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บทคัดย่อ 
 
โครงการวิจัย “‘นบีต๊ะมาแกปีแน’ (นบีไม่กินหมาก): มลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประเทศไทย” มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน และการปฏิบัติศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัของ
ชาวมลายูมสุลิมบ้านกือเม็งภายใต้กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประเทศ
ไทยในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา ผลการศกึษาพบว่าในอดีตชาวกือเม็งไม่ได้ปฏิบตัิศาสนาอิสลามท่ีดเูคร่งครัด
ดงัในปัจจุบนั พวกเขานบัถือ “ศาสนาอิสลามพืน้บ้าน” ซึ่งมีคติความเช่ือท้องถ่ินรวมทัง้ศาสนาพราหมณ์ฮินดู
เจือปน อีกทัง้พวกเขายงัเก่ียวข้องกบักิจกรรมผิดบาปในหลายลกัษณะ ทว่าหลงัจากการกลบัมาของผู้ ไปศกึษา
ศาสนาในประเทศมสุลิมท่ีน าความรู้ด้านศาสนาท่ีเรียนมาเผยแพร่ รวมทัง้การเข้ามาของขบวนการศาสนา เช่น 
“ดาวะห์” และ “คณะใหม่” ก็ส่งผลให้ชาวกือเม็งหนัมาให้ความส าคญักับการปฏิบตัิตามหลกัศาสนามากขึน้ 
พฤตกิรรมผิดบาปคอ่ยๆ หมดไป และพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินจ านวนมากถกูยกเลิก  
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการมีวตัรปฏิบตัิทางศาสนาท่ีเคร่งครัดขึน้ ชาวกือเม็งจ านวนมากยงัคงมีวิถีชีวิ ต
บางสว่นและประกอบพิธีกรรมบางพิธีท่ีหากตีความอย่างเคร่งครัดถือว่าขดัหลกัศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นใน
สว่นของพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต การรักษาอาการเจ็บป่วย การสะเดาะเคราะห์ หรือการสืบหาทรัพย์สินท่ีสญู
หายหรือถกูขโมย จึงส่งผลให้ในพืน้ท่ีมี “บอมอ” ท่ีมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” จ านวนมากเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการดงักล่าว โดย “บอมอ” บางคนมีความสามารถพิเศษมาแต่ก าเนิด ขณะท่ีบางคนสามารถรักษา
โรคเฉพาะทางได้   
 การด าเนินชีวิตและการประกอบพิธีกรรมดงักล่าวถกูวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวั
ในศาสนาอิสลามในกือเม็งพอสมควรแม้จะไม่ใช่ในลกัษณะเปิดเผยหรือซึ่งหน้า โดยนอกจากเป็นเพราะบคุคล
เหล่านีไ้ม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับเครือญาติและเพ่ือนพ้อง ยงัเป็นเพราะทัง้ชาวกือเม็งโดยทัว่ไปและ 
“บอมอ” อาศยักลวิธีบางประการในการท าให้พฤตกิรรมของพวกเขาไมน่ าไปสู่การเผชิญหน้าอย่างรุนแรงกับผู้ ท่ี
ไมเ่ห็นด้วย โดยชาวกือเม็งรายท่ีมีพฤตกิรรมหมิ่นเหม่อาศยัการเจรจาตอ่รองกบัพระเจ้าและการตีความค าสอน
ศาสนาในลกัษณะท่ีเอือ้ตอ่พวกเขา ขณะท่ี “บอมอ” อาศยักลวิธีตา่งๆ ในการปรับเปล่ียนพิธีกรรมให้สอดคล้อง 
อยู่ภายใต้ หรือไม่ขัดแย้งกับศาสนาอิสลาม จึงส่งผลให้บ้านกือเม็งเป็นชุมชนมลายูมุสลิมแห่งหนึ่งในเขต
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือมลายูยงัคงโลดแล่นอย่างมี
ชีวิตชีวาแม้จะผา่นกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในชว่งเวลากวา่สามทศวรรษท่ีผา่นมาก็ตาม       
 
 
 



Abstract 
 
The research project entitled “‘Nabee Ta Ma-kae Pi-nae’ (Muhammad does not eat Betel Nuts): 
Malay Muslims in Thailand’s Southern Border Province” is aimed to examine ways of life, local 
rituals and beliefs, and the everyday practices of Islam of Malay Muslims of Gue-Meng village 
amidst the Islamization in southernmost Thailand over the past three decades. The research finds 
that in the past Gue-Meng people did not practice Islam in a pious manner as they do at present. 
They embraced “local Islam” which is imbued with local beliefs as well as Brahmanism and 
Hinduism. They were also involved with a variety of sinful activities. However, after the returns of 
those studying Islam in Muslim countries who practiced and introduced what they have learnt in the 
village, coupled with the advents of Islamic movements such as Dakwah and the “New School,” 
Gue-Meng people began to give importance to religious observances. Sinful activities gradually 
disappeared and many local rituals and beliefs were abolished.  
 However, amidst religious piety, many Gue-Meng people still live parts of their lives and 
perform certain kinds of ritual which, if strictly interpreted, are not in accordance with Islamic 
teachings. These include life-cycle rituals, curing diseases, changing bad fortunes, finding lost or 
stolen items, etc., which in turn leads to a large number of “Bor-mor” who specialize in each area. 
Some “Bor-mor” were born with supernatural gift whereas others are able to cure a specific illness.     
 Such ways of life and rituals were criticized by those engaged in Islamization in the village, 
although not in public or in a confrontation manner. This is partly because these critics did not want 
to have conflicts with their relatives and friends. This is also partly because Gue-Meng people in 
general and “Bor-Mor” in particular employed certain techniques to render their practices 
acceptable to such critics. Gue-Meng people who engaged in sinful activities employed the 
negotiation with Allah and the reinterpretation of Islamic teachings to support their practices. “Bor-
Mor” employed a variety of techniques to adjust the rituals they performed to be in line with and to 
be under Islam. Taken together, Malay ways of life, rituals, and beliefs are still lively in Gue-Meng, a 
socio-cultural location which has experienced Ialmization over the past three decades.       
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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำของปัญหำ  
ในชว่งบา่ยกลางเดือนสิงหาคม 2552 ชานครัวของบ้านหลงัหนึง่ในบ้านกือเม็ง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ได้ถกู
แปรสภาพเป็นสถานท่ีจดัพิธีสะเดาะเคราะห์และแก้บนชัว่คราว โดยนอกจากสมาชิกของครอบครัวและญาติ
สนิท ผู้ เข้าร่วมพิธีจ านวนประมาณ 20 คนยงัประกอบด้วยเพ่ือนบ้านและคนรู้จกั มีทัง้เด็ก ผู้ ใหญ่ และคนชรา 
ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง พวกเขาตา่ง                                   8     ตามจ านวนของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี
จะบวงสรวง ได้แก่ โต๊ะนิ (เจ้าเมืองรามนั) โต๊ะกือเม็ง (ผู้ก่อตัง้หมู่บ้าน) โต๊ะแนแนะ (ปู่ ย่าตายาย) โต๊ะปานัง
สาระ (ครูกริช) โต๊ะกือดางี (ครูศิลปะ) และนบีมฮูมัหมดั เคร่ืองบวงสรวงในแตล่ะถาดเหมือนกัน ประกอบด้วย
ข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวขาว ขนมพืน้บ้าน หมากพล ูน า้ กล้วย ข้าวตอก และไก่ย่าง อย่างไรก็ดี ถาดเคร่ือง
บวงสรวงนบีมูฮัมหมัดต่างจากถาดเคร่ืองบวงสรวงอ่ืนในแง่ท่ีว่าไม่มีส ารับหมากพลู แต่มีดอกไม้แทน มัง
บตุรชายคนรองของครอบครัวซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัพิธีให้เหตผุลว่าเป็นเพราะ “นบีต๊ะมาแกปีแน” หรือ 
“นบีไม่กินหมาก” เพราะความท่ีท่านเป็นชาวอาหรับ ส่วนดอกไม้เป็นสิ่งท่ีชาวอาหรับนิยมใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม จงึสามารถน ามาใช้ทดแทนกนัได้    
 พิธีสะเดาะเคราะห์และแก้บนข้างต้นเป็นความพยายามของชาวมลายูมุสลิมในเขตชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยท่ีจะสืบทอดพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินท่ามกลางกระแสการต่ืนตัวในศาสนาอิสลาม 
(Islamization) ท่ีทวีความเข้มงวดขึน้ในชว่ง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา ทัง้นี ้ศาสนาอิสลามก าหนดให้มสุลิมนบัถืออลั
เลาะห์เพียงพระองค์เดียวและไม่อนญุาตให้ศาสนิกเคารพบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอ่ืนใดอีกไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า เทพ 
ภูติผี หรือวิญญาณบรรพบุรุษ การจดัพิธีสะเคราะห์ให้กบัม้าท่ีเสียขวญัเพราะเช่ือว่าถูกรังควานโดยวิญญาณ
บรรพบุรุษท่ีไม่ได้รับการบวงสรวงเป็นเวลานาน กบัการแก้บนให้กับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหลงัจากสมประสงค์ตามท่ีบน
บานไว้ในพิธีข้างต้นจึงผิดหลักการของศาสนาอิสลาม และฉะนัน้จึงไม่สามารถปฏิบัติได้หากตีความอย่าง
เคร่งครัด อยา่งไรก็ดี เพราะเหตท่ีุความเช่ือเร่ืองผีและสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีด ารงอยู่ในคาบสมทุรมลายมูา
เป็นเวลากว่าสหัสวรรษ หรือก่อนการเข้ามาของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ตามล าดับ 
ขณะท่ีสาเหตสุ าคญัประการหนึ่งท่ีศาสนาอิสลามสามารถแทนท่ีศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธและลงหลกัปัก
ฐานในคาบสมุทรมลายูได้ก็เพราะอาศยัการประสานเข้ากับประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินแทนท่ีจะ
ขจดัทิง้เสีย (ด ูนิธิ 2550, Che Man 1990, Idris 1995, Teeuw and Wyatt 1970) ฉะนัน้ แม้กระแสการต่ืนตวั
ในศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในส่วนท่ีปฏิบตัิและส่งเสริมโดย “คณะใหม่” จะห้ามการประกอบประเพณีและ
พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินในส่วนท่ีเห็นว่าขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม (ด ูศรยทุธ 2551) ทว่าชาวมลายูโดยเฉล่ีย
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ตา่งพยายามสืบทอดพิธีกรรมความเช่ือในส่วนท่ีพวกเขาเห็นว่าส าคญัไว้โดยอาศยักลวิธีตา่งๆ การบวงสรวงน
บีมฮูมัหมดัควบคูไ่ปกับการบวงสรวงดวงวิญญาณอ่ืนๆ ข้างต้นนบัเป็นกลวิธีสืบทอดพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน
กลวิธีหนึ่งด้วยการท าให้พิธีกรรมความเช่ือเหล่านีอ้ยู่ภายใต้การก ากบัของศาสนาอิสลาม และเม่ือเห็นว่านบีมู
ฮมัหมดัไมรั่บประทานหมากเพราะความท่ีทา่นเป็นชาวอาหรับ ผู้ประกอบพิธีก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ดอกไม้แทน     
 ขณะเดียวกัน “คณะใหม่” ในบ้านกือเม็งไม่ได้ขยายตวัจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งกับ “คณะเก่า” 
เหมือนดงัท่ีเกิดขึน้ในบางพืน้ท่ีในชายแดนภาคใต้ (ด ูศรยทุธ 2551) สว่นหนึง่เป็นเพราะว่าไม่สู้จะมีผู้ เดินทางไป
ศกึษาศาสนาอิสลามในตา่งประเทศแล้วน าความรู้ท่ีได้รับเข้ามาปฏิบตัิและเผยแพร่ในพืน้ท่ี ชาวกือเม็งรายท่ี
กล่าวว่าตนเป็น “คณะใหม่” ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านศาสนาจากต่างประเทศ พวกเขาเพิ่งจะสนใจ “คณะ
ใหม่” หลงัจากท่ี “คณะใหม่” ขยายตวัในเขตจงัหวดัชายแดนภายใต้แล้ว ขณะเดียวกนัพวกเขาก็ไม่ได้เปิดเผย
ตวัเองต่อชาวกือเม็งรายอ่ืนว่าเป็น “คณะใหม่” หากแต่เลือกท่ีจะปฏิบตัิวัตรทางศาสนาท่ีพวกเขาเช่ืออย่าง
เงียบๆ และไม่ได้ต าหนิหรือห้ามปรามการปฏิบตัิศาสนกิจรวมทัง้ประเพณีและพิธีกรรมท้องถ่ินของคนอ่ืนใน
หมู่บ้านอย่างเปิดเผย เน่ืองจากไม่ต้องการปะทะหรือสร้างความขดัแย้ง นอกจากนี ้ชาวกือเม็งรายท่ีสงูวยัเห็น
ว่าศาสนาอิสลามท่ีพวกเขาปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมานัน้ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็น “ของแท้” ส่วนของ 
“คณะใหม่” เป็น “ของปลอม” หรือมีลกัษณะผิดเพีย้น พวกเขาจึงเลือกท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทางเดิมมากกว่า 
ประการส าคญั ผู้ ใหญ่บ้านคนปัจจุบนัไม่สนับสนุน “คณะใหม่” เพราะเห็นว่าจะน ามาซึ่งความแตกแยกใน
หมูบ้่าน เพราะเหตนีุ ้“คณะใหม”่ จงึไมส่ามารถเข้ามาเผยแพร่หรือขยายฐานในบ้านกือเม็งได้  
 นอกจากนี ้กลุ่มศาสนาเช่น “ดาวะห์”1 ซึ่งปัจจุบนัขยายตวัอย่างมากในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทัง้ในบ้านกือเม็งให้ความส าคญักับการชกัชวนให้มุสลิมปฏิบตัิวตัรทางศาสนาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการ
ละหมาด มากกวา่จะพุง่เป้าไปท่ีการตรวจตราและห้ามปรามประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินเหมือนเช่น 
“คณะใหม่” ฉะนัน้ ท่ามกลางกระแสการต่ืนตวัศาสนาอิสลามโดยเฉพาะท่ีอยู่ในร่มเงาของ “ดาวะห์” ประเพณี

                                                           
1 ถึงแม้มสุลิมในเขตชายแดนภาคใต้รวมทัง้ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยเรียกขบวนการทางศาสนาซึง่ขยายตวัอยา่งกว้างขวางในประเทศไทยใน
ขณะนีว้า่ “ดาวะห์” ทวา่ในความเป็นจริงขบวนการทางศาสนาดงักลา่วมีช่ือวา่ “เญมะอ๊ะห์ ตะบลิ๊ก” (Jemaah Tabligh หรือ Tablighi Jamaat) ซึง่
เป็นขบวนการศาสนาข้ามชาติซึง่ก่อตวัขึน้ในปี พ.ศ. 2469 ในหมูบ้่านแหง่หนึง่ในประเทศอินเดีย กลา่วกนัวา่ขบวนการ “เญมะอ๊ะห์ ตะบลิ๊ก” ก่อตวั
ขึน้ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาตอ่ขบวนการฟืน้ฟศูาสนาฮินดซูึง่มสุลิมในอินเดียเห็นวา่เป็นภยัคกุคามตอ่พวกเขา วตัถปุระสงค์หลกัของขบวนการ “เญมะ
อ๊ะห์ ตะบลิ๊ก” จงึเป็นการชกัชวนมสุลิมโดยเฉพาะกลุม่ที่เปราะบางให้เข้าใกล้วตัรปฏบิตัิของศาสดา ตอ่มาขบวนการ “เญมะอ๊ะห์ ตะบลิ๊ก” ได้
ขยายตวัจากระดบัท้องถ่ินเป็นระดบัชาติและระดบัข้ามชาติในทีส่ดุ โดยปัจจบุนัมีสมาชิกอยูใ่นกวา่                                       
Metcalf 2002, Horstmann 2007a, 2007b) ในขณะที่ “ดาวะห์” หมายถึงค าสัง่สอนในศาสนาอิสลามที่มุง่เน้นให้มสุลิมมีศรัทธาปสาทะในศาสนา
อยา่งแรงกล้า ไมใ่ชข่บวนการทางศาสนา รวมทัง้ไมมี่ขบวนการทางศาสนาอิสลามใดที่ชื่อวา่ “ดาวะห์”   
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และพิธีกรรมความเช่ือมลายทู้องถ่ินจึงไม่ได้สญูหาย แตย่งัคงเคล่ือนไหวอย่างมีชีวิตชีวาโดยมีศาสนาอิสลาม
เป็นคูส่นทนาส าคญั  
 
 ทัง้นี ้การปรับตัวและการต่อรองของชาวมลายูต่อกระแสการต่ืนตัวศาสนาอิสลามข้างต้นท้าทาย
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ “มลายูมุสลิม” ในเขตชายแดนภาคใต้ประเทศไทยโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 
       ประการแรก ชาวมลายหูรือ “ความเป็นมลาย”ู มกัถกูเช่ือมโยงให้เป็นเนือ้เดียวกบัศาสนาอิสลาม เช่น 
ชาวมลายมูสุลิมในชายแดนใต้ใช้ค าว่า “มาโซ๊กนาย”ู ซึ่งแปลตามตวัอกัษรว่า “เข้ามลายู” ในการหมายถึงการ
รับหรือการเข้าศาสนาอิสลาม แทนท่ีจะใช้ค าว่า “มาโซ๊กอิสลาม” หรือ “เข้าอิสลาม” อย่างตรงไปตรงมา 
เช่นเดียวกับพิธีขลิบท่ีพวกเขานิยมใช้ค าว่า “มาโซ๊กยาวี” ซึ่งแปลว่าการเข้าภาษามลายูท่ีเขียนด้วยอักษร
อาหรับ มากกว่าจะใช้ค าว่าสุนตัซึ่งเป็นภาษากลาง ซึ่งการใช้ค าว่ามลายแูทนค าว่าอิสลามดงักล่าวนีส้่งผลให้
นกัวิชาการจ านวนมากสรุปว่าความเป็นมลายกูบัศาสนาอิสลามประสานเป็นเนือ้เดียวกนัอย่างแนบแน่นแยก
จากกันไม่ออก อย่างไรก็ดี ความตึงเครียดท่ีเกิดขึน้ระหว่างพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินกับกระแสการ ต่ืนตัว
อิสลามในบ้านกือเม็งข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่ามลายกูับมสุลิมไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเนือ้เดียวกันเสมอไปและมีหลาย
กรณีท่ีขดัแย้งกนั ส าคญัแตเ่พียงว่าทัง้สองส่วนมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัเข้าหากนัมากกว่าท่ีจะปะทะกนัจนถึงขัน้
แตกหกั โดยนอกจากกรณีของบ้านกือเม็งท่ีสมาชิก “คณะใหม”่ หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าและสร้างความขดัแย้ง 
ปัจจุบนัความขดัแย้งระหว่าง “คณะใหม่” กับ “คณะเก่า” ท่ีเคยเกิดขึน้ในบางพืน้ท่ีของชายแดนภาคใต้ได้ลด
ความรุนแรงลงไปมากแล้วด้วยเหตผุลในท านองเดียวกัน ทัง้นี ้ยังไม่นับรวมถึง “ความเป็นมลายู” ท่ีมีฐานะ
เป็นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ ท่ีก่อตวัขึน้ภายใต้เง่ือนไขทางการเมืองจ าเพาะ มากกว่าจะเป็นคณุลกัษณะตาม
ธรรมชาติท่ีติดตวัชาวมลายมูาแตส่มยัดกึด าบรรพ์ (ด ูShamsul 1994, 2004) ซึ่งส่งผลให้การตอกตรึง “ความ
เป็นมลาย”ู เข้ากบัศาสนาอิสลามเป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 
 ประการท่ีสอง การท่ีศาสนาอิสลามมีแนวโน้มท่ีจะผสมผสานหรือปรับตวัเข้ากบัประเพณีและพิธีกรรม
ความเช่ือท้องถ่ินมากกว่าจะขจดัทิง้เสีย ชีใ้ห้เห็นว่าศาสนาอิสลามมีนยักว้างขวางและสลบัซับซ้อนกว่าสิ่งท่ี
บนัทกึไว้ในคมัภีร์อลักรุอานและประมวลค าสอนและจริยวตัรของศาสดา โดยขณะท่ี “คณะใหม่” รวมถึงมสุลิม
กลุ่มตา่งๆ ท่ีพยายามฟืน้ฟูศาสนาอิสลามตีความและปฏิบตัิตามค าสอนในคมัภีร์ค่อนข้างจะเคร่งครัด มุสลิม
โดยเฉล่ียตีความและปรับใช้ค าสอนในศาสนาอิสลามในลกัษณะท่ีคอ่นข้างยืดหยุ่นเพ่ือให้สอดรับกบัเง่ือนไขใน
ชีวิตประจ าวนัของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการคมุก าเนิด การประกอบอาชีพ การพนนั การเส่ียงโชค 
หรือแม้กระทัง่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากนี ้แม้แต่ในมุสลิมกลุ่มท่ีเน้นการปฏิบตัิตามคมัภีร์อย่าง
เคร่งครัดก็ตีความสิ่งท่ีบนัทึกในคมัภีร์ไม่เหมือนกันในหลายกรณี เพราะเหตุนี ้การตีความและการปรับใช้
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ศาสนาอิสลามท่ีแตกต่างหลากหลายจึงเป็นคณุสมบตัิส าคญัของศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัของมุสลิม
มากกวา่สิ่งท่ีบญัญตัไิว้ในคมัภีร์  
 อย่างไรก็ดี ความสมัพันธ์ระหว่างมลายูกับศาสนาอิสลามท่ีซบัซ้อนและเล่ือนไหลดงักล่าวไม่สู้ ได้รับ
ความสนใจจากแวดวงวิชาการท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในช่วง 7               ความสนใจทางวิชาการต่อเขต
ชายแดนภาคใต้                                            งานเหล่านีมุ้่งตอบค าถามว่าเหตุการณ์ความ
ไม่สงบเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ท าไมจึงทวีความรุนแรงขึน้ และมีใครอยู่เบือ้งหลงั (เช่น Abuza 2003, 2005, 
Askew 2007, Croissant 2005, Liow 2006, McCargo 2006, Srisompob and Panyasak 2006, Ukrist 
2006, Wattana 2006) แต่ไม่สู้ จะให้ความส าคญักับชีวิตของชาวมลายูมุสลิมโดยทั่วไปในพืน้ท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โดยตรง นอกจากนี ้แม้จะมีงานบางส่วนให้ความส าคญักับสังคมและวฒันธรรม
มลายูมุสลิม แต่ก็มักจะให้ภาพท่ีหยุดนิ่งตายตวัมากกว่าพลวัตและการปรับตวัของชาวมลายูมุสลิมในพืน้ท่ี 
(เชน่ ศรีศกัร 2550) ฉะนัน้ การศกึษาชาวมลายมูสุลิมบ้านกือเม็งในบริบทของกระแสการต่ืนตวัศาสนาอิสลาม
รวมทัง้สถานการณ์ความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้จึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะนอกจากจะช่วยให้เข้าใจสงัคม
วฒันธรรมมลายแูละศาสนาอิสลามในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัของผู้คนในพืน้ท่ี 
ยงัเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นมลายูมุสลิมถกูลดทอนความสลบัซบัซ้อนในการช่วงชิงความได้เปรียบ
ทางการเมืองของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือมลายูในกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็ง
ในชว่ง 3                  
 2. ศกึษาศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัของชาวกือเม็ง 

3. ศกึษากลวิธีการธ ารงประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือมลายใูนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามใน
บ้านกือเม็ง  
  
ค ำถำมหลักในกำรวิจัย  
 1. ชาวกือเม็งมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ืออย่างไร และสิ่งเหล่านีมี้ความ
เก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัศาสนาอิสลามอยา่งไร 
 2. กระแสการต่ืนตวัศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็งเกิดขึน้ในลกัษณะใด และส่งผลกระทบต่อประเพณี
และพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินมลายอูยา่งไร 
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 3. ชาวกือเม็งอาศยักลวิธีใดในการธ ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินภายใต้
กระแสการต่ืนตวัศาสนาอิสลาม  
 4. ชาวกือเม็งตีความและปรับใช้ศาสนาอิสลามอย่างไรภายใต้เ ง่ือนไขและความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั   
  
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1) ชาตพินัธุ์ศกึษากบั “ความเป็นมลาย”ู   
การศึกษาชาติพนัธุ์ ร่วมสมยัสามารถจ าแนกได้ 3 แนวทางหลกั แนวทางแรกคือการพิจารณาความเป็นชาติ
พนัธุ์ (ethnicity) ในฐานะท่ีเป็นคณุลกัษณะท่ีก่อตวัขึน้ทา่มกลางปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตา่งๆ แทนท่ีจะมองว่า
เป็นทรัพย์สินหรือมรดกทางวฒันธรรม (cultural property) ท่ีติดตวักลุ่มชาติพนัธุ์ในฐานะหน่วยให้ก าเนิด
วฒันธรรม (culture bearing unit) มาแตด่กึด าบรรพ์ เช่น Keyes (1976, 1981, 1997a) เสนอว่าความเป็น
ชาติพนัธุ์เป็นผลิตผลของความสมัพนัธ์ระหว่างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีรากมาแตอ่ดีตกบัปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมและการเมือง ในท านองเดียวกนั Tambiah (1989) เสนอวา่อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์เป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างการอ้างอดีตกับการเล็งประโยชน์ในปัจจุบนัในบริบทของการแข่งขนัทางการเศรษฐกิจและการเมือง  
แนวทางท่ีสองเป็นการพิจารณาความเป็นชาติพนัธุ์ในปริมณฑลของอตัลกัษณ์ทางสงัคม โดย Eriksen (1993) 
เสนอว่าอัตลักษณ์ทางสังคมครอบคลุมอัตลักษณ์ประเภทต่างๆ และหนึ่งในนั น้คืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
นอกจากนี ้ในบางสถานการณ์อตัลกัษณ์ประเภทอ่ืน เชน่ ชนชัน้ และเพศสถานะ มีนยัส าคญักว่าอตัลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธุ์  ส่วนแนวทางท่ีสามพิจารณาความเป็นชาติพนัธุ์ในบริบทของรัฐชาติสมยัใหม่ โดย Keyes (1976) 
เสนอว่าความเป็นชาติพนัธุ์ได้กลายมาเป็นปัจจยัส าคญัในความสมัพนัธ์ทางสงัคมนบัตัง้แต่การเกิดขึน้ของรัฐ
ชาตเิน่ืองจากรัฐชาติมกัจะชกูลุ่มชาติพนัธุ์ใดกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งพร้อมกบัเบียดขบัหรือกลืนกลายกลุ่มชาติพนัธุ์
อ่ืนในเวลาเดียวกนั ดงักรณีของรัฐไทยท่ีชคูณุลกัษณะของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทเหนือคณุลกัษณะของกลุ่มชาติพนัธุ์
อ่ืนในการสร้างอดุมการณ์ชาตินิยมเชิงชาติพนัธุ์ (ด ูKeyes 1971, 1995, 1997b, Scupin 1986, Uthai 1988) 
ฉะนัน้ “ความเป็นไทย” จึงไม่ใช่คณุสมบตัิท่ีติดตวักลุ่มชาติพนัธุ์ไทมาแตส่มยัดกึด าบรรพ์ หากแตเ่ป็นประดิษฐ
กรรมทางวฒันธรรมในบริบทของการสร้างอดุมการณ์ชาตขิองรัฐไทย  
 อยา่งไรก็ดี ไมเ่ฉพาะ “ความเป็นไทย” เท่านัน้ท่ีถกูสร้างขึน้ในบริบทของการเมืองรัฐชาติ หากแตค่วาม
เป็นชาติพนัธุ์อ่ืนๆ ด้วยท่ีมีลกัษณะและเกิดขึน้ในเง่ือนไขเดียวกนั ดงักรณีของ “ความเป็นมลายู” ซึ่งแม้จะวาง
อยู่บนตระกลูภาษา ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือร่วมกนั (ด ูนิธิ 2550, วรวิทย์ 2551) แตก็่มีลกัษณะของ
การถกูสร้างขึน้มาอยา่งมาก โดย Shamsul (1994, 2004) ชีว้า่ “ความเป็นมลายู” เป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้ในบริบท
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ของการแข่งขนัทางการเมืองและการสร้างกระแสชาตินิยมในประเทศมาเลเซีย ขณะท่ี Farouk (1988) และ 
Scupin (1986) ชีว้า่กระแสชาตนิิยมดงักลา่วตอ่มาได้ขยายตวัเป็นกระแสชาตินิยมมหาอาณาจกัรมลาย ู(Pan-
Malay nationalism) ปกคลุมทัว่ทัง้คาบสมุทรมลายู โดยในช่วงทศวรรษ 1950 – 1970 ได้มีการรือ้ฟืน้และ
ประดิษฐ์ขนบธรรมเนียมประเพณีมลายจู านวนมากในฐานะท่ีเป็นมรดกร่วมเพ่ือท่ีจะเ ช่ือมโยงผู้คนท่ีพดูภาษา
มลายูในคาบสมุทรมลายูเข้าด้วยกัน ฉะนัน้ ในขณะท่ีรู้สึกแปลกแยกต่อกระแสชาตินิยมไทยพุทธของรัฐไทย 
ชาวมลายมูสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระแสชาตินิยมมหาอาณาจกัรมลาย ูเกิดเป็น
สิ่งท่ี Farouk (1988) และ Scupin (1986) เรียกวา่ “ชาตนิิยมเชิงปฏิกิริยา” (reactive nationalism)  
 ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ แม้ “ความเป็นมลายู” จะเป็นประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมในบริบทของ
การเมืองรัฐชาติ แต่นกัวิชาการจ านวนไม่น้อยยงัคงมอง “ความเป็นมลายู” ในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินหรือมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีตดิตวักลุม่ชาตพินัธุ์มาแตอ่ดีต เช่น ศรีศกัร (2550) เสนอว่าคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไม่ได้
ถือวา่ตนเองเป็นคนไทยหรือคนมาเลเซีย หากแตเ่ป็น “คนปัตตานี” ท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะทางสงัคมวฒันธรรม
มาแต่สมยัประวตัิศาสตร์ ขณะท่ีฉวีวรรณ (2550) เสนอว่าคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั
และมองกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนเป็น “คนอ่ืน” พวกเขาเรียกตวัเองวา่ “ออแฆ นาย”ู หรือคนมลายท่ีูพดูภาษามลายแูละ
นบัถือศาสนาอิสลาม ซึง่ตรงข้ามกบั “ออแฆ ซือแย” หรือคนไทยท่ีนบัถือพทุธศาสนา พวกเขาจึงไม่สามารถเป็น
คนไทยได้ตราบเทา่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ขณะเดียวกนัประวตัศิาสตร์นิพนธ์ชาตินิยมมลาย ูเช่น งานของ Che 
Man (1990) และ Idris (1995) ก็ชว่ยตอกตรึง “ความเป็นมลาย”ู ในลกัษณะดงักลา่วนีใ้ห้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้   

การมองความเป็นชาติพนัธุ์ของชาวมลายูในลกัษณะดงักล่าวค่อนข้างจะเหมารวมและไม่เห็นความ
สลบัซบัซ้อนและปฏิบตักิารอ านาจท่ีแฝงอยูเ่บือ้งหลงัการเมืองเร่ือง “ความเป็นมลายู” งานวิจยัชิน้นีจ้ึงจะอาศยั
แนวพินิจความเป็นชาติพนัธุ์ในเชิงวิภาษวิธีท่ีให้ความส าคญักบับทบาทของรัฐชาติในการศกึษาว่า “ความเป็น
มลาย”ู ในฐานะอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ได้ถูกสร้าง ท้าทาย และปรับใช้อย่างไรในบริบทของกระแสการต่ืนตวั
ศาสนาอิสลามและเหตกุารณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
 
2) อิสลามศกึษาและการศกึษาศาสนาอิสลามแนวมานษุยวิทยา  
การศึกษาศาสนาอิสลามถูกครอบง าโดยแนวคมัภีร์ (Scriptural Approach) ท่ีมกัจดัวางศาสนาอิสลามตรง
ข้ามกบัสงัคมตะวนัตก เชน่ Al-Marzouqi (1999) และ Kamali (2002) ชีไ้ปยงัมโนทศัน์บางประการในคมัภีร์อลั
กุรอานเพ่ือแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามให้การสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิอย่างไร ขณะท่ี 
Moussalli (2001) ชีว้่าแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยและสิทธิของตะวนัตกแท้ท่ีจริงแล้ววางอยู่บนแนวคิดเร่ือง
การเมืองของศาสนาอิสลาม ในท านองเดียวกนั Moosa (2000) ชีใ้ห้เห็นถึงกรอบความคิดเร่ืองสิทธิของสงัคม
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ตะวนัตกและศาสนาอิสลามท่ีตา่งกนั ขณะท่ี Zimmermann (2005) ชีไ้ปยงัระบบคิดของสงัคมตะวนัตกและ
ศาสนาอิสลามเพ่ือแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเร่ืองสิทธิของตะวันตกกับอิสลามแท้จริงแล้วเข้ากันไม่ได้ ทัง้นี ้
การศกึษาศาสนาอิสลามแนวคมัภีร์มีความโดดเดน่เป็นพิเศษในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนาอิสลาม
กบัความรุนแรง เช่น Euben (2002) เสนอว่าค าสอนศาสนาอิสลาม เช่น ญีฮดั เป็นแหล่งสร้างความชอบธรรม
ให้กับการใช้ความรุนแรง ขณะท่ี Huntington (1993) เสนอว่าความขดัแย้งระหว่างอารยธรรมตะวนัตกกับ
อารยธรรมอิสลามซึง่จะครอบง าการเมืองโลกนัน้มีแรงผลกัดนัมาจากความเถรตรง (immutability) ของศาสนา
อิสลาม       
 อย่างไรก็ดี แนวทางเหล่านีมี้ข้อจ ากัดเพราะความคิดในศาสนาอิสลามไม่ได้มีลักษณะเป็นเอกพจน์ 
หยดุนิ่ง หรือวางอยู่บนคมัภีร์เพียงประการเดียว หากแตข่ึน้กบัการตีความอนัหลากหลายรวมทัง้การปรับใช้ใน
บริบททางประวตัิศาสตร์และการเมืองจ าเพาะ (Esposito 2002) ขณะเดียวกนัศาสนาอิสลามก็ไม่เคยเป็นเนือ้
เดียว แตมี่ความหลากหลาย ซึ่งท าให้แนวคิดเร่ือง “การปะทะกนัระหว่างอารยธรรม” ของ Huntington (1993) 
กลวงและว่างเปล่า พร้อมกับท าให้การปะทะประสานกันภายในศาสนาอิสลามมีนยัส าคญัมากกว่า (Barber 
1996, Esposito 1991, Gunn 2003, Hefner 2001, 2002, Milton-Edwards 2005, Tibi 2001) นอกจากนี ้สิ่ง
ท่ีมกันบักนัว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาอิสลามแท้ท่ีจริงแล้วมีแรงผลกัดนัมาจากเง่ือนไขทางสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมืองจ าเพาะ (Eickelman and Piscatori 1996, Esposito 1999, Lawrence 1998, Sidel 
2006) ฉะนัน้ การท าความเข้าใจศาสนาอิสลามจึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคญักบัสภาวะหรือเง่ือนไขท้องถ่ิน
ซึ่งศาสนาอิสลามปรากฏตวัขึน้ และการศกึษาศาสนาอิสลามด้วยแนวทางมานษุยวิทยาสามารถช่วยให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้   
 เช่น Bowen (2003) เสนอว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ชุดของกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั หากแต่เป็นการรวบรวม
ของธรรมเนียมท่ีแขง่ขนักนัซึง่ผู้คนเลือกหยิบใช้และตีความในเง่ือนไขและบริบทตา่งๆ การศกึษาศาสนาอิสลาม
จงึไมใ่ชเ่ร่ืองของการศกึษาวา่คมัภีร์จารึกไว้อยา่งไร หากแตเ่ป็นวา่ชาวมสุลิมแตล่ะแห่งเลือกหยิบใช้และตีความ
ค าสอนในศาสนาอิสลามในแต่ละบริบทและเง่ือนไขอย่างไรมากกว่า นอกจากนี ้Bowen (1993) ยังเสนอ
การศึกษาสิ่งท่ีเขาเรียกว่า “ชีวิตทางสงัคมของคมัภีร์” โดยเขาศึกษาว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียสร้างคมัภีร์ของ
พวกเขาแตล่ะคนโดยการดดัแปลงเนือ้หาในคมัภีร์ส าคญัของศาสนาอิสลามอย่างไร ในท านองเดียวกนั Peletz 
(2002) แสดงให้เห็นวา่ศาลอิสลามในประเทศมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเร่ืองความยตุิธรรมของท้องถ่ิน
คอ่นข้างมาก ขณะท่ี Messick (1993) ชีใ้ห้เห็นว่าคมัภีร์ศาสนาอิสลามในประเทศเยเมนได้รับอิทธิพลจาก
บริบททางสงัคมและการเมืองรวมทัง้เทคโนโลยีการพิมพ์ในประเทศอยา่งส าคญั 
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 ทัง้นี ้การศึกษาศาสนาอิสลามในเขตชายแดนภาคใต้ประเทศไทยส่วนใหญ่อาศยัวิธีการศึกษาแนว
คมัภีร์ ซึง่ไมเ่พียงแตจ่ะท าให้ไม่เห็นวา่ศาสนาอิสลามได้รับการปฏิบตัิ ตีความ หรือปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
ชาวมลายูมสุลิมในพืน้ท่ีอย่างไร หากแต่ยงัชวนให้เช่ือว่าศาสนาอิสลามเป็นสาเหตสุ าคญัของเหตกุารณ์ความ
ไม่สงบระลอกใหม่นีด้้วย (เช่น Wattana 2006) ทัง้ท่ีสถานการณ์ยงัมีความสบัสนและคลมุเครืออยู่มาก ฉะนัน้ 
เพ่ือหลีกเล่ียงข้อจ ากดัของการศกึษาศาสนาอิสลามด้วยแนวทางคมัภีร์ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงอาศยัการศกึษาศาสนา
อิสลามแนวมานุษยวิทยาศึกษาว่าชาวมลายูมุสลิมในชายแดนใต้เข้าใจ อธิบาย ตีความ และปรับใช้ศาสนา
อิสลามในชีวิตประจ าวนัของพวกเขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบร่วมสมยัท่ีศาสนาอิสลาม
ถกูโยงใยให้มีความเก่ียวข้องมากขึน้   
 
