักษณะที่มีความแตกตางกันภายใตสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน ทําใหมีความทรงจําที่อยูในพื้นที่ของ
คนมลายู การเลือกเมืองยะลาเปนหนทางการเขาสูเมืองเพื่อโอกาสในการใช พรอมทั้งไดสรางและ
พบเจอรหัสความหมาย การนิยามตางๆในพื้นที่
ขณะเดียวกันก็ไดสะทอนเรื่องราวมุมมองที่มีตอเมืองดวย เมื่อไดพบเจอผูคนที่หลากหลาย
พรอมกันกับอยูการใชชีวิตในพื้นที่เมืองดวยนั้นคนมลายูมุสลิมก็มีการแสดงออกความเปนตัวตน
เพื่อสรางความเหมือนในกลุมตนเอง และความตางในกลุมคนอื่นภายใตความสัมพันธที่มีตอกัน
อยางราบรื่นหรือตองชวงชิง ตอรองกัน และบางโอกาสก็มีสรางความหมายตอกลุมตนเอง และ
บริบทแวดลอม อยางไรก็ตามคนมลายูมุสลิมก็ไมไดตัดขาดหรือพยายามแยกตัวเองออกจากบริบท
ไดอยางสิ้นเชิง พื้นที่เมืองยะลามีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ไมวา เหตุการณความไมสงบ กระแส
ความทันสมัย และบริบทการพัฒนา ทําใหคนมลายูมุสลิมมีการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมที่
หลากหลาย