3) ชาตพินัธุ์มลายแูละศาสนาอิสลามในสถานการณ์ความไมส่งบ 
สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีทวีความรุนแรงขึน้ตัง้แตต้่นปี พ.ศ. 2547          ได้รับ
การอธิบายในหลายลกัษณะ เช่น McCargo (2006) เสนอว่าความรุนแรงปะทุขึน้ใหม่อีกระลอกเพราะความ
ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับ “เครือข่ายในหลวง” (network 
monarchy) ทัง้นีก็้เพราะวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ได้แตง่ตัง้คนของเขาในต าแหน่งทางทหาร ต ารวจ และการปกครอง
ในเขตชายแดนใต้ซึ่งครัง้หนึ่งเคยถูกยึดครองโดย “เครือข่ายในหลวง” ฉะนัน้ เพ่ือปกป้องเขตยึดครองเอาไว้ 
“เครือข่ายในหลวง” จึงตอบโต้รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนัน้คือการก่อความไม่สงบ 
ส่วน Ukrist (2006) เสนอว่าการท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ใช้ “แนวทางเหย่ียว” ในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ได้
ก่อให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวมลายูมสุลิมในพืน้ท่ี และส่วนหนึ่งของความโกรธเคืองนัน้ได้แปลออกมา
เป็นความรุนแรง   
 นอกเหนือจากการเมืองระดบัชาติและนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ศาสนาอิสลามเป็นอีกปัจจัย
ส าคญัท่ีนักวิชาการจ านวนหนึ่งเห็นว่ามีส่วนท าให้ความรุนแรงระลอกใหม่ปะทุขึน้ เช่น Srisompob and 
Panyasak (2006) เสนอว่าอิทธิพลของความเช่ือเชิงอดุมการณ์ของขบวนการเคล่ือนไหวได้ชกัน าให้ชาวมลายู
มสุลิมในพืน้ท่ีก่อความรุนแรง ขณะท่ี Wattana (2006) เสนอว่ากระแสศาสนาอิสลามสดุขัว้ระดบัโลกผนวกกบั
กระแสฟืน้ฟูอิสลามและการแตกตวัของสิทธิอ านาจในศาสนาอิสลามในประเทศไทยได้ชกัน าชาวมลายมูสุลิม
จ านวนมากไปสูก่ารก่อความรุนแรงในนามของญีฮดัและการพลีชีพ โดยเขาเสนอว่าหนงัสือช่ือ “การก่อญีฮดั ณ 
ปตานี” ท่ีพบบนร่างของผู้ เสียชีวิตในมสัยิดกรือเซะชีใ้ห้เห็นว่าขบวนการแบง่แยกดินแดนแห่งปตานีซึ่งเดิมชีน้ า
โดยนกัปลกุระดมทางโลกท่ีอาศยัอดุมการณ์ชาตินิยมเชิงชาติพนัธุ์และมีกลิ่นอายของศาสนาอิสลามเพิ่มขึน้ใน
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ทศวรรษ 1980                    สภาพเป็น     อญีฮดัหรือการท าสงครามศาสนาอนัศกัดิ์สิทธ์ิกับรัฐไทย
พทุธ  
 McCargo (2008) ให้ความส าคญักบัแง่มมุทางศาสนาของสถานการณ์ความไม่สงบในเขตชายแดนใต้
เช่นกันแต่เป็นอีกลกัษณะ เขาเสนอว่าแม้มโนทศัน์อิสลาม เช่น ญีฮดั จะมีให้เห็นในปฏิบตัิการของขบวนการ
เคล่ือนไหว แต่สิ่งนีไ้ม่ได้ท าให้เหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีเป็นความขดัแย้งทางศาสนา ศาสนาอิสลามมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ความไม่สงบ ทว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ไม่ใช่ความขดัแย้งเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม เพราะสิ่งท่ี
ขบวนการเคล่ือนไหวเน้นย า้คือความโกรธเคืองเชิงประวตัิศาสตร์และการเมือง ไม่ใช่ความขุ่นแค้นทางศาสนา 
เหตกุารณ์ความไม่สงบในภาคใต้เป็นสงครามช่วงชิงความชอบธรรมเพราะรัฐไทยล้มเหลวท่ีจะสถาปนาการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมในพืน้ท่ี และศาสนาอิสลามก็ถกูน ามาใช้เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเมืองท่ีว่านี ้ใน
ท านองเดียวกนั Liow (2006) เสนอวา่แม้จะถกูฉาบด้วยกระแสศาสนาอิสลามสดุขัว้ระดบัโลกเพิ่มขึน้ แตค่วาม
รุนแรงในภาคใต้ยงัคงมีรากฐานอยู่บนอดุมการณ์การเมืองแบบชาตินิยม สิ่งท่ีแสดงออกซึ่งมิติทางศาสนาใน
ความขดัแย้งท่ีเป็นระบบท่ีสดุอย่างหนงัสือ“การก่อญีฮดั ณ ปตานี” ท่ีพบบนร่างของผู้ เสียชีวิตในมสัยิดกรือเซะ
แท้ท่ีจริงแล้วเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าความความรุนแรงท่ีปะทุขึน้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของญีฮดัโลกหรือกระศาสนา
อิสลามสดุขัว้ข้ามชาติ หากแต่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของความเป็นภูมิภาคของเหตกุารณ์ความไม่สงบอย่าง
ส าคญั     
 ทัง้นี ้แม้ปัจจบุนัจะยงัไมส่ามารถสรุปได้วา่สาเหตท่ีุความรุนแรงปะทขุึน้อีกระลอกคืออะไรและใครคือผู้
ท่ีอยู่เบือ้งหลงัเน่ืองจากทกุค าอธิบายล้วนแล้วแตอ่ยู่ “ในร่มเงาของการคาดคะเน” (Connors 2006: 125) แตก็่
เป็นท่ีเห็นพ้องกนัวา่ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้มีนยัของความขดัแย้งเชิงศาสนาและชาติพนัธุ์รวมอยู่ด้วย งานวิจยัชิน้
นีจ้ึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าวิถีชีวิต ขบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือมลายู และการปฏิบตัิศาสนา
อิสลามของชาวมลายมูสุลิมในเขตชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบอย่างไร และชาว
มลายมูสุลิมในพืน้ท่ีศกึษาปรับตวัหรือตอ่รองอยา่งไรในสถานการณ์ดงักลา่วนี ้ 
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วิธีกำรวิจัยและพืน้ท่ีวิจัย 
โครงการวิจัยด าเนินการในบ้านกือเม็ง ซึ่งตัง้อยู่ในหมู่ 1 และหมู่ 2  .        .       .     โดยอาศยั
การศึกษาภาคสนามหรือวิธีวิจยัทางมานุษยวิทยาซึ่งประกอบด้วยการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์แบบมี
สว่นร่วมเป็นวิธีการวิจยัหลกั และเสริมด้วยการวิจยัเอกสารในสว่นท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็น  
 ทัง้นี ้แม้จะมีลกัษณะเป็นการศกึษาชมุชน (Community Studies) ทว่าโครงการวิจยัให้ความส าคญักบั
การสัมภาษณ์พูดคุย การสงัเกตการณ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับประเพณีและพิธีกรรม
ความเช่ือท้องถ่ินต่างๆ เป็นหลกั ผู้ ให้ข้อมูลหลกัจึงประกอบด้วย 1) “บอมอ” (หมอ) หรือผู้ เช่ียวชาญในการ
ประกอบพิธีกรรมด้านต่างๆ เช่น ไล่ผี ห้ามฝน ค้นหาทรัพย์สินหรือสัตว์เลีย้งท่ีสูญหาย ท าเสน่ห์ รักษาความ
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ ซึ่งมีตัง้แต่เด็กวยัรุ่น ผู้ ใหญ่ คนวยักลางคน ไปจนกระทัง่คนชรา ทัง้ผู้ชายและ
ผู้หญิง 2) ผู้ ใช้บริการ “บอมอ” เหล่านีร้วมทัง้ผู้ เข้าประเพณีและพิธีกรรมตา่งๆ เช่น พิธีขลิบ เป็นต้น และ 3) ผู้
จดัให้มีประเพณีและพิธีกรรมดงักลา่ว นอกจากนี ้โครงการวิจยัยงัให้ความส าคญักบัผู้ ท่ีอยู่ในขบวนการศาสนา
อิสลามต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “คณะใหม่” และ “ดาวะห์” เพ่ือศึกษาว่าแต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไร และ
แสวงหาทางออกให้กบัความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ระหวา่งธรรมเนียมมลายกูบัศาสนาอิสลามอยา่งไร  
 การวิจยัในชว่งแ  เน้นการรวบรวมรายช่ือ “บอมอ” และประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินมลายู
ทัง้ท่ียังคงปฏิบัติอยู่ ท่ีได้รับการปรับเปล่ียน และท่ีถูกยกเลิกไปภายใต้กระแสการ ต่ืนตัวในศาสนาอิสลาม 
จากนัน้จึงท าการสัมภาษณ์พูดคุยรวมทัง้สังเกตการณ์การประกอบพิธีของ “บอมอ” แต่ละคน โดยในการ
สังเกตการณ์การประกอบพิธีของ “บอมอ” คณะวิจัยจะถือโอกาสสัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากนัน้
คณะวิจัยจะให้ความส าคญักับประเพณีและพิธีกรรมความเช่ือมลายูถ่ินท่ียงัคงเป็นท่ีถกเถียงกันโดยเฉพาะ
ระหว่าง “บอมอ” กบักลุ่มท่ีตีความศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยคณะวิจยัจะให้ความส าคญักบัเทคนิคหรือกลวิธี
ตา่งๆ ท่ี “บอมอ” ใช้ในการท าให้ประเพณีและพิธีกรรมท่ีพวกเขาปฏิบตัิอยู่สามารถด าเนินตอ่ไปได้ภายใต้แรง
กดดนัของกลุ่มท่ีตีความศาสนาอิสลามเคร่งครัด นอกจากนี ้ในกรณีท่ีเป็นไปได้คณะวิจยัจะขอให้ “บอมอ” ได้
สาธิตการประกอบพิธีท่ียกเลิกไปแล้ว รวมทัง้เข้าพิธีท่ี “บอมอ” ประกอบ เชน่ การรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น  
 นอกจากนี ้คณะวิจยัให้ความส าคญักบัการตอบสนองของชาวมลายมูสุลิมในพืน้ท่ีศกึษาตอ่สิ่งท่ีเช่ือว่า
เป็นข้อห้ามหรือข้อก าหนดของขบวนการเคล่ือนไหวในส่วนท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม เช่น การห้ามประกอบ
อาชีพในเช้าวนัศกุร์ การห้ามขายท่ีดินให้กบัคนไทยพทุธ การห้ามซือ้สินค้าบางประเภทและบางย่ีห้อ ฯลฯ โดย
คณะวิจัยจะสัมภาษณ์ว่าชาวมลายูมุสลิมโดยทั่วไปคิดเห็นและแสวงหาทางออกจากสถานการณ์กดดันนี ้
อยา่งไร รวมทัง้สมัภาษณ์ผู้น า ผู้สอน และผู้ รู้ทางศาสนาวา่คดิเห็นอยา่งไรกบัข้อก าหนดดงักล่าวและชาวมสุลิม
โดยทัว่ไปควรปฏิบตัตินอยา่งไร      
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กำรอ้ำงอิงผู้ให้ข้อมูล 
เน่ืองจากรายงานการวิจยัเรียบเรียงขึน้จากข้อมลูภาคสนามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากการสมัภาษณ์เป็น
หลัก ขณะท่ีข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตราย สร้างความ
เสียหาย หรือส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ ให้ข้อมลูบางคนได้ ฉะนัน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์ดงักล่าว
และเพ่ือความเป็นระบบเดียวกนัในการอ้างอิงผู้ให้ข้อมลู รายงานการวิจยัจะใช้นามสมมติของผู้ ให้ข้อมลูทกุคน 
ไม่ว่าข้อมลูท่ีเขาหรือเธอให้จะส่งผลกระทบตอ่เขาหรือเธอโดยตรงหรือไม่ก็ตาม พร้อมกนันีร้ายงานการวิจยัจะ
ระบสุถานะทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้ ให้ข้อมลูแต่ละคนโดยสงัเขปในการปรากฏตวัครัง้แรกใน
รายงานการวิจยัหรือในกรณีท่ีจ าเป็น  
 
เค้ำโครงรำยงำนวิจัย 
รายงานการวิจยัประกอบด้วย 6                                    มาของปัญหา วตัถปุระสงค์ ค าถาม
หลกัในการวิจยั เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วิธีการวิจยัและพืน้ท่ีวิจยั และการอ้างอิงผู้ ให้ข้อมลู ดงัท่ีกล่าว
แล้วข้างต้น สว่นบทท่ี 2        แ   พฒันาการและลกัษณะการตัง้ถ่ินฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และลกัษณะ
ทางสงัคม ชาติพนัธุ์ และศาสนาของบ้านกือเม็งเพ่ืออาศยัเป็นฐานในการท าความเข้าใจวิถีชีวิตและพิธีกรรม
ความเช่ือท้องถ่ินในกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในพืน้ท่ีในล าดบัต่อไป ทัง้นีก็้เพราะว่าจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้มกัได้รับการกล่าวถึงในลกัษณะเหมารวมและเป็นเนือ้เดียว ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท้องถ่ิน การปฏิบตัิศาสนาอิสลาม หรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ทว่าในความเป็นจริงปรากฏการณ์
ดงักล่าวจะเกิดขึน้ในลกัษณะใดตา่งขึน้กบัความจ าเพาะเจาะจงของแตล่ะพืน้ท่ีอย่างส าคญั เช่น การท่ี “คณะ
ใหม่” ไม่ขยายตวัอย่างกว้างขวางในกือเม็งจนกระทัง่ขดัแย้งกับ “คณะเก่า” ดงัท่ีเกิดในพืน้ท่ีอ่ืนส่วนหนึ่งเป็น
เพราะชาวกือเม็งเหนือและชาวกือเม็งกลางไม่ได้เข้มงวดด้านศาสนาเหมือนชาวกือเม็งใต้ท่ีนิยมส่งบุตรหลาน
ไปศึกษาด้านศาสนาในประเทศมุสลิม หรือการท่ีชาว กือเม็งไม่ได้ รู้สึกกับการท่ี  “ขบวนการ” อาศัย
ประวตัิศาสตร์ “ปตานีอนัยิ่งใหญ่” ในการปลุกเร้าชาวมลายมูุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มากนกัส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะวา่ต านานการตัง้ถ่ินฐานของพวกเขาผกูอยูก่บัเมืองรามนัห์ซึง่มีปตานีเป็นปฏิปักษ์  
 บทท่ี 3 กล่าวถึงกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยชีใ้ห้เห็น
ว่าในอดีตชาวกือเม็งไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัศาสนาอย่างท่ีแลดเูคร่งครัดดงัในปัจจุบนั พวกเขาไม่ได้ละหมาด
ครบถ้วนวนัละ 5 เวลา ผู้หญิงไม่คอ่ยคลมุศีรษะด้วยหิญาบ ขณะท่ีผู้ชายจ านวนมากไม่ได้ไปละหมาดเท่ียงวนั
ศกุร์ท่ีมสัยิด ไมน่บัรวมกิจกรรมหมิ่นเหมศี่ลธรรมจ านวนมากในกือเม็ง ไมว่า่จะเป็นการชนววั การตีไก่ การพนนั
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ไฮโล การสบูฝ่ิน หรือแม้กระทัง่การเท่ียวโสเภณี ทวา่สิ่งเหลา่นีค้อ่ยๆ หมดไปหลงัจากการกลบัมาจากการศกึษา
ศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอารเบียของ “บาบอ” โดย “บาบอ” ได้เปิดโรงเรียนสอนศาสนาและบรรยาย
ธรรมทัง้ท่ีมสัยิดและตามบ้านเรือน ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีเด็กท่ีไปศกึษาศาสนาในประเทศมสุลิม
เดินทางกลบัมาและเผยแพร่แนวคิดทางศาสนาในพืน้ท่ี ขณะท่ีการเข้ามาของขบวนการศาสนา เช่น “ดาวะห์” 
และ “คณะใหม่” ส่งผลให้ชาวกือเม็งหันมาให้ความส าคญักับการปฏิบตัิตามหลกัศาสนายิ่งขึน้ พวกเขาเลิก
พฤตกิรรมผิดบาป และพิธีกรรมท้องถ่ินจ านวนมากถกูยกเลิก  
 บทท่ี 4 ชีใ้ห้เห็นว่าท่ามกลางการมีวัตรปฏิบตัิทางศาสนาท่ีเคร่งครัดขึน้ ชาวกือเม็งยังคงประกอบ
พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินกันอย่างคกึคกั นบัตัง้แตใ่นส่วนของพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับวงจรชีวิต เช่น การฝากครรภ์ 
พิธีขึน้เปล และพิธีเหยียบดินในพิธีขลิบ เป็นต้น การรักษาอาการเจ็บป่วยทัง้ในส่วนท่ีเช่ือว่ามีสาเหตมุาจาก
ธรรมชาติและในส่วนท่ีเช่ือว่าเป็นผลมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะวิญญาณครูศิลปะพืน้บ้านมลาย ูการ
แก้คณุไสย ตลอดจนการจดัพิธีมงคล เช่น พิธีมงคลสมรส ท่ีต้องมีการประกอบพิธีจ าพวกการห้ามฝนและการ
ท าให้แขกเหร่ือรับประทานอาหารอยา่งส ารวม เป็นต้น ซึง่การท่ีชาวกือเม็งมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมความ
เช่ือท้องถ่ินอย่างหลากหลายเช่นนีส้่งผลให้ในพืน้ท่ีมี “บอมอ” ท่ีมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ตา่งๆ จ านวน
มากเพ่ือตอบสนองความต้องการตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น “บอมอ” ระดบัแนวหน้าท่ีเช่ียวชาญในการไล่ผีและ
การน าสวดดอูา หรือรายท่ีมีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นสิ่งของท่ีสูญหายหรือถูกลกัขโมย หรือ “บอ
มอ” ระดบัรองลงมาท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ เช่น การรักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ท่ี “บอ
มอ” ระดับแนวหน้าไม่สามารถให้บริการได้ อย่างไรก็ดี การประกอบพิธีกรรมของ “บอมอ” เหล่านีถู้ก
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุม่ท่ี “เคร่งศาสนา” ระดบัหนึง่แม้จะไมโ่ดยเปิดเผยก็ตาม 
 บทท่ี 5 กลา่วถึงกลวิธีท่ีชาวกือเม็งใช้ในการช่วยให้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัและประกอบ
พิธีกรรมความเช่ือท่ีหากตีความอย่างเคร่งครัดถือว่าผิดบาปหรือขดักบัศาสนาอิสลามได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งหรือการเผชิญหน้ากนัอย่างรุนแรงกบักลุ่มท่ี “เคร่งศาสนา” หรือผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนา
อิสลามในพืน้ท่ี โดยชาวกือเม็งทัว่ไปอาศยัการเจรจาตอ่รองกบัพระเจ้าและการตีความค าสอนในศาสนาใหม่ใน
การช่วยให้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนับางส่วนท่ีอาจดขูดัหลกัศาสนา เช่น การคมุก าเนิด การชม
มหรสพ และการท างานเช้าวนัศกุร์ เป็นต้น ขณะท่ี “บอมอ” อาศยักลวิธี เช่น การยกความดีความชอบให้พระ
เจ้า การท าให้เป็นวิทยาศาสตร์ การท าให้เป็นเร่ืองทางโลกย์ ฯลฯ ในการท าให้พวกเขาสามารถประกอบ
พิธีกรรมบางส่วนท่ีอาจแลดูขัดหลักศาสนาอิสลามได้ เป็นเหตุให้ทัง้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินมลายูยงัคงโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาในกือเม็งท่ามกลางกระแสการต่ืนตวัในศาสนา
อิสลามท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีในชว่งกวา่ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา สว่นบทท่ี 6             
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บทที่ 2 บ้ำนกือ     
 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้มกัได้รับการกล่าวถึงในลกัษณะเหมารวมและเป็นเนือ้เดียว ไม่ว่าจะเป็นในแง่
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน การปฏิบตัิศาสนาอิสลาม หรือเหตกุารณ์ความไม่สงบ ทว่าในความ
เป็นจริงปรากฏการณ์ทางสงัคม วัฒนธรรม และการเมืองทัง้สามไม่ได้เกิดขึน้อย่างเสมอไปทุกส่วน หากแต่
ขึน้กับลกัษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ีอย่างส าคญั บางพืน้ท่ียงัมีการประกอบพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินอย่าง
กว้างขวาง ขณะท่ีในบางพืน้ท่ีกลบัก าลงัเหือดหาย ในบางพืน้ท่ีเกิดการปะทะระหว่าง “คณะใหม่” กับ “คณะ
เก่า” อยา่งแหลมคม ทว่าในบางพืน้ท่ีกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามเกิดขึน้ในลกัษณะประนีประนอม หรือ
บางพืน้ท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างหนาแน่น ทว่าบางพืน้ท่ีเกิดค่อนข้างห่าง จะเข้าใจปรากฏการณ์
เหลา่นีไ้ด้จงึจ าเป็นต้องท าความเข้าใจความจ าเพาะเจาะจงของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นเบือ้งต้น  

บทนีก้ลา่วถึงความจ าเพาะเจาะจงของบ้านกือเม็งทัง้ในส่วนของลกัษณะ พฒันาการ และต านานการ
ตัง้ถ่ินฐาน สภาพเศรษฐกิจ และลกัษณะทางสงัคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในส่วนของความเป็นชาติพนัธุ์
มลายแูละการนบัถือศาสนาอิสลาม เพ่ือเป็นฐานในการท าความเข้าใจพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินในกระแสการ
ต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในพืน้ท่ีในล าดบัตอ่ไป 
 
1. ลักษณะ ประวัต ิและต ำนำนกำรตัง้ถิ่นฐำน 
บ้านกือเม็งตัง้อยู่ในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 ต.อาซ่อง อ.รามนั จ.ยะลา อยู่ระหว่างหลกักิโลเมตรท่ี 6-8 ของถนน
สายรามนั-มายอ แบง่เป็น 3        คือ กือเม็งเหนือ กือเม็งกลาง และกือเม็งใต้ โดยกือเม็งเหนือและกือเม็งก
ลางอยูใ่นเขตหมู ่1 (ซึง่มีบ้านตะโละสะดารวมอยูด้่วย) สว่นกือเม็งใต้อยู่ในเขตหมู่ 2 (ซึ่งมีบ้านแยะรวมอยู่ด้วย) 
กือเม็งเหนือมีประชากร 162 คน 27 ครัวเรือน กือเม็งกลาง 504 คน 90 ครัวเรือน กือเม็งใต้ 411 คน 78 
ครัวเรือน บ้านกือเม็งจึงมีประชากรรวม 1,077 คน 195 ครัวเรือน โดยกือเม็งเหนือและกือเม็งกลางมีพืน้ท่ีรวม 
3,876 ไร่ สว่นกือเม็งใต้มีพืน้ท่ี 1,654 ไร่      
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แผนท่ี 1:             
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อย่างไรก็ดี ในอดีตบ้านกือเม็งตัง้อยู่อีกบริเวณ “แชวอละ” อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 วยั 83 ปี เล่าว่าใน

อดีตผู้คนแถบนีต้ัง้ถ่ินฐานในบริเวณท่ีปัจจุบนัคือบ้านบาโงจือปากอซึ่งอยู่ในเขตหมู่ 3 ต.ท่าธง ติดกบับ้านตะ
โละสะดา เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสูง น า้ท่วมไม่ถึงในฤดูน า้หลาก กับอีกบางส่วนตัง้ถ่ินฐานริมฝ่ังแม่น า้สายบุรี
บริเวณหมู่ 1 ในปัจจบุนั ขณะท่ีบริเวณท่ีตัง้บ้านเรือนในปัจจบุนัในอดีตมีสภาพเป็นทุ่งนา จนเม่ือเร่ิมมีการตดั
ถนนสายรามนั-มายอในชว่งทศวรรษ 2500 ผู้คนจงึเร่ิมอพยพมาตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนในบริเวณทุ่งนามากขึน้จน
เกิดเป็นกลุ่มบ้านขึน้ใหม่ในท่ีสุดและสืบเน่ืองมาจนกระทัง่ปัจจุบนั (แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 มีนาคม 2554) 
ชาวกือเม็งส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในพืน้ท่ี มีบางรายท่ีย้ายเข้ามาผ่านการแตง่งาน และมีบางรายท่ีอพยพมา
จากประเทศมาเลเซีย ดงักรณีมารดาของ “ก๊ะเนะ” (ซึ่งท างานรับจ้างกรีดยางท่ีประเทศมาเลเซียพร้อมกบัสามี
เป็นเวลากว่า 10   แล้ว) ซึ่ง                  ในการหลบหนีทหารญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็น
ต้น        
 พฒันาการการตัง้ถ่ินฐานดงักล่าวสอดคล้องกบัต านานการตัง้ถ่ินฐานสองต านานท่ีเล่าสืบตอ่กนัมาใน
หมู่ชาวกือเม็ง ต านานแรกเล่าว่าในปี พ.ศ. 2353          ป                    “      ”                มนัห์ 
ทว่าตอ่มา “โต๊ะนิ” ได้แข็งข้อและประกาศให้รามนัห์เป็นอิสระจากปตานี เจ้าเมืองปตานีจึงส่งกองทพัมาปราบ 
ทว่าไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากรามนัห์มีกองก าลงัท่ีเข้มแข็ง หลงัจากนัน้ปตานีก็ส่งกองทพัลงมาโจมตีรา
มนัห์อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี และด้วยเหตท่ีุช้างและม้ามีความส าคญัในการศึก เจ้าเมืองรามนัห์จึงได้
มอบหมายให้ “โต๊ะกือเม็ง” และครอบครัวเป็นผู้ รับผิดชอบในการเลีย้งและฝึกช้างศึกและม้าศึกในพืน้ท่ีท่ี
ปัจจุบนัคือบ้านบาโงจือบาเกาะเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสูงน า้ท่วมไม่ถึง พร้อมกันนีเ้จ้าเมืองรามันห์ได้แต่งตัง้ให้  
“โต๊ะกือเม็ง” เป็นหวัหน้าหมูบ้่านท่ีตัง้ขึน้ใหมด้่วย ตอ่มาได้มีการโยกย้ายการตัง้ถ่ินฐานมายงัท่ีตัง้บ้านกือเม็งใน
ปัจจบุนัพร้อมกบัการเปล่ียนช่ือท่ีตัง้ถ่ินฐานแหง่ใหมว่า่กือเม็งตามช่ือของ “โต๊ะกือเม็ง” ซึ่งเป็นผู้น าในการตัง้ถ่ิน
ฐาน กล่าวกันว่า “โต๊ะกือเม็ง” เป็นผู้หญิงสวยผมยาวสลวยและฉลาดหลักแหลม เธอเรียนรู้เวทมนตร์คาถา
นานาชนิดและมีความเช่ียวชาญในการใช้ศาสตราวธุอยา่งยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหอกหรือดาบ อย่างไรก็ดี ชาวกือเม็ง
บางคนกล่าวว่าค าว่า “กือเม็ง” เพีย้นมาจากค าว่า “กึมบงั” ซึ่งแปลว่าเบ่งบาน แต่ด้วยความท่ีค าว่า “กึมบงั” 
ออกเสียงยาก ผู้คนจงึเลือกท่ีจะเรียกช่ือหมูบ้่านของพวกเขาวา่กือเม็งแทน 
 ต านานการตัง้ถ่ินฐานท่ีสองเลา่วา่เดมิทีบริเวณท่ีตัง้หมูบ้่านในปัจจบุนัเป็นท้องทุ่งและท่ีนาท่ีมีแพะมาก 
ต่อมาเม่ือมีการปรับเปล่ียนท้องทุ่งและท่ีนาเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนจึงเรียกช่ือหมู่บ้านว่า  “กาเม็ง”เพ่ือร าลึกถึง
คณุลกัษณะท่ีโดดเดน่ของบริเวณดงักล่าวในอดีต เน่ืองจาก “กาเม็ง” ในภาษามลายูถ่ินแปลว่าแพะ ฉะนัน้ แม้
จะให้ช่ือหมูบ้่านและวางอยูบ่นเร่ืองราวตา่งกนั แตต่ านานการตัง้ถ่ินฐานทัง้สองเร่ืองมีความสอดคล้องกนัในแง่
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ท่ีว่าเดิมทีท่ีตัง้หมู่บ้านในปัจจุบนัเป็นทุ่งนาและเพิ่งจะมีการเคล่ือนย้ายกันมาตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนในบริเวณ
ดงักลา่วภายหลงั   

นอกจากต านานทัง้สอง ต านานการตัง้ถ่ินฐานท่ีเลา่กนัในหมูช่าวกือเม็งอีกต านานเลา่ว่าค าว่า “กือเม็ง” 
เพีย้นมาจากค าว่า “ลือเม็ง” ซึ่งเป็นภาษามลายูถ่ินแปลว่าหอก โดยเล่ากันว่าในอดีตมีขบวนศึกเคล่ือนผ่าน
บริเวณท่ีตัง้หมู่บ้านในปัจจุบนัและหอกซึ่งติดตัง้อยู่บนหลงัช้างศึกได้ร่วงหล่นลงและถูกปล่อยทิง้ไว้ ต่อมาจึง
เรียกบริเวณนีว้า่ “ลือเม็ง” เพ่ือร าลกึถึงเหตกุารณ์ท่ีหอกตกลงดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ต านานการตัง้ถ่ินฐานต านาน
นีไ้มไ่ด้กลา่วถึงการย้ายบริเวณการตัง้ถ่ินฐานเหมือนเชน่ในสองต านานข้างต้น  

 
ต านานการตัง้ถ่ินฐานท่ีแพร่หลายและได้รับการยอมรับมากท่ีสุดในหมู่ชาวกือเม็งคือต านาน “โต๊ะกือ

เม็ง” ทัง้นีก็้เพราะว่าก่อนหน้าปี พ.ศ. 2553 บ้านกือเม็งมีช่ือทางการว่าบ้านกาเม็ง ซึ่งสอดคล้องกบัต านานการ
ตัง้ถ่ินฐานเร่ืองท่ีสอง ซึ่งแม้ชาวกือเม็งจ านวนมากจะไม่เห็นด้วยกับช่ือดงักล่าวแตก็่ไม่ได้เคล่ือนไหวหรือแสดง
ความไมพ่อใจมากนกั ส่วนใหญ่จะเพียงแตบ่น่กนัเองแล้วก็เงียบไป ทว่าหลงัจากพ่อแม่ของเด็กจ านวนหนึ่งถกู
รบเร้าจากลูกชายท่ีไปแข่งขันฟุตบอลกับหมู่บ้านหรือต าบลอ่ืนก็ส่งผลให้เกิดความพยายามท่ีจะแก้ไขช่ือ
หมูบ้่านเป็นกือเม็งในท่ีสดุ โดยเดก็เหลา่นีเ้ลา่ให้พอ่แมข่องพวกเขาฟังวา่ทกุครัง้เวลาลงสนามแข่งขนัฟุตบอลจะ
ถกูทีมคู่แข่งล้อเลียนต่างๆ นานาเก่ียวกับช่ือหมู่บ้าน เช่น “แบ๊ะ แบ๊ะ ทีมแพะมาแล้ว” สร้างความอบัอายและ
อัปยศอดสูให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก พวกเขาจึงบอกให้พ่อแม่ไปแจ้งกับผู้ น าทางกา รท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน ให้ด าเนินการเปล่ียนช่ือหมู่บ้านเสีย หลงัจากนัน้
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่องในขณะนัน้ซึ่งเป็นชาวกือเม็งได้แจ้งเร่ืองนีใ้ห้นายพระนาย 
สวุรรณรัต เลขาธิการศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ทราบในการประชมุร่วมกนัครัง้
หนึ่ง โดยนายพระนายรับปากในท่ีประชุมว่าจะด าเนินการให้ จนสุดท้ายก็ได้เปล่ียนช่ือหมู่บ้านจากกาเม็ง
เป็นกือเม็งในท่ีสดุ  
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ภาพ 1:            การเปล่ียน             
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ทัง้นี ้สาเหตท่ีุชาวกือเม็งเลือกท่ีจะตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่กือเม็งรวมทัง้ยอมรับต านาน “โต๊ะกือเม็ง” มากท่ีสดุ 
นอกจากจะเป็นเพราะความภาคภูมิใจในคณุสมบตัิท่ีเพียบพร้อมและโดดเด่นของ “โต๊ะกือเม็ง” แล้ว ยงัเป็น
เพราะวา่พวกเขามีสายสมัพนัธ์กบัเมืองรามนัห์ในหลายลกัษณะ เชน่ ชาวกือเม็งบางคนเล่าว่าบิดาของทวดของ
เขาเป็นควาญช้างให้กบัเจ้าเมืองรามนัห์ มีหน้าท่ีในการจบัและฝึกช้างศกึส าหรับการท าสงครามกบัเมืองปตานี 
เขายงัเลา่ตอ่ด้วยวา่ทวดของเขาเป็นบตุรีบญุธรรมของเจ้าเมืองรามนัห์ และถึงแม้ทวดของเขาจะไม่ได้พ านกัอยู่
ในวงัรามนัห์ แต่เธอก็ได้รับอนุญาตให้เข้าออกวงัรามนัห์ได้อย่างอิสระรวมทัง้ได้ผ่านพิธีส าคญัของราชส านกั 
เชน่ การเจาะหดู้วยอปุกรณ์ในวงั นอกจากนี ้เขาเลา่วา่เจ้าเมืองรามนัห์มกัเดินทางมาเย่ียมทวดของเขาท่ีกือเม็ง
พร้อมกับน าของขวัญพิเศษมามอบให้ด้วย ขณะท่ีทวดของเขามีหน้าท่ีจัดพิธีต้อนรับเจ้าเมืองรามันห์อย่าง
ยิ่งใหญ่ ชาวกือเม็งคนนีย้งักลา่วตอ่ไปอีกวา่นอกเหนือจากทวดของเขาแล้วยงัมีผู้หญิงกือเม็งอีกหลายคนท่ีเป็น
บตุรีบญุธรรมของเจ้าเมืองรามนัห์  
 นอกจากนี ้ชาวกือเม็งมีความสมัพนัธ์กบัราชส านกัรามนัห์ในลกัษณะอ่ืนด้วย เช่น ชาวกือเม็งคนหนึ่ง
เล่าว่ายายของเขาเป็นแม่ครัวในวงัรามนัห์เพราะความท่ีเธอมีความช านาญในการปรุงอาหารอย่างมากและ
ช่ือเสียงของเธอก็โดง่ดงัไปทัว่จนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ครัวของวงัรามนัห์ในท่ีสุด ยายของเขาได้รับรางวลั
จากเจ้าเมืองรามันห์เป็นสิ่งตอบแทนแม้ว่าปัจจุบนัรางวัลเหล่านัน้จะสาบสูญหมดแล้ว นอกจากนี ้ช่างทอง
ชาวกือเม็งท่ีมีฝีมือและมีช่ือเสียงมากคนหนึ่งได้รับการมอบหมายให้ท าเคร่ืองทองต่างๆ เช่น สร้อยคอ แหวน 
ก าไล และสร้อยข้อมือ เป็นต้น ให้กบัเจ้าเมืองรามนัห์และเชือ้พระวงศ์องค์อ่ืนๆ ปัจจบุนับ้านของช่างทองคนนี ้
ตัง้อยูต่รงข้ามมสัยิดกือเม็งใต้ ทว่าไม่คอ่ยมีคนอยู่เน่ืองจากลกูหลานของเขาส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืนรวมทัง้ได้
ขายเคร่ืองทองท่ีเขาได้ผลิตขึน้ไปหมดแล้ว     
 ด้วยความท่ีชาวกือเม็งในอดีตมีความจงรักภกัดีตอ่ราชส านกัรามนัห์คอ่นข้างสงู เจ้าเมืองรามนัห์จึงได้
พระราชทานต้นลองกองให้เป็นรางวลั โดยต้นลองกองพระราชทานนีป้ลกูในป่าริมแม่น า้สายบรีุซึ่งปัจจบุนัป่านี ้
เป็นสวนยางพาราของชาวกือเม็งคนหนึ่ง นอกจากนี ้หลังจากท่ี “โต๊ะกือเม็ง” เสียชีวิต ร่างของเธอถูกฝังใน
สุสานริมแม่น า้สายบุรีเช่นกัน ถึงแม้ไม่มีการจัดพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองรามันห์ (โต๊ะนิ) และผู้ ก่อตัง้หมู่บ้าน 
(โต๊ะกือเม็ง) เป็นการเฉพาะ ทวา่บคุคลในต านานทัง้คูม่กัได้รับการเอย่ถึงหรือบวงสรวงในพิธีบวงสรวงวิญญาณ
บรรพบรุุษและพิธีกรรมอ่ืนๆ   
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ภาพ 2: สสุาน “โต๊ะนิ” 
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 ทัง้นี ้การท่ีชาวกือเม็งมีความผกูพนัและภกัดีตอ่ราชส านกัรามนัห์มีความส าคญั เพราะชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยมกัถูกเหมารวมว่าเป็นดินแดนของอาณาจกัรปัตตานีโดยมีลงักาสุกะเป็นอาณาจกัรก่อนหน้า 
ขณะท่ีเมืองท่ีอยูด้่านในโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือรามนัห์ถกูนบัโดยประวตัิศาสตร์นิพนธ์ชาตินิยมไทยและมลายูว่า
เป็น “โครงการของสยาม” (A unilateral Siamese Initiative) ในความพยายามท่ีจะสลายหวัเมืองท่ีแข็งข้อเช่น
ปัตตานีให้กลายเป็นรัฐขนาดเล็กท่ีสามารถจดัการได้ง่ายขึน้ (King 2009: 487) และตอ่มาทัง้ขบวนการแยก
ดินแดนในอดีตและผู้ ก่อความไม่สงบในปัจจุบันต่างล าเลิกประวัติศาสตร์ปัตตานีท่ียิ่งใหญ่ในการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับเป้าหมายและวิธีการของพวกตน อย่างไรก็ดี King เสนอว่ารามนัห์ด ารงอยู่ในฐานะรัฐ
อิสลาม (Sultanate) ท้องถ่ินซึ่งมีการท าเหมืองแร่ดีบุกเป็นฐานเศรษฐกิจเม่ือตอนท่ีสยามสลายอาณาจักร
ปัตตานีและแทนท่ีด้วย “เจ็ดหวัเมือง” (เพิ่งอ้าง: 485-91) ขณะท่ีความสมัพนัธ์อนัลึกซึง้และเหนียวแน่นของ
ชาวกือเม็งตอ่ราชส านกัรามนัห์ยิ่งตอกย า้การด ารงอยูแ่ละนยัส าคญัของเมืองรามนัห์ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในแง่ของ
การมีปัตตานีเป็นศตัรูส าคญั ฉะนัน้ การท่ีขบวนการแยกดินแดนในอดีตและผู้ก่อความไม่สงบในปัจจบุนัอาศยั
ประวัติศาสตร์อาณาจกัรปัตตานีเป็นสิ่งปลุกเร้าชาวมลายูมุสลิมในพืน้ท่ีจึงสร้างความกระอักกระอ่วนให้กับ
ชาวกือเม็งอยูไ่มน้่อย ดงัค ากลา่วของ “มง” ท่ีวา่ “ชาวบ้านก็รู้สกึล าบากใจเหมือนกนัถ้าจะให้ยอมรับเฉพาะเร่ือง
ความยิ่งใหญ่ของปัตตานีเพราะว่าปัตตานีในอดีตเป็นศตัรูกบัรามนัห์ แล้วคนกือเม็งบางคนก็มีเชือ้เจ้าเมืองรา
มนัห์หรือเคยท างานในวงัหรือว่าท าอย่างอ่ืนให้ จริงๆ แล้วคนกือเม็งเป็นพวกรักอิสระมากกว่า” (มง, สมัภาษณ์ 
30 มีนาคม 2554)     
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แผนภมูิ 1:                           ธ์ชาตินิยมไทยและปัตตานี 

 

ก่อน พ.ศ. 2359                     อาณาจกัรปตานี 

 

 พ.ศ. 2359                   ปัตตานี              หนองจิก               ยะหร่ิง                รำมันห์              ยะลา              สายบรีุ                  ระแงะ 

   

 

 

 พ.ศ. 2444                                                                                    ดินแดนเจ็ดหวัเมือง 

  

                                   

พ.ศ. 2449                                                                                        มณฑลปัตตานี 

 

                                                           ปัตตานี                    สายบรีุ                             ยะลา                              นราธิวาส                    

  

                                                                    

 

พ.ศ. 2475                                                                                                จงัหวดัยะลา                       จงัหวดันราธิวาส 

 

 

(ท่ีมา: Anuar Nik Mahmud 1994, Farouk 1984, Idris 1995, Nantawan 1976, 1977) 
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2. สภำพเศรษฐกิจ  
บ้านกือเม็งเป็น “ชมุชนเกษตรกรรม” ในความหมายท่ีว่าระบบเศรษฐกิจหลกัหรือว่ารายได้หลกัของสมาชิกใน
ชุมชนมาจากภาคเกษตร ในอดีตชาวกือเม็งปลูกข้าวในบริเวณท่ีตัง้บ้านเรือนในปัจจุบันทัง้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและเพ่ือขาย รวมทัง้ท าสวนยางและสวนไม้ผลผสมผสานควบคูก่นัไป ทว่าหลงัจากท่ียางพาราราคาดี 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก “โครงการพฒันา” ของรัฐ เช่น 
โครงการสร้างอา่งเก็บน า้ ชาวกือเม็งเลิกท านาและหนัมาท ายางพาราอย่างเข้มข้นเม่ือ 2                 โดย
ท่ีนาส่วนหนึ่งถูกปรับเปล่ียนเป็นท่ีตัง้บ้านเรือน ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณท่ีสูงถูกปรับเปล่ียนเป็นสวน
ยางพารา ขณะท่ีสว่นท่ีเป็นท่ีลุม่จ านวนหนึ่งถกูปล่อยทิง้ร้าง ส่วนสวนไม้ผลผสมผสานส่วนใหญ่ถกูปรับเปล่ียน
เป็นสวนยางพาราเชิงเด่ียว    

ปัจจบุนัชาวกือเม็งแทบทกุครัวเรือนเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจยางพาราในฐานะแหล่งรายได้หลกั โดย 153 
             195 ครัวเรือนหรือประมาณร้อยละ 78 ของครัวเรือนทัง้หมดถือครองสวนยางพาราเฉล่ียครัวเรือน
ละ 9.7             16                                 ทัง้นี ้นอกจากตดัยางพาราด้วยตนเองแล้ว ชาวกือเม็งราย
ท่ีมีสวนยางพาราขนาดใหญ่และหลายแปลงมกัให้ชาวกือเม็งรายอ่ืนโดยเฉพาะรายท่ีไมมี่สวนยางพาราเป็นของ
ตนเองตัดยางให้ โดยแบ่งรายได้ร้อยละ 60/40 ระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับคนตัด นอกจากนี ้
                                                                                            เพ่ือ
น ามาขายท่ีร้านรับซือ้ด้วย ชายหนุ่มจ านวนมากเป็นลกูจ้างร้านรับซือ้ผลผลิตยางพาราในการบรรทกุขีย้างและ
ยางแผน่ด้วยรถจกัรยานยนต์ดดัแปลงจากสวนมายงัร้านรวมทัง้ท างานอ่ืนๆ ในร้าน ปัจจบุนับ้านกือเม็งมีร้านรับ
ซือ้ผลผลิตยางพาราจ านวน 6 ร้าน โดยนอกเหนือจากการซือ้ขายผลผลิตยางพารา เจ้าของร้านเหล่านีมี้สวน
ยางพาราเป็นของตนเองซึ่งจ้างให้ชาวกือเม็งรายอ่ืนกรีดให้ในอัตราการแบ่งร้อยละ 60/40 (เจ้าของ/คนตดั) 
เชน่กนั ชาวสวนยางท่ีน าผลผลิตมาขายท่ีร้านเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นชาวกือเม็ง แตก็่มีชาวสวนยางจากตะโละสะ
ดาท่ีอยู่ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตรน าผลผลิตยางพารามาขายด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาตดัยาง
ให้กบัเจ้าของร้านเหลา่นี ้
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ภาพ 3: ร้านรับซือ้ผลผลิตยางพารา 
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นอกเหนือจากเศรษฐกิจยางพารา ชาวกือเม็งจ านวนหนึ่งเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจการเกษตรประเภทอ่ืน

อีก เช่น สวนไม้ผล ผักสวนครัว วัว และแพะ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งรายได้เส ริม นอกจากนี ้ชาวกือเม็งบางคน
เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร เช่น ร้านขายของช าซึ่งมีจ านวน 5 ร้าน ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์จ านวน 
2 ร้าน ร้านขายก๋วยเตี๋ยว 2 ร้าน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ธุรกิจเหล่านีมี้ฐานะเป็นแหล่งรายได้เสริมเน่ืองจากเจ้าของ
กิจการส่วนใหญ่ตา่งมีสวนยางพาราซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพวกเขาให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกหรือ
เป็นแหลง่รายได้หลกัของครัวเรือน     
 ในท านองเดียวกนั แม้มี “ร้านน า้ชา” จ านวน 7 ร้าน แตมี่เพียง 1 ร้านเทา่นัน้ท่ีเป็นแหล่งรายได้หลกัของ
เจ้าของร้าน นอกจากนี ้แม้ชาวกือเม็งบางคนเดินทางไปท างานในประเทศมาเลเซีย ทว่าส่วนใหญ่จะท างาน
รับจ้างกรีดยางในสวนยางพาราของชาวมาเลเซีย มีเพียงไม่ก่ีรายท่ีท างานในธุรกิจร้านอาหาร ขณะเดียวกนัมี
ชาวกือเม็งน้อยมากท่ีท างานอกภาคเกษตรจ าพวกรับราชการและบริษัทเอกชน ฉะนัน้ จงึสามารถกล่าวได้ว่ากือ
เม็งเป็นท้องถ่ินท่ีมียางพาราเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัเช่นเดียวกับท้องถ่ินอ่ืนๆ โดยทัว่ไปในเขตจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้   
 
 เศรษฐกิจยางพาราท่ีคกึคกัส่งผลให้มีคนย้ายเข้ามาอาศยัและท ามาหากินในกือเม็งจ านวนมาก ส่วน
ใหญ่ผา่นทางการแตง่งานเพราะเห็นวา่มีชอ่งทางในการประกอบอาชีพมากกวา่โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ี
ท่ีพวกเขาจากมา เชน่ “แบยิม้” บ้านเดมิอยู ่อ.สายบรีุ จ.ปัตตานี กล่าวว่าสาเหตท่ีุเขาเลือกท่ีจะย้ายมาอยู่อาศยั
และท ามาหากินท่ีกือเม็งหลงัแตง่งานกบัผู้หญิงกือเม็งคนหนึง่วา่  
 

“เราย้ายมาอยู่กือเม็งเม่ือ 19 ปีท่ีแล้ว ตอนแรกเรากับแฟนพกัอยู่ท่ีบ้านเราท่ีสายบุรี
หลงัแตง่งานใหม่ๆ  แตว่า่อยูท่ี่นัน่ไมมี่งานท า ก็เลยย้ายมาอยู่กบับ้านแฟนท่ีน่ี เราตดัยางแล้วก็
ปลกูผกัขายด้วย อยู่ท่ีน่ีสบายมากเพราะว่ามีงานให้ท าเยอะแยะแล้วก็ไม่มีเร่ืองต้องกงัวล ต่ืน
ตอนเช้าก็ไปตดัยาง กลบัมาบ้านแล้วก็นอนกลางวนั ต่ืนอีกทีตอนบ่ายแล้วก็เท่ียวเดินเล่นนัง่
คุยกับเพ่ือน กลางคืนท่ีน่ีก็สนุกมาก ไม่เหงาเลย เป็นหมู่บ้านท่ีมีชีวิตชีวามาก” (แบยิม้, 
สมัภาษณ์ 26 เมษายน 2554)   

 
ในท านองเดียวกัน “เด๊ะซะ” บ้านเดิมอยู่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กล่าวว่าสาเหตท่ีุเธอย้ายมาอยู่กือเม็ง

พร้อมกับสามีหลังไม่มีงานท าอยู่หลายเดือนท่ีบ้านหลงัแต่งงานเป็นเพราะว่า “ท่ีน่ี [กือเม็ง] หางานง่ายมาก 
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นอกจากตดัยางแล้วท่ีน่ีเราสามารถปลกูผกัหาปลา ชีวิตท่ีน่ีมนัสบายมากเลย” (เด๊ะซะ, สมัภาษณ์ 31 ตลุาคม 
2554)        
 นอกจากนี ้การท่ีกือเม็งเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถหางานได้ง่ายเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีส่งผลให้นกัเรียนจ านวนมาก
ไมสู่้จะให้ความส าคญักบัการศกึษาและเป็นเหตใุห้จ านวนหนึง่ออกจากโรงเรียนกลางคนั เช่น “อาเด๊ะ” เด็กชาย
วยั 10 ขวบกลา่ววา่นอกจากความน่าเบื่อของชัน้เรียนและการบ้านจ านวนมาก สาเหตท่ีุเขาออกจากโรงเรียนก็
เพราะว่า “เท่ียวเล่นในหมู่บ้านสนุกกว่าเยอะ จะเล่นท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้อย่างท่ีเราต้องการ ไม่มีใครคอยห้าม 
คอยดา่ หรือว่าลงโทษเรา แล้วเราก็ท างานหาเงินเองได้ด้วย เรารับจ้างท างานหลายอย่างในหมู่บ้าน เก็บขีย้าง 
แล้วก็งานอ่ืน ท างานแคส่ามส่ีชัว่โมงก็ได้เงินแล้วร้อยบาท ก็พอแล้ววนัหนึ่ง เวลาท่ีเหลือก็เล่นอยู่แถวๆ หมู่บ้าน
น่ีแหละ” (อาเด๊ะ, สมัภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2554) เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเร่ืองปกติท่ีจะเห็นเด็กและวยัรุ่นจ านวน
มากโดยเฉพาะผู้ชายท่ีเท่ียวเลน่อยูใ่นหมูบ้่านแม้จะเป็นในวนัและเวลาเรียนก็ตาม      
  
 นอกจากนี ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางกิจกรรม เชน่ ร้านน า้ชา มีนยัทางสงัคมและวฒันธรรม เน่ืองจาก
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีชาวกือเม็งโดยเฉพาะผู้ชายมาพบปะพดูคยุและประกอบกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั โดยกือเม็ง
มีร้านน า้ชา 5    นตัง้ขนานไปกบัถนนสายรามนั-มายอซึ่งตดักลางหมู่บ้าน ส่วนอีก 2 ร้านตัง้อยู่ด้านในหมู่บ้าน
หรือ “ก าปง” ของกือเม็งกลาง โดยร้านน า้ชาใน “ก าปง” 2 ร้านนีเ้ปิดตัง้แตเ่ช้าตรู่ไปจนกระทัง่พลบค ่า ส่วนร้าน
ริมถนนร้านหนึ่งเปิดเฉพาะช่วงเช้า ขายน า้ชากาแฟและอาหารเช้าหลากชนิดโดยเฉพาะข้าวย า ถัดมาอีกร้าน
เร่ิมขายตัง้แต่ช่วงบ่ายไปจนกระทัง่ค ่า เน้นน า้ชากาแฟและขนมท้องถ่ิน ส่วนช่วงเย็นถึงค ่ามีการขายกับข้าว
ควบคู่ไปด้วย ร้านน า้ชาทัง้สองร้านนีต้ัง้อยู่ในกือเม็งใต้หรือในเขตหมู่ 2 ส่วนอีก 2 ร้านท่ีอยู่ถัดมาซึ่งอยู่ในกื
อเม็งกลางหรือในเขตหมู่ 1 เปิดตัง้แตพ่ลบค ่าไปจนกระทัง่ดึก ร้านหนึ่งเน้นน า้ชากาแฟและขนมขบเคีย้วจาก
โรงงาน ขณะท่ีอีกร้านไม่สนใจกบัการขายมากนกั จะให้ความส าคญักบัการขายเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนท่ี
จะเป็นเพียงร้านเดียวท่ีขายส้มต า ย ามะมว่ง รวมทัง้ลกูชิน้และไส้กรอกปิง้ ส่วนร้านน า้ชาอีกร้านตัง้อยู่ในกือเม็ง
เหนือ เพิ่งเปิดใหม่ เป็นของบตุรชายคนเดียวของอดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 เปิดตัง้แตเ่ช้าจนกระทัง่บา่ยแก่ ขายน า้
ชากาแฟและอาหารเช้า        
 ร้านน า้ชาแตล่ะร้านมีลกูค้าประจ าตา่งกนั ร้านริมถนนใหญ่ซึ่งเปิดขายตัง้แตเ่ช้าตรู่มกัเนืองแน่นไปด้วย
ลกูค้าผู้หญิงซึ่งต่างพากนัมาซือ้หาอาหารเช้าโดยเฉพาะข้าวย าส าหรับลูกและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว และ
เพราะความท่ีเจ้าของร้านหรือคนขายเป็นผู้หญิง โต๊ะกลางด้านในร้านจึงมกัถกูยึดครองโดยลกูค้าผู้หญิงซึ่งมกั
นัง่ด่ืมน า้ชา รับประทานอาหารเช้า และพูดคยุกันอย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ดี ลูกค้าผู้หญิงกลุ่มนีค้่อนข้างมี
ฐานะ ไม่ใช่ “ชาวบ้าน” ธรรมดาท่ีมักซือ้อาหารกลับไปรับประทานท่ีบ้านร่วมกับสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ 
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มากกว่า ร้านน า้ชาอีกร้านท่ีอยู่ติดกนัซึ่งเปิดตัง้แตบ่า่ยจนถึงค ่าเป็นท่ีชมุนมุกนัของบรรดา “คอการเมือง” ส่วน
ร้านน า้ชาท่ีขายขนมขบเคีย้วนานาชนิดมกัคลาคล ่าไปด้วยผู้ชาย ตัง้แตเ่ด็กประถม วยัรุ่น วยัฉกรรจ์ จนกระทัง่
วยักลางคน ขณะท่ีร้านของบตุรชายอดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 มกัมีคนท่ีอยู่ในขัว้การเมืองเดียวกบัอดีตผู้ ใหญ่บ้าน
เป็นลกูค้าหลกัและลกูค้าประจ า ชายชาวกือเม็งสว่นใหญ่ไปร้านน า้ชาอย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ แตบ่างคนก็ไปวนั
ละ 2 ครัง้ คือ ตอนเช้า 1 ครัง้ และในตอนเย็นหรือค ่าอีก 1 ครัง้ และมกันัง่เล่นท่ีร้านประมาณคร่ึงหรือ 1 ชัว่โมง 
สว่นผู้หญิงนิยมไปซือ้น า้ชาและอาหารเช้าท่ีร้านวนัละ 1 ครัง้ และสว่นใหญ่นิยมซือ้กลบัไปด่ืมหรือรับประทานท่ี
บ้านมากกวา่     
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ภาพ 4:            
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นอกจากร้านน า้ชา สถานท่ีอีกแห่งท่ีชาวกือเม็งนิยมนัง่เล่นพดูคยุกนัคือศาลาหน้าบ้านหรือริมถนน ซึ่ง

บางแห่ง (โดยเฉพาะศาลาขนาดใหญ่ริมถนน) ถูกใช้เป็นจุดแจกจ่ายยาของหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีหรือ
โรงพยาบาล เป็นจดุแจกของบริจาค เป็นจดุส าหรับประกอบธุรกิจปร่ิมกฎหมายในยามวิกาล รวมทัง้เป็นจดุแวะ
พกัหรือรวมพลของหนว่ยทหารในการเดนิลาดตระเวนหมูบ้่าน ศาลาสว่นใหญ่สร้างขึน้ด้วยไม้ หลงัคามงุด้วยใบ
จากหรือกระเบือ้งดนิเผา ตัง้อยูห่น้าบ้านขนานไปกบัถนนใหญ่หรือวา่ทางเดนิหากเป็นกรณีท่ีอยู่ด้านในเข้าไป มี
หลายขนาด มีตัง้แตข่นาดเล็กรองรับคนได้ประมาณ 5 คน ไปจนถึงขนาดใหญ่สามารถจคุนได้มากถึง 20 คน 
ศาลาแต่ละแห่งมี “ขาประจ า” และมักมีคนนั่งเล่นพูดคุยหนาแน่นในช่วงเย็นจนถึงค ่า แต่บางแห่งก็มี 
“ผู้ใช้บริการ” ใน “ยามวิกาล” สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมปร่ิมกฎหมายประเภทตา่งๆ    
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ภาพ 5:            
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ทัง้นี ้ร้านน า้ชาและศาลาท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวาได้ดงึดดูใจให้คนจากท่ีอ่ืนพากนัเดินทางมา “เท่ียว” กือ
เม็งเป็นจ านวนมาก เช่น “แบนงัตา” ชาว อ.บนันงัสตา จ.ยะลา ซึ่งแตง่งานกับผู้หญิงกือเม็ง นิยมเดินทางมา
เท่ียวและค้างคืนท่ีกือเม็งด้วยเหตผุลท่ีวา่  

 
“เพราะว่าท่ีน่ีสนุก บ้านเราท่ีนังตาเงียบมากเพราะว่ามีประกาศเคอร์ฟิว ร้านปิดกัน

ตัง้แตย่งัไมค่ ่าดี ร้านท่ีเปิดอยูม่ัง่ก็เงียบมาก ไมมี่คนเลย แตว่า่ท่ีกือเม็งน่ีร้านน า้ชาเปิดกลางคืน
หลายร้าน แล้วก็เปิดดกึด้วย คนก็เยอะด้วย แล้วคนกือเม็งนิสยัดี เราก็เลยชอบมาเท่ียวท่ีน่ีแล้ว
ก็คยุกบัคนตามศาลา ร้านน า้ชามัง่ สนกุมากเลย เราก็เลยชอบมาท่ีน่ีถ้ามีโอกาส เราไม่อยาก
อยูบ้่านเฉยๆ มนันา่เบื่อ” (แบนงัตา, สมัภาษณ์ 15 กนัยายน 2554) 

 
 นอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกติแล้ว กือเม็งยงัมีธุรกิจปร่ิมกฎหมายท่ีคกึคกัด้วย ได้แก่ ธุรกิจ
น า้ต้มใบกระท่อม ทัง้นี ้ใบกระท่อมถูกจัดประเภทเป็นสารเสพติดประเภท 5                           
        จ่ายแ   แ                                   แ       การต้มน า้ใบกระท่อมขายจึงเป็นธุรกิจ
ผิดกฎหมาย อยา่งไรก็ดี ในกือเม็งมีผู้ผลิต/ผู้ขายน า้ต้มใบกระทอ่มจ านวนหนึ่งและสาเหตท่ีุธุรกิจดงักล่าวคกึคกั
ในกือเม็งมีความสลบัซับซ้อนพอสมควร กล่าวคือ ชาวกือเม็งเล่าว่านอกจากผลก าไรอย่างงามแล้ว การไม่มี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในพืน้ท่ีเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบก่อให้เกิดโอกาสอันวิเศษส าหรับธุรกิจผิดกฎหมาย
ประเภทนี ้ขณะเดียวกันเง่ือนไขนีก็้ได้รับการหนุนเสริมด้วยการท่ีทหารในค่ายท่ีตัง้ในพืน้ท่ีบางคนเป็นลูกค้า
ประจ าและบางคนเป็นผู้ให้ “ความคุ้มครอง” ธุรกิจดงักลา่ว     

นอกจากนี ้การท่ีนาย “มาเนาะ” อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 “ใส่เกียร์ว่าง” เพราะกลัวว่าคนท่ี “มีเอ่ียว” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัรุ่นเลือดร้อนจะสร้างความเดือดร้อนให้กบัเขาก็ยิ่งส่งผลให้ธุรกิจน า้ต้มใบกระท่อมในกือ
เม็งขยายตวัง่ายยิ่งขึน้ เขากล่าวว่า “เราจ าเป็นต้องท าเป็นมองไม่เห็นพวกน า้กระท่อมเพราะว่าไม่อยากจะมี
ปัญหากบัพวกเดก็วยัรุ่น พวกนีม้นัอาจมาเผารถเผาอะไรของเราได้ถ้าไปขดัขวางพวกมนั เรายอมรับกบัต ารวจ
แล้วก็นายอ าเภอวา่ในหมู่บ้านเรามีน า้กระท่อม เราจะให้ความร่วมมือถ้าหากว่าพวกเขาจะเข้ามาจบั จะปล่อย
ให้จบัเลย แตว่า่เราจะไม่เป็นคนจบัเองเพราะว่าเราไม่อยากถกูพวกต้มน า้กระท่อมแล้วก็พวกเด็กวยัรุ่นท่ีกินกนั
เกลียดเอา เราทนแรงเสียดทานไม่ไหวหรอก แตเ่ราก็บอกพวกนัน้ว่าเราจะไม่ช่วยเหลือหรือว่าประกันตวัให้ถ้า
หากวา่ใครถกูจบั” (มาเนาะ, สมัภาษณ์ 21 กนัยายน 2554) เพราะเหตนีุ ้กือเม็งจึงมกัคลาคล ่าไปด้วยลกูค้าน า้
ต้มใบกระท่อมตลอดทัง้วนัและตอ่เน่ืองไปจนกระทัง่กลางคืน ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายรุะหว่าง 15-30 ปี
และจ านวนมากมาจากหมู่บ้านและต าบลห่างไกลท่ีซึ่งกล่าวกนัว่าผู้ ใหญ่บ้านและก านนั “เอาจริง” กบัปัญหา
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น า้ต้มใบกระทอ่ม ชาวกือเม็งจ านวนมากกล่าวว่าวยัรุ่นชายในกือเม็งประมาณร้อยละ 70 ด่ืมน า้ต้มใบกระท่อม 
ทัง้ประเภทท่ีด่ืมเป็นประจ าและประเภทท่ีด่ืมเป็นครัง้คราว  

น า้ต้มใบกระท่อมเปล่ียนชีวิตของเด็กวยัรุ่นชายในกือเม็งคอ่นข้างมาก “จามุ” กบั “แดมอ” ท่ีอยู่ในวยั 
50 ตอนต้นและ 40 ตอนปลายตามล าดบักล่าวว่าในอดีตวยัรุ่นชายซึ่งรวมถึงพวกเขาไม่ชอบอยู่บ้านหรือว่า
เท่ียวเตร่อยู่ในหมู่บ้าน พวกเขามกัจะพยายามหาโอกาสไปเท่ียวในตวัจงัหวดัเพ่ือหาประสบการณ์ในเมืองและ
วิถีชีวิตทนัสมยัหรือไม่ก็ไปสถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือในท่ีไกลๆ “จามุ” กล่าวว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในวยัเด็กนอก
หมู่บ้านและกลบัมาบ้านเฉพาะในเทศกาลส าคญัเท่านัน้ นอกจากนี ้เขาเล่าว่าวยัรุ่นชายในยุคก่อนชอบแซว
ผู้หญิงโดยเฉพาะเม่ือผู้หญิงเดินหรือข่ีจกัรยานผ่านมา ทว่าวยัรุ่นชายสมยันีไ้ม่สนใจท าในสิ่งเหล่านีอี้กต่อไป 
พวกเขาชอบเท่ียวเตร่อยู่ในหมู่บ้านและสุมหวักันในท่ีลบัตาเช่นป่าริมแม่น า้ลกัลอบด่ืมน า้ต้มใบกระท่อม พวก
เขาแทบจะไม่เคยแซวผู้หญิงเลย (จาม,ุ สมัภาษณ์ 11 กมุภาพนัธ์ 2555) ชาวกือเม็งบางคนกล่าวว่าน า้ต้มใบ
กระท่อมได้พรากชีวิตของวยัรุ่นชายในหมู่บ้านไปเสียสิน้ หลายคนกังวลกับปัญหานีแ้ต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร
และไม่กล้าท้าทายพวกท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจนี ้พวกเขากล่าวว่าสถานการณ์เลวร้ายลงเม่ือทหารท่ีประจ าอยู่ใน
คา่ยในพืน้ท่ีจ านวนหนึ่งเป็นลูกค้าและบางรายก็เป็นผู้ดแูลหรือให้ความคุ้มครองธุรกิจนี ้ทัง้นีย้งัไม่นบัรวมข้อ
สงสยัของพวกเขาจ านวนไมน้่อยท่ีวา่สาเหตท่ีุน า้ต้มใบกระทอ่มระบาดหนกัในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ท่ีมี
ดา่นตรวจแน่นหนาและมีเจ้าหน้าท่ีจ านวนมากปฏิบตัิการในพืน้ท่ีเป็น “แผนสมคบคิด” ของรัฐไทยในการตดั
ก าลังหรือว่าขจัดพวกเขาออกจากดินแดนแห่งนี ผ้่านการท าให้เยาวชนมลายูมุสลิม “ติดน า้กระท่อมกัน
งอมแงม”        
 
3. ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม 
ในเชิงชาติพันธุ์  ชาวกือเม็งเป็น “ชาวมลายู”2 (ยกเว้นบางคนท่ีแต่งงานเข้ามาจากภาคอ่ืน) นับถือศาสนา
อิสลาม พวกเขาพดูภาษามลายถ่ิูนรามนัห์ซึ่งตา่งจากภาษามลายูมาตรฐานหรือภาษามลายูกลางรวมทัง้ตา่ง
เล็กน้อยจากภาษามลายถ่ิูนปัตตานีซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกของคาบสมุทรมลายู และเพราะเหตท่ีุภาษามลายู
ถ่ินรามนัห์เป็นภาษาพดู ไม่ใช่ภาษาเขียน ชาวกือเม็งจ านวนมากโดยเฉพาะตัง้แตว่ยักลางคนขึน้ไปไม่สามารถ
อ่านหรือเขียนภาษามลายูได้ ไม่ว่าจะเป็นท่ีเขียนด้วยอักษรอาหรับ (ยาวี) หรือท่ีเขียนด้วยอักษรโรมัน (รูมี) 
เน่ืองจากพวกเขาไมไ่ด้เรียนการอา่นและเขียนภาษามลายอูยา่งจริงจงัเหมือนเชน่เดก็ในปัจจบุนั   

                                                           
2 ค าวา่ “ชาวมลาย”ู ในท่ีนีม้ีความหมายในเชิงกลุม่ชาติพนัธุ์ ไมใ่ช่เชือ้ชาติหรือในเชิงพนัธุกรรมศาสตร์ เพราะกลุม่คนที่เรียกว่า 
“ชาวมลายู” ในคาบสมทุรมลายใูนปัจจุบนัประกอบด้วยกลุม่คนหลายเชือ้ชาติที่ผสมผสานกนัมาแต่อดีตจนกระทัง่ก่อตวัขึ น้
เป็นสงัคมและวฒันธรรมมลายใูนเวลาตอ่มา     
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 นอกจากภาษา ชาวกือเม็งใช้ชีวิตในครรลองของชาวมลายูในด้านอ่ืนๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
อาหาร ประเพณี การละเล่น หรือพิธีกรรมความเช่ือตา่งๆ เช่น พวกเขามกัสวมชดุมลายพืูน้เมืองในการเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงสงัคมและวฒันธรรมของหนว่ยงานรัฐ และมกัตบแตง่ประดบัประดาริว้ขบวนในลกัษณะท่ีโยงใยไป
ถึงขบวนแห่ของเจ้าเมืองมลายูในอดีต พวกเขานิยมท าขนมพืน้บ้านมลายูในพิธีแต่งงาน และนิยมท า “บุงอซี
เระ” ในพิธีตา่งๆ พวกเขาเล่าว่า “บงุอซีเระ” สามารถเทียบเคียงได้กบัเคร่ืองบายศรีของชาวไทย เป็นประเพณี
ท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และฮินดท่ีูพวกเขาปฏิบตัิกนัมาหลายศตวรรษ นอกจากนี ้พวกเขา
นิยมชมศลิปะการแสดงพืน้บ้านจ าพวกสีลตัและมะโยง่แม้ไมสู่้จะมีโอกาสให้ชมบอ่ยนกัก็ตาม 
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ภาพ 6: ชดุมลายพืูน้เมือง การแสดงสีลตั และบงุอซีเระ 
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ในเชิงศาสนา ชาวกือเม็งทุกคนเป็นมุสลิม พวกเขาใช้ชีวิตในครรลองศาสนาอิสลามตัง้แต่เกิด
จนกระทัง่เสียชีวิต โดยภายหลงัการคลอด โต๊ะครูจะสวดอาซานให้มารดาและทารกฟังก่อนจะละหมาดบริเวณ
หขูวาทารกพร้อมกบัเปิดปากทารกด้วยอินทผาลมั น า้ผึง้ หรือนมสด จากนัน้เม่ือทารกอายคุรบ 40 วนัจะมีการ
ท าพิธีอาเกรเก๊าะ (มีลกัษณะคล้ายพิธีบูชายญั) ให้ทารกด้วยววั แพะ หรือแกะ ก่อนจะเข้าสู่พิธีขลิบ (“มาโซ๊ก 
นาย”ู ในภาษามลายถ่ิูนและพิธีสนุตัในภาษาไทยภาคกลาง) ในกรณีทารกเพศชาย โดยศาสนาอิสลามบญัญัติ
ให้มสุลิมเพศชายทกุคน (ยกเว้นผู้ มีอาการไม่สมประกอบ) ต้องผ่านพิธีขลิบในช่วงอายตุัง้แต ่40 วนัถึง 15 ปี 
มิฉะนัน้จะไมถื่อวา่เป็นมสุลิมท่ีสมบรูณ์ ส่วนกรณีมสุลิมเพศหญิงจะเป็นเพียงการกรีดบริเวณอวยัวะเพศพอให้
เลือดออกหลงัแรกเกิดและไมมี่การประกอบพิธีกรรมเหมือนเชน่ในกรณีของทารกหรือเดก็เพศชาย  

เม่ือโตพอจะอา่นเขียนได้ เดก็มสุลิมทัง้ชายและหญิงศกึษาคมัภีร์อลักรุอานในตอนค ่าท่ีมสัยิดหรือบ้าน
ของผู้สอน (เป็นการอา่นออกเสียงภาษาอาหรับโดยไมจ่ าเป็นต้องรู้ค าแปลหรือความหมายทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน) 
ขณะท่ีในวันเสาร์อาทิตย์พวกเขาไปตาดีกาซึ่งตัง้อยู่ในเขตมัสยิด เพ่ือศึกษาไม่เฉพาะศาสนาอิสลามและ
คมัภีร์อลักรุอานเหมือนเช่นในชัน้เรียนศาสนาตอนค ่า หากแตย่งัรวมถึงวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษาอาหรับ 
ภาษามลายู รวมทัง้วิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาซึ่งก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยตาดีกาเป็น
โรงเรียนศาสนาชัน้ปฐมภูมิ มี 6 ชัน้ เทียบได้กับการศึกษาขัน้ประถมของรัฐ โดยโรงเรียนประถมศึกษาใน
หมู่บ้านบรรจุวิชาศาสนาอิสลามไว้ในหลกัสูตรท้องถ่ินด้วย ฉะนัน้ เด็กกือเม็งอายุระหว่าง 5-12 ปีจึงศึกษา
ศาสนาอิสลามรวมทัง้วิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทกุวนั     
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ภาพ 7: ตาดีกาและการเรียนอลักรุอานท่ีมสัยิด 
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หลังส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 6 (ซึ่งเทียบเคียบได้กับการศึกษาศาสนาท่ีตาดีกา
รวมทัง้การเรียนคมัภีร์อลักรุอานตอนค ่า) นอกจากโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดั เด็กกือเม็งจ านวนหนึ่งศกึษา
ต่อใน “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” (ซึ่งเป็นการปรับตวัของสถานศึกษาปอเนาะต่อการจดัระเบียบ
สถานศึกษาศาสนาอิสลามของรัฐไทยท่ีต้องการควบคมุตรวจตราการศึกษาศาสนาของชาวมลายูมุสลิมใน
ชายแดนภาคใต้) ซึง่สอนหลกัสตูรสามญัควบคูไ่ปกบัศาสนา เทียบเคียงได้กบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาของ
รัฐบาล ส่วนเด็กกือเม็งรายท่ีต้องการศึกษาศาสนาอย่างเข้มข้นเพียงอย่างเดียว (ซึ่งมีจ านวนไม่มากและมี
เฉพาะผู้ ชาย) จะไปศึกษาต่อท่ีปอเนาะ ซึ่งไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะส าเร็จ ขึน้กับความ
ต้องการของผู้ เรียนว่าต้องการเรียนเท่าใดและขึน้กับความเห็นของผู้สอนว่าส าเร็จแล้วหรือไม่ บางคนใช้เวลา
เพียง 3 ปีแ                ถึง 10         ศกึษา        ส่วนเด็กท่ีส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนมธัยมศกึษา
และ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” จ านวนหนึ่งเรียนต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัทัง้ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้และในกรุงเทพฯ ซึง่สว่นใหญ่เป็นของเอกชน    

ขณะท่ีการศึกษาศาสนาอิสลามในสถาบันการศึกษาสิน้สุดท่ีระดับมัธยมศึกษา การศึกษาศาสนา
อิสลามในชีวิตประจ าวนัไม่มีสิน้สดุ ชาวกือเม็งท่ีต้องการศกึษาศาสนาอิสลามในหมู่บ้านมีทางเลือกอย่างน้อย 
3 ทาง ทางแรกคือชัน้เรียนศาสนาตอนค ่าซึ่งเน้นการอ่านออกเสียงคมัภีร์อลักรุอานภาษาอาหรับ เป็นชัน้เรียนท่ี
จดัขึน้ในมสัยิดควบคู่ไปกบัชัน้เรียนของเด็ก ทางเลือกท่ีสองคือการเรียนการอ่านคมัภีร์อลักรุอานท่ีบ้านของครู 
ส่วนใหญ่จดัขึน้ตอนบ่ายประมาณสัปดาห์ละ 2 ครัง้ โดยวิธีการเรียนการสอนจะเหมือนกับท่ีมัสยิด แต่จะ
ตา่งกันตรงท่ีว่าชัน้เรียนนีผู้้ เรียนต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนด้วย แม้จะไม่ก าหนดตายตวัว่าเป็นเท่าใด ขึน้อยู่กับ
ก าลงัของแต่ละคน ส่วนใหญ่จะอยู่ครัง้ละประมาณ 10-20     ปัจจุบนัมีครูสอนการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน
ในกือเม็งจ านวน 3 คน ทางเลือกท่ีสามคือชัน้เรียนศาสนาของ “บาบอ” (ผู้น าศาสนาในกือเม็งซึ่งจะกล่าวถึงโดย
ละเอียดในบทถดัไป) ซึง่จดัขึน้ท่ีมสัยิดกือเม็งใต้ในค ่าวนัองัคารและพฤหสับดี และท่ีบ้านของ “บาบอ” ในเช้าวนั
ศกุร์ ชัน้เรียนศาสนาของ “บาบอ” ต่างจากชัน้เรียนศาสนาสองประเภทก่อนหน้าในแง่ท่ีว่าไม่ได้เป็นการเรียน
การอา่นออกเสียงคมัภีร์อลักรุอาน แตเ่ป็นการ “บรรยายธรรม” หรือสอนศาสนาอิสลามของ “บาบอ” ซึ่งมีผู้ เข้า
ฟังครัง้ละประมาณ 50 คน ขณะท่ีการเรียนการอา่นคมัภีร์อลักรุอานตอนค ่าท่ีมสัยิดมีคนเรียนประมาณ 4-5 คน 
สว่นการเรียนการอา่นคมัภีร์อลักรุอานท่ีบ้านมีคนเรียนบ้านละประมาณ 5-7 คน        
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ภาพ 8:                                       
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นอกจากนี ้ชาวกือเม็งโดยทัว่ไปถือวัตรปฏิบตัิทางศาสนาค่อนข้างครบถ้วน โดยนอกจากการเข้าพิธี
ขลิบข้างต้น พวกเขาส่วนใหญ่ละหมาดวันละ 5      (               แ             13          
                    แ                           แ  ) และผู้ชายแทบทกุคนเดินทางไปละหมาดท่ีมสัยิดทกุเท่ียง
วนัศกุร์ นอกจากนี ้ชาวกือเม็งส่วนใหญ่หยดุงานช่วงเช้าวนัศกุร์เพราะพวกเขาเห็นว่าสอดคล้องกบัค าสอนของ
ศาสนา พวกเขาถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนรวมทัง้บริจาคเงินหรือซะกัตในช่วงสิน้สุดของเดือนรอมฎอน 
นอกจากนี ้ชาวกือเม็งรายท่ีพอมีฐานะจะเดินทางไปประกอบพิธีฮจัจ์ท่ีนครเมกกะ ส่วนรายท่ีไม่มีก าลังพอก็มกั
เดินทางไปส่งกนัอย่างเนืองแน่น กล่าวอีกนยัหนึ่ง ชาวกือเม็งปฏิบตัิตามหลกั 5 ประการของศาสนาอิสลาม 
(การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัเลาะห์ การละหมาด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การ
บริจาคเงินหรือการจ่ายซะกาต และการประกอบพิธีฮจัจ์) คอ่นข้างครบถ้วน ทัง้นีย้งัไม่นบัรวมการปฏิบตัิตาม
ศาสนาอิสลามในลกัษณะอ่ืนอีก เช่น การคลมุศีรษะด้วยฮิญาบในสตรี การร่วมกิจกรรม “ดาวะห์” ฯลฯ ส่งผล
ให้พวกเขาเป็นตวัอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีได้ช่ือว่ามีความเคร่งในศาสนา
โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัมสุลิมในภาคอ่ืนของประเทศไทยหรือแม้กระทัง่ในประเทศอ่ืนในเอเชียอาคเนย์  
 