บทที่ 6
อภิปราย สรุปผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานี้ ไดตอบคําถามการวิจัยใน 2 คําถาม
โดยคําถามแรกคือ คนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลามีการสรางตัวตนอยางไร และคําถามที่สองคือ
คนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลามีการสรางพื้นที่ทางสังคมอยางไรซึ่งสามารถอภิปรายรายละเอียด
ดังนี้
6.1 ประเด็นคําถามแรก ศึกษาเรื่องการสรางตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา
คนมลายูมุสลิมมีการสรางตัวตนที่หลากหลายและแตกตางกัน ภายใตพื้นที่เมืองยะลานี้ที่มี
ความเปนเมือง และความหลากหลายของผูคน ทําใหความเปนตัวตนถูกสรางจากการที่คนมลายู
มุสลิมมองตัวเองอยางไรภายใตความสัมพันธกับกลุมตนเองและคนอื่นๆ
ดังนั้นการสรางตัวตนของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลานี้ พบวา การสรางตัวตนผานการ
สรางความหมายตอตนเอง และผานความสัมพันธกับกลุมคน
ประเด็นแรกพบวาการสรางความหมายตอตนเองของคนมลายูมุสลิมสะทอนในประเด็น
เชน ภาษาพูด การแตงกาย ชีวิตสวนตัว และชีวิตที่ผูกติดกับการทํางาน และประเด็นที่สองไดแก
ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับกลุมคน เชน ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับคนตางชาติ
พันธุ ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับเพื่อนบาน ความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับการ
ทํางาน และความสัมพันธของคนมลายูมุสลิมกับพื้นที่เมือง
6.2 ประเด็นคําถามที่สอง ศึกษาเรื่องการสรางพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในเขต
เมืองยะลา
คนมลายูมุสลิมก็อาจจะมีการเลือกรับและไมรับกับการปะทะประสานกับบริบทของผูคน
และสภาพพื้นที่ดวย ซึ่งบางสถานการณก็ตองมีการชวงชิง ตอรอง อีกทั้งการอยูรวมกับคนมลายู
มุ ส ลิ ม เองและคนอื่ น ในพื้ น ที่ ก ารแสดงความเป น ตั ว ตนก็ มี ลั ก ษณะที่ ต อ งสร า งและยอมรั บ
ความหมาย การนิยามใสรหัสพื้นที่ตอสิ่งที่ไดพบเห็นและมีความสัมพันธดวยอาจเปนสิ่งที่หยุดนิ่ง
และบางอยางก็เปนสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนตามชวงเวลา ซึ่งรหัสของพื้นที่บางโอกาสก็เปนสิ่งที่
กําหนดการกระทําการของคนมลายูมุสลิม
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การสรางพื้นที่ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา พบวา ประเด็นแรกคือความ
ทรงจําในพื้นที่ในอดีต ผานการสะทอนสภาพสังคมในอดีต ประสบการณการทํางาน พื้นที่ขอบเขต
ของรัฐ การขามพื้นที่ไปมาการปรับเปลี่ยนทางกายภาพ การนิยามความทรงจําตอพื้นที่ และ
ความสัมพันธของกลุมคน ประเด็นที่สองการเขาสูเมือง โดยผานการชักชวนจากเพื่อน มองความ
สบายและสิ่งอํานวยความสะดวก มองทําเลที่ตั้งในการทําการคา และการหารายไดและการ
ประกอบอาชี พ ประเด็ น ที่ สามการให ค วามหมายตอ พื้ น ที่เ มือ งยะลา โดยผ า นความหมายทาง
กายภาพ ภูมิประเทศ ความหมายที่รัฐกําหนด ความหมายตามที่มาและประวัติศาสตร ความหมาย
เชิงความสัมพันธของคน และความหมายพื้นที่ทางการคา และประเด็นสุดทายประเด็นมุมมองของ
คนมลายูมุสลิมตอพื้นที่เมืองและชนบท ผานมุมมองเชิงเปรียบเทียบ
การใช ชีวิ ตของคนมลายู มุสลิมในพื้น ที่เ มืองยะลา มี ภาคปฏิบัติ การที่ หลากหลาย ตาม
ชวงเวลาที่แตกตางกัน เปนกลุมคนหนึ่งในสังคมอันหลากหลายที่มีความเลื่อนไหล ความซับซอน
เชนเดียวกับคนกลุ มอื่นในสังคมเชน กัน การนําเรื่องราว ประสบการณ การใชชีวิ ตในแงตางๆ
ออกมานี้ จึงเปนการทําความเขาใจคนมลายูมุสลิมในฐานะมนุษยที่มีการนึกคิด สํานึก คําพูด การ
ดําเนินชีวิต หรือความเปนชีวิตที่อาจสอดรับกับสิ่งแวดลอมบริบทไดแตกตางกันไปในแตละคน
เพื่อสรางและแสดงความเปนตัวตนพรอมกันไปดวย
6.3 ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธฉบับนี้อาจสําเร็จลงไมไดหากขาดความรวมมือจากผูคนในพื้นที่ แตอยางไรก็
ตามผูวิจัยก็ยังมีขอจํากัดอยูคอนขางมากในการที่จะเขาถึงขอมูลในทุกๆสวน เนื่องจากชวงเวลาที่
ผูวิจัยทําการศึกษา คือชวงป 2550- ตนป 2552 นั้นนับเปนชวงเวลาที่ เหตุการณความไมสงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงอยูอยางตอเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆวัน แตกระนั้นก็
ตามผูวิจัยไดใชความระมัดระวังอยางสูงสุดในการเขาถึงขอมูล ไมวาเปนชวงเวลาที่สัมภาษณ พูดคุย
กับกลุมผูใหขอมูล การถายภาพสถานที่และบรรยากาศตางๆ และในบางครั้งผูวิจัยมีความจําเปนที่
จะตองลงพื้นที่ในยามค่ําคืน ซึ่งในปจจุบันวิถีชีวิตของคนในเขตเมืองยะลานั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
คือ หลังเวลา ประมาณ 19.00น มักไมมีใครเลือกที่จะใชชีวิตอยูนอกบานเนื่องจากเกรงในเรื่องความ
ไมปลอดภัย
อยางไรก็ตามในอีกมุมมองหนึ่งเหตุการณความไมสงบก็ไมไดนับวาเปนอุปสรรคเสีย
ทีเดียว เรื่องราวทั้งหมดเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนอะไรบางอยางของความเปนไปในสังคม
ผูวิจัยยังรูสึกภูมิใจที่งานชิ้นนี้สําเร็จลุลวง ทั้งที่ในบางคราวที่ผูวิจัยลงไปในพื้นที่จะถูกตรวจสอบ

150

จากผูคนบางสวนในพื้นที่โดยการขอดูบัตรนักศึกษาก็ตาม ในประเด็นนี้ผูวิจัยทําความเขาใจไดวา
ท า มกลางเหตุ ก ารณ ที่ รุ น แรงดั ง กล า วเรื่ อ งราวเหล า นี้ เ ป น เพี ย งละอองฝอยเล็ ก ๆแห ง ความ
หวาดระแวงซึ่งกันและกันอันเกิดจากความรูสึกไมมั่นคงภายในจิตใจของผูคนนั่นเอง
ตอเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยอยากเห็นงานวิจัยในชื่อ “มองมลายูมุสลิมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต อยางที่เห็นและเปนอยู” ดวยความหวังวาจะเปนการชวยผลักดันใหเกิดการ
พยายามทําความเขาใจพื้นฐาน ความเปนอยูของผูคนในพื้นที่ดังกลาว
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