สรุปท้ำยบท 
บทนีก้ลา่วถึงลกัษณะและต านานการตัง้ถ่ินฐาน สภาพเศรษฐกิจ และลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมบ้านกือ
เม็ง โดยชีใ้ห้เห็นวา่เดมิทีบ้านกือเม็งตัง้อยูอี่กบริเวณ ทวา่ตอ่มาด้วยเหตผุลด้านการคมนาคม ชาวกือเม็งจึงย้าย
มาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณปัจจบุนัซึง่เคยเป็นท่ีนาและท้องทุ่งมาก่อน ขณะท่ีต านานการตัง้ถ่ินฐาน 2 ใน 3 ต านาน
ท่ีแพร่หลายในพืน้ท่ีต่างกล่าวถึงท่ีตัง้แรกเร่ิมและการเคล่ือนย้ายแม้จะภายใต้โครงเร่ืองและนยัท่ีแตกต่างกัน 
โดยต านานการตัง้ถ่ินฐานส านวนหลกัซึ่งยึดโยงกบัเมืองรามนัห์ท่ีมีปตานีเป็นปฏิปักษ์มีผลตอ่การจดัวางตวัเอง
ของชาวกือเม็งเข้ากบัขบวนการเคล่ือนไหวท่ีมกัอาศยัประวตัิศาสตร์ปตานีอนัยิ่งใหญ่ในการปลกุเร้าคนในพืน้ท่ี
โดยตรง  
 ในเชิงเศรษฐกิจ บ้านกือเม็งเป็น “ชมุชนเกษตรกรรม” ท่ีมีฐานอยู่บนเศรษฐกิจยางพารา เพราะแทบทกุ
ครัวเรือนต่างประกอบอาชีพเก่ียวกับยางพาราและมีรายได้หลกัจากพืชชนิดนีแ้ม้จะมีบางครัวเรือนประกอบ
อาชีพอ่ืนเสริมด้วยก็ตาม นอกจากนี ้กิจกรรมเศรษฐกิจ เช่น ร้านน า้ชา มีนยัทางสงัคมและวฒันธรรมแฝงอยู่
ด้วยอย่างส าคญัเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมหลกัพืน้ท่ีหนึ่งซึ่งชาวกือเม็งโดยเฉพาะผู้ชายใช้ในการพบปะสงั
สนัท์ พดูคยุ และด าเนิน “ธุรกรรม” ตา่งๆ ร่วมกนั 
 ในเชิงสงัคมและวฒันธรรม ชาวกือเม็งแทบทุกคนเป็นชาวมลายูท่ีมีชีวิตเก่ียวข้องกับธรรมเนียมและ
วฒันธรรมท้องถ่ินมลายูคอ่นข้างแนบแน่น ขณะท่ีทกุคนเป็นมสุลิมซึ่งมีชีวิตเก่ียวข้องกบัศาสนาอิสลามตัง้แต่
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เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีขลิบ การปฏิบตัิตามหลกั 5 ประการ การศกึษาศาสนาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง 
จนกระทัง่สง่ผลให้กือเม็งเป็นตวัอยา่งหนึง่ของชมุชนมลายมูสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีผู้คนปฏิบตัิศาสนา
อิสลามอยา่งเคร่งครัด         

อย่างไรก็ดี ชาวกือเม็งไม่ได้ “เคร่งศาสนา” มาตัง้แต่ต้น ก่อนหน้านัน้พวกเขานบัถือศาสนาอิสลามใน
ลกัษณะ “พืน้บ้าน” ซึ่งมีคณุลกัษณะของความเช่ือพืน้บ้านรวมทัง้ศาสนาพราหมณ์เจือปนอยู่ด้วย ทว่าด้วย
เง่ือนไขและปัจจยัหลายประการประกอบกนัในชว่งเวลา 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้พวกเขาส่วนใหญ่มีวตัร
ปฏิบตัิทางศาสนาท่ีคอ่นข้างจะเคร่งครัดโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัมุสลิมในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ดงัจะ
ได้กลา่วถึงโดยละเอียดในบทตอ่ไป 
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บทท่ี 3 กระแสกำรตื่นตัวในศำสนำอิสลำมในกือเม็ง 
 
ในค ่าหนึ่ง “จาม”ุ น าอลับมัภาพถ่ายในอดีตของเขาและอดีตภรรยาท่ีเสียชีวิตไปแล้วออกมาด ูภรรยา

ของเขาไว้ผมทรงยอดนิยมในยคุ “บุปผาชน” และไม่ได้คลุมศีรษะด้วยหิญาบ ขณะท่ีตวัเขานุ่งกางเกงขาบาน
ทรงมอสซึง่เป็นแฟชนัยอดนิยมในยคุนัน้เช่นกนั ทัง้สองถ่ายภาพเด่ียว ภาพคู ่และภาพหมู่ในหลายโอกาส และ
ในจ านวนนัน้คือภาพถ่ายภายในถ า้ของวดัคหูาสวรรค์ในตวัจงัหวดัยะลาซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่ง
หนึ่งของชาวมลายูมุสลิม จ.ยะลา ในเวลานัน้ “จามุ” อธิบายว่า “ภาพนีถ้่ายตอนไปเท่ียวในวนัฮารีรายอ คือ 
เม่ือก่อนวนัรายอน่ีหลงัเสร็จละหมาดท่ีมสัยิดตอนเช้าคนจะนัง่ท้ายรถปิคอพัไปเท่ียวกนั ส่วนมากจะไปดหูนงัท่ี
ยะลา ดเูร่ืองโน้นแล้วดเูร่ืองนีต้อ่ สนกุมาก หรือไม่ก็ไปเท่ียวท่ีตา่งๆ อย่างทะเลหรือว่าถ า้ท่ีวดัคหูาฯ น่ีคนก็ชอบ
ไปเท่ียวกนั” อยา่งไรก็ดี “จาม”ุ กลา่วเพิ่มเตมิวา่ภาพถ่ายดงักล่าวเป็นอดีตท่ีไม่มีวนัหวนกลบัคืน เพราะปัจจบุนั
ผู้หญิงกือเม็งทกุคนคลมุหิญาบ และไม่มีชาวกือเม็งคนใดเดินทางไปชมภาพยนตร์ในตวัจงัหวดัและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือไปเท่ียวถ า้วดัคหูาสวรรค์ในวนัฮารีรายออีกตอ่ไป (จาม,ุ สมัภาษณ์ 11 กมุภาพนัธ์ 2555) เกิดอะไร
ขึน้ในกือเม็ง    

บทนีก้ลา่วถึงกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็งในชว่งสามทศวรรษเศษท่ีผ่านมาท่ีส่งผล
ให้ชาวกือเม็งมีวตัรปฏิบตัิทางศาสนาท่ีดเูคร่งดงัในปัจจุบนั โดยชีใ้ห้เห็นว่าชาวกือเม็งในอดีตปฏิบตัิศาสนา
อิสลามอยา่งไร มีเง่ือนไขและปัจจยัใดท่ีส่งผลให้พวกเขาหนัมาให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัศาสนาท่ี
พวกเขาเห็นว่า “ถกูต้อง” มากขึน้ และสิ่งดงักล่าวส่งผลกระทบหรือว่าก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรทัง้ใน
สว่นของศาสนาอิสลามดัง้เดมิและพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินในกือเม็ง   

  
1. กำรปฏิบัตศิำสนำอิสลำมในอดีต 
ชาวกือเม็งสงูวยัจ านวนหนึง่เลา่วา่ในอดีตหรือก่อนทศวรรษ 2520 พวกเขาไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัศาสนาอิสลาม
เคร่งครัดมากนกั ส่วนใหญ่ไม่ได้ละหมาดครบวนัละ 5    า มสัยิดไม่คอ่ยมีคนแม้กระทัง่ในการละหมาดตอน
เท่ียงวนัศกุร์ หลายคนไมไ่ด้ถือศีลอดในชว่งเดือนรอมฎอน รวมทัง้ไม่มีการสอนศาสนาหรือว่าการอ่านคมัภีร์อลั
กรุอานไมว่า่จะเป็นท่ีมสัยิดหรือวา่ท่ีบ้าน พวกเขาเลา่วา่ในอดีตผู้หญิงไมไ่ด้คลมุผ้าคลมุศีรษะหรือฮิญาบรวมทัง้
ยงัทกัทายผู้ชายท่ีไม่ใช่ญาติด้วยการจบัมือ ผู้ชายจ านวนมากไม่ได้สวมหมวกศาสนา (เช่น กะปิเยาะ และซอ
เก๊าะ) รวมทัง้ยงัมกันุ่งกางเกงขาสัน้เหนือเข่า ขณะท่ีในวนัฮารีรายอ (วนัฉลองการสิน้สดุการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน) พวกเขานิยมเดินทางไปชมภาพยนตร์ในตวัจงัหวดัรวมทัง้ท่องเท่ียวและพกัผ่อนหย่อนใจในสถานท่ี
ตา่งๆ โดยสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมแหง่หนึง่ในขณะนัน้คือถ า้ภายในวดัคหูาสวรรค์ในตวัจงัหวดัยะลา  
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 นอกจากนี ้ในช่วงทศวรรษ 2500 มีกิจกรรมท่ีเป็นบาปหรือผิดหลักศาสนาจ านวนมากในกือเม็ง 
นบัตัง้แตใ่นสว่นของการพนนั กลา่วคือ มีสนามชนววั 2 สนามและบอ่นชนไก่ 3 บอ่น เป็นของคนในพืน้ท่ี ซึ่งแม้
จะไม่ได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย แตก็่ไม่เคยถูกจบักมุ ตรงกนัข้าม กลบัมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจบางคนเป็น 
“ลูกค้าประจ า” ของสนามชนววัและบ่อนชนไก่เหล่านี ้ท่ามกลางลูกค้าจ านวนมากท่ีไม่ได้มีเฉพาะชาวกือเม็ง
และคนในหมูบ้่านใกล้เคียงหากแตร่วมถึงคนท่ีอยูใ่นต าบลและอ าเภออ่ืนท่ีอยูห่า่งไกลออกไปด้วย ขณะเดียวกนั
มีบอ่นไฮโล 1 บอ่น เป็นของพ่ีน้องชาวจีนคูห่นึ่งซึ่งเช่าบ้านคนในพืน้ท่ีแล้วดดัแปลงเป็นร้านรับซือ้ขีย้างกบับอ่น
ไฮโล ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นคนในพืน้ท่ี แตบ่างครัง้ก็มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาเล่นพนนัด้วย พ่ีน้องชาวจีนคูนี่เ้ปิดบอ่น
ไฮโลในกือเม็งเป็นเวลาประมาณ 5 ปีก่อนจะย้ายไปประกอบธุรกิจในตวัอ าเภอรามนัเพราะมีลู่ทางมากกว่า 
หลงัจากนัน้ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 ในขณะนัน้ได้เปิดบ่อนไฮโลคู่กับร้านน า้ชา โดยเปิดให้บริการทุกวันแม้กระทั่ง
ในชว่งเดือนรอมฎอน 
 ในช่วงเวลาเดียวกันมีร้านขายฝ่ิน 1 ร้านในกือเม็ง เจ้าของเป็นชาวจีนท่ีเช่าบ้านคนในพืน้ท่ีแล้ว
ดดัแปลงเป็นร้านขายฝ่ิน พร้อมกนันีเ้ขาได้สร้างกระท่อม 1 หลงัในป่าริมฝ่ังแม่น า้สายบรีุส าหรับเป็นสถานท่ีสบู
ฝ่ินของลกูค้าซึ่งมีประมาณ 20 คน ทัง้หมดเป็นชายชาวกือเม็ง ชาวจีนรายนีเ้ปิดร้านขายฝ่ินในกือเม็งเป็นเวลา
ประมาณ 10 ปีก่อนจะถกูจบัตวัและสงัหารเพื่อชิงทรัพย์ระหวา่งเดนิทางกลบัจากธุระมายงับ้านกือเม็ง หลงัจาก
นัน้ไมมี่ใครเปิดร้านขายฝ่ิน รวมทัง้ไม่มีชาวจีนคนใดอีกท่ีเข้ามาด าเนินธุรกิจและพกัอาศยัในกือเม็ง นอกจากนี ้
ในอดีตมีการค้าประเวณีในกือเม็ง แตว่า่ไมใ่ชโ่ดยผู้หญิงในพืน้ท่ี หากแตเ่ป็นชาวมลายมูสุลิมจากตวัเมือง  
 ทั ง้ นี  ้ ช า ว กื อ เ ม็ ง โ ดย เ ฉพ าะ ร าย ท่ี เ ป็ น ผู้ ช า ย ตั ง้ แ ต่ วั ย กล า ง คนขึ น้ ไ ปห าก ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
                                              กฎ                  “แชวอละ” อดีตผู้ ใหญ่บ้านเล่าว่าเขา
เล่นพนนัววัชนและไก่ชนเป็นบางครัง้เพราะเห็นว่าสนุกดี เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “คนจากหมู่บ้านไกลๆ ก็มาเล่น
พนนัท่ีน่ี มีมอเตอร์ไซด์หลายสิบคนัจอดเรียงรายตามถนน มนัคกึคกัมากแถวนีใ้นอดีต” (แชวอละ, สมัภาษณ์ 
25 มีนาคม 2554) ส่วน “จาม”ุ บตุรชายของ “แชวอละ” เล่าว่าบางครัง้เขาเดินตามผู้ ใหญ่ไปยงักระท่อมริม
แมน่ า้เพ่ือดวู่าพวกเขาสบูฝ่ินกนัอย่างไร เขากล่าวว่า “กระท่อมอยู่ในป่าริมแม่น า้ จะมีคนสบูฝ่ินอยู่ในกระท่อม
เกือบตลอดเวลา คนพวกนีเ้ขาซือ้ฝ่ินมาจากร้านคนจีนแล้วก็เอามาสูบท่ีน่ีกันเพราะว่ามนัสะดวกดี พวกเขาจะ
นอนลงบนพืน้กระท่อมแล้วก็สบูฝ่ินด้วยปล่องยาวๆ ท่ีสูบฝ่ินน่ีเป็นของคนจีนด้วย เขาจดัการทกุอย่างให้ลกูค้า
เขา จามไุมไ่ด้สบูเพราะวา่ยงัเป็นเดก็อยูต่อนนัน้ จามแุคต่ามผู้ ใหญ่ไปดวู่าเขาสบูฝ่ินกนัยงัไง” (จาม,ุ สมัภาษณ์ 
25 มีนาคม 2554)       
 กล่าวกันว่าชาวกือเม็งรายท่ีติดฝ่ินในอดีตไม่ท างานและหลายคนก็สิน้เนือ้ประดาตวั ต้องกู้หนียื้มสิน
หรือไมก็่จ านองทรัพย์สมบตัิโดยเฉพาะสวนยางพารากบัพอ่ค้าฝ่ินชาวจีน ในกรณีนี ้“ยีแย” ซึ่งเป็น “แซะ” หรือผู้
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ให้บริการการไปประกอบพิธีฮัจจ์ท่ีนครเมกกะ ได้แสดงความเห็นไว้ค่อนข้างรุนแรง เขากล่าวว่ า “พวกนัน้ 
[ชาวกือเม็งในอดีต] ตดิฝ่ินอยา่งแรง งานการไมท่ า ขีเ้กียจ ถ้าไมน่อนก็เอาแตด่ดูฝ่ินทัง้วนั มีอะไรก็ขายหมดเพ่ือ
เอาเงินมาซือ้ฝ่ิน รู้ไหมวา่ท าไมสวนยางหลายร้อยไร่หลงับ้านตะโละสะดาถึงเป็นของบริษัทในตอนนี ้ก็เพราะว่า
ชาวบ้านขายให้กับคนจีนแล้วคนจีนก็ขายให้กับบริษัท พวกนีส้วนยางหมดก็เพราะฝ่ิน” (ยีแย, สมัภาษณ์ 25 
ตลุาคม 2554)    
 
 ทัง้นี ้แม้การพนนั ฝ่ิน รวมถึงการค้าประเวณีจะเป็นบาปตามหลกัศาสนาอิสลาม แตไ่ม่มีผู้น าศาสนา
คนใดบอกให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนเลิกกิจการหรือห้ามไม่ให้ชาวกือเม็งเข้าไปเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมเหลา่นี ้ชาวกือเม็งมกัอธิบาย “ความหย่อนยานทางศีลธรรม” ดงักล่าวเข้ากบัความไม่รู้ศาสนาอิสลาม
ของคนในอดีต พวกเขากล่าวว่าคนในอดีตซึ่งรวมถึงผู้น าศาสนามีความรู้เก่ียวกบัศาสนาอิสลามจ ากดัและไม่
ชดัเจน คนในอดีตไมรู้่วา่อะไรถกูอะไรผิด หรือวา่อะไรสามารถท าได้หรืออะไรเป็นข้อห้ามในศาสนาอิสลาม หรือ
แม้พวกเขาจะรู้ว่าการกระท าใดบาปแตพ่วกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปอย่างไรหรือท าไมถึงเป็นบาป ดงัค ากล่าวของ
“ยีแย” ท่ีว่า “พวกนัน้ [ชาวกือเม็งในอดีต] ท าตวัเหมือนกับไม่มีศาสนา ผู้หญิงไม่คลุมผ้าแล้วก็ทกัทายผู้ชาย
ด้วยการจบัมือ ผู้ชายนุง่กางเกงขาสัน้ ไมไ่ด้นุง่โสร่งอยา่งในทกุวนันี ้พวกนีค้บชู้แล้วก็กินน า้ตาลเมา บางคนเมา
ทัง้วนัเหมือนกบัคนอีสาน พวกนีท้ าตวัเหมือนกบัเป็นสตัว์” (ยีแย, สมัภาษณ์ 25 ตลุาคม 2554)       

อย่างไรก็ดี “แชวอละ” มีทศันะเก่ียวกับเร่ืองนีต้่างออกไป เขากล่าวว่าเขาเล่นพนนัไก่ชน วัวชน และ
ไฮโล เขาแสดงดนตรี ชอบดมูหรสพ หรือแม้กระทัง่เลีย้งสนุขัไว้ช่วยล่าสตัว์ และรู้ดีว่ากิจกรรมเหล่านีเ้ป็นบาป
และเป็นข้อห้ามในศาสนาอิสลามเพราะว่าเขาเรียนปอเนาะท่ี ต.บาลอ อ.รามนั สมยัเป็นเด็ก แต่สาเหตท่ีุเขา
ยงัคงเก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่านีอ้ยู่เป็นเพราะว่าเขา “อยากสนุก เรารู้ว่าท าบาปมากกว่าบุญ แตว่่ามนัสนกุ” 
(แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 มีนาคม 2554)   

 
ค าถามจึงเป็นว่าเหตใุดปัจจบุนั “แชวอละ” จึงเลิกพฤติกรรมท่ีเขาคิดว่าเป็นบาปดงักล่าว เหตใุดธุรกิจ

หรือกิจกรรมปร่ิมกฎหมายและศีลธรรมจึงสูญหายไปจากกือเม็งจนแทบหมดสิน้ และเหตใุดชาวกือเม็งส่วน
ใหญ่จงึหนัมาให้ความส าคญักบัการปฏิบตัติามค าสอนของศาสนาอิสลาม 
 
2. กระแสกำรตื่นตัวในศำสนำอิสลำมในกือเม็ง 
แม้ชาวกือเม็งมีทศันะเก่ียวกบัพฤติกรรมในอดีตตา่งกนั แตพ่วกเขามีความเห็นร่วมกนัว่าสาเหตสุ าคญัประการ
หนึ่งท่ีก่อให้เกิดความต่ืนตัวในศาสนาอิสลามในกือเม็งคือการกลับมาของ “บาบอ” โดย “บาบอ” เกิดและ
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เติบโตท่ีกือเม็งใต้ เม่ืออายไุด้ 14 ปีเขาได้จากบ้านไปศึกษาศาสนาอิสลามและวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษา
อาหรับ ท่ีปอเนาะท่ี ต.บาลอ ซึ่งอยู่ห่างจากกือเม็งประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นเวลา 6 ปี หลงัส าเร็จการศกึษาท่ี
ปอเนาะ เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงในหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนเดินทางไปประเทศซาอุดิอารเบียพร้อมภรรยาเพ่ือ
ศึกษาด้านศาสนาต่อด้วยทุนของสถาบนัศาสนาในประเทศซาอุดิอารเบียเป็นเวลาประมาณ 14 ปี เขาและ
ภรรยากลับมากือเม็งประมาณต้นทศวรรษ 2500 ในฐานะชาวกือเม็งคนแรกท่ีส าเร็จการศึกษาด้านศาสนา
อิสลามจากประเทศในตะวนัออกกลาง จากนัน้ชาวกือเม็งได้ระดมทุนส าหรับปลกูสร้างบ้านให้กบัเขาบนท่ีดิน
ของเขาเอง ขณะท่ีเขาก็ตอบแทนชาวกือเม็งด้วยการเปิดชัน้เรียนศาสนาตอนค ่าท่ีมสัยิดกือเม็งใต้ทุกคืนวัน
จนัทร์และคืนวันพฤหสับดี (ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาท่ีเขาปฏิบตัิมาจนกระทัง่ปัจจุบนั) จากนัน้เขาได้เปิด
ปอเนาะใกล้บ้าน ในชว่งแรกมีนกัเรียนประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่มาจากท่ีอ่ืน ตอ่มาประมาณ 1 ปีปอเนาะของ
เขาต้องปิดตวัลงเพราะอาคารถกูน า้ทว่มเสียหาย (ทว่า “แชวอละ” กล่าวว่าเป็นเพราะ “บาบอ” ไม่มีเทคนิคการ
สอนท่ีดึงดดูใจเด็กนกัเรียนมากกว่า) จากนัน้เขาได้เปิดตาดีกาใกล้บ้านซึ่งยงัคงเปิดด าเนินการมาจนกระทั่ง
ปัจจุบนั ตาดีกาของเขามีนกัเรียนหลายสิบคน ส่วนใหญ่มาจากกือเม็งกลางและกือเม็งใต้ นอกจากนี ้ในอดีต
เขามักเดินทางไปสอนศาสนาหรือ “บรรยายธรรม” ตามบ้านเรือนของชาวกือเม็งและบริเวณใกล้เคียง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือการชีใ้ห้เห็นวา่อะไรถกูอะไรผิดหรืออะไรปฏิบตัไิด้หรือไมไ่ด้ในศาสนาอิสลาม  
 การกลบัมาของ “บาบอ” ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการนบัถือศาสนาอิสลามในกือเม็งอย่างมาก 
“แดมอ” อดีต “เดก็ปอเนาะ” ของ “บาบอ” กลา่วว่า “เม่ือก่อนคนท่ีน่ีท าผิดศาสนากนัเยอะ แตต่อ่มาก็คอ่ยๆ ตดั
ออก อย่างเม่ือก่อนนกบางชนิดเข้าบ้านคนก็จะท าขนมรูปนกเอาไว้ไล่นก เพราะกลวัว่านกจะน าสิ่งชัว่ร้ายเข้า
มาในบ้าน แต่ว่าตอนนีเ้ลิกท ากันแล้ว เพราะว่าบาบอสอนให้รู้ว่าผิดหลักศาสนา คนก็เลยเลิกไป” (แดมอ, 
สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) เชน่เดียวกบั “สดุนิ” เพ่ือนร่วมชัน้ “แดมอ” ท่ีกลา่วว่า “เม่ือก่อนคนท่ีน่ีไม่กินปลา
ไหลเพราะคดิวา่เป็นงนู า้ แตพ่อบาบอกลบัมา แกกินคนก็เลยกินตามกนัเพราะแกบอกว่าไม่ผิดหลกัศาสนา” (สุ
ดิน, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) นอกจากนี ้ทัง้ “แดมอ” และ “สดุิน” เห็นว่าการท่ีในปัจจบุนัคนในหมู่บ้าน
สว่นใหญ่ละหมาดวนัละ 5 เวลา การท่ีผู้ชายแทบทกุคนไปละหมาดเท่ียงวนัศกุร์ท่ีมสัยิด การท่ีแทบทกุคนถือศีล
อดในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัด การท่ีมีคนสนใจเรียนศาสนากันอย่างคกึคกั รวมทัง้การท่ีกิจกรรมและ
ความบนัเทิงท่ีเป็นบาปในอดีต เชน่ การชนววั การชนไก่ ไฮโล โสเภณี หนงักลางแปลง การแสดงดนตรี ฯลฯ ได้
หมดไป ล้วนเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาของ “บาบอ” และเพราะเหตดุงันัน้พวกเขากล่าวว่า
ปัจจบุนั “บาบอ” จงึเป็นผู้น าศาสนาท่ีได้รับการเคารพศรัทธาสงูสดุในกือเม็งและในหมูบ้่านใกล้เคียง  
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ภาพ 9: “บาบอ” 
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อยา่งไรก็ดี ชาวกือเม็งบางคนไม่เห็นด้วยกบัการอธิบายการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งด้วย “บา
บอ” เพียงปัจจยัเดียว เช่น “แชวอละ” ซึ่งอาวโุสกว่า “บาบอ” เล็กน้อยและรับรู้การเปล่ียนแปลงตัง้แตต้่นกล่าว
วา่ก่อนท่ี “บาบอ” จะกลบัมาจากประเทศซาอดุิอารเบีย ชาวกือเม็งมีความรู้เก่ียวกบัศาสนาอิสลามอยู่แล้วและ
ก็ตระหนกัดีวา่อะไรถกูอะไรผิดหรืออะไรเป็นบาปหรือบญุตามหลกัศาสนาอิสลาม แตส่าเหตปุระการหนึ่งท่ีพวก
เขาไม่เคร่งและยงัคง “ท าบาป” กนัก็เพราะว่าไม่มีใครมาน าพวกเขาให้กระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง “บาบอ” เพียงแต่
สอนว่าการกระท าหรือกิจกรรมใดผิดหรือเป็นบาปแต่ไม่เคยบอกหรือบงัคบัให้ใครเลิกพฤติกรรมดงักล่าวเสีย 
นอกจากนี ้“แชวอละ” กลา่ววา่ชาวกือเม็งสว่นใหญ่ไม่ได้รู้สกึวา่พวกเขาต้องเช่ือฟังค าสัง่สอนของ “บาบอ” มาก
นกั สาเหตหุลกัท่ีพวกเขาเลิกกิจกรรมท่ีเป็นบาปก็เพราะวา่พวกเขารู้สกึละอายมากกว่า โดยเฉพาะเม่ือ “บาบอ” 
เห็นพวกเขาขณะท ากิจกรรมท่ีนบัวา่เป็นบาปอยู ่(แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 มีนาคม 2554)       

ในท านองเดียวกัน “แชวอละ” กล่าวว่าสาเหตุท่ีบรรดาการพนันต่างๆ ในกือเม็งหายไปไม่มีอะไร
เก่ียวข้องกบั “บาบอ” เขาเล่าว่าสองพ่ีน้องชาวจีนเลิกกิจการบ่อนไฮโลและจากกือเม็งไปอยู่ท่ีตวัอ าเภอรามนั
เพราะเห็นวา่ท่ีนัน่มีโอกาสทางเศรษฐกิจดีกวา่ และหลงัจากนัน้ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 ก็เปิดบอ่นไฮโลแทนแม้ว่า “บา
บอ” จะกลบัมาอยู่กือเม็งแล้วก็ตาม ส่วนสาเหตท่ีุบ่อนแห่งนีมี้อนัต้องเลิกไปเป็นเพราะผู้ ใหญ่บ้านถูกลูกน้อง
ของ “ครูเป๊าะสู” (อดีตผู้น าของชาวมลายมูสุลิมในพืน้ท่ี) ยิงเสียชีวิตเพราะโกรธท่ีผู้ ใหญ่บ้านรายงานให้ต ารวจ
ทราบเก่ียวกบัสถานท่ีหลบซ่อนตวัของพวกเขา และแม้จะไม่มีใครเปิดบ่อนการพนนัตอ่จากนัน้อีก “แชวอละ” 
ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนใหม่ก็มกัอนญุาตให้ลกูน้อง “ครูเป๊าะสู” เปิดบอ่นไฮโลในกือเม็ง
และได้รับเงินจากพวกเขาเป็นสินน า้ใจ “แชวอละ” เล่าว่าการชนววัและการชนไก่เลิกไปเพราะว่าเจ้าของบอ่น
แพ้และขาดทนุประกอบกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้มงวดกวดขนัมากขึน้ (แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 มีนาคม 2554) ซึ่ง
ความเห็นของ “แชวอละ” ข้อนีส้อดคล้องกับความเห็นของชาวกือเม็งอีกหลายคน (ไม่นบัรวมค าวิจารณ์ของ 
“แชวอเลาะ” ต่อรูปแบบและวิธีการสอนของ “บาบอ” ท่ีไม่ดึงดูดใจและส่งผลให้นักเรียนไม่มีและต้องปิด
ปอเนาะในท่ีสดุ ซึง่ชาวกือเม็งจ านวนหนึง่เห็นพ้องด้วย)  
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ภาพ 10: “แ วอละ” 
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นอกจากนี ้แม้ในชาวกือเม็งรายท่ีเห็นว่า “บาบอ” เป็นปัจจยัส าคญัของการฟืน้ฟูศาสนาอิสลามในกือ
เม็งพวกเขาก็เห็นว่ามีปัจจยัอ่ืนๆ หนนุเสริมด้วย เช่น “ยีแย” ซึ่งเป็น “แซะ” หรือผู้ ให้บริการการไปประกอบพิธี
ฮจัจ์ท่ีเมกกะกล่าวว่า “บาบอ” กลบัมาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในกือเม็งเม่ือปัจจยัเอือ้อ่ืนๆ ตา่งด ารง
อยูแ่ล้ว กลา่วคือ เดก็จ านวนมากโดยเฉพาะในส่วนของกือเม็งใต้เร่ิมส าเร็จการศกึษาซึ่งเน้นด้านศาสนาและได้
กลบัมายงับ้าน พวกเขาซึง่บดันัน้ได้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ไมเ่พียงแตเ่ร่ิมปฏิบตัศิาสนาอิสลามท่ี “ถกูต้อง” ท่ีพวกเขา
ร ่าเรียนมา หากแตย่งักระตุ้นให้พอ่แมญ่าตพ่ีิน้องของพวกเขาได้ปฏิบตัติามด้วย ประการส าคญั “ยีแย” กล่าวว่า
ในช่วงเวลานัน้ได้มีศาสนาอิสลามสายต่างๆ เร่ิมแพร่กระจายเข้ามา ได้แก่ “คณะใหม่” และ “ดาวะห์” ซึ่งเป็น
ปัจจยัหนนุเสริมให้เกิดการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งในท่ีสดุ (ยีแย, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554)      

“ยีแย” เล่าว่า “คณะใหม่” เป็นส่วนหนึ่งของนิกายในศาสนาอิสลามช่ือวาฮะบิสม์ซึ่งมีจุดก าเนิดใน
ประเทศซาอดุอิารเบียเม่ือประมาณ 300 ปีท่ีแล้ว มีจดุเน้นท่ีการปฏิบตัิตามคมัภีร์อลักรุอานและวตัรปฏิบตัิของ
ศาสดานบีมฮูมัหมดัแทนท่ีจะอาศยัความเห็นของผู้ รู้ทางศาสนาหรืออลุามา วาฮะบสิม์เข้าสู่เขตจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ในต้นทศวรรษ 2520                                                                             (ยีแย, 
สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) อยา่งไรก็ดี เม่ือเข้าสูจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ วาฮะบิสม์ได้ถกูปรับเปล่ียนจดุเน้น
เพ่ือจะได้ผนวกประเด็นเฉพาะของท้องถ่ินเข้าไว้ด้วย ในด้านหนึ่ง วาฮะบิสม์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
เป้าหมายท่ีจะ “แก้ไข” ศาสนาอิสลามให้ถูกต้องด้วยการยึดคมัภีร์อลักุรอานและวตัรปฏิบตัิของศาสดา ในอีก
ด้านหนึ่ง วาฮะบิสม์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ความส าคญักับการช าระศาสนาอิสลามให้บริสุทธ์ิด้วยการ
ขจดัคติความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินหรือท่ีเรียกว่า “วฒันธรรมมลายู” ออกไป เพราะเหตนีุ ้วาฮะบิสม์จึงถูก
เรียกว่า “คณะใหม่” เพ่ือจะได้มีความแตกต่างจากอิสลามท้องถ่ิน/ดัง้เดิมหรือ “คณะเก่า” ซึ่งมีความเก่ียวข้อง
กบัวฒันธรรมมลายอูยา่งมาก (ส าหรับการอภิปรายประเดน็ “คณะใหม”่ ในมาเลเซีย ด ูRoff 1998)       

บคุคลท่ีเป็นก าลงัส าคญัของ “คณะใหม่” ในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้คือ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกี
ยา ผู้ก่อตัง้และอธิการบดีมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาคนปัจจุบนั โดยหลงัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก
สาขานิติศาสตร์เปรียบเทียบจากมหาวิทยาลยัอิหม่ามมูฮมัหมดับินสะอุด ประเทศซาอุดิอารเบียและกลบัมา
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2529 เขาได้ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ “คณะใหม่” ในพืน้ท่ีอย่างแข็งขนั ดงัค ากล่าวของ 
“ยีแย” ท่ีวา่ “ดร.อิสมาอีล เป็นแกนน าในการเผยแพร่คณะใหม่ แกเขียนหนงัสือเก่ียวกบัศาสนาท่ีสอดคล้องกบั
วจนะของท่านนบีฯ หลายเล่ม คือท่านนบีฯ มีวจนะมาตัง้แตท่่านอาย ุ20 ปีจนกระทัง่อาย ุ61 ปี วจนะได้ถูก
บันทึกเอาไว้เป็นหะดีษ แล้วการบรรยายธรรมของ ดร.อิสมาอีล มีช่ือเสียงมาก แกเน้นหลักการ และ
ความสมัพนัธ์ฉันท์พ่ีน้องของชาวมุสลิม คนฟังกนัเยอะมาก แกบรรยายท่ีมหาวิทยาลยัอิสลามยะลา เราก็เคย
ไปฟังครัง้สองครัง้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา” นอกจากนี ้“ยีแย” กล่าวว่านอกจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
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สถานศึกษาท่ีเป็นหรือว่าจดัการเรียนการสอนในแนวทางของ “คณะใหม่” คือโรงเรียนพฒันาวิทยา จ.ยะลา 
ขณะเดียวกนัปัจจบุนัสมาชิกของ “คณะใหม”่ ก าลงัร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจด้วยการด าเนิน
โครงการ “ปัตตานีจายา” ซึ่ง “ยีแย” เล่าว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยพลงัของมุสลิม เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือขา่ย ดร.อิสมาอีล ท่ีพยายามจะท าให้อิสลามดดีู มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ไร้สิ่งเสพติด โสเภณี” (ยีแย, สมัภาษณ์ 
25 กนัยายน 2554)  

ขณะท่ีในส่วนของกือเม็ง “ยีแย” เล่าว่า “คณะใหม่” แพร่เข้ามาผ่านทางตวัเขาและเพ่ือนท่ีช่ือ “บาบอ
เอ” ท่ีเคยท างานในประเทศซาอดุิอารเบีย อย่างไรก็ดี “ยีแย” กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้เขาได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวา
ฮะบิสม์ตัง้แต่อยู่ท่ีประเทศซาอดุิอารเบีย แตก็่ไม่ได้มีความสนใจหรือเข้าไปเก่ียวข้องด้วยเน่ืองจากต้องท างาน 
ไมมี่เวลา จนกระทัง่เขากลบัมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 และเร่ิมสนใจการศกึษาศาสนามากขึน้จึงเร่ิมพบว่า
ตนเองมีความชอบใจใน “คณะใหม่” เน่ืองจาก “คณะใหม่ให้ค าสอนในศาสนาอิสลามท่ีถูกต้องกับเรา ไม่
เหมือนกบัศาสนาอิสลามในหมู่บ้านท่ีมีเร่ืองความเช่ืออ่ืนๆ เจือปนเยอะ ยิ่งเราศกึษาศาสนาอิสลามในแนวทาง
ของคณะใหม่มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพบว่ามนัเป็นสิ่งท่ีถูกต้องมากขึน้เท่านัน้ ” และเพราะเหตท่ีุเขาเช่ือในความ
ถูกต้องตามหลักศาสนาของ “คณะใหม่” “ยีแย” จึงเลิกปฏิบตัิตามศาสนาอิสลามดัง้เดิมบางส่วนพร้อมกับ
ประพฤตปิฏิบตัตินตามครรลองของ “คณะใหม”่ เชน่ เปล่ียนแปลงบางสว่นของวิธีละหมาด ดงัท่ีเขากลา่ววา่   

 
“คณะใหม่จะเน้นการท าตามต้นต ารับตามแบบท่านนบีฯ เช่น ไม่มีการลูบหน้าขณะ

ละหมาด เพราะในการละหมาดสายซาฟิอีหรือวา่คณะเก่า ต้องสลาม ลบูหน้า และเร่ิมต้นด้วย
การกลา่วพระนามของพระเจ้าว่าบิสมิลลา แตอ่นัท่ีจริงนบีฯ ไม่ได้ท าอย่างนัน้ มีแตพ่วกซาฟิอี
เท่านัน้ท่ีลูบหน้า นิกายอ่ืนๆ อีกสามนิกายไม่มีใครท าอย่างนัน้เลย คือหากท่านนบีฯ จะลูบ
หน้าก็เป็นเพราะวา่ทา่นละหมาดในทะเลทราย จงึต้องลบูหน้าเพ่ือปัดทรายออกเท่านัน้” (ยีแย, 
สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554)   
 
นอกจากนี ้“ยีแย” กล่าวว่าพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจ านวนหนึ่งท่ีปฏิบตัิในกือเม็งมีความไม่ถกูต้อง 

เชน่ การเฉลิมฉลองเดือนเมาลิดเป็นสิ่งท่ีผิดเพราะนบีมฮูมัหมดัไมไ่ด้สอนให้ร าลกึถึงทา่นเฉพาะในช่วงเดือนเกิด
ของท่าน หากแต่สอนให้ระลึกถึงท่านตลอดเวลาเพ่ือท่ีว่าจะได้ไม่กระท าความผิดบาป เช่นเดียวกับการ
ละหมาดศพ “ยีแย” กลา่วว่า “การละหมาดศพอย่างท่ีท าๆ กนัอยู่ผิด ท่ีถกูต้องจะต้องไม่มีการแจกข้าวสารหรือ
แจกเงินเพ่ือต้องการจะให้คนมาละหมาดกันมากๆ ศพบางรายมีคนมาละหมาดเป็นพนั ซึ่งสายใหม่จะตอ่ต้าน
เร่ืองนีม้าก แม้นบีฯ จะบอกว่ายิ่งคนมาละหมาดเยอะจะยิ่งล้างบาปได้มาก นั่นก็เพราะว่าท่ีซาอุดิฯ การ
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ละหมาดศพนัน้ฟรี เจ้าภาพไม่ต้องจ่ายให้คนท่ีมาละหมาด แต่ท่ีจริงแล้วมีคนมาละหมาดแค่ให้ส่ีห้าคนก็
พอแล้ว” (ยีแย, สัมภาษณ์ 25 กันยายน 2554) ในทศันะของ “ยีแย” ในฐานะสมาชิก “คณะใหม่” ศาสนา
อิสลามในกือเม็งจงึยงัมีข้อท่ีต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอยูพ่อสมควร      

 
 
 
 

ภาพ 11: “ยีแย” และ “บาบอเอ” สมาชิก “คณะใหม”่ 
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อย่างไรก็ดี “คณะใหม่” ไม่สู้ ประสบความส าเร็จในกือเม็ง มีชาวกือเม็งเพียงไม่ก่ีคนท่ีปฏิบัติตาม
แนวทางของ “คณะใหม่” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชาวกือเม็งจ านวนมากเช่ือว่าศาสนาอิสลามตามประเพณีท่ี
พวกเขาปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานเป็นสิ่งท่ีถูกต้องอยู่แล้ว เป็น อิสลามของ “คณะใหม่” ต่างหากท่ี
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน เช่น “แชวอละ” กล่าวว่า “มนั [คณะใหม่] เป็นของปลอม ของท่ีเรามีอยู่น่ีสิเป็นของจริง 
ของเก่าคือของจริง คนก็เลยไม่ค่อยยอมรับพวกคณะใหม่เท่าไหร่ แล้วพวกนัน้ [ผู้ เผยแพร่ของคณะใหม่] ก็รู้ว่า
ไม่สามารถขยายฐานหรือว่าเครือข่ายท่ีน่ีได้ ก็เลยย้ายไปท่ีอ่ืน” (แชวอละ, สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2554) 
นอกจากนี ้การท่ีชาวกือเม็งส่วนใหญ่ไม่ตอบรับ “คณะใหม่” เก่ียวเน่ืองกับระดบัการศึกษาศาสนาอิสลามของ
พวกเขาด้วย กล่าวคือ สมาชิกของ “คณะใหม่” ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาศาสนาอิสลามในระดับสูงและ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือจากประเทศมสุลิมท่ีมีช่ือเสียง ขณะท่ีชาวกือเม็งส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศยับริเวณ
กือเม็งกลางและกือเม็งเหนือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมีเพียง ไม่ก่ีคนท่ีไปศึกษาต่อท่ี
ปอเนาะ และไม่มีคนใดท่ีไปศึกษาศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ ดงัท่ี “แดมอ” 
กรรมการมสัยิดกือเม็งใต้กล่าวว่า “คนกือเม็งมีการศกึษาไม่สงู ส่วนใหญ่จบแค ่ป.6 และจบปอเนาะชัน้ 6 หรือ
ว่าชัน้ 8 คนท่ีเป็นคณะใหม่ส่วนใหญ่คือพวกท่ีไปเรียนตอ่ด้านศาสนาในตา่งประเทศอย่างซาอดีุฯ และอียิปต์” 
(แดมอ, สมัภาษณ์ 15 กมุภาพนัธ์ 2555)  

นอกจากนี ้สาเหตท่ีุ “คณะใหม่” ไม่ประสบความส าเร็จในกือเม็งยงัเป็นเพราะไม่ได้รับการยอมรับจาก
ทัง้ผู้น าศาสนาและผู้น าทางการ ในสว่นของผู้น าศาสนา “ยีแย” กล่าวว่า “ท่ีน่ีพวกโต๊ะครูปอเนาะไม่ยอมรับสาย
ใหม่ เพราะพวกเขากลัวการเปล่ียนแปลง” (ยีแย, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) ทัง้นีก็้เพราะว่า “คณะใหม่” 
จะยึดตามคมัภีร์อลักุรอานและวจนะของศาสดาท่ีบนัทึกในหะดิซเท่านัน้ ไม่ได้ให้ความส าคญักับค าสอนหรือ
การตีความของผู้ รู้ทางศาสนาหรือว่าอลุามะ ซึ่งในแง่หนึ่งก็ส่งผลให้ชาวกือเม็งส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่ีเป็น “เด็ก
ปอเนาะ” ปฏิเสธ “คณะใหม”่ ไปโดยปริยาย ดงัค ากลา่วของ “แดมอ” อดีต “เดก็ปอเนาะ” ของ “บาบอ” ท่ีวา่  

 
“วาฮาบีเขาจะไม่ยอมรับอลุามะเก่าๆ ของเรา เพราะว่าเขาจะยึดจากอลักุรอานและ

หะดิซ แต่เราคิดว่ายังควรจะต้องมีอุลามะเพราะว่าเขาอ่านจากหะดิซแล้วมาอธิบายให้
ละเอียดอีกที แตว่่าพวกคณะใหม่ไม่คอ่ยเอา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาท าอะไร บ้านเราไม่มีใครเป็น
วาฮาบี หรือวา่ถ้าไปถามวา่เขาเป็นวาฮาบีหรือเปลา่เขาจะโกรธเอา คือก็อยู่ร่วมกนัได้ แตว่่าวา
ฮาบีจะเคร่งกว่า บ้านเราไม่คอ่ยมี เพราะว่าคนในบ้านไม่คอ่ยเคร่ง คนจะเป็นวาฮาบีต้องเคร่ง 
แล้ววาฮาบีก็ไม่เอาอุลามะ แต่ว่าเราเป็นซุนนะ ยังเอาอุลามะอยู่” (แดมอ, สมัภาษณ์ 20 
พฤษภาคม 2555)  
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ขณะท่ีในสว่นของผู้น าทางการ นาย “มาเนาะ” อดีตผู้ ใหญ่บ้านคนก่อนหน้าและพ่อตาของผู้ ใหญ่บ้าน

คนปัจจบุนักลา่ววา่เขาไมอ่นญุาตให้ “คณะใหม”่ เข้ามาเผยแพร่หรือด าเนินกิจกรรมทางศาสนาในกือเม็งเพราะ
เขาเห็นวา่ “คณะใหม”่ มีลกัษณะสดุโตง่เกินไปและศาสนาอิสลามดัง้เดิมท่ีปฏิบตัิกนัอยู่ก็ดีอยู่แล้ว เขากล่าวว่า 
“เราไมอ่นญุาตให้พวกเขา [ผู้ เผยแพร่ของคณะใหม]่ เข้ามาเผยแพร่ความเช่ือของพวกเขาท่ีน่ี เพราะว่าอนัเก่าท่ี
เรามีอยูม่นัดีอยูแ่ล้ว เรามีสิทธิห้ามได้เพราะว่าเราเป็นผู้ ใหญ่บ้านและท่ีน่ีอยู่ภายใต้การดแูลของเรา” (มาเนาะ, 
สมัภาษณ์ 21 กนัยายน 2554) 

ประการส าคญั “ยีแย” เองก็มีเหตผุลส่วนตวัเชิงธุรกิจท่ีส่งผลให้เขาไม่สามารถเผยแพร่ “คณะใหม่” 
ในกือเม็งได้เต็มท่ี ทัง้นีก็้เพราะว่า “การท่ีเราเป็นแซะ ต้องท าธุรกิจพาคนไปฮจัจ์ ต้องหาลูกค้า ก็ท าให้เราไม่
สามารถเปิดเผยตวัเองว่าเป็นพวกคณะใหม่ได้เพราะว่าจะกระทบการท าธุรกิจของเราเพราะว่ามีคนเยอะ
เหมือนกนัท่ีไมช่อบคณะใหม”่ (ยีแย, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554)             

เพราะเหตท่ีุได้รับการปฏิเสธ ตอ่ต้าน สัง่ห้าม รวมทัง้วางเฉย สมาชิก “คณะใหม่” ในกือเม็งจึงไม่สู้จะ
เปิดเผยตวัให้ใครได้รับรู้ ยกเว้น “ยีแย” ซึ่ง “สารภาพ” ว่าเขาเป็น “คณะใหม่” ไม่มีชาวกือเม็งคนใดท่ีเปิดเผยว่า
พวกเขาเป็น “คณะใหม่” โดย “ยีแย” เล่าว่าบคุคลเหล่านีซ้ึ่งมีจ านวนไม่มากนกัเพียงแตป่ฏิบตัิในสิ่งท่ีพวกเขา
เห็นว่าถูกต้อง แต่พวกเขาไม่ได้ได้บงัคบัให้ผู้ อ่ืนเปล่ียนแปลงหรือปฏิบตัิตามเพราะพวกเขารวมทัง้ “ยีแย” ไม่
ต้องการมีความขดัแย้งกบัคนในหมู่บ้านเดียวกนัรวมทัง้การละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน เช่น “ยีแย” กล่าวว่า “ถ้าละหมาด
ท่ีบ้านเราไม่ลูบหน้า แตห่ากละหมาดท่ีมสัยิดจะลบูเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติคนอ่ืนด้วย” นอกจากนี ้“ยีแย” 
กล่าวว่า “คณะใหม่” ไม่มีองค์กรอย่างเป็นทางการ ไม่มีศนูย์กลางหรือว่าการประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ ขณะท่ีมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาด าเนินการในลกัษณะมหาวิทยาลยัทัว่ไปท่ีเพียงแตมี่
จุดเน้นท่ีศาสนาอิสลามเท่านัน้ ไม่ได้เป็นสถาบนัหรือศนูย์ของ “คณะใหม่” แต่อย่างใด (ยีแย, สัมภาษณ์ 25 
กันยายน 2554) ปัจจยัเหล่านีส้่งผลให้ไม่มีการเคล่ือนไหวของ “คณะใหม่” ในกือเม็งอย่างเด่นชัดหรือเป็น
กิจจะลกัษณะ    

 
ขณะท่ี “คณะใหม่” ไม่ประสบความส าเร็จในกือเม็ง “ดาวะห์” (หรือในความเป็นจริงคือ เยมิอ๊ะ ตะ

บลิ๊ก) กลบัมีลกัษณะตรงกนัข้าม โดยหลงัจากใช้ความพยายามอยู่หลายปี “ดาวะห์” ก็สามารถลงหลกัปักฐาน
ในกือเม็งได้ในท่ีสดุ “โต๊ะยูซุบ” ชาวไทยพทุธจาก จ.อบุลราชธานี ท่ีรับศาสนาอิสลามหลงัจากมาอยู่ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เม่ือประมาณ 40 ปีท่ีแล้วและปัจจุบันเป็นผู้ น าของ “ดาวะห์” ใน อ.รามัน เล่าถึงความ
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ยากล าบากท่ีเขาและสมาชิก “ดาวะห์” คนอ่ืนๆ ประสบในช่วงเผยแพร่แนวทางของ “ดาวะห์” ในช่วงแรกๆ หรือ
เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีผา่นมาความวา่      

 
“ในช่วงแรกๆ เผยแพร่ดาวะห์แถวนีย้ากมาก พวกเราถูกต่อต้านจากผู้น าศาสนาซึ่ง

ร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐเพราะพวกเขาสงสยัพวกเรา บางครัง้พวกเราโดนสาดน า้ไล่ ตอนนัน้ไป
ท่ีมสัยิดตะโละสะดาปรากฏวา่อิหมา่มท่ีนัน่แล้วก็ชาวบ้านมาไลพ่วกเราเพราะคิดว่าพวกเราจะ
เผยแพร่ความคิดประหลาดในหมู่บ้าน พวกเราโดนไล่ออกจากมสัยิดหลายแห่ง บางแห่งพวก
เราโดนเอาปืนจ่อหวัแล้วก็บอกให้พวกเราไปเด๋ียวนัน้ พวกเราก็ต้องไปแตโ่ดยดีแตว่่าหลงัจาก
นัน้พวกเราก็จะกลบัไปใหม่อีก เราจะกลบัไปอยู่เร่ือยๆ จนในท่ีสุดพวกเราก็สามารถเอาชนะ
หวัใจของชาวบ้านได้เพราะวา่เรามีความอดทน มีความพยายาม เราไม่ได้ใช้หลกัธรรมท่ีสงูส่ง
หรือความคดิท่ีซบัซ้อนอะไรในการเผยแพร่ดาวะห์” (โต๊ะยซูุบ, สมัภาษณ์ 12 มิถนุายน 2554)   

 
 เหตผุลหลกัท่ี “ดาวะห์” ได้รับการยอมรับในกือเม็งเป็นเพราะวา่ “ดาวะห์” ไม่ได้เสนอความเช่ือและการ
ปฏิบตัิใหม่ รวมทัง้ไม่ได้ห้ามความเช่ือและประเพณีดัง้เดิมอย่างรุนแรงเหมือนเช่นในกรณีของ “คณะใหม่” 
ชาวกือเม็งส่วนใหญ่เห็นว่า “ดาวะห์” ต้องการชกัชวนมสุลิมเข้าสู่แนวทางของศาสนาเป็นหลกั ดงัค ากล่าวของ 
“แดมอ” กรรมการมสัยิดกือเม็งใต้และอดีต “เด็กปอเนาะ” ท่ีว่า “ดาวะห์น่ีเรารับได้เพราะว่าอยู่ใน 4 นิกายของ
ซุนนะ แล้วพวกดาวะห์ก็แค่เคร่งแล้วก็ชวนให้คนเข้าสู่แนวทางศาสนา” (แดมอ, สมัภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 
2554) ในท านองเดียวกนั นาย “มาเนาะ” ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 คนก่อนหน้าท่ีไม่อนุญาตให้ “คณะใหม่” ด าเนิน
กิจกรรมในหมูบ้่าน          ขาอนญุาตให้ “ดาวะห์” ด าเนินกิจกรรมในกือเม็งเพราะ “ดาวะห์ชวนมสุลิมให้เดิน
ตามรอยศาสดา” (มาเนาะ, สมัภาษณ์ 21 กันยายน 2554) ส่วน “จามุ” ซึ่งเป็นชาวกือเม็งทัว่ไปกล่าวว่า “ดา
วะห์” ได้รับการยอมรับก็เพราะ “ดาวะห์ชวนให้เราละหมาดวนัละ 5      แ     ะหมาดท่ีมสัยิดทกุวนัศกุร์ เขา
ไมไ่ด้มีค าสอนใหมอ่ะไร” (จาม,ุ สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2554)    

ทัง้นี ้สมาชิก “ดาวะห์” คนแรกในกือเม็งคือ “โต๊ะแน” ซึ่งด าเนินกิจกรรม “ดาวะห์” เพียงล าพงัเป็นเวลา 
5 ปีก่อนเสียชีวิต จากนัน้ก็มีสมาชิก “ดาวะห์” คนท่ีสองซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหลงัด าเนินกิจกรรม “ดา
วะห์” ประมาณ 2-3 ปี ก่อนจะเกิดสมาชิก “ดาวะห์” รุ่นท่ีสามซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนทัง้สิน้ 7 คน ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชายวยักลางคนขึน้ไปจนถึงผู้สงูอาย ุมีวยัรุ่น 2 คน “โต๊ะแว” ซึ่งเป็นแกนน าของ “ดาวะห์” รุ่นปัจจบุนัในกือเม็ง
เลา่ถึงการด าเนินกิจกรรม “ดาวะห์” ของเขาในกือเม็งและท่ีอ่ืนๆ วา่  
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“เราสอนชาวบ้านเก่ียวกบัวา่นบีฯ มีชีวิตยงัไง กินข้าวยงัไง แล้วก็บอกให้พวกชาวบ้าน
ปฏิบตัิตาม เราไม่ได้สอนความคิดใหม่อะไร กิจกรรมหลักของดาวะห์คือการชวนมุสลิมให้
ศกึษาศาสนาและละหมาดท่ีมสัยิด มนัเหมือนกบัการเดนิตามรอยเท้าศาสดาอย่างท่ีอลัเลาะห์
ต้องการ ทุกเย็นวันพุธเราจะมีประชุมกันท่ีมัสยิดกือเม็งเหนือและเดินไปตามบ้านคนใน
หมู่บ้านเพ่ือพูดคยุกับชาวบ้านเก่ียวกับศาสนาอิสลามและว่าอะไรคือสิ่งท่ีควรท า ทุกคืนวัน
พฤหสัฯ เราก็เข้าร่วมประชมุประจ าสปัดาห์ท่ีมัลกัซ๊ [ศนูย์ดาวะห์ท่ี จ.ยะลา] เราออกดาวะห์ 4 
           แ                           ทุกปีใน 5              ” (โต๊ะแว, สมัภาษณ์ 21 
มิถนุายน 2554)   

 
 หลงัจากใช้ความวิริยะอตุสาหะเป็นเวลาประมาณ 20    “ดาวะห์” สามารถวางรากฐานลงในกือเม็งได้
ในท่ีสุด ปัจจุบนันอกเหนือจากสมาชิกหลักซึ่งประกอบกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้มสัยิดกือเม็ง
เหนือและกือเม็งใต้ต่างเป็นสถานท่ีพ านกัของ “ดาวะห์” กลุ่มต่างๆ ท่ีเดินทางมาปฏิบตัิศาสนกิจในพืน้ท่ีอยู่
เนืองๆ ประการส าคญั ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมากิจกรรมการชุมนุมประจ าปีของ “ดาวะห์” ท่ีกรุงเทพฯ และ จ.
ปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง โดยผู้ เข้าร่วม (ซึ่งได้รับการ
จดัสรรโควตาหมู่บ้านละ 8 คน) เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชัน้หนึ่งพร้อมกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม
ฟรีตลอดการเดนิทาง โควตาท่ีจดัสรรให้แตล่ะหมู่บ้านจะเต็มทกุปีเพราะชาวกือเม็งจ านวนมากต้องการเข้าร่วม
การชมุนมุประจ าปี “ดาวะห์” แม้วา่พวกเขาไมไ่ด้เป็นสมาชิก “ดาวะห์” นอกจากนี ้ในเดือนพฤษภาคม 2552 ได้
มีการจดัชมุนมุ “ดาวะห์” ท่ีมสัยิดกือเม็งใต้เป็นครัง้แรกด้วยการสนบัสนนุขององค์การบริหารสว่นต าบลอาซอ่ง    
 ชาวกือเม็งบางคนเข้าร่วมและกลายเป็นสมาชิก “ดาวะห์” เพราะพวกเขาเช่ือว่า “ดาวะห์” จะน าพวก
เขาไปในทิศทางท่ีถกูต้อง เช่น สมาชิก “ดาวะห์” วยัหนุ่มคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเข้า “ดาวะห์” เพราะต้องการเป็น
คนดี สมาชิกวยักลางคนอีกคนกล่าวว่า “ดาวะห์” สอนให้เขารู้ว่ามารยาทท่ีดีเป็นอย่างไร ซึ่งเขาคิดว่าสิ่งนีคื้อ
หวัใจของศาสนาอิสลาม และเพราะเหตท่ีุเช่ือกันว่า “ดาวะห์” สามารถชีท้างท่ีถูกต้องให้ได้ สมาชิกของ “ดา
วะห์” จ านวนมากจึงเป็นบุคคลท่ีมีประวตัิอันโชกโชนหรือด ามืดท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการช าระ เช่น “โต๊ะแว” 
แกนน า “ดาวะห์” บ้านกือเม็ง เข้าร่วม “ดาวะห์” หลงัถกูคมุขงัในเรือนจ าเป็นเวลา 1 ปีระหว่างการพิจารณาคดี
ฆา่คนตายจ านวน 3 คนและได้รับการปลอ่ยตวัโดยไม่มีความผิด ในท านองเดียวกนั “แบแน” เจ้าของร้านน า้ชา
ในหมูบ้่าน เข้าร่วม “ดาวะห์” หลงัตดิคกุเป็นเวลาหลายปีด้วยข้อหาพยายามฆา่ “แชวาเลาะ”   

นอกจากนี ้เพราะเหตท่ีุพนัธกิจประการหนึ่งของ “ดาวะห์” คือการช่วยให้ “ผู้หลงทาง” ได้พบแสงสว่าง
หรือแนวทางท่ีถูกต้อง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม “ดาวะห์” จึงมกัประกอบด้วย “ผู้หลงผิด” หรือว่าผู้ ใช้ชีวิตออกนอกลู่
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นอกทาง เชน่ วยัรุ่นชายท่ีเข้าร่วมการชมุนมุประจ าปี 2552 ของ “ดาวะห์” ท่ี จ.ปทมุธานี เป็นพวกท่ีติดน า้ต้มใบ
กระท่อม บางคนออกโรงเรียนกลางคนั และ 2 คนถกูไล่ออกจากโรงเรียนเพราะลกัลอบด่ืมน า้ต้มใบกระท่อมท่ี
โรงเรียน พวกเขาถกูผู้ใหญ่ในต าบลชกัชวน (หรืออีกนยัหนึ่งคือบงัคบัหรือเกณฑ์) ให้เข้าร่วมการชมุนมุประจ าปี
ของ “ดาวะห์” เพราะผู้ ใหญ่เหล่านัน้เช่ือว่า “ดาวะห์” จะช่วยชีน้ าให้พวกเขาไปในทางท่ีถกูต้องได้ ซึ่งความหวงั
เช่นนีใ้ช่ว่าจะไม่มีมูลเพราะว่ามีกรณีตวัอย่างของบุคคลท่ี “หลงทาง” แต่สามารถกลับตวักลบัใจ หนัมาเดิน
ในทางท่ีถกูต้องได้ด้วย “ดาวะห์” ดงักรณีของ “อาซู” ท่ีมกัได้รับการกลา่วถึงบอ่ยท่ีสดุ      

 
 “อาซู” เป็นสมาชิก “ดาวะห์” ท่ีเคร่งครัด ตอนสมัยเป็นวยัรุ่น เขาเป็นท่ีรู้จกัในหมู่ชาวกือเม็งในฐานะ 
“ตวัแสบ” เขาออกจากโรงเรียนตอนอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 แ  เลิกเรียนตาดีกาเม่ือตอนอายุ 10     เขา
ไม่ได้ท างาน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือเลีย้งตวัเองหรือช่วยเหลือครอบครัว แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่เท่ียวเล่นอยู่ในหมู่บ้าน 
เขามกัมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นคนอ่ืนๆ อยู่เป็นประจ า และส่งผลให้เขาถูกจบักุมคมุขงัท่ีสถานีต ารวจ
บอ่ยครัง้ ขณะท่ีครอบครัวก็ต้องเดือดร้อนในการหาเงินมาประกนัตวัเขา สถานการณ์เลวร้ายลงเม่ือเขาเร่ิมติด
ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยาบ้า เขามักขอเงินญาติๆ เพ่ือน าไปซือ้ยาเสพติดมาเสพ และจะโกรธและ
อาละวาดหากไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่วงท่ีเขา “หิวยา” หรือ “ลงแดง” ในทางกลบักนั เม่ือเขาเสพ
ยาจนเกิดอาการมนึเมา บางครัง้เขาก็ท าร้ายผู้ อ่ืนหรือไมก็่พยายามฆ่าตวัตาย อย่างไรก็ดี ชีวิตเขามาถึงจดุพลิก
ผนัเม่ือยายของเขาเสียชีวิต เขาเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่ายายเป็นผู้ เลีย้งดูเขามาตัง้แต่ยังเล็ก
หลงัจากท่ีมารดาเขาเสียชีวิตและบิดาก็ได้ทิง้เขาไปแต่งงานใหม่ เขาจึงตัง้ปณิธานว่าเขาจะเลิกเสพยารวมทัง้
พฤตกิรรมเลวร้ายอ่ืนๆ ทัง้หมดและเข้าร่วม “ดาวะห์” เพ่ือชดใช้ในความผิดท่ีเขาได้ก่อกบัยายหรือว่าท่ีได้ท าให้
ยายเสียใจ และเขาก็ได้ท าอยา่งท่ีเขาตัง้ปณิธานไว้ในท่ีสดุ        
 ปัจจบุนั “อาซู” เปล่ียนเป็นคนใหม่ โดยหลงัจากเลิกพฤติกรรมเลวร้ายและเข้าร่วม “ดาวะห์” เขาได้ใช้
ชีวิตในครรลองของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เขาไว้เครายาวและสวมชุดศาสนาตลอดเวลาในลกัษณะ
เดียวกบัศาสดานบีมฮูมัหมดั เขา “ออกดาวะห์” เป็นเวลา 4 วนัทกุเดือนในสถานท่ีตา่งๆ และบางครัง้ก็ “ออกดา
วะห์” เป็นเวลา 40 วนั รวมทัง้เข้าร่วมการชุมนุมประจ าปีของ “ดาวะห์” เป็นประจ าทุกปี เขาได้แต่งงานกับ
ผู้หญิงมสุลิมท่ีเคร่งครัดในอีกหมูบ้่าน ภรรยาของเขามกัสวมชดุคลมุศาสนาสีด าและปิดใบหน้าด้วยผ้าสีด า เขา
กลา่วถึงชีวิตใหมข่องตนหลงัจากการได้เข้า “ดาวะห์” ดงันี ้   
 

“ดาวะห์ให้ชีวิตใหม่กับเรา ดาวะห์สอนให้เรารู้ว่าจะด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามอย่างไร ไม่มีค าสอนอ่ืนๆ เราเพียงแตด่ าเนินชีวิตให้เหมือนกบัท่านนบี เราเดิน
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ตามรอยของศาสดา เท่านัน้แหละ เราเคยเดินหลงทางไปพกัหนึ่งแล้วดาวะห์ก็ช่วยให้เราพบ
ทางท่ีถูกต้อง ตอนท่ีออกดาวะห์ เรารู้สึกว่าเราได้มีชีวิตท่ีถกูต้อง เป็นเร่ืองถูกแล้วท่ีเราเข้าดา
วะห์” (อาซู, สมัภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2554)   

 
ภาพ 12: “อาซู” (คนขวาสดุภาพบน) และ “      ” 
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ทัง้นี ้นอกจาก “คณะใหม่” และ “ดาวะห์” การเคล่ือนไหวในศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในชว่ง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมายงัประกอบด้วยการเคล่ือนไหวของกลุม่ชีอะห์ด้วย ตา่งกนัแตเ่พียงว่าการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มชีอะห์ถกูตอ่ต้านจากชาวกือเม็ง (รวมถึงมุสลิมในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยทัว่ไป) อย่างรุนแรง
ด้วยเหตผุลท่ีวา่ชีอะห์ไมใ่ชศ่าสนาอิสลาม ดงัค ากลา่วของ “แดมอ” ท่ีว่า “อิสลามส่วนใหญ่ในไทยคือซุนนะหรือ
สหุน่ี ประกอบด้วย 4                 ซึง่เป็นคน         แล้วก็มี                      แตว่่า             ห์ 
               นับ            ฯ                 อย่างวันท่ีอาลีตายพวกเขาจะทรมานตัวเอง   แ    
                        ห์       ” (แดมอ, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) เช่นเดียวกบั “สดุิน” ท่ีกล่าวว่า “    ห์
                        4         เรา        ถึงแม้ว่า            ญาบท่ีวิทยาลยัครูยะลาจะมีชีอะห์จาก
กรุงเทพฯ มาชว่ยประมาณ 200   ก็เถอะ” (สดุิน, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) ขณะท่ี “ยีแย” ซึ่งเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัจ์ท่ีเมกกะทกุปีในชว่ง 18 ปีท่ีผา่นมาในฐานะ “แซะ” ไมเ่พียงแตอ่ธิบายว่าเหตใุดมสุลิมส่วนใหญ่
ในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้จึงไม่ยอมรับชีอะห์ หากแตย่งัชีใ้ห้เห็นความขดัแย้งระหว่างมสุลิมสหุน่ีกับชีอะห์
ในระดบัโลกด้วย ดงัท่ีวา่   
  

“    ห์             แม้ว่าพวกนัน้จะอ้างว่าตวัเองเป็นอิสลาม ซุนหน่ีอย่างพวกเราไม่
ยอมรับเพราะวา่พวกนัน้ไมน่บัถือศาสดา แตไ่ปยกอาลีซึ่งเป็นหลานและลกูเขยนบีฯ แทน แล้ว
ยงัว่าอลัเลาะห์อีกว่าหลง แทนท่ีจะให้โองการกับอาลีกลบัไปให้นบีฯ แทน ซึ่งการว่าพระเจ้า
หลงอยา่งนีรั้บไมไ่ด้ เราไมถื่อวา่เป็นอิสลาม ท่ีน่ีไมมี่เลย แตท่ี่โกลกมีบ้าง เป็นคนมลายกูบับาง
กลุ่มท่ีมีเชือ้ปากีฯ และได้รับอิทธิพลจากทางโน้นมา พวกชีอะห์มาขยายในหมู่บ้านไม่ได้
เพราะวา่ไมมี่ใครเอาเพราะเราไม่ถือว่าพวกนีเ้ป็นอิสลาม เม่ือส่ีห้าปีท่ีแล้วมีชีอะห์กลุ่มหนึ่งมา
เช่าบ้านท่ีแยกมลายบูางกอกแต่ว่าพอคนแถวนัน้รู้ก็ไปไล่ไม่ให้อยู่ แล้วเวลาจะไปฮจัจ์ท่ีซาอุฯ 
รัฐบาล [ไทย] ก็ไมอ่ยากให้ไปแตก็่ห้ามยาก ท่ีเมกกะเวลาพวกนีล้ะหมาดก็จะมีท่ีแยกตา่งหาก 
พวกชีอะห์จากอิหร่านจะแยกไปละหมาด เราก็ดู ก็ไม่ได้ว่าอะไร เวลาพวกนัน้ละหมาดจะพก
เอาก้อนหินสีด ามาด้วย คล้ายๆ จะคารวะก้อนหิน บนเคร่ืองบินอิหร่านมีห้องละหมาดมีก้อน
หินวางอยู่บนพรม แต่ว่าเราจะเอาก้อนหินออกตอนเราละหมาด คือเขาวางไว้ส าหรับพวก
ชีอะห์เพราะว่ามีในอิหร่านเยอะ ในอิรักก็มี แตว่่าบ้านเราไม่มี” (ยีแย, สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 
2554)    
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 ทัง้นี ้ถึงแม้ชาวกือเม็งต่อต้านและไม่นับชีอะห์เป็นนิกายหรือกระแสหนึ่งของศาสนาอิสลาม แต่การ
เคล่ือนไหวของกลุ่มชีอะห์ก็กระตุ้นให้พวกเขาหนัมาให้ความส าคญักบัศาสนามากขึน้ ฉะนัน้ เม่ือประกอบกับ
เง่ือนไขและปัจจยัหลกั เช่น “บาบอ” และเด็กท่ีส าเร็จการศกึษาด้านศาสนาจากตา่งประเทศ รวมทัง้ขบวนการ
ทางศาสนา เชน่ “คณะใหม”่ และ “ดาวะห์” ก็สง่ผลให้ชาวกือเม็งสว่นใหญ่หนัมาประพฤติปฏิบตัิในครรลองของ
ศาสนาในลกัษณะท่ีเคร่งครัดมากขึน้ การละหมาดวนัละ 5 เวลา                                   ผู้ชายแทบ
ทุกคนไปละหมาดท่ีมสัยิดตอนเท่ียงวนัศุกร์ ผู้หญิงแทบทัง้หมู่บ้านสวมฮิญาบ และแทบไม่มีใครไม่ถือศีลอด
ในชว่งเดือนรอมฎอน ชาวกือเม็งสนใจเรียนการอา่นคมัภีร์อลักรุอานมากขึน้และการบรรยายธรรมของ “บาบอ” 
ก็เนืองแน่นไปผู้คน กือเม็งจึงเป็นตวัอย่างหนึ่งของชุมชนมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีผ่านกระแส
การฟืน้ฟศูาสนาอิสลามในชว่ง 3          ผ ่       
 
3. ผลกระทบต่อคตคิวำมเช่ือและพธีิกรรมท้องถิ่น   
นอกจากการปฏิบตัศิาสนาท่ีเคร่งครัดตามคมัภีร์อลักรุอานและหะดซิ ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายใต้กระแส
การต่ืนตวัศาสนาอิสลามในกือเม็งในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาคือการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนพิธีกรรมความเช่ือ
ท้องถ่ิน เพราะเป้าหมายประการหนึง่ของการฟืน้ฟศูาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้คือการช าระศาสนา
อิสลามให้บริสุทธ์ิ ฉะนัน้ คุณลักษณะท่ี “ไม่เป็นอิสลาม” ไม่ว่าจะเป็นท่ียึดถือและปฏิบัติกันมานานและ
กว้างขวางเพียงใดจ าเป็นต้องถูกขจดัออกไปจากศาสนาอิสลาม ขณะท่ีคติความเช่ือและพิธีกรรมท้องถ่ินท่ีขดั
กบัหลกัศาสนาอิสลามจ าเป็นต้องถกูยกเลิกหรือไมก็่ปรับเปล่ียนเสีย เพราะจะว่าไปแล้วสิ่งท่ีผู้ขบัเคล่ือนกระแส
การต่ืนตวัศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ “คณะใหม”่ ต้องการยกเลิกหรือแก้ไขไมใ่ชศ่าสนาอิสลามท่ีมสุลิมส่วนใหญ่
ในพืน้ท่ีนบัถือ เช่น นิกายซาฟิอี เพราะไม่ได้มีความขดัแย้งกนัในระดบัรากฐาน หากแตเ่ป็นพิธีกรรมความเช่ือ
มลายูมากกว่าท่ีพวกเขาเห็นว่าขดัแย้งกับศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงจนไม่สามารถอนโุลมได้ ดงัค ากล่าวของ 
“ยีแย” สมาชิกของ “คณะใหม”่ ในกือเม็งท่ีวา่  
 

“อนัท่ีจริงสายใหม่ไม่ได้ขดัแย้งกับสายซาฟิอี แต่ขดัแย้งกับพิธีกรรรมมลายูมากกว่า 
เชน่ สายใหมค่ดัค้านการไหว้ครู การเชือดไก่ แล้วก็การเล่นสีลตั และวายงักเูละ [หนงัตะลงุ] ท่ี
มีการไหว้ครู พวกวิญญาณ พวกสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ คือพวกนีมี้มาก่อนท่ีศาสนาอิสลามจะเข้ามา แต่
ว่ารับอิสลามแล้วคนก็ยงัท ากันอยู่ อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีเรายอมรับไม่ได้เพราะว่าขดักบัหลกัศาสนา
อย่างรุนแรง เป็นมสุลิมจะไปนบัถือผีนบัถือวิญญาณได้ยงัไง” (ยีแย, สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 
2554)      
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นอกจากนี ้สาเหตท่ีุบ้านกือเม็งมีมสัยิด 2 แ                         แ                     ไม่ได้เป็นผล

มาจากความขดัแย้งระหว่าง “คณะใหม่” กบั “คณะเก่า” ดงัท่ีเกิดขึน้ในบางพืน้ท่ี หากแตเ่ป็นผลมาจากความ
ขดัแย้งหรือฝักฝ่ายทางการเมืองมากกวา่ กลา่วคือ ในอดีตกือเม็งมีมสัยิดเพียงแห่งเดียวคือมสัยิดกือเม็งใต้และ
ชาวกือเม็งต่างก็ไปมสัยิดแห่งนี ้ทว่าเน่ืองจากมสัยิดกือเม็งใต้ตัง้อยู่ในเขตหมู่ 2 ฉะนัน้มสัยิดแห่งนีจ้ึงถูกขึน้
ทะเบียนเป็นมสัยิดประจ าหมู่ 2 ซึ่งนาย “มาเนาะ” อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 ซึ่งมีบ้านอยู่กือเม็งเหนือกล่าวว่า
ก่อให้เกิดความยุ่งยากส าหรับเขาในการจะพูดคุยกับ “ลูกบ้าน” เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของหมู่ 1 เขาจึง
ด าเนินการก่อสร้างมสัยิดหลงัใหม่ในเขตกือเม็งเหนือและขึน้ทะเบียนเป็นมสัยิดประจ าหมู่ 1 อย่างเป็นทางการ 
อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปว่าการท่ีนาย “มาเนาะ” ด าเนินการดงักล่าวเป็นผลมาจากการท่ีน้องเขยของ
เขาแพ้การเลือกตัง้อิหม่ามประจ ามสัยิดกือเม็งใต้เสียมากกว่า กล่าวคือ หลงัจากท่ีอิหม่ามประจ ามสัยิดกือเม็ง
ใต้คนแรกเสียชีวิตลง ได้มีการจัดให้มีการเลือกตัง้อิหม่ามคนใหม่แทน มีผู้ ลงรับสมัครเลือกตัง้ 2    
                     “บาบอ” ผู้ซึ่งเป็นพ่ีชายของอิหม่ามท่ีเสียชีวิตลง ส่วนอีกคนเป็นน้องเขยของนาย “มา
เนาะ” การแข่งขันมีความเข้มข้นอย่างมากเพราะผู้ สมัครแต่ละคนต่างเป็นตัวแทนของขัว้การเมืองใหญ่ 2 
         เม็ง ผลการเลือกตัง้ปรากฏว่าลกูชาย “บาบอ” เป็นฝ่ายชนะ ทว่าฝ่ังนาย “มาเนาะ” ยงัไม่ล้มเลิกความ
พยายาม เขาจงึเดนิเร่ืองจดัตัง้มสัยิดขึน้อีกแหง่ท่ีกือเม็งเหนือ และเม่ือมสัยิดสร้างเสร็จ เขาได้ด าเนินการแตง่ตัง้
น้องเขยของตนเป็นอิหม่ามประจ ามสัยิดโดยไม่มีการเลือกตัง้แต่อย่างใด และน้องเขยของเขาก็ด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่วเร่ือยมาจนปัจจบุนั  

ทัง้นี ้หลงัจากท่ีมสัยิดกือเม็งเหนือสร้างเสร็จใหม่ๆ  ความขดัแย้งระหว่างขัว้การเมืองทัง้สอง   แ      
ในอาณาบริเวณ                แ   สมาชิกมสัยิดบางรายปฏิเสธท่ีจะเข้าร่                         
ส่วนชาวกือเม็ง                           จ าเป็น                                ร่วมพิธีท่ีตนจัดขึน้
                           ดี ปัจจุบนัความขดัแย้งดงักล่าวลดลงมากแล้ว แม้ว่าสมาชิกประจ าของแต่ละ
มสัยิดจะยงัเป็นตวัแทนของขัว้การเมืองท่ีตา่งกนัทัง้สองก็ตาม  

 
การยกเลิกหรือปรับเปล่ียนพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินท่ีถกูมองว่าขดักบัศาสนาอิสลามในกือเม็งเกิดขึน้

ในหลายลกัษณะ ดงัท่ี “มง” ผู้ เช่ียวชาญด้านพิธีกรรมมลาย ูเล่าว่าในอดีตชาวกือเม็งประกอบพิธีอาบน า้ใกล้กุ
โบร์ (สสุาน) เน่ืองในโอกาสตา่งๆ เช่น การแก้บนหลงัไม่ถกูเกณฑ์ทหาร การท าความสะอาดร่างกายเด็กผู้ชาย
ก่อนเข้าพิธีขลิบ เป็นต้น ทว่าต่อมาพิธีอาบน า้ใกล้กุโบร์ต้องถูกยกเลิกไปด้วยเหตผุลท่ีว่าน า้ท่ีผ่านการช าระ
ร่างกายซึ่งตามหลกัศาสนาอิสลามมีความสกปรกจะซึมไปยงัหลมุศพซึ่งตามหลกัศาสนาต้องได้รับการดแูลให้
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สะอาดและบริสทุธ์ิ นอกจากนี ้“มง” กล่าวว่าการท าบญุใกล้กโุบร์ด้วยความเช่ือท่ีว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอยู่ในบริเวณ
นัน้ก็ถูกยกเลิกเพราะตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามจะไม่มีวิญญาณล่องลอยอยู่ในโลกนี ้โดยหลงัจาก
เสียชีวิต หากไมข่ึน้สวรรค์ วิญญาณก็จะตกนรก “มง” กลา่วเสริมว่าบรรดาพิธีไหว้ครูของการแสดงพืน้บ้าน เช่น 
มะโย่ง และมโนราห์ ก็พลอยถกูยกเลิกไปด้วยด้วยเหตผุลท่ีว่าศาสนาอิสลามไม่อนญุาตให้ศาสนิกเคารพบชูา
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิอ่ืนใดอีกนอกจากอลัเลาะห์ (มง, สมัภาษณ์ 30 มีนาคม 2554)        
 
 นอกจากในส่วนของพิธีกรรมความเช่ือมลายู กระแสการต่ืนตัวในศาสนาอิสลามส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันของชาวกือเม็งระดบัหนึ่ง โดยนอกเหนือจากกิจกรรมผิดบาปจ าพวกการพนันประเภทต่างๆ 
ชาวกือเม็งเลิกเลีย้งสนุขัเพราะเกิดกระแสท่ีว่าสนุขัเป็นสตัว์ “ต้องห้าม” ในศาสนาอิสลาม ดงัค ากล่าวของ “แช
วอละ” ท่ีต้องเลิกเลีย้งสนุขัท่ีเขาเลีย้งมาเป็นเวลาหลายปีท่ีวา่  
 

“เม่ือก่อนเราเลีย้งหมา 3 ตวั เอาไว้ช่วยเวลาล่าสตัว์ ไปยิงไก่ป่า ยิงนก ยิงกระรอก
อะไรยงังี ้เอาไว้ช่วยเลีย้งววั แล้วก็ช่วยเฝ้าบ้านด้วยเพราะเม่ือก่อนแถวนีไ้ม่มีไฟฟ้า กลางคืน
มนัมืด โจรขโมยอะไรยงังีก็้มี กลางคืนหมามนัก็ช่วยเห่าได้ ก็มีเลีย้งกนัหลายคนเหมือนกนั ก็รู้
ว่าเป็นบาปแต่ก็ยงัเลีย้งกัน แต่ว่าตอนหลังต้องเลิกไปเพราะว่าพอพวกนัน้ท่ีไปเรียนศาสนา
ตา่งประเทศกลบัมาก็เกิดกระแสว่าเลีย้งหมามนัผิดมนับาปในศาสนาอิสลาม คือเม่ือก่อนก็รู้
วา่มนัผิดหลกัศาสนา แตว่า่มนัไมมี่กระแส พอเกิดกระแสขึน้มาก็เลีย้งล าบาก เลยเลิกเลีย้ง แต่
ว่าไม่ได้เอาไปทิง้ไหน แค่ไม่ให้ข้าวมันกินเฉยๆ แล้วมันก็หายไปเอง ไม่รู้หายไปไหน หมด
หมู่บ้านเลย จริงๆ ก็เสียดายเหมือนกนั หมามนัใช้งานได้แล้วก็น่ารักน่าเอ็นด ูแต่ว่าเราจะจบั
ตวัหรือว่าหยอกเล่นกบัมนัไม่ได้เพราะตามหลกัศาสนาอิสลามมสุลิมต้องล้างร่างกายด้วยน า้
สะอาดจ านวน 7 ครัง้เพ่ือล้างบาปจากการสมัผสัสนุขัในแตล่ะครัง้” (แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 
กนัยายน 2554)     

 
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้กระแสการฟืน้ฟูศาสนาอิสลามจะส่งผลให้เกิดการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนพิธีกรรม
ความเช่ือท้องถ่ินรวมถึงชีวิตประจ าวนัของชาวกือเม็งในส่วนท่ีถูกนบัว่าขดักับหลกัศาสนาอิสลาม แต่ก็มีบาง
กรณีท่ีกระแสการฟืน้ฟูศาสนาอิสลามไม่สามารถกระท าการดงักล่าวได้แม้จะเห็นว่าขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม
อยา่งชดัเจนก็ตาม ดงักรณีพิธี “รายอแน” หรือพิธีเฉลิมฉลองการสิน้สดุการถือศีลอดตอ่เน่ืองจากเดือนรอมฎอน
จ านวน 6    ท่ี “ยีแย” สมาชิก “คณะใหม”่ กลา่ววา่  
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“สิ่งท่ีคณะใหม่รับไม่ได้คือพิธีกรรมเก่าๆ  เช่น รายอแน ซึ่งคณะใหม่ถือว่าไม่มีอยู่จริง 

เพราะว่าท่านนบีฯ ไม่ได้ท าอย่างนี ้ท่ีจริงท่านนบีฯ บอกให้ไปเย่ียมกโุบร์เท่านัน้ หรือพวกอลุา
มะก็บอกแต่ว่าให้มาช่วยกันซ่อมแซมบ ารุงกุโบร์ให้สวยงาม แต่ไม่ได้บอกว่าให้มีการจดังาน
ใหญ่โต การเอาข้าวห่อไปแจก มีนกัเรียนไปร่วมกิจกรรมพฒันากุโบร์เป็นเร่ืองดี แต่ก็ท าให้มี
ผู้หญิงเดนิไปมาท่ีกโุบร์ มนัไมเ่หมาะ แล้วมีการแตง่ตวัแข่งขนัประชนักนัในวนันัน้ มีการปะปน
กนัระหว่างผู้หญิงกบัผู้ชาย เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม เราไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของวนัรายอแน
เลย มีแตไ่ปเย่ียมหลมุศพท่ีกโุบร์ เสร็จแล้วก็กลบับ้าน”3 (ยีแย, สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 2554)      

 
 ทัง้นี ้นอกจากสมาชิก “คณะใหม่” เช่น “ยีแย” ชาวกือเม็งโดยทัว่ไปจ านวนหนึ่งคดัค้านการจดังาน “รา
ยอแน” ดงักรณี “มะลี” สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลหมู ่1 ซึง่เป็นชาว อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส แตง่งานและ
ย้ายเข้ามาอยู่ในกือเม็ง กล่าวอย่างฉุนเฉียวว่าในความเป็นจริงศาสนาอิสลามไม่มีพิธี “รายอแน” ดงัท่ีจดักัน
อย่าง “ใหญ่โต” ในกือเม็ง เขากล่าวว่าศาสนาอิสลามมี “รายอ” เพียง 2 “รายอ”     “ ารีรายอ” (อีดริล ฟิตรี) 
หรือวนัเฉลิมฉลองการสิน้สุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และ “รายอฮจัจ์ยี” (อีดริล อัด๊ฮา) หรือวันเฉลิม
ฉลองการสิน้สุดเทศกาลฮัจจ์ ส่วน “รายอแน” เป็นธรรมเนียมมลายูท้องถ่ิน ซึ่งแม้จะได้รับการปฏิบตัิอย่าง 
“ใหญ่โต” ในกือเม็งรวมทัง้หมู่บ้านใกล้เคียงในเขต อ.รามนั  ทว่าไม่ได้รับความสนใจมากนกัในหมู่บ้านของเขา
ท่ี อ.ศรีสาคร เขากงัวลว่าประเพณีมลายถ่ิูนเช่นนีจ้ะสร้างความสบัสนในหมู่เด็กๆ เพราะเม่ือเขาถามว่าศาสนา
อิสลามมีรายอก่ีรายอ เดก็หลายคนตอบวา่ “สาม” (มะลี, สมัภาษณ์ 12 สิงหาคม 2554)      

“มะลี” กลา่ววา่เขาไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกประเพณี “รายอแน” ซึ่งเขาเห็นว่ามีคณุคา่และความส าคญั
ในตวัเอง แต่เขาต้องการให้ท าให้กระจ่างว่า “รายอแน” เป็นประเพณีมลายูท้องถ่ิน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนาอิสลาม เขากล่าวว่า “ผมต้องการให้พวกเราเข้าใจว่ารายาแนเป็นประเพณีมลายู ไม่ใช่ของศาสนา
อิสลาม เราจะจดักนัตอ่ไปก็ได้แตว่า่ต้องพดูให้ชดั เพราะไมง่ัน้ความเข้าใจผิดจะกลายเป็นความจริงในวนัใดวนั

                                                           
3 อยา่งไรก็ดี “ยีแย” กลา่ววา่ในความเป็นจริงศาสนาอิสลามอนโุลมให้ศาสนิกยกเว้นการปฏิบตัิหรือละเมิดข้อห้ามในศาสนาได้
หากมีเหตผุลหรือความจ าเป็น เช่น “หากอยูร่ะหวา่งการเดินทางก็อนโุลมวา่ไมต้่องละหมาดก็ได้ หรือสามารถละหมาดแบบนัง่
หรือแบบนอนก็ได้ แม้แต่หมูก็สามารถอนุโลมให้กินได้ถ้าหลงทางในป่าและก าลงัจะอดตาย ศาสนาอิสลามนัน้อนุโลม ถ้า
อนุโลมไม่ได้ก็คือ คอมมิวนิสต์ ส่วนเร่ืองการห้ามกินหมู ก็เนื่องมาจากพระเจ้าส่งเสริมให้กินพืชผกัมากๆ จะได้เป็นผลดีต่อ
สขุภาพ พระเจ้าประทานสมองมาให้เรา ให้เรากินแตข่องสะอาดๆ และเร่ืองการห้ามกินอาหารชนิดต่างๆ ก็เป็นการด าเนินตาม
รอยนบีที่ไมกิ่นอาหารชนิดนัน้ๆ” (ยีแย, สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 2554)  
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หนึ่งข้างหน้า เพราะว่าตอนนีเ้ด็กหลายคนคิดว่าศาสนาอิสลามมี 3 รายอ” เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้หยิบยก
ประเดน็นีข้ึน้มาพดูคยุกบัผู้น าศาสนาในกือเม็งหลายครัง้แตก็่ไม่มีใครสนใจหรือท าอะไรเพ่ือแก้ไขความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนดงักล่าว ขณะท่ีชาวกือเม็งส่วนใหญ่ก็ไม่น าพาหรือว่าเห็นเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องได้รับการ
แก้ไขแตอ่ยา่งใด (มะลี, สมัภาษณ์ 12 สิงหาคม 2554)       

ทัง้นี ้สาเหตท่ีุชาวกือเม็งส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะให้มีการจดัพิธี “รายอแน” ต่อไปเพราะพวกเขาเห็นว่า 
“รายอแน” ไม่ได้ผิดหลกัศาสนาอีกทัง้ยงัมีประโยชน์กับชุมชนด้วย ดงัค ากล่าวของ “สุดิน” รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาซ่องท่ีว่า “อิสลามว่ามี 2 รายอก็ใช่ แตว่่าอนันีเ้ราเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราต้องการให้คนมา
รวมกันและก็ท ากิจกรรมพฒันาร่วมกัน เราก็เลยส่งเสริมวนันี ้ไม่ได้ผิดหลกัศาสนาอะไร ในพืน้ท่ีท่ีเขาไม่มีรา
ยอแนเขาจะไปท าความสะอาดกุโบร์ในวนัฮารีรายอหลงัการละหมาดตอนเช้าท่ีมสัยิด” (สุดิน, สมัภาษณ์ 25 
กนัยายน 2554) ในท านองเดียวกนั “แดมอ” กรรมการมสัยิดกือเม็งใต้ กล่าวว่า “รายอแนไม่มีปัญหาเพราะว่า
ให้คนมาท าดี มีแต่พวกวาฮาบีท่ีมีปัญหา เพราะว่าพวกนัน้ไม่เข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไร ” (แดมอ, 
สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554) พิจารณาในแง่นี ้กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งจึงไม่ได้หมายถึง
การสญูหายไปของพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินอยา่งสิน้เชิงแตอ่ยา่งใด  
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ภาพ 13: “รายอแน” 
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สรุปท้ำยบท   
บทนีก้ลา่วถึงกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็ง โดยชีใ้ห้เห็นว่าในอดีตชาวกือเม็งไม่ได้ปฏิบตัิศาสนา
อิสลามครบถ้วนมากนกั พวกเขาสว่นใหญ่ไมไ่ด้ละหมาดครบวนัละ 5 เวลา ผู้หญิงจ านวนมากไม่ได้คลมุหิญาบ 
และผู้ชายหลายคนไมไ่ด้ไปละหมาดท่ีมสัยิดในเท่ียงวนัศกุร์ นอกจากนี ้พวกเขายงัเก่ียวข้องในกิจกรรมผิดบาป
หลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการพนนั การสบูฝ่ิน หรือการเท่ียวหญิงบริการ ขณะท่ีบางส่วนเลีย้งสนุขัส าหรับใช้
งาน ทัง้นี ้พวกเขาเร่ิมหนัมาให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัศาสนามากขึน้หลงัจากการกลบัมาของ “บา
บอ” ประกอบกบัปัจจยัอ่ืน เช่น ลกูหลานท่ีส าเร็จการศกึษาด้านศาสนาจากตา่งประเทศ รวมทัง้การเข้ามาของ
ขบวนการศาสนา เช่น “ดาวะห์” และ “คณะใหม่” ส่งผลให้เกิดการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนพิธีกรรมความเช่ือ
ท้องถ่ินในกือเม็งจ านวนมาก    

อย่างไรก็ดี กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งไม่ได้เกิดขึน้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะแม้
พิธีกรรมท้องถ่ินบางพิธี เชน่ “รายอแน” จะถกูมองจากบางฝ่ายว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามและถกู
เรียกร้องให้มีการปรับแก้ แต่ก็ไม่เป็นผล พิธี “รายอแน” ยงัเป็นท่ีปฏิบตัิอย่างแข็งขนั นอกจากนี ้ยงัมีพิธีกรรม
ท้องถ่ินอีกจ านวนมากท่ียงัเป็นท่ีปฏิบตัิในกือเม็งแม้จ านวนหนึ่งจะถกูมองจากบางฝ่ายว่าขดักบัหลกัศาสนาก็
ตาม ดงัจะได้กลา่วถึงโดยละเอียดในบทตอ่ไป  
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บทที่ 4 วิถีชีวิตและ                       
 
 เม่ือถูกถามว่า “ออแฆรนายู” หรือคนมลายูหมายถึงอะไร ชาวกือเม็งมกัตอบว่าคือคนท่ีสืบเชือ้สาย
มลาย ูบางคนกล่าวเพิ่มเติมว่า “ออแฆรนาย”ู ยงัหมายถึงคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและปฏิบตัิตามความเช่ือ
ท้องถ่ินควบคูก่นัไปด้วย หลายคนกลา่ววา่ถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกว่าหากตีความอย่างเคร่งครัดพิธีกรรมความเช่ือ
ท้องถ่ินบางอย่างขดักับศาสนาอิสลาม ทว่าพวกเขาก็ไม่ต้องการหยุดปฏิบตัิพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินเหล่านี ้
สว่นหนึง่เป็นเพราะพวกเขารู้สกึวา่ “ท าแล้วรู้สกึสบายใจ” และอีกสว่นเป็นเพราะพวกเขาเห็นว่า “เป็นสิ่งท่ีท ากนั
มาแตส่มยัปู่ ย่าตายาย” ฉะนัน้ ท่ามกลางการมีวตัรปฏิบตัิทางศาสนาท่ีเคร่งครัดขึน้ ชาวกือเม็งยงัคงประกอบ
พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินกนัอย่างคกึคกั กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งจึงไม่ได้หมายถึงการสญู
หายไปของพิธีกรรมความเช่ือมลายอูยา่งสิน้เชิงแตอ่ยา่งใด   

บทนีก้ล่าวถึงวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเช่ือมลายูในกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็ง 
โดยชีใ้ห้เห็นว่าชีวิตชาวกือเม็งเก่ียวข้องกับพิธีกรรมความเช่ือมลายูอย่างไร ทัง้ในส่วนของพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
วงจรชีวิต การรักษาอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในส่วนท่ีเช่ือว่าเป็นผลมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ การท าคณุไสย 
รวมไปถึงการจดัพิธีมงคลตา่งๆ ซึง่สง่ผลให้ในกือเม็งมี “บอมอ” ท่ีมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ตา่งๆ จ านวน
หลายคนตามไปด้วย แม้ว่าการประกอบพิธีกรรมของพวกเขาบางส่วนจะถกูวิพากษ์วิจารณ์จากชาวกือเม็งราย
ท่ีขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในพืน้ท่ีก็ตาม       
 
1. วิถีชีวิตและพธีิกรรมควำมเช่ือมลำยู 
ชาวกือเม็งมีชีวิตอยู่กบัพิธีกรรมความเช่ือมลายตูัง้แตเ่กิดจนตาย ส่วนหนึ่งโดยผ่านพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
(Life-crisis ritual,    Turner 1986: 7-9) ของศาสนาอิสลาม เช่น ขณะตัง้ครรภ์ชาวกือเม็งมีธรรมเนียมการฝาก
ครรภ์กบั “บีแดกะตโูยะ” จ านวน 7    โดย 1 ใน 7 ของ “บีแดกะตโูยะ” หรือผู้ รับฝากครรภ์จะต้องเป็นหมอ
ต าแยหรือ “โต๊ะบีแด” ส่วนท่ีเหลือจะเป็นใครหรือเพศใดก็ได้ โดยผู้ตัง้ครรภ์จะท าพิธีกะนูรี (ประกอบด้วยไก่ปิง้
และถาดราโซซึ่งประกอบด้วยข้าวเหนียว กล้วย และน า้เปล่า) กบั “บีแดกะตโูยะ” คนท่ีเป็น “โต๊ะบีแด” เพ่ือให้
เดก็ในครรภ์สมบรูณ์แข็งแรงและให้มารดาคลอดง่าย และเม่ือใกล้คลอดผู้ตัง้ครรภ์จะไปขอพรและน า้มนต์จาก 
“บีแดกะตโูยะ” มาด่ืมเพ่ือให้คลอดง่าย ซึ่งแม้การฝากครรภ์กบั “บีแดกะตโูยะ” จะเป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบตัิตาม
แนวทางของนบีมฮูมัหมดั ทว่าการท ากะนรีูโดยเฉพาะในส่วนของไก่ปิง้เป็นพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน  ปัจจบุนั
แม้ชาวกือเม็งนิยมคลอดท่ีโรงพยาบาล ทว่าธรรมเนียมการฝากครรภ์กับ “บีแดกะตโูยะ” ยงัคงมีอยู่ เช่น “ดา
แมะ” เลา่วา่ภรรยาของเขาซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีหนว่ยแพทย์ฉกุเฉินโรงพยาบาลรามนัไปฝากครรภ์กบั “แชโอ๊ะ” (บอ
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มอท่ีมีช่ือเสียงในพืน้ท่ี) ทัง้สองท้องเพ่ือให้คลอดง่าย โดยในการฝากครรภ์นัน้ “แมะกบัแฟนเอาไข่ไปให้แชโอ๊ะ 3 
ฟอง ไปให้แกท าพิธีปลกุเสกให้ จากนัน้แฟนแมะก็เอาไขม่าต้มกิน ก็คลอดง่ายทัง้สองท้อง” (ดาแมะ, สมัภาษณ์ 
25 ธันวาคม 2554) ขณะท่ี “เย็ง” สมาชิกองค์การบริหารสวนต าบลหมู่ 1 กล่าวว่าภรรยาของเขาไปฝากครรภ์
กบั “ก๊ะเด๊ะ” เพราะ “ก๊ะเด๊ะ” มี “ความรู้เก่ียวกับเร่ืองนี ้แกท าน า้มนต์เป็น” (เย็ง, สมัภาษณ์ 13 พฤษภาคม 
2555)     
 หลงัจากคลอดได้ 40 วนัจะมีการประกอบพิธีขึน้เปลให้ทารก โดยโต๊ะครูจะท ากะนรีู ข้าวเหนียวขวญั 
และบายศรี จากนัน้ก็ขลิบผมทารกก่อนน าทารกขึน้เปล (ในบางพืน้ท่ี เช่น อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี มีการประกอบ
พิธีเลาลิดขณะขลิบผมทารกด้วย) โดยเส้นผมท่ีขลิบจะน าไปใส่ในลกูมะพร้าวอ่อนแล้วน าไปฝังท่ีโคนต้นกล้วย 
ทัง้นี ้แม้การขลิบผมทารกจะเป็นการท าตามแนวทางของนบีมูฮมัหมดั ทว่าการน าเส้นผมทารกใส่ลกูมะพร้าว
อ่อนแล้วน าไปฝังท่ีโคนต้นกล้วยด้วยความเช่ือท่ีว่าจะท าให้ทารกเฉลียวฉลาด สมองจะได้เติบโตแตกหน่อ
เหมือนหนอ่กล้วย เป็นความเช่ือท้องถ่ิน    

นอกจากนี ้ในช่วงระหว่างอายุ 40 วนัถึง 15 ปี เด็กผู้ชายในกือเม็งต้องเข้าพิธีขลิบ (หรืออีกนยัหนึ่งคือ
พิธีกรรมเล่ือนสถานภาพ (Initiation Rite) ของสงัคมมสุลิม) มิฉะนัน้จะไมถื่อวา่เป็นมสุลิมท่ีสมบรูณ์ อย่างไรก็ดี 
ในคืนก่อนจะมีพิธีขลิบจะมีการประกอบพิธียีเยาะตาเนาะหรือพิธีเหยียบดิน โดย “โต๊ะบีเด็ง” หรือผู้ประกอบพิธี
ขลิบจะน าดนิมาใส่ในถาด จากนัน้ก็น าท่อนอ้อยมาวางทบับนดินในลกัษณะคล้ายขัน้บนัได แล้วจึงให้เด็กท่ีจะ
เข้าพิธีขลิบเหยียบท่อนอ้อยเพ่ือขอขมาแผ่นดินท่ีได้เหยียบย ่ามา พิธีนีไ้ม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม 
หากแตเ่ป็นพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินซึง่ปฏิบตัิสืบทอดกนัมาก่อนการรับศาสนาอิสลาม นอกจากนี ้บางครัง้ก็มี
การจัดให้เด็กท่ีจะเข้าพิธีขลิบนั่งหลังช้างในขบวนแห่ ซึ่งก็ไม่ได้บญัญัติไว้ในศาสนาอิสลามเช่นกัน โดยพิธียี
เยาะตาเนาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขบวนแห่ช้างมกัท าในครอบครัวท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจดีเน่ืองจากมี
คา่ใช้จา่ยสงู 

 
นอกจากพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวงจรชีวิต เม่ือเจ็บป่วยชาวกือเม็งจ านวนมากยงัคงรักษาด้วยวิธีการ

พืน้บ้านซึ่งมกัเก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน เช่น “แบโอ” กล่าวว่าบุตรสาวของเขามีอาการผิดปกติ
บริเวณจมกู ไม่แน่ใจว่าเป็นไซนสัหรือริดสีดวงจมกู อย่างไรก็ดี แทนท่ีจะพาบุตรสาวไปพบแพทย์หรือไปซือ้ยา
แผนปัจจุบนัมารักษา เขาพาบุตรสาวมาพบ “แชก าปง” ซึ่งมีช่ือเสียงในการรักษาโรคประเภทนี ้โดยหลงัจาก
สอบถามและดอูาการของเด็ก “แชก าปง” กล่าวว่าเด็กมีอาการคล้ายริดสีดวงจมูก เขาจึงให้สมนุไพรบางชนิด
ไปรับประทานพร้อมกบัให้ข้าวสารเสกไปด่ืมและล้างหน้าควบคูก่นัไป “แบโอ” กล่าวขอบคณุ “แชก าปง” พร้อม
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กบัมอบเงินให้ 20 บาทเป็นคา่ตอบแทน และหลงัจากนัน้ประมาณ 1 สปัดาห์ “แบโอ” กล่าวว่าบตุรสาวของเขา
หายจากอาการผิดปกตบิริเวณจมกูแล้ว (แบโอ, สมัภาษณ์ 13 มกราคม 2555)      

ในท านองเดียวกนั “ก๊ะเมาะแต” กล่าวว่าบตุรชายของเธอเป็นพยาธิ ทว่าเธอไม่ได้พาเขาไปพบแพทย์
หรือไปซือ้ยาแผนปัจจุบนัมาให้เขารับประทาน หากแต่พาเขาไปหา “เป๊าะจิ” ญาติท่ีอยู่บ้านหลังติดกันท่ีมี
ความสามารถในการรักษาโรคพยาธิในเด็กด้วยการท าตะกรุดให้เด็กห้อยคอ อย่างไรก็ดี การรักษาไม่ได้ผล
เน่ืองจาก “เป๊าะจิ” กับเธอมีความใกล้ชิดกันเกินไป เธอจึงพาบุตรชายไปให้ “บอมอ” อีกคนท่ีอยู่อีกหมู่บ้าน
รักษาด้วยวิธีการเดียวกัน หลังจากนัน้บุตรชายของเธอก็อาการดีขึน้ ทว่าเธอยงัคงให้บุตรชายสวมสร้อยคอ
ตะกรุดอยูเ่พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เขากลบัมาเป็นพยาธิอีก (ก๊ะเมาะแต, สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2555)       

หรือกรณีของ “จามุ” พ่อม่ายวยั 50     เขากล่าวว่าก่อนหน้านีเ้ขาไม่ได้ใส่ใจมากนกัว่าตนเองจะมี
ปัญหาสมรรถภาพทางเพศหรือไม ่ทวา่หลงัจากท่ีตดัสินใจจะแตง่งานอีกหนเขาก็เร่ิมวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหานี ้
จึงตดัสินใจไปหา “เย็ง” สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ 1                           “หมอนกเขา” เพ่ือให้ 
“เย็ง” ประกอบพิธีเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ ดงัท่ีวา่ 

 
“ก่อนหน้าจามจุะแตง่งานกบัแฟนคนนีเ้ม่ือปีท่ีแล้วก็ไปหาเย็งเหมือนกัน คือ ไม่แน่ใจ

ว่าเรามีปัญหาหรือเปล่า แต่ว่าเป็นเหมือนกับเตรียมพร้อมรบเผ่ือเวลาลงสนามหรือว่าสู้ศึก
จริงๆ จะได้สามารถสู้ได้ จามไุม่แน่ใจไม่มัน่ใจว่าจะท าได้หรือเปล่า เพราะว่าไม่ได้มีเร่ืองอย่าง
นีม้านาน ตอนรักษาเย็งก็เสกหมากพลใูห้กิน ก็ได้ผลนะ ก็ตอนนีไ้ด้ลกูแล้วไง แตว่่าจ าไม่ได้ว่า
ให้เงินเย็งไปเทา่ไหร่ เพราะวา่แล้วแตเ่ราจะให้” (จาม,ุ สมัภาษณ์ 14 กมุภาพนัธ์ 2555)            

 
 นอกจากนี ้ชาวกือเม็งจ านวนมากหนัมารักษาด้วยวิธีพืน้บ้านหลงัจากรับการรักษาด้วยการแพทย์แผน
ปัจจบุนัแล้วอาการยงัไม่ดีขึน้ ดงักรณี “ก๊ะมะ” ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน เธอไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลและ
รับประทานยารวมทัง้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัดประมาณ 2                         
                                        แ                                แ                    “เป็น
เบาหวานมา 2 เดือนแล้ว ไปหาหมอและกินยาโรงพยาบาล แตว่า่ไมห่าย ตอนนีเ้ลยหยดุ ลองน า้มนต์ดกู่อน อนั
นีไ้ปเอามาจากบอมอท่ีหมู่บ้านท่ีอ าเภอมายอตอนท่ีไปเย่ียมนิมะวนันี ้เป็นน า้มนต์ส าหรับรักษาโรคเบาหวาน 
เขาให้กินวนัละช้อน ห้ามกินของหวาน” (ก๊ะมะ, สมัภาษณ์ 13 กมุภาพนัธ์ 2555)       
 ทัง้นี ้สาเหตุส าคญัประการหนึ่งท่ีส่งผลให้ชาวกือเม็งหนัมารักษาด้วยวิธีพืน้บ้านหลังจากรักษาด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบนั นอกจากจะเป็นเพราะอาการท่ีไม่ทุเลาลง (ในอตัราและลกัษณะท่ีพวกเขาพอใจ) ยงั
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เป็นเพราะพวกเขาคิดว่าสาเหตขุองอาการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นผลมาจากปัจจยัทางชีววิทยาและเคมี หากแตเ่ป็น
สิ่งเหนือธรรมชาต ิเชน่ วิญญาณบรรพบรุุษ ผี และสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิชนิดตา่งๆ ดงักรณีพ่ีชายของ “จาม”ุ    

พ่ีชายของ “จามุ” ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลด้วยอาการทางสมองและแพทย์ลง
ความเห็นว่าจ าเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตดั แตภ่รรยาของเขารวมทัง้ลกูและญาติต่างไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่า
จะยิ่งส่งผลให้อาการของเขาทรุดหนกัลงอีก พวกเขาจึงตดัสินใจน าตวัพ่ีชายของ “จามุ” ออกจากโรงพยาบาล
และมารักษาตัวท่ีบ้านด้วยยาแผนปัจจุบันควบคู่กับยาพืน้บ้าน ซึ่งหลังจากออกมารักษาพยาบาลท่ีบ้าน
ประมาณ 1 สปัดาห์ปรากฏว่าอาการของพ่ีชาย “จาม”ุ ดีขึน้ ไม่ได้ทรุดลงเหมือนอย่างท่ีแพทย์กล่าวไว้ ยกเว้น
เพียงปัญหาเดียวเท่านัน้ คือ อาการ “ผีเข้า” กล่าวคือ พ่ีชาย “จามุ” มักอาละวาดและส่งเสียงโววายตอน
กลางคืนวา่เขาเป็นคนไทยพทุธมาจากวดัแหง่หนึง่ แตเ่ขาจะจดจ าอะไรไม่ได้เม่ือต่ืนนอน นอกจากนี ้เขายงัรู้สึก
วา่ขาทัง้สองข้างของเขายาวไม่เท่ากนั ภรรยาเขากล่าวว่าบางครัง้เขาคิดว่าตนเองเป็นคนอ่ืนและพดูจาภาษาท่ี
ฟังไมไ่ด้ศพัท์ ฉะนัน้ เม่ือประมวลอาการดแูล้ว ญาตขิองพี่ชาย “จาม”ุ รวมทัง้ตวัของพ่ีชาย “จาม”ุ เองด้วยจึงลง
ความเห็นวา่เขาถกู “ผีเข้า” และจ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยดว่น ทัง้นี ้ถึงแม้วา่พ่ีชาย “จาม”ุ จะอาศยัอยู่ท่ี ต.
บาลอ ซึง่อยูห่า่งบ้านกือเม็งกวา่ 10 กิโลเมตร ทวา่ด้วยกิตตศิพัท์เร่ืองความสามารถในการ “ไล่ผี” ของ “แชโอ๊ะ” 
ท่ีขจรไปทัว่ก็สง่ผลให้เขาเป็นช่ือของ “บอมอ” คนแรกท่ีญาตพ่ีิชาย “จาม”ุ นกึถึง       

พิธี “ไล่ผี” เร่ิมต้นด้วยการท่ี “แชโอ๊ะ” “วินิจฉัยโรค” ด้วยการสอบถามอาการพ่ีชาย “จาม”ุ อยู่ครู่หนึ่ง 
จากนัน้ “แชโอ๊ะ” ก็หนัหน้ามาทาง “จาม”ุ ภรรยาพ่ีชาย “จาม”ุ และคณะวิจยัพร้อมกล่าวว่าพ่ีชาย “จาม”ุ ถกู “ผี
เข้า” เขาอธิบายเพิ่มเติมว่ากมุารทอง 3 ตนได้ถกูน ามาปล่อยไว้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเพ่ือดแูลสนามฟุตบอลของ
โรงเรียน แตว่า่มีกมุารทองตนหนึง่มีนิสยัเกเรและชอบแอบหนีเท่ียวตอนกลางคืนตามสถานท่ีตา่งๆ รวมทัง้ชอบ
เข้าสิงคนท่ีอ่อนแอ ซึ่งด้วยเหตท่ีุพ่ีชาย “จาม”ุ ป่วยและมีร่างกายอ่อนแอจึงเป็นเหตใุห้ถกูกมุารทองตนนีเ้ข้าสิง 
“แชโอ๊ะ” กล่าวว่าเขาจะประกอบพิธีไล่กมุารทองตนนีอ้อกจากร่างของพ่ีชาย “จามุ” จากนัน้เขาเดินน าพ่ีชาย 
“จามุ” ไปยงัมุมหนึ่งของบ้านและให้นัง่ลง เขาเร่ิมพิธีด้วยการเดินวนรอบตวัพ่ีชาย “จามุ” พร้อมกับบริกรรม
คาถาและใช้ผ้าก ามะหย่ีส าหรับปรูองละหมาดฟาดไปตามร่างกายของพี่ชาย “จาม”ุ ซึง่ไม่ได้ตอบสนองใดๆ เขา
ได้แตน่ัง่เงียบและมีดวงตาท่ีวา่งเปลา่ พิธี “ไลผี่” ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจงึเป็นอนัเสร็จสิน้    

หลงัเสร็จพิธี “แชโอ๊ะ” กลา่ววา่พิธีนีมี้ผลในแง่ท่ีวา่ตอนนีก้มุารทองสว่นท่ียงัตกค้างอยู่ได้ถกูขจดัออกไป
จากร่างของพ่ีชาย “จามุ” หมดแล้ว ขณะเดียวกันพ่ีชาย “จามุ” ก็ได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกกุมารทองตนนี ้
กลบัมาเข้าสิงใหมใ่นตอนกลางคืน อยา่งไรก็ดี เขากลา่วเพิ่มเตมิวา่ต้องรอดผูลลพัธ์สกัระยะแม้พ่ีชาย “จาม”ุ จะ
กล่าวว่าตอนนีเ้ขารู้สึกว่าขาทัง้สองข้างกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมและอาการเจ็บปวดก็ทุเลาลง จากนัน้ “แช
โอ๊ะ” ได้มอบข้าวสารเสก 1 ถงุและน า้มนต์1 ขวดให้กบั “จาม”ุ เพ่ือให้ “จาม”ุ มอบให้กบัพ่ีชายของเขาส าหรับ
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ผสมน า้อาบเพ่ือเป็นตวัช่วยป้องกนัไม่ให้ถูกกมุารทองเข้าสิงอีกทาง “จาม”ุ กล่าวขอบคณุพร้อมกบัให้เงิน “แช
โอ๊ะ” 100 บาทเป็นคา่ตอบแทน ตอนแรก “แชโอ๊ะ” ปฏิเสธ เขากล่าวว่าเงินมีจ านวนมากเกินไป แตเ่ม่ือ “จาม”ุ 
ยืนกรานและคะยัน้คะยอเขาก็รับเงินตอบแทนจ านวนนีใ้นท่ีสดุ จากนัน้ “แชโอ๊ะ” ก็กล่าวค าลากบัพวกเราพร้อม
กบัต้อนรับ “คนไข้” รายตอ่ไปซึ่งมารออยู่ตัง้แตช่่วงกลางของพิธี “ไล่ผี” โดย “จาม”ุ กล่าวระหว่างเดินทางกลบั
ว่า “คนไข้” รายนีเ้ป็นชาวกือเม็งใต้ท่ีมาให้ “แชโอ๊ะ” รักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย โดยมีมะม่วงสกุ 2 ถงุท่ี
เธอหิว้ตดิตวัมาเป็นของก านลั     

สัปดาห์ต่อมา “จามุ” กล่าวว่าพ่ีชายเขามีอาการดีขึน้ เขากล่าวว่าในตอนกลางคืนหลังจากท าพิธี 
พ่ีชายเขาเล่าว่าผีตนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ ชายพูดภาษามลายูได้มานั่งข้างเขาแต่ไม่ได้พยายามจะเข้าสิง ผีตนนัน้
เพียงแตใ่ช้มือลบูเท้าเขาแล้วก็หายตวัไปหลงัจากท่ีภรรยาเขารู้สึกตวัต่ืน และหลงัจากนัน้เขาก็ไม่ถกูวิญญาณ
ตนใดเข้าสิงอีก “จาม”ุ กลา่ววา่หากพิธี “ไลผี่” ท่ีจดัขึน้ไมไ่ด้ผล แผนขัน้ตอ่ไปท่ีวางไว้คือการปาไข่เน่าใส่ร่างกาย
พ่ีชายของเขาบริเวณท่ีผีเข้าสิง (จาม,ุ สมัภาษณ์ 14 กมุภาพนัธ์ 2555)        
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ภาพ 14: “แชโอ๊ะ” ท าพิธีไลผี่ 
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  เช่นเดียวกับกรณีของหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวคือ ระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนามในพืน้ท่ี หัวหน้า
คณะวิจัยมีอาการปวดขาอย่างรุนแรงและแม้จะให้หมอพืน้บ้านนวดให้  2 คนอาการก็ยังไม่ดีขึน้ หัวหน้า
คณะวิจัยจึงตดัสินใจเดินทางไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอ าเภอรามัน อย่างไรก็ ดี เน่ืองจากข้อจ ากัดของ
เคร่ืองมือแพทย์และความเช่ียวชาญของแพทย์ การรักษาท าได้เพียงแค่การเอ๊กซเรย์ขณะท่ีแพทย์ก็ไม่
ความสามารถวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยได้ จ าเป็นต้องไปรับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลใน จ .ยะลา หัวหน้า
คณะวิจยัพร้อมผู้ช่วยวิจยัจึงต้องเดินทางไปยงัโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ยะลา ซึ่งมีแพทย์เช่ียวชาญ
ด้านศลัยกรรมกระดูกและข้อโดยตรง โดยหลังจากการวินิจฉัยและสอบถามอาการ แพทย์ลงความเห็นว่า
หวัหน้าคณะวิจัยมีอาการหมอนรองกระดูกเคล่ือนทบัเส้นประสาทท่ีส่งมายงัขาด้านซ้าย จึงท าให้เกิดอาการ
เจ็บปวดบริเวณขา เดนิไมไ่ด้ โดยหมอแนะน าให้ฉีดยา รับประทานยา และนอนดอูาการท่ีโรงพยาบาลประมาณ 
2-3 วัน อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะวิจัยไม่ต้องการนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล จึงเพียงแต่ฉีดยาและรับยามา
รับประทานเองท่ีกือเม็ง  
 หลงัจากทราบขา่วอาการเจ็บป่วยของหวัหน้าคณะวิจยั ชาวน า้ด า ต.น า้ด า อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ท่ี
คณะวิจยัรู้จกัได้เดินทางมาเย่ียมพร้อมกบัพาตวัหวัหน้าคณะวิจยัไปรับการรักษาจาก “บอมอ” ท่ีมีช่ือเสียงคน
หนึ่งในเขต อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพราะพวกเขาเช่ือว่าหวัหน้าคณะวิจยัอาจถูก “ผีเข้า” ขณะเดินทางไปชมการ
แขง่ขนัเรือท่ี อ.ทุ่งยางแดง โดยหลงัจากสอบถามช่ือ ท่ีอยู่ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของหวัหน้าคณะวิจยั “บอมอ” 
คนดังกล่าวลงความเห็นว่าหัวหน้าคณะวิจัย “โดนของ” จากท่ีผู้ ไม่หวังดีมา “วาง” ไว้ท่ีเสาหน้าบ้านหลังท่ี
คณะวิจยัพ านกัในกือเม็ง จากนัน้ “บอมอ” ได้ให้น า้มนต์หวัหน้าคณะวิจยั 1                           ล้าง
    แ       ชาวน า้ด าท่ีพาหวัหน้าคณะวิจยัไปรับการรักษาได้มอบเงินคา่รักษาให้ “บอมอ” จ านวน 100     
(โดยหนึ่งในพวกเขาซึ่งเป็นต ารวจตระเวนชายแดนก็เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดเม่ือยตามร่างกายและ
ได้รับน า้มนต์มา 1    ด้วยค่ารักษาจ านวน 100 บาท       ) ก่อนเดินทางพาคณะวิจยักลบัมาส่งท่ีกือเม็ง 
โดยเม่ือเลา่ให้ “แมะ” หรือมารดาบ้านหลงัท่ีคณะวิจยัพกัฟังจงึได้ความว่าอาจเป็นเพราะว่า “มง” บตุรชายคนท่ี
สองของเธอก าลงัจะลงสมคัรเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายตรงข้ามจงึ “ท าของ” มาวางไว้ท่ีเสาหน้าบ้าน และเผอิญท่ี
หวัหน้าคณะวิจยัมีสภาพร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงจึงท าให้ “ของ” ดงักล่าวเข้าสู่ตวัหวัหน้าคณะวิจยัแทนท่ีจะ
เป็น “มง” หรือวา่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ฉะนัน้ ในช่วง 4    ท่ีหวัหน้าคณะวิจยันอนพกัรักษาตวัท่ีกือเม็งจึง
ทัง้ด่ืมน า้มนต์และกินยาแผนปัจจุบนัจากโรงพยาบาลในการรักษาอาการ “โดนของ” และอาการหมอนรอง
กระดกูเคล่ือนทบัเส้นประสาทควบคูก่นัไป 
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 นอกจากผีหรือวิญญาณร้ายโดยทัว่ไป สิ่งเหนือธรรมชาติอีกประการท่ีชาวกือเม็งเช่ือว่าเป็นสาเหตใุห้
เกิดความเจ็บป่วยคือวิญญาณครูศลิปะพืน้บ้านมลายโูดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือมะโยง่และสีลตั ดงักรณีมารดาของ 
“ซะนะ” เด็กสาววยั 12    โดยวนัหนึ่ง “ซะนะ” ได้ป่ันจกัรยานมายงัศาลาริมทางซึ่งมี “มง” ผู้ เช่ียวชาญศิลปะ
พืน้บ้านมลายูนัง่อยู่ด้วย เธอจอดรถแล้วหยิบถงุหูหิว้พลาสติคในตะกร้าหน้ารถขึน้มาแล้วย่ืนให้  “มง” ในถุงมี
ข้าวสาร หมาก 1 ผล ปนู 1 ตลบั ใบพล ู3 คู่ และธนบตัร 20 บาทหนึ่งใบ เธอบอก “มง” ว่ามารดาของเธอมี
อาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมและสงสยัว่าน่าจะเป็นผลมาจากการ “ท า” ของ “ครูมะโย่ง” จึงบอกให้เธอน า
สิ่งของเหล่านีม้าให้ “มง” ปลกุเสก จากนัน้ “มง” ก็ “ดอูา” เป็นภาษาอาหรับใส่ข้าวสารแล้วบอกเด็กสาวว่าให้
แม่เธอน าไปผสมน า้ส าหรับด่ืมและล้างหน้าเพ่ือจะได้หายจากอาการวิงเวียนหน้ามืด ตอ่จากนัน้เขาก็บริกรรม
คาถาภาษามลายใูส่ใบพลูรวมความว่าขอให้ “ของ” จาก “ครูมะโย่ง” ท่ีก าลงั “ท า” เธออยู่ออกไปจากร่างของ
เธอ พร้อมกบัใช้มือท าท่ารูด “ของ” ออกไปจากปลายใบพลแูล้วน าหมากมาวางบนใบพลแูละน าปนูมาป้ายใบ
พล ูเป็นอนัเสร็จพิธี อย่างไรก็ดี แทนท่ีจะรับเงิน 20              แ               “  ”        จ านวน
                                              “มง” กลา่วถึงสาเหตขุองอาการเจ็บป่วยของแมเ่ดก็สาววา่  
 

“พอดีแม่ของเด็กมีเชือ้มะโย่ง คือทวดของเธอเล่นมะโย่งแม้ว่าแม่ของเธอจะไม่ได้เล่น 
ในหมู่บ้านมีคนท่ีมีเชือ้มะโย่งหลายคนและพวกนีก็้ชอบเจ็บป่วยกัน ไม่ต้องท าผิดอะไรก็
สามารถป่วยได้ คือ บางครัง้ก็อาจเป็นเพราะไม่ได้จดัพิธีร าลึกถึงครูมะโย่งนานเกินไป หรือว่า
เกิดมีคนบางคนอยากจดัให้มีการเล่นมะโย่งขึน้มาแล้วก็เป็นผลให้คนท่ีมีเชือ้มะโย่งเกิดอาการ
ขึน้มา ก็ต้องมารักษาอยา่งนี”้ (มง, สมัภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2555)         

 
 เช่นเดียวกับในกรณี “ครูสีลตั” ท่ีมกัจะแสดงอิทธิฤทธ์ิโดยการเข้าสิงคนท่ีมี “เชือ้” หรือว่าเล่นสีลตัอยู่
เสมอ ดงัท่ีเกิดขึน้ขณะการประกอบพิธีไหว้ครูสีลตัท่ีบ้านครูสอนสีลตัช่ือ “แบอิง” โดยหลงัจากประกอบพิธีไหว้
ครูบนบ้านเสร็จก็จดัให้มีการแสดงสีลตับริเวณลานหน้าบ้านซึ่งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและมีชาวกือเม็งทุกเพศทุก
วยัมาเฝ้าชมประมาณ 100    อย่างไรก็ดี หลงัจากท่ีการแสดงสีลตัคูแ่รกจบลงและอยู่ระหว่างการเตรียมการ
แสดงคู่ท่ีสอง “ก๊ะเด๊ะ” และบตุรสาวของ “แบอิง” มีอาการคล้าย “ผีเข้า” พวกเธอล้มตวัลงนอนดิน้ไปมาพร้อม
กบัส่งเสียงฟังไม่สู้ ได้ศพัท์ โดยบตุรสาว “แบอิง” ไม่ได้อาละวาดมากนกั เธอนอนดิน้ไปมาสกัพกัก็หยดุแล้วก็มี
เพียงอาการสะอึกสะอืน้ ทว่า “ก๊ะเด๊ะ” กลบัแสดงอาการเกรีย้วกราดอย่างรุนแรงและไม่มีท่าจะสงบได้โดยง่าย 
คนท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ส่วนใหญ่จึงลงความเห็นกนัว่า “ก๊ะเด๊ะ” ถกูผีเข้าและจ าเป็นจะต้องท าพิธีไล่ผีออกจากตวั
เธอ โดยผู้ประกอบพิธีคือ “มง” ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านนีเ้ป็นการเฉพาะและอยูร่่วมในเหตกุารณ์  
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 “มง” ถาม “ก๊ะเด๊ะ” ว่าเหตใุดจึงได้อาละวาด “ก๊ะเด๊ะ” ตอบเสียงเข้มคล้ายผู้ชายว่า“เขา” ไม่พอใจท่ีผู้
ประกอบพิธีไมใ่สน่ า้ในโถดนิเผาเพราะวา่เธอจ าเป็นต้องใช้น า้นัน้ในการรักษาโรค “มง” กลา่วว่าท่ีน่ีไม่มีใครป่วย
และไม่มีโรคอะไรให้ต้องรักษา อีกทัง้การแสดงสีลตัไม่ได้เป็นการแสดงจริง เป็นเพียงการแสดงให้ครูสีลตัชม
เท่านัน้ ฉะนัน้ ขอให้วิญญาณดังกล่าวออกไปจากร่าง “ก๊ะเด๊ะ” เสีย แต่การเจรจาไม่ประสบความส าเร็จ 
“ก๊ะเด๊ะ” ยงัคงแสดงอาการเกรีย้วกราด “มง” จึงตดัสินใจท าพิธีไล่ผีด้วยการ “ฮิลลา” หรือใช้ผ้ากวาดไปตามตวั
ของ “ก๊ะเด๊ะ” พร้อมท่องคมัภีร์อัลกุรอานภาษาอาหรับ จากนัน้ก็กล่าวเป็นภาษามลายูสรุปความว่าขอให้ 
“ก๊ะเด๊ะ” มีการสงบเสง่ียมเหมือนกับนางบุษบาท่ีอยู่ในถ า้ “ก๊ะเด๊ะ” จึงค่อยสงบลง คงเหลือแต่เพียงอาการ
สะอกึสะอืน้และหายจากอาการดงักลา่วในท่ีสดุ  

“ก๊ะเด๊ะ” กล่าวว่าเธอจ าอะไรไม่ได้และไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว เธอกล่าวว่าใน
ฐานะท่ีเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัว เธอได้รับ “มรดก” การถูก “ผีเข้า” มาจากมารดาซึ่งได้รับมาจาก
มารดา (หรือยายของเธอ) อีกทอดหนึ่ง เธอกล่าวว่านอกเหนือจากศิลปะการแสดงพืน้บ้านเช่นสีลตัและมะโย่ง 
ยงัมีสถานการณ์อ่ืนๆ อีกท่ีเธอถกูเข้าสิงโดยวิญญาณประเภทตา่งๆ เช่น เธอจ าได้ว่าครัง้หนึ่งเ ม่ือตอนท่ีเธอเข้า
ไปใช้ห้องน า้ในวดัแห่งหนึ่งและมองเห็นข้อความบางอย่างเขียนท่ีฝาผนงั เธอก็ออกอาการคลุ้มคลัง่จนคนอ่ืนๆ 
ต้องชว่ยกนัท าให้เธอสงบลง เธอกลา่ววา่เธอจ าไมไ่ด้วา่เกิดอะไรขึน้กบัเธอในช่วงนัน้และคนท่ีอยู่กบัเธอก็ไม่รู้ว่า
วิญญาณอะไรท่ีเข้าสิงเธอ เธอกล่าวว่าทกุครัง้ท่ีเธอถกูเข้าสิงเธอจะอาละวาดและบางครัง้ก็ท าร้ายคนท่ีอยู่ใกล้
ด้วย ปกติแล้ววิญญาณจะเข้าสิงเธออยู่สักพักก่อนจะออกไปโดยไม่จ าเป็นต้องอาศยัพิธีไล่ผีเข้าช่วย หลัง
วิญญาณออกจากร่างเธอจะมีการอาการเหน่ือยล้าหมดแรง แต่ก็จะฟื้นตวัขึน้มาหลังผ่านไปสักพักโดยไม่
จ าเป็นต้องมีการประกอบพิธีใดๆ ชว่ย ทวา่ไมมี่วิธีการแก้ไขให้เธอหายขาดจากการถกูผีเข้าขณะท่ีในบางกรณีท่ี
เธออาละวาดอย่างรุนแรงและเป็นเวลานานก็จ าเป็นจะต้องประกอบพิธีไล่ผี ซึ่งผู้ ท่ีรับหน้าท่ีนีส้่วนใหญ่คือ 
“จิงน”ู หรือบางครัง้ก็เป็น “มง” ดงักรณีข้างต้น “ก๊ะเด๊ะ” กลา่วเพิ่มเตมิว่านอกจากเธอแล้วยงัมีชาวกือเม็งคนอ่ืน
อีก (ซึ่งทัง้หมดเป็นผู้หญิง) ท่ีมกัถูก “ผีเข้า” และนอกจาก “จิงนู” และ “มง” แล้วยงัมีชาวกือเม็งคนอ่ืนอีก (ซึ่ง
ทัง้หมดเป็นผู้ชาย) ท่ีสามารถประกอบพิธีไล่ผีได้ โดยคนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุคือ “แชโอ๊ะ” แห่งกือเม็งใต้ (ก๊ะเด๊ะ, 
สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 2555)             
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ภาพ 15: พิธีไหว้ครูสีลตับ้าน “แบอิง” 
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นอกจากนี ้บางครัง้วิญญาณบรรพบรุุษก็สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือเภทภยัได้เช่นกนั ทัง้นี ้
ชาวกือเม็งจ านวนหนึ่งยงัคงจดัพืน้ท่ีบางส่วนในบ้านเรือนให้เป็นท่ีอยู่ของวิญญาณบรรพบรุุษเพ่ือจะได้ป้องกนั
ไม่ให้วิญญาณบรรพบุรุษเหล่านีม้าก่อกวนหรือท าร้ายพวกเขา ทว่า “ศาลบรรพบุรุษ” ท่ีว่านีไ้ม่ได้อยู่ในรูปท่ี
สามารถเห็นได้ชัด ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงไม้กระดานท่ีวางเรียงกันจ านวนหนึ่ง หรือไม่เป็นไม้ไผ่ท่ีแขวนไว้กับ
หลงัคาหรือวางบนข่ือโดยไม่มีเคร่ืองเซ่นไหว้อะไรแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่มีการจดัพิธีกรรมบวงสรวงวิญญาณ
บรรพบุรุษเป็นประจ าหรือว่าเป็นการเฉพาะ จะมีเป็นนานครัง้และในโอกาสพิเศษท่ีชาวกือเม็งจะจดัพิธีให้กับ
วิญญาณบรรพบรุุษ ดงักรณีการจดัพิธีเน่ืองในโอกาสท่ีม้าพยศจนตวัมนัเองได้รับบาดเจ็บสาหสั 
 “มง” เลีย้งม้าจ านวน 8     วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือความเพลิดเพลินจ าเริญใจ และเป็นเหตผุลให้เด็ก
วัยรุ่นชายจ านวนมากชอบมาขลุกกันท่ีบ้าน “มง” เพราะว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสข่ีม้าเล่นกัน อย่างไรก็ดี 
บางครัง้ “มง” ก็จดัให้ม้าเหล่านีเ้ข้าร่วมขบวนพาเหรดในตวัอ าเภอและจงัหวดั โดยม้าเหล่านีจ้ะได้รับการตบ
แตง่ประดบัประดาอย่างวิจิตรบรรจงพร้อมกบัมีเด็กวยัรุ่นชายเหล่านีใ้นชดุมลายูถ่ินเป็นผู้ ข่ี นอกจากนี ้ม้าบาง
ตวัมีความแข็งแกร่ง พวกมนัจงึมกัถกูน าไปร่วมการแขง่ขนั ซึง่ในการแข่งขนัครัง้หนึ่งได้เกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน
ขึน้จนน ามาสูก่ารจดัพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบรุุษรวมทัง้วิญญาณอ่ืนๆ ในท่ีสดุ   
 สองวนัก่อนการแข่งขนั ม้าเพศเมียตวัหนึ่งได้ถูกน าตวัไปยงัสนามส าหรับการฝึกซ้อม ตอนแรกม้าเช่ือ
ฟังค าสัง่แต่โดยดี มนัก้าวขึน้ท้ายรถกระบะโดยไม่ต้องมีใครบงัคบั และหลงัจากใช้ไม้ไผ่มดักับตะแกรงเหล็ก
ด้านข้างเพ่ือเป็นแนวป้องกนัด้านหลงั เด็กผู้ชาย 3-4 คนก็ปีนขึน้ท้ายกระบะและยืนอยู่ร่วมกบัม้า ส่วน “มง” ก็
ขึน้ไปนัง่ในเก๋งด้านหน้าคูก่บัคนขบั อย่างไรก็ดี ม้าเร่ิมแสดงอาการกระสบักระส่ายทนัทีท่ี เร่ิมออกเดินทาง และ
หลงัออกจากบ้านได้เพียงครู่เดียว คนขบัก็จ าเป็นต้องหยดุรถเพราะม้าเร่ิมพยศมากขึน้ พวกเด็กๆ ลงจากรถไป
หกัก่ิงไม้ข้างทางเพ่ือน ามาฟาดม้าให้หายพยศ แตไ่มเ่ป็นผล ม้ายงัคงพยศตอ่ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ต้องหยดุรถอีก
ครัง้และ “มง” ก็ต้องลงจากเก๋งรถด้านหน้าเพ่ือมาปราบม้าพยศด้วยตนเอง ซึ่งก็ไม่เป็นผล ม้ากลบัแสดงอาการ
พยศมากขึน้เร่ือยๆ มันใช้เท้าถีบกระจก กระทืบหลังคารถและพืน้กระบะอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสงบลงหลังจาก
บาดเจ็บจากการท่ีขาขวาหน้าครูดกับพืน้กระบะท่ีมนักระทืบเป็นรู “มง” เห็นว่าอาการบาดเจ็บของม้าคอ่นข้าง
หนกั เขาจงึตดัสินใจพาม้ากลบัไปปฐมพยาบาลท่ีบ้านแทนท่ีจะน ามนัไปสนามฝึกซ้อมดงัท่ีตัง้ใจไว้ 
 ขา่วเก่ียวกบัม้าพยศและบาดเจ็บสาหสัแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว ญาติสนิทมิตรสหายท่ีรู้ข่าวตา่งพา
กนัเดนิทางมายงับ้านของ “มง” เพ่ือพดูคยุกนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้ ในเบือ้งต้นพวกเขาสนันิษฐานว่าม้าซึ่งมีลกู
ออ่นอาจเป็นหว่งลกูของมนัอย่างมากจนกระทัง่ไม่ต้องการถกูพรากไปจากลกูของมนั ทว่าข้อสนันิษฐานในเชิง 
“วิทยาศาสตร์” เช่นนีย้ังไม่สามารถเป็นค าอธิบายท่ีพึงพอใจส าหรับคนในวงสนทนา จึงเปิดโอกาสให้กับข้อ
สนันิษฐานทางเลือกอ่ืนโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งเร้นลบัเหนือธรรมชาติ “ก๊ะเด๊ะ” ซึ่งเป็นลกูจ้างตดัยางให้กบั
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บ้านของ “มง” สนันิษฐานว่าเหตกุารณ์ “สะเทือนขวญั” ดงักล่าวเป็นผลมาจากการท่ีครอบครัวของ “มง” ไม่ได้
จดัพิธีบวงสรวงให้วิญญาณบรรพบรุุษเป็นการเฉพาะมาเป็นเวลานานแล้ว ในการประกอบพิธีท่ีผ่านมาพวกเขา
เพียงแต่เอ่ยช่ือวิญญาณรวมๆ ไม่ได้ระบจุ าเพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นวิญญาณบรรพบุ รุษ เหตกุารณ์ “สะเทือน
ขวัญ” จึงเป็นเสมือนสัญญาณเตือนจากวิญญาณบรรพบุรุษท่ีถูกละเลย “จิ๊ยา” ซึ่งเป็นอาสาวของ “มง” 
สนบัสนนุข้อสนันิษฐานของ “ก๊ะเด๊ะ” พร้อมกบักล่าวเพิ่มเติมว่าเธอได้บนบานกบัวิญญาณบรรพบรุุษมาหลาย
ครัง้แล้วแตว่่ายงัไม่ได้จดัพิธีแก้บนให้สกัที หากว่า “มง” ตดัสินใจว่าจะประกอบพิธีกรรมให้กบัวิญญาณบรรพ
บรุุษในครัง้นีเ้ธอก็จะสนบัสนนุไก่ส าหรับใช้ในพิธี ส่วนคนอ่ืนก็เห็นด้วยกับ “ทฤษฎี” ของ “ก๊ะเด๊ะ” และเห็นว่า
ควรจดัพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบรุุษให้เร็วท่ีสดุ ซึง่ก็คือชว่งบา่ยของวนัรุ่งขึน้    
 พิธีบวงสรวงจัดขึน้บริเวณด้านหลังของบ้านซึ่งอยู่ถัดห้องครัวออกไป โดยมี “จิงนู” เป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรมหลกัและมี “แชโอ๊ะ” จากบ้านพรุเป็นผู้ควบคมุดแูลภูตผีวิญญาณหรือสิ่งชัว่ร้ายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้หรือ
รบกวนการประกอบพิธีกรรม ผู้ เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ รวมทั ง้เพ่ือนบ้านทุก
เพศทกุวยั พิธีเร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้ เข้าร่วมพิธีสวดอลักรุอานบทหนึ่งร่วมกัน ต่อด้วยการสวดอลักรุอานเด่ียวของ 
“จิงน”ู จากนัน้ก็เป็นการถวายเคร่ืองบวงสรวงให้กบัดวงวิญญาณตา่งๆ โดยมี “มง” เป็นผู้ช่วยเพราะว่าเขารู้ว่า
เคร่ืองบวงสรวงใดจะถวายให้กับวิญญาณดวงใด เคร่ืองบวงสรวงมีจ านวน 8 ถาด แบง่เป็นของ “โต๊ะ” ต่างๆ 
จ านวน 7 ถาด ส่วนอีกถาดเป็นของศาสดานบีมฮีูมหมดั “โต๊ะ” ทัง้เจ็ดประกอบด้วย “โต๊ะนิ” เจ้าเมืองรามนัห์ 
“โต๊ะกือเม็ง” ผู้ ก่อตัง้หมู่บ้าน ทวด ครูกริช และครูศิลปะการแสดง โดยถาดเคร่ืองบวงสรวง “โต๊ะ” เหล่านี ้
ประกอบด้วยข้าวเหนียวขาวและเหลือง ขนมโบราณ ส ารับหมากพลู น า้ กล้วย ข้าวตอก และไก่ย่าง ส่วนถาด
เคร่ืองบวงสรวงส าหรับนบีมฮูมัหมดัจะตา่งออกไป คือ ไม่มีส ารับหมากพล ูเพราะนบีมฮูมัหมดัเป็นชาวอาหรับ
ซึง่ไมรั่บประทานหมาก จงึจดัให้มีดอกไม้ในถาดแทน “จิงน”ู กล่าวดอูาขณะท่ี “มง” ใช้มือแตะถาดบวงสรวงแต่
ละถาดพร้อมกบัเอ่ยช่ือวิญญาณแตล่ะดวง หลงัเสร็จพิธี เคร่ืองบวงสรวงในถาดจะถกูแจกจ่ายให้ผู้ เข้าร่วมพิธี
ได้รับประทานกนั “จิงน”ู รับประทานเคร่ืองบวงสรวงเล็กน้อย เขารับผ้า 1 ผืนพร้อมกบัข้าวสาร 1 ถุงเป็นของ
ก านลัก่อนเดินทางกลบั “มง” กล่าวว่าเขารู้สึกดีขึน้มากหลงัจากได้จดัพิธี เขากล่าวว่า “เราไม่น่าลืมจดัพิธีให้
วิญญาณบรรพบรุุษนีเ้ลย จะได้ไมต้่องมีเร่ืองเกิดขึน้” (มง, สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 2555) เช่นเดียวกนั “จาม”ุ ซึ่ง
เป็นน้าชายของ “มงั” กลา่ววา่ “ดีนะท่ีเราได้จดัพิธีนีเ้พราะว่าวิญญาณจะได้พอใจ จะได้ไม่มารบกวนเราหรือว่า
ก่อเร่ืองอะไรอีก” (จาม,ุ สมัภาษณ์ 12 มีนาคม 2555)               
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ภาพ 16: พิธีบชูาวิญญาณ 
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นอกจากความเจ็บป่วยและเภทภัยท่ีเกิดจากวิญญาณบรรพบุรุษ ครูศิลปะ รวมทัง้ผีโดยทั่วไปดัง
ข้างต้น ปัญหาอีกประการท่ีชาวกือเม็งนิยมแก้ไขด้วยการประกอบพิธีกรรมคือการถูกท าคุณไสยโดยผู้ ไม่
ประสงค์ดี ซึ่งหลายกรณีมีสาเหตมุาจากการแข่งขนักันในการประกอบธุรกิจ ดงักรณีของ “กลุ่มกะทิ” ซึ่งเป็น
กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนช่ือ สถาบนัชุมชนท้องถ่ินพัฒนา 
ด าเนินกิจกรรมขายกะทิ แกง รวมทัง้อาหารว่างจ าพวกลกูชิน้ปิง้ ในช่วงแรกกิจการของกลุ่มไปได้ดี มีลกูค้ามา
อดุหนนุจ านวนมาก ทวา่ตอ่มาลกูค้ากลบัลดจ านวนลงจนแทบไม่เหลือ อีกทัง้ยงัเกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม 
สมาชิกกลุม่จึงหารือกนัว่าเป็นเพราะเหตใุดและลงความเห็นกนัว่าต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึน้กบักลุ่มของพวกเธอ จึง
ตดัสินใจพากนัไปขอความชว่ยเหลือจาก “บอมอ” ในหมู่บ้านใกล้กนั และหลงัจากประกอบพิธีกรรมกิจการของ 
“กลุ่มกะทิ” ก็กลบัมาคึกคกัเหมือนเก่า สมาชิกหนัมารักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนเดิม ดงัท่ี “ก๊ะเซะ” สมาชิก 
“กลุม่กะทิ” คนหนึง่เลา่วา่ 
 

“อยู่ๆ กลุ่มกะทิก็ขายของไม่ได้ แกงขายไม่ได้ มะพร้าวไม่มีคนมาซือ้ ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้า
นัน้ขายดีมาตลอด แล้วสมาชิกกลุ่มกะทิก็ขดัแย้งกัน นินทากัน เคยขอให้สุดิงพาไปหาบาบอ
หรือว่าขอให้บาบอช่วยแต่สุดิงไม่ยอมพาไป พวกเราก็เลยชวนกันไปหาบอมอท่ีเจาะลีมัส 
มีก๊ะด๊ะ เมาะจิ๊ แล้วก็ก๊ะ พอไปถึงบอมอก็ไปละหมาด พวกเรานัง่รอ พอบอมอออกมาแกก็ดใูบ
พลแูละบอกวา่ถกูแกล้งแล้ว แกถามว่ามีผู้ชายมาซือ้ลกูชิน้เม่ือสองวนัท่ีแล้วใช่ไหม เป็นคนก า
ปงบารู แกว่าผู้ชายคนนีเ้ขาไปซือ้ตุ๊กตาราคาห้าร้อยแ                 แ             แ    
                                 แ   แ          แ               คือเขาขายของกิน ขาย
ก๋วยเต๋ียว แล้วเหมือนกับว่ากลุ่มกะทิขายดี แกงขายดี ท าให้คนไม่กินของเขา เขาเลยท าของ
มาแกล้งเรา ให้เราขายไม่ได้                               ก    แล้วก็   แ   
                          แ       แ                     น พอท าพิธีเสร็จสองสามวนัร้าน
กลบัมาขายดีเหมือนเดิม สมาชิกไม่ทะเลาะกัน ร้านนัน้รู้สึกตอนนีเ้ขาเลิกขายก๋วยเต๋ียวแล้ว 
แล้วแบแอประธานกลุ่มก็ให้เมียแกท าให้ด้วยอีกทางหนึ่ง ตอนนีก็้เลยดี” (ก๊ะเซะ, สมัภาษณ์ 
12 พฤษภาคม 2555)         

 
 นอกจากนี ้ชาวกือเม็งยงัประกอบพิธี “เสริมมงคล” ในการประกอบธุรกิจด้วย เช่น พิธีเปิดกิจการห้าง
ร้าน ดงักรณีการประกอบพิธีเปิดร้าน “กิฟท์ชอป” ของ “จามุ” โดยหลงัจากตดัสินใจท่ีจะเปิดกิจการร้าน “กิฟท์
ชอป” ในตวัอ าเภอรามนัพร้อมกบัภรรยา “จาม”ุ ได้ให้แมข่องอดีตภรรยาท่ีเสียชีวิตไปแล้วไปหาฤกษ์ยามวนัเปิด
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ร้านให้จาก “บอมอ” ในหมู่บ้าน หลงัจากได้ “วนัดี” มาเขาและภรรยาก็จดัเตรียมท าข้าวเหนียวมูลหน้าต่างๆ 
ส าหรับใช้ในพิธี โดยเขาได้เชิญ “บอมอ” คนหนึ่งมาท าพิธีให้ ทว่าหลังจากได้เวลา “บอมอ” คนดงักล่าวยัง
เดินทางมาไม่ถึง เขาจึงให้แขกท่ีเชิญมาร่วมพิธีอีกคนเร่ิมพิธีด้วยการกล่าวดูอาพร้อมกับเขาไปก่อน จากนัน้ 
“บอมอ” ก็เดินทางมาถึงแล้วก็สวมบทผู้น าในการกล่าวดอูา โดยในช่วงท้ายของพิธี “จามุ” ได้แจกเงินให้กับ 
“บอมอ” และผู้ เข้าร่วมพิธีคนอ่ืนคนละ 20 บาท และเม่ือเสร็จพิธีพวกเขาก็ร่วมรับประทานอาหารในถาดราโซ 
ซึง่ประกอบด้วยข้าวเหนียวหน้าปลาและหน้ามะพร้าวและกล้วยหอมพร้อมกบัชาด าร้อน จากนัน้ “บอมอ” และ
ผู้ เข้าร่วมพิธีก็แยกย้ายกันกลบั โดยไม่มีการเจิมหรือพรมน า้มนต์ป้ายช่ือร้านเหมือนดงักรณีชาวไทยพุทธและ
ชาวจีน    

นอกจากในเชิงธุรกิจ การท าคณุไสยยงัเกิดขึน้ในการแขง่ขนัเชิงอ่ืนแม้กระทัง่ในกิจกรรมสนัทนาการ ดงั
กรณีการแข่งขนัชกัเย่อหญิงระหว่างบ้านกือเม็งกับบ้านสะโตในงาน “อบต. คพั” โดยหลงัการแข่งขนัท่ีดเุดือด
และการมีชยัของทีมชกัเยอ่หญิงบ้านกือเม็งมีการกลา่วกนัอยา่งหนาหวูา่การแขง่ขนัครัง้นีมี้เร่ืองเวทย์มนต์คาถา
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เร่ิมจากการท่ีผู้หญิงสะโตคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมชกัเย่อได้ว่าจ้าง “บอมอ” ท่ีมีช่ือเสียงของ
บ้านสะโตให้ท าพิธีชว่ยให้ทีมของพวกเธอเป็นฝ่ายชนะ “บอมอ” จึงท าพิธีโดยการสัง่ให้ “ผีดิน” ไปช่วยเหลือทีม
ชกัเย่อหญิงสะโตในการแข่งขนัโดยให้ไปยึดขาทีมคู่แข่งขนั ทว่าแผนการนีร่ั้วไปถึงหูของผู้ชายสะโตคนหนึ่งซึ่ง
แตง่งานกบัผู้หญิงกือเม็งและปัจจบุนัอาศยัอยูใ่นกือเม็ง เขาจึงบอกเร่ืองนีใ้ห้ภรรยาเขาซึ่งอยู่ในทีมชกัเย่อทราบ
และภรรยาเขาก็น าไปบอกคนอ่ืนๆ ในทีมตอ่ โดยหลงัจากหารือกัน นกัชกัเย่อหญิงกือเม็งลงความเห็นว่าพวก
เธอควรไปขอความช่วยเหลือจาก “แชเอ” ซึ่งเป็น “บอมอ” ท่ีมีช่ือเสียงบ้านกือเม็ง จากนัน้ “แชเอ” ก็ท าพิธี
แก้เคล็ดโดยการให้นกัชกัเย่อใส่ไส้เดือนไว้ในกระเป๋าเสือ้เพราะว่าไส้เดือนจะช่วยยึดขาของพวกเธอไว้ให้แน่น
กบัพืน้ขณะแข่งขนั ผลปรากฏว่าทีมชกัเย่อหญิงกือเม็งเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งอีกนยัหนึ่งส าหรับผู้แข่งขนัและชาวกือ
เม็งคนอ่ืนๆ อีกจ านวนมากก็คือวา่ไส้เดือนสามารถเอาชนะผีดนิ     
 
 ประการส าคญั ในการจัดพิธีส าคญั เช่น พิธีมงคลสมรส มกัต้องมีการประกอบพิธีกรรม “รอบนอก” 
หรือ “หลงัฉาก” จ านวนมาก นบัตัง้แต่ในส่วนของการดฤูกษ์ยาม การห้ามฝน ไปจนกระทัง่การท าให้แขกเหร่ือ
รับประทานอาหารอย่างส ารวม ดงักรณีพิธีมงคลสมรสของหลานสาว “ยีแย” ซึ่ง “ยีแย” กล่าวอย่างภาคภูมิใจ
หลงัจากเสร็จพิธีวา่แขกท่ีมางานรับประทานอาหารอย่างส ารวม ไม่มีแขกคนใดรับประทานอาหารอย่างตะกละ
ตะกรามหรือในลักษณะ “กินทิง้กินขว้าง” ข้าวสารหมดไปเพียง 5       และเชือดวัวไปเพียง 3 ตวัทัง้ท่ี
  แ           มากถึง       2,500    “ยีแย” กลา่ววา่สาเหตท่ีุแขกรับประทานอาหารอย่าง “มีมารยาท” 
เช่นนีเ้ป็นผลมาจากพิธีกรรมท่ีป้าเขาจดัขึน้ เขากล่าวว่า “แขกไม่กินตะกละเพราะว่าเราให้ป้าเราท าพิธีให้ แก
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เสกมนต์ลงบนข้าวสารในมือแล้วก็เอาข้าวสารเสกไปวางไว้บนปากกระสอบข้าวท่ีเตรียมไว้หงุทกุกระสอบ เลย
ท าให้แขกกินข้าวอย่างเรียบร้อย ไม่มีใครกินอย่างตะกละหรือว่ากินเหลือกินทิง้กินขว้าง” นอกจากนี ้เขากล่าว
ต่ออย่างภาคภูมิใจว่าสาเหตุท่ีฝนไม่ตกในกือเม็งในวันงานทัง้ท่ี มีฝนตกหนักอย่างมากในบริเวณใกล้เคียง
เพราะว่าเขาให้คนในหมู่บ้านคนหนึ่งช่วยท าพิธีห้ามฝนให้ก่อนหน้าวันงาน 1 วัน (ยีแย, สัมภาษณ์ 12 
พฤษภาคม 2555) ประสิทธิภาพและความส าเร็จเหลา่นีจ้งึสง่ผลให้ “ยีแย” ซึง่เป็น “แซะ” หรือผู้ ให้บริการการไป
ประกอบพิธีฮจัจ์ท่ีเมกกะมีความเช่ือมัน่ในพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินยิ่งขึน้  
 

เพราะเหตท่ีุชาวกือเม็งมกัพึง่พาหรือวา่ “ใช้บริการ” “บอมอ” ในหลายเง่ือนไขและในหลายลกัษณะ จึง
เป็นเหตุให้กือเม็งเป็นชุมชนมลายูมุสลิมอีกแห่งท่ีประกอบด้วย “บอมอ” รวมไปถึงผู้ มีความสามารถพิเศษ
จ านวนมาก โดย “บอมอ” แตล่ะคนมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ส าหรับให้ “ลกูค้า” เลือก “ใช้บริการ” ตาม
ความต้องการ ดงัจะได้กลา่วถึงในสว่นตอ่ไป 
 
2. “บอมอ” 
ชาวกือเม็งโดยทัว่ไปรู้ว่าใครเป็น “บอมอ” และ “บอมอ” แตล่ะคนมีความสามารถหรือ “ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน” อะไร เชน่ “ก๊ะเด๊ะ”        ถกูผีเข้าและต้องให้ “บอมอ” มาไล่ผีออกจากตวัเองบอ่ยครัง้ กล่าวว่าในกือเม็ง
มี “บอมอ” หลายคน แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนัให้สามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น “ถ้าของหาย
ต้องใช้เด็กแฝด ผีเข้าต้องแชโอ๊ะ ครูศิลปะอย่างมะโย่งต้องมง จิงนูน่ีเร่ืองเด็กร้องไห้ตอนกลางคืน ตัวร้อน 
ก้างปลาติดคอ แล้วแกเป็นคนอ่านดูอารอโซส าหรับนบีฯ แบแวหรือว่าเป๊าะจิ๊น่ีรักษาโรคพยาธิโดยใช้คาถา 
โตะดอมารักษาโรคกระดกูเคล่ือน” (ก๊ะเด๊ะ, สมัภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2554) ในท านองเดียวกนั “จาม”ุ กล่าวว่า
เขารู้จัก “บอมอ” หลายคนในกือเม็งและรู้ว่าแต่ละคนมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” อะไรให้ขอความ
ช่วยเหลือได้ เช่น “ถ้านกเขาไม่ขนั [อาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย] ต้องเย็ง แตถ้่าเร่ืองผีเข้าต้องแช
โอ๊ะ” (จาม,ุ สมัภาษณ์ 14 กมุภาพนัธ์ 2555) นอกจากนี ้ชาวกือเม็งคนอ่ืนก็กล่าวในลกัษณะเดียวกนั สามารถ
สรุปรายช่ือ ประเภทการให้ “บริการ” รวมทัง้ “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ของ “บอมอ” แตล่ะคนในกือเม็งได้
ดงัในตารางท่ี 1    
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ตารางท่ี 1: “บอมอ” ในกือเม็ง 
  

 

บอมอ บริกำร ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
จิงน ู ไลผี่ สวด “ดอูารอโซ” ส าหรับศาสดานบีมฮูมัหมดั เอาก้างปลาออก

จากคอ สวดในพิธี “กินเหนียว” ให้เด็กผู้ชายก่อนเข้าพิธีขลิบ ปลอบ
ขวญัคนที่ตื่นตระหนกจากสถานการณ์เลวร้าย เช่น อบุตัิเหต ุเป็น
ต้น ฉีกผ้าขาวห่อศพ ท าเส้นด้ายสีเหลืองส าหรับเด็กใช้คล้องคอ 
รักษาเด็กร้องไห้ตอนกลางคืนเพราะเป็นไข้ตวัร้อน 

น าสวด “ดอูารอโซ” ในงานกะนู
รีหรืองาน “กินเหนยีว” 
 

แชโอ๊ะ 
 
 

ไล่ผี ท าเคร่ืองราง เช่น ตะกรุด และผ้ายนัต์ หาฤกษ์มงคลส าหรับ
ประกอบพิธีและท าการค้า ท าพิธีเปิดร้านค้า ท าเสน่ห์ (เพื่อให้
กลบัมาคืนดีกนั) ตามหาสตัว์ที่ถกูขโมย (โดยท าให้ขโมยส านึกผิด
และน าสตัว์มาคืนหรือท าให้ขโมยประสบเคราะห์กรรมหากไม่น า
สตัว์มาคืน) 

ไลผี่ เปลีย่นแปลงโชคร้าย 
 

มง ห้ามฝน (เมื่อประกอบพิธีและงานประเพณีต่างๆ) รักษาโรคที่เกิด
จากครูศิลปะหรือโรคประเภท “โดนครู”  โดยการให้ผู้ ป่วย
รับประทานส ารับหมากพลทูี่ปลกุเสก ประกอบพิธี “กินเหนียว” 

ประกอบพิธีกรรมชนดิตา่งๆ 

บาบอ 
 

ตามหาสตัว์หาย รักษาผู้ติดยาเสพติด (โดยใช้น า้ผึง้เสก) ห้ามฝน 
สวดดอูา ท าเสน่ห์ให้คนรักหรือสามีภรรยากลบัมาคืนดีกนั (โดยใช้
เกลอืเสก) ไลผี่ หาฤกษ์งามยามดี น าสวดในพิธีสวดให้ศพ  

สวดดอูาในพิธีกรรม 

เด็กสาวแฝด 
 

ตามหาทรัพย์สนิและสตัว์หาย ท าเสนห์่ 
 

ตามหาทรัพย์สนิและสตัว์หาย 

แชก าปง รักษาโรคไซนสั ปวดฟัน และโรคทัว่ไปอื่นๆ รักษาโรคทัว่ไป 
เย็ง รักษาอาการเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย รักษาอาการเสือ่มสมรรถภาพ

ทางเพศในผู้ชาย 
แชเอ รักษาอาการหอบหืดในเด็กด้วยสมนุไพร 

 
รักษาอาการหอบหืดในเด็กด้วย
สมนุไพร 

โต๊ะดอมาและ รักษาโรคกระดกูเคลือ่นและอาการปวดเมื่อย รักษาโรคกระดกูเคลือ่น 
แบแว รักษาโรคพยาธิในเดก็ รักษาโรคพยาธิในเดก็ 
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ทัง้นี ้“บอมอ” ท่ีมีช่ือเสียงระดับแนวหน้าในกือเม็งคือ “แชโอ๊ะ” “จิงนู” และ “มง” โดย “แชโอ๊ะ” มี
ช่ือเสียงในด้านการไล่ผีและการท าเคร่ืองรางของขลงั “จิงนู” มีช่ือเสียงในด้านการดอูาหรือการน าสวดในพิธี 
(ทว่าหากเป็นพิธีเล็กก็สามารถอาศยั “บอมอ” คนอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงรองลงมาได้ เช่น แบแว) ส่วน “มง” มีช่ือเสียง
ในการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการถกูเข้าสิงโดยวิญญาณครูศิลปะพืน้บ้าน ซึ่งการประกอบพิธีกรรมของ “บอ
มอ” ทัง้สามได้กลา่วไปแล้วในสว่นก่อนหน้า  
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ภาพ 17: “บอมอ” ระดบัแนวหน้าในกือเม็ง 
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 ประเด็นท่ีควรกล่าวเพิ่มเติมใน “บอมอ” ระดบัแนวหน้าทัง้สามคนนีคื้อขณะท่ี “แชโอ๊ะ” และ “จิงน”ู มี
อายุประมาณ 70       “มง” มีอายุ 39 ปี และขณะท่ี “แชโอ๊ะ” และ “จิงนู” ไม่สามารถอ่าน เขียน พูด
ภาษาไทยได้เพราะไม่ได้เรียนหนงัสือ “มง” ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาศิลปะการแสดงจากคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี ้ขณะท่ี “บอมอ” คนอ่ืนๆ ให้บริการ
เฉพาะการรักษาโรคและเวทย์มนต์คาถา การให้บริการของ “มง” ครอบคลุมไปถึงงานศิลปะแขนงต่างๆ ด้วย 
เขาด ารงต าแหนง่เลขานกุารกลุม่ท ากริชต าบลตะโละหะลอ และเพราะเหตดุงันัน้เขาจึงมกัจะท าหน้าท่ีแกะสลกั
หวักริชก่อนส่งมอบให้กับสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มน าไปเข้ากับตวักริชและขายในนามของกลุ่มต่อไป นอกจากนี ้
เขายงัมกัได้รับการวา่จ้างจากเพ่ือนและคนรู้จกัให้ท างานศลิปะประเภทตา่งๆ ซึ่งมกัเก่ียวข้องกบัสิ่งเร้นลบัเหนือ
ธรรมชาต ิดงักรณีการแกะสลกัไม้เป็นรูปอวยัวะเพศชายหรือปลดัขิก    

“มง” กล่าวขณะนัง่แกะสลกัปลดัขิกว่าเพ่ือนเก่าเขาสมยัเรียนมหาวิทยาลัยท่ีปัจจุบนัอาศยัอยู่ใน อ.
หาดใหญ่ ได้จ้างให้เขาแกะสลกัไม้เป็นรูปอวยัวะเพศชายชิน้ละ 50     และครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสามแล้วท่ีเพ่ือน
ของเขาคนนีจ้้างให้เขาแกะสลกัไม้ในลักษณะดงักล่าว อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าเขาเพียงแต่แกะสลักไม้ให้มี
รูปทรงคล้ายอวยัวะเพศชายเท่านัน้ จากนัน้เพ่ือนของเขาก็จะไปว่าจ้างคนอ่ืนให้ลงคาถาอาคมอีกทอด ฉะนัน้ 
เขาจงึรับผิดชอบเฉพาะในสว่นท่ีเป็นงานศิลปะ ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกบัความเช่ือเร่ืองปลดัขิก เขากล่าวว่าเขาไม่
สามารถปฏิเสธค าขอของเพ่ือนได้เพราะเกรงเพ่ือนต าหนิ ขณะท่ีเพ่ือนของเขาคนนีก็้เคยว่าจ้างให้เขาท าในสิ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือทางศาสนาอ่ืนๆ อีก เช่น พระพิคเณศ เป็นต้น เขากล่าวว่าหากกล่าวอย่างเคร่งครัดสิ่งท่ี
เขาท าผิดหลกัศาสนาอิสลาม (มง, สมัภาษณ์ 12 มิถนุายน 2554) กระนัน้เขาก็มีกลวิธีแก้ปัญหาดงักล่าว ดงัจะ
ได้กลา่วถึงในบทตอ่ไป  
 

นอกจาก “บอมอ” ทัง้สาม “บอมอ” ท่ีมีช่ือเสียงอีกคนในกือเม็งเป็นนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนคณะราษฎร์ จ.ยะลา เธอเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษ สามารถมองเห็นอะไรท่ีไหนก็ได้ตาม
ความต้องการ เธอตระหนกัถึงความสามารถนีเ้ม่ือเธอเรียนอยู่ชัน้อนุบาลและใช้มนัครัง้แรกในการหาของหาย
ให้กบัชาวบ้านคนหนึ่งท่ีมาขอให้เธอช่วย โดยหลงัจากท่ีเธอสามารถบอกสถานท่ีท่ีของหายอยู่ได้อย่างแม่นย า
และชาวบ้านคนนัน้ไปค้นหาจนพบในท่ีสุดช่ือเสียงของเธอก็ขจรไปทัว่อย่างรวดเร็ว ไม่เฉพาะในกือเม็ง และ
บริเวณใกล้เคียง หากแตย่งัรวมถึงอ าเภอและจงัหวดัท่ีห่างไกลด้วย โดยนอกเหนือจากการหาของหายซึ่งเป็น
ความสามารถท่ีโดดเด่นของเธอแล้ว เด็กสาวยงัมีความสามารถในการรักษาโรค ท าเสน่ห์ รวมทัง้รักษาการ 
“โดนของ” อย่างไรก็ดี เด็กสาวไม่ประกอบพิธี “ไล่ผี” และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ให้บริการการท านาย
โชคชะตาเพราะเธอกล่าวว่าเธอไม่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้  เธอกล่าวว่าทุกสิ่งล้วนถูกก าหนด
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โดยอลัเลาะห์และมีเฉพาะอลัเลาะห์เท่านัน้ท่ีรู้ว่าสิ่งตา่งๆ จะเป็นอย่างไร สิ่งท่ีเธอสามารถท าได้คือการบรรเทา
ความรุนแรงของสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้ว  

ลกูค้าส่วนใหญ่ของเธอเป็นผู้หญิงในกือเม็งและหมู่บ้านใกล้เคียง อายุตัง้แต ่15-50 ปี ท่ีมาขอความ
ช่วยเหลือในเร่ืองเก่ียวกับการแต่งงานและ “ปัญหาหัวใจ” อย่างไรก็ดี บางครัง้ชายไทยพุทธจากท่ีไกลๆ ก็
เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเธอในเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจการงานด้วย คนท่ีมาหาเธอส่วนใหญ่จะมาให้ช่วย
เร่ืองปัญหา “เมียหลวง เมียน้อย” ท่ีเหลือก็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพการงานหรือไม่ก็เก่ียวกบัทรัพย์สินและสตัว์
เลีย้งสญูหาย ดงักรณีลา่สดุท่ีเธอกลา่ววา่  

 
“เม่ือวานมีคนมาให้ช่วยเร่ืองสร้อยคอหนกั 6             อ าเภอ         ขาก็

ถามไถ่มาเร่ือยๆ เคยไปหาคนอ่ืนมาก่อนเราแล้วด้วย พอมาก็นั่งคุยกันไปมา ไม่ต้องท าพิธี
อะไร พอคยุๆ ไปเราก็รู้และบอกเขาว่าของมีคนเอาไป จากนัน้เราก็ให้ข้าวสารเขาไปล้างหน้า 
ซึ่งจะส่งท าให้คนท่ีเอาไปเกิดอาการร้อนรุ่มและเอาสร้อยมาคืนให้ในท่ีสุด วันนีจ้ะมีคนจาก
ต าบลท่าธงมาให้ช่วย คืออยู่ๆ ขายของไม่ได้เลยอยากจะมาให้ช่วยว่าเป็นเพราะอะไรและจะ
แก้ไขได้อย่างไร ก็ไม่ต้องท าพิธีอะไร แค่มานั่งคุยกันแล้วก็ให้ข้าวสารไป” (เด็กสาวบอมอ, 
สมัภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2555)     
 
เด็กสาวกล่าวว่าใจจริงเธอไม่ต้องการคิดค่าบริการจากคนท่ีมาขอความช่วยเหลือเพราะเธอต้องการ 

“ท าบุญ” และช่วยเหลือคนท่ีเดือดร้อนมากกว่า และเธอก็ไม่สามารถสัมผัสเงินค่าตอบแทนได้เช่นกัน แต ่
“ลกูค้า” ก็มกัยืนกรานหรือคะยัน้คะยอให้เธอรับเงิน เธอกล่าวว่าเธอไม่จ าเป็นต้องปฏิบตัิตนหรือว่ามีข้อห้ามท่ี
ตา่งจากมสุลิมโดยทัว่ไปในการเป็น “บอมอ” ท่ีมีความสามารถพิเศษ เธอต้องการเป็นแพทย์หรือพยาบาล เธอ
เพิ่งสอบแพทย์ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทว่าท าคะแนนขาดไป 3 คะแนน ปัจจุบนัเธอจึงรอสอบ
พยาบาลของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เธอให้เหตผุลของความต้องการเป็นแพทย์หรือ
พยาบาลรวมทัง้การจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์กบัความสามารถพิเศษของเธอดงันี ้

 
“                                        ยอะ แต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นพยาบาลก็

ช่วยคนได้เยอะเหมือนกัน                             จะได้               
                    เราไม่รู้สึกว่ามีความขดัแย้งกันระหว่างความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
กบัการรักษาของเรา ถือวา่เป็นคนละอยา่งกนั คือความสามารถพิเศษน่ีพอรักษาเสร็จก็หายไป 
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ไม่ได้อยู่กบัเรา แตค่วามรู้พยาบาลต้องท่องจ า เลยไม่รู้สึกว่าสบัสนหรือขดัแย้งกนั” (เด็กสาว
บอมอ, สมัภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2555)   
 
คณะวิจัยมีโอกาสชมเด็กสาวประกอบพิธีครัง้หนึ่ง เป็นพิธีท่ีจดัขึน้ส าหรับครูสาวโรงเรียนตาดีกาวัย

ย่ีสิบตอนปลายท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัความรัก กล่าวคือ ครูสาวมีผู้ชายมา “หลงรัก” 2    คนหนึ่งเป็นคน
ทัว่ไป สว่นอีกคนเป็นอุ๊ซต๊าซหรือครูสอนศาสนาท่ีอยู่โรงเรียนเดียวกบัเธอ ทว่าท่ีผ่านมาเธอไม่ได้ตอบสนองหรือ
วา่มีใจให้กบัผู้ชายคนใด ทวา่ตอนนีเ้ธอต้องการจะสานสมัพนัธ์กบัหนึง่ในผู้ชายสองคนนี ้ซึ่งก็คือครูสอนศาสนา 
แตปั่ญหาก็คือวา่เธอยงัคงหวัน่ไหวและไมส่ามารถบงัคบัตนเองให้มีใจรักเขาได้ เธอกงัวลใจกบัเร่ืองนีอ้ย่างมาก
เพราะว่าเธอไม่ต้องการสูญเสียผู้ชายคนนีไ้ปเพราะว่าเขาเป็นคนดีและมีความรู้ โดยหลงัจากได้รับค าแนะน า
จากเพ่ือน เธอจึงเดินทางมาหาเด็กสาวเพ่ือขอค าปรึกษาและความช่วยเหลือ เธอต้องการให้เด็กสาวท าให้เธอ
รักผู้ชายคนท่ีเธอเลือกอยา่งมัน่คงซึง่จะเป็นก้าวแรกท่ีจะน าไปสูก่ารแตง่งานในอนาคต  

พิธีเร่ิมด้วยการท่ีเดก็สาวอาบน า้ให้กบัครูสาวด้วยน า้ตุม่ธรรมดา จากนัน้เด็กสาวก็ใส่ข้าวสารเสกลงใน
ตุ่มน า้และใช้น า้ดงักล่าวอาบให้ครูสาวพร้อมกับกล่าวค าว่า “บิสมิลลาห์” (ด้วยพระนามของอลัเลาะห์) และ
บางสว่นของคมัภีร์อลักรุอานควบคูไ่ปด้วย พิธีอาบน า้ใช้เวลาประมาณ 15                         เด็กสาวมอบ
ข้าวสารเสกอีก 1 ถุงให้ครูสาวเพ่ือน าไปผสมกับน า้อาบท่ีบ้านด้วยตนเองเพ่ือเป็นการช าระ “กรรม” รวมทัง้
ความสกปรกและสิ่งชัว่ร้ายออกจากร่างกาย เด็กสาวบอกให้ครูสาวมาเข้าพิธีอาบน า้อีกหนในอาทิตย์ถดัไป ครู
สาวรับค าแล้วกล่าวขอบคณุพร้อมกบัมอบเงินจ านวน 120 บาทเป็นคา่ตอบแทนก่อนจากไป ครูสาวดขูวยเขิน
และอดึอดัเล็กน้อย สว่นหนึง่เป็นเพราะว่าปัญหาของเธอคอ่นข้างจะมีลกัษณะส่วนตวั กบัอีกส่วนเป็นเพราะว่า
การท่ีเธอเป็นครูโรงเรียนตาดีกาท าให้การเก่ียวข้องกบักิจกรรมท านองนีเ้ป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม  

 
นอกจาก “บอมอ” ระดบัแนวหน้าและท่ีมีความสามารถพิเศษข้างต้น ในกือเม็งยงัประกอบด้วย “บอ

มอ” ระดบัรองลงมาอีกหลายคน ปกติ “บอมอ” เหล่านีจ้ะให้การรักษาโรคทัว่ไปรวมทัง้การประกอบพิธีกรรม
พืน้ๆ เชน่ การห้ามฝน อย่างไรก็ดี “บอมอ” ระดบัรองเหล่านีบ้างคนมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ท่ี “บอมอ” 
ระดบัแนวหน้าไม่มี ดงักรณี “เย็ง” สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ 1 ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “หมอนกเขา” 
เน่ืองจากเขามี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ในการรักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย “เย็ง” กล่าว
ว่าเขาสามารถรักษาโรคนีไ้ด้เพียงโรคเดียวเท่านัน้ เป็นความรู้ท่ีเขาได้รับการถ่ายทอดมาจากตาท่ีเคยรักษา
อาการนีใ้ห้เขาหลายครัง้ และปัจจบุนัเขาก็รักษาให้ตวัเองด้วยเม่ือเกิดอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศขึน้มา 
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วิธีการรักษาของ “เย็ง” เร่ิมจากการกลา่ววา่ “บสิมิลลา” ลงบนใบพลหูรือน า้มะพร้าวอ่อน ตามด้วยการ
บริกรรมคาถาภาษามลายตูามลงไป เนือ้ความหลกัแปลว่า “ศตัรูอยู่ข้างหน้า ขอให้มีชยัชนะ ทัง้ในโลกนีแ้ละใน
โลกหน้า” จากนัน้ก็จะให้ “ผู้ ป่วย” รับประทานหมากพลูหรือด่ืมน า้มะพร้าวอ่อนท่ีผ่านการปลุกเสกดงักล่าว 
ลกูค้าของเขามีทัง้ผู้ชายในกือเม็ง (ซึง่กลา่วกนัทีเลน่ทีจริงวา่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเส่ือมกนัคอ่นข้างมาก) 
และผู้ชายจากท่ีอ่ืนรวมทัง้ท่ีเป็นคนไทยพทุธ เขาให้การรักษาโรคนีม้าประมาณ 10 ปีแล้ว มีคนมารับการรักษา
อยา่งตอ่เน่ืองและสว่นใหญ่จะมีอาการดีขึน้ ลา่สดุเป็นผู้ชายวยั 40 เศษจาก ต.จะกัว๊ะ ซึ่งก่อนหน้าเคยมารักษา
แล้ว ทว่าตอ่มาเกิดปัญหาจึงต้องมารักษาอีก ส่วนอตัราคา่บริการไม่มีการก าหนด อาจจะเป็น 10 บาทหรือ 20 
บาท หรือบางครัง้อาจจะเป็น 100 บาท ขึน้อยู่กบัก าลงัและความประสงค์ของผู้มารับการรักษา รายล่าสดุเขา
ได้รับค่าตอบแทน 100 บาท “เย็ง” กล่าวว่านอกจากตวัเขาแล้วในบริเวณนีย้งัมี “บอมอ” อีก 2 คนท่ีสามารถ
รักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ ชายได้ คนหนึ่งคือ “บาบอ” แห่งกือเม็งใต้ ส่วนอีกคนคืออิหม่าม
ประจ ามัสยิดตะโละสะดา โดย “บาบอ” รักษาด้วยการให้ผู้ ป่วยสวดอัลกุรอาน ส่วนอิหม่ามรักษาด้วยการ
บริกรรมคาถาลงในน า้มะพร้าวแล้วให้ผู้ ป่วยด่ืม “เย็ง” กล่าวว่าเขาไม่สามารถรับประทานมะละกอได้เพราะไม่
แล้วคาถาท่ีเขามีจะเส่ือม เขาจึงต้องรับประทานย าหรือว่าต ามะม่วงแทนเม่ือเขาต้องการรับประทานอาหาร
จ าพวกส้มต า (เย็ง, สมัภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2554)   

 
นอกจากนี ้ชาวกือเม็งบางคนท่ีมีความสามารถพิเศษบางประการมกัได้รับการขอความช่วยเหลือใน

ลกัษณะเดียวกนันีแ้ม้โดยปกตจิะไม่ถกูนบัว่าเป็น “บอมอ” ดงักรณี “ก๊ะเด๊ะ” ซึ่งมกัถกูผีเข้า คนจึงเช่ือกนัว่าเธอ
มี “สมัผสัพิเศษ” และเพราะเหตดุงันัน้จึงน่าจะมีความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเป็นผลมาจากสิ่ง
เหนือธรรมชาตไิด้ ดงัในกรณีหนึง่ท่ีเธอเลา่วา่  

 
“เม่ือเดือนท่ีแล้วมีคนข้างบ้านบอกวา่น้องชายเขาท่ีเลน่สีลตัมีอาการสัน่อยากให้เราไป

ดใูห้หน่อยท่ีกาลปัูง แต่เราไม่ไปเพราะว่าไกล คืนนัน้เขาก็พาน้องชายมาท่ีบ้านเขาท่ีอยู่ติดกับ
บ้านเรา เขามาตามเราก็เลยเดินไปท่ีบ้านเขา ไปถึงเราก็ให้เขาเอาข้าวสารและเงิน 12 บาทใส่
จานวางบนพืน้ เราก็นัง่ดแูล้วคล้ายกบัมีคนบอกว่าเขาไปท าอะไรมา ถามเขาว่าไปฉ่ีรดต้นไม้ท่ี
มีผ้าสีพนัแถวยะลาใช่ไหม เขาว่าใช่ เราเลยบอกให้เขาไปขอน า้มนต์จากพระท่ีวดัช้างไห้มา
อาบ แล้วเราก็ดอูาให้ พอเสร็จเขาให้เงินเรา 100 บาท พอตอนเช้าพวกเขาก็ไปขอน า้มนต์จาก
พระท่ีวดัช้างไห้ พอได้มาก็เอามาอาบท่ีบ้าน อาบเสร็จอาการสัน่ก็หายไป คนมุสลิมสามารถ
เข้าวดัได้ คนนายู [มลาย]ู เข้าวดัช้างไห้กนัเป็นปกติ มีแม่ค้าท่ีหมู่ 2 อีกคนท่ีมีความสามารรถ
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อยา่งนีเ้หมือเรา แตไ่มเ่รียกวา่บอมอ เวลารักษาโรคไมต้่องใช้คาถาอะไร ใช้ข้าวสารกบัเงินแล้ว
ก็จะรู้สกึได้เอง” (ก๊ะเด๊ะ, สมัภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555) 

 
ภาพ 18: ก๊ะเด๊ะ 
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3. แรงต้ำน 
ถึงแม้ชาวกือเม็งสว่นใหญ่ปฏิบตัพิิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินดงักลา่ว แตมี่ชาวกือเม็งจ านวนหนึง่โดยเฉพาะท่ีเป็น
สมาชิกของ “คณะใหม”่ ไมเ่ห็นด้วยในบางระดบัเพราะเห็นวา่ขดักบัศาสนาอิสลาม ดงักรณี “ยีแย” ซึ่งเขากล่าว
วา่การท าพิธีห้ามฝนและพิธีท าให้แขกรับประทานอาหารอยา่งส ารวมในงานแตง่งานหลานสาวของเขาสามารถ
กระท าได้เพราะเป็นการขอพรจากอลัเลาะห์ หรือการรักษาอาการเจ็บป่วยของ “บอมอ” ด้วยการดอูา การพ่น
น า้ การท าน า้มนต์ให้ผู้ ป่วยด่ืมและล้างหน้าก็สามารถท าได้เพราะเป็นสิ่งท่ีนบีมฮูมัหมดัปฏิบตัิ อย่างไรก็ดี เขา
ไม่เห็นด้วยหากการรักษาจะมีการประกอบพิธีท่ีใช้ด้าย เทียน และไก่ย่าง เพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนา
อิสลามและไม่ได้เป็นสิ่งท่ีนบีมูฮัมหมัดปฏิบัติ นอกจากนี ้เขาวิจารณ์การนับถือวิญญาณครูศิลปะพืน้บ้าน
ค่อนข้างรุนแรง ดงัท่ีว่า “พวกมะโย่งน่ีเรารับไม่ได้เลย เพราะก่อนเล่นต้องมีการไหว้วิญญาณครู ไหว้ผี ซึ่งใน
ศาสนาอิสลามน่ีผิดอย่างรุนแรง มุสลิมต้องเคารพอัลเลาะห์เท่านัน้ จะมาท าพิธีไหว้ผีครูได้ยังไง ” (ยีแย, 
สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 2554)      
 นอกจากนี ้“ยีแย” ได้วิจารณ์การเช่ือว่าเด็กสาวฝาแฝดมีความสามารถพิเศษมาตัง้แต่เกิดว่า “อันนี ้
ขดัแย้งกบัศาสนาอิสลาม เพราะในอิสลามไมมี่ท่ีบอกวา่ใครจะเกิดมาพร้อมกบัความสามารถพิเศษแบบนัน้ แต่
ว่าชาวบ้านเช่ือกันไปเอง เป็นเร่ืองงมงายและผิดหลกัศาสนา คนธรรมดาจะไปเห็นอะไรได้” (ยีแย, สมัภาษณ์ 
30 กนัยายน 2554) ในท านองเดียวกนั “บาบอเอ” ซึ่งเป็นสมาชิก “คณะใหม่” อีกคนในบ้านกือเม็งกล่าวว่าเขา
ไม่เช่ือว่าเด็กสาวฝาแฝดจะสามารถมองเห็นสิ่งท่ีสูญหายหรือถูกลกัขโมยไปได้เพราะว่าเธอเป็นมนุษย์ พร้อม
กับกล่าวว่า “ค าท านายของแกเช่ือได้แค่คร่ึงเดียวเพราะว่าจริงๆ แล้วแกไม่เห็น ” (บาบอเอ, สัมภาษณ์ 30 
กนัยายน 2554)     
 อย่างไรก็ดี ทัง้ “ยีแย” และ “บาบอเอ” ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์หรือตอ่ต้านการประกอบพิธีของเด็กสาว
ฝาแฝดรวมทัง้การศลิปะการแสดงพืน้บ้านมลายอูยา่งเปิดเผยหรือซึง่หน้า เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขดัแย้ง
ระหวา่ง “ญาตสินิทมิตรสหาย” ฉะนัน้ “บอมอ” ทัง้หลายจึงไม่ได้เผชิญกบัการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตอ่ต้านท่ี
รุนแรง เช่น “มง” กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะเก่ียวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมนานาชนิดซึ่งจ านวนมากขัดแย้งกับ
ศาสนาอิสลาม แต่เขาก็ไม่เคยถกูต าหนิ วิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าถกูสัง่ห้ามจาก “พวกท่ีเคร่งศาสนา” ในท านอง
เดียวกนั “จิงน”ู ไมเ่คยถกู “แดมอ” บตุรชาย ซึ่งเป็นทัง้กรรมการมสัยิดกือเม็งใต้ ครูสอนอลักรุอาน และสมาชิก
กลุม่ “กีตับ๊โบราณ” วิพากษ์วิจารณ์ โดย “แดมอ” กลา่ววา่ “พอ่เราก็ท าพิธีเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองวิญญาณ เร่ือง
ผี ซึง่ผิดหลกัศาสนา แตเ่ราก็ไมไ่ด้วา่อะไรพอ่เรา ก็ให้แกท าไป เพราะพอ่เรา แล้วแกเคยท ามาอย่างนัน้ แล้วมนัก็
ยงัพอรับได้อยู”่ (แดมอ, สมัภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2555)      
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สรุปท้ำยบท 
บทนีก้ล่าวถึงวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเช่ือมลายูในกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็ง โดย
ชีใ้ห้เห็นวา่ชีวิตชาวกือเม็งเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมความเช่ือมลายใูนหลายลกัษณะ นบัตัง้แตใ่นส่วนของพิธีกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับวงจรชีวิต เช่น พิธีฝากครรภ์ และพิธีขลิบ เพราะแม้พิธีทัง้สองจะเป็นการปฏิบตัิตามแนวทาง
ศาสดาและตามหลกัศาสนาอิสลามตามล าดบั ทว่า “เคร่ืองเซ่น” จ าพวกไก่ย่างในพิธีฝากครรภ์และพิธีเหยียบ
ดนิรวมทัง้ขบวนแหช้่างในพิธีขลิบเป็นพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน ขณะท่ีเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย ชาวกือเม็งนิยม
ไปรับการรักษาด้วยวิธีพืน้บ้านซึง่มกัต้องอาศยัเวทย์มนต์คาถาโดยเฉพาะในกรณีท่ีเช่ือว่าอาการเจ็บป่วยเป็นผล
มาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณทัว่ไป วิญญาณบรรพบรุุษ หรือวิญญาณครูศิลปะพืน้บ้านซึ่ง
มกัเข้าสิงคนท่ีมี “เชือ้” และจ าเป็นต้องมีการประกอบพิธีไล่ผีออกจากร่างของผู้ถกูเข้าสิง นอกจากนี ้ชาวกือเม็ง
มกัไปขอความช่วยเหลือจาก “บอมอ” ในกรณีท่ีเช่ือว่าถูกกลัน่แกล้งด้วยการท าคณุไสย ไม่นบัรวมในส่วนของ
การจดัพิธีส าคญัท่ีมกัมีการประกอบพิธีกรรมแวดล้อม จึงส่งผลให้บ้านกือเม็งมี “บอมอ” ท่ีมี “ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน” หลายคน โดยนอกจาก “บอมอ” ระดบัแนวหน้าท่ีมีความสามารถในเร่ืองส าคญั เช่น การไล่ผี และ
การน าดอูา ยงัประกอบด้วย “บอมอ” ท่ีมีความสามารถพิเศษแตก่ าเนิด เช่น การสามารถมองเห็นสิ่งท่ีหายหรือ
ถกูลกัขโมยไปได้ ขณะท่ี “บอมอ” ระดบัรองลงมาบางคนก็มี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ท่ี “บอมอ” ระดบั
แนวหน้าไมมี่ เชน่ การรักษาอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 

ถึงแม้เป็นท่ีปฏิบตัิอย่างกว้างขวาง ทว่าพิธีกรรมความเช่ือมลายูเหล่านีถู้กวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็ง ส าคญัแตเ่พียงว่าบุคคล
เหลา่นีไ้มไ่ด้วิพากษ์วิจารณ์อยา่งเปิดเผยหรือซึง่หน้า สว่นหนึง่เป็นเพราะพวกเขาไมต้่องการให้เกิดความขดัแย้ง
กบัญาติและพวกพ้อง ทว่าอีกส่วนท่ีส าคญัไม่แพ้กนัคือเป็นเพราะบรรดา “บอมอ” ตา่งมีวิธีในการปรับเปล่ียน
พิธีกรรมให้สอดคล้อง อยู่ภายใต้ หรือไม่ขดัแย้งกบัศาสนาอิสลามอย่างรุนแรง ดงัจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดใน
บทตอ่ไป  
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บทที่ 5 กำรต่อรองและกำรปรับตัว 
   
 ในการศึกษาศาสนาอิสลามและพิธีกรรมความเช่ือของชาว Gayo ในประเทศอินโดนีเซีย Bowen 
(1993: 181-310) ชีใ้ห้เห็นว่ามีกลไก 2 ประการท่ีช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มปฏิรูป 
(Modernist) กบักลุ่มดัง้เดิม (Traditionalist) ในหมู่ชาว Gayo พฒันาเป็นความรุนแรง กลไกประการแรกคือ
การแยกพิธีกรรมออกเป็นส่วน (Compartmentalization of Ritual) เพราะการแยกพิธีกรรมออกเป็น 1) 
          แ  ธุรกรรมส่วนบคุคล                             และ 2) การส่ือสารและการบชูาพระเจ้าใน
ลกัษณะส่วนรวมหรือสาธารณะ ช่วยให้ชาว Gayo       ละเว้นบาง         ธีกรรมและมีส่วนร่วมในอีก
สว่นได้ รวมทัง้สามารถมีความเห็นตา่งกนัโดยไม่จ าเป็นต้องปะทะกนัอย่างเปิดเผย กลไกประการท่ีสองคือการ
หลบเล่ียงทางสงัคม (Social Avoidance) กล่าวคือ เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือรอมชอมได้ ชาว Gayo มกั
อาศยัการหลบเล่ียงทางสังคมเป็นกลไกในการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาพัฒนาเป็นความ
รุนแรงเชิงกายภาพ เช่น ชาว Gayo จ านวนมากเล่ียงท่ีจะไม่ไปประกอบศาสนกิจท่ีมัสยิดเพราะไม่ต้องการ
ประกอบพิธีตามแนวทางของกลุ่มปฏิรูป บางกรณีพวกเขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างมสัยิดใหม่ หรือในบางกรณี
บางสว่นก็ย้ายไปอยูท่ี่อ่ืน เป็นต้น 
 กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งส่งผลกระทบตอ่ทัง้การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป
และการประกอบพิธีกรรมของ “บอมอ” โดยตรง ในด้านหนึ่งชาวกือเม็งเลิกพฤติกรรมท่ีถกูมองว่าผิดบาปแม้ใน
ส่วนลึกพวกเขาจะยังมีความปรารถนาอยู่ และ “บอมอ” ก็ต้องเลิกการประกอบพิธีกรรมบางพิธีท่ีถูกนับว่า
ขดัแย้งกับหลักศาสนาแม้จะเป็นวิชาความรู้ท่ีพวกเขาสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ขณะท่ีในอีกด้านชาวกือเม็ง
ยังคงใช้ชีวิตประจ าวันส่วนหนึ่งท่ีหากตีความอย่างเคร่งครัดถือว่าเป็นความผิดบาป และ “บอมอ” ก็ยังคง
ประกอบพิธีกรรมบางพิธีท่ีหากตีความอย่างเคร่งครัดถือว่าผิดหลกัศาสนา ทว่าพฤติกรรมดงักล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งหรือการเผชิญหน้ากนัอย่างรุนแรงกับกลุ่มท่ี “เคร่งศาสนา” หรือผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัใน
ศาสนาอิสลามในพืน้ท่ี ซึ่งสาเหตท่ีุเป็นเช่นนีส้่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลวิธีท่ีผู้ เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมหมิ่นเหม่
คดิค้นขึน้มาในลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบักรณีของชาว Gayo    
 บทนีก้ล่าวถึงกลไกท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบพิธีกรรมท่ีดูหมิ่นเหม่หลัก
ศาสนาอิสลามไม่พฒันาไปสู่ความขดัแย้งหรือการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงในกือเม็ง โดยชีใ้ห้เห็นว่าชาวกือ
เม็งเจรจาต่อรองกับพระเจ้าและตีความค าสอนศาสนาอิสลามอย่างไรท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในส่วนท่ีดูผิดบาปได้ และชีใ้ห้เห็นว่า “บอมอ” มีกลวิธีอะไรในการช่วยให้พวกเขาสามารถ
ประกอบพิธีกรรมบางพิธีได้แม้จะดขูดักบัหลกัศาสนาอิสลามก็ตาม  
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1. กำรต่อรองในชีวิตประจ ำวัน  
ถึงแม้กระแสการต่ืนตัวในศาสนาอิสลามจะส่งผลให้ชาวกือเม็งปฏิบัติตนในแนวทางศาสนามากขึน้ ทว่า
พฤติกรรมท่ีถูกมองว่าผิดบาปยงัคงมีให้พบเห็น ในบางกรณีแม้ผู้น าศาสนา เช่น อิหม่าม กอเต็บ และบิหล่า 
พยายามบงัคบัใช้กฎศาสนาบางข้อแต่ก็ไม่สู้ประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้น าศาสนาเหล่านีไ้ม่มี
เคร่ืองมือในการบงัคบัใช้กฎศาสนาอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกสว่นเป็นเพราะชาวกือเม็งถือว่าการปฏิบตัิตามหลกั
ศาสนาเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมุสลิมแต่ละคน พวกเขาไม่ได้คิดหรือรู้สึกว่าผู้น าศาสนารวมทัง้
กระแสศาสนาอิสลามกระแสตา่งๆ คือบุคคลหรือสถาบนัท่ีพวกเขาต้องขึน้ตอ่  เช่ือฟัง หรือรับผิดด้วย พวกเขา
เห็นวา่มีเฉพาะอลัเลาะห์เทา่นัน้ท่ีพวกเขาในฐานะมุสลิมจะต้องมีพนัธกรณีด้วย ดงักรณี “ดาแมะ” เจ้าของร้าน
น า้ชา ซึง่เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมหมิ่นเหมใ่นหลายลกัษณะ  
 “ดาแมะ” เปิดร้านขายน า้ชาริมถนน ทวา่ธุรกิจของเขากว้างขวางกวา่การขายน า้ชา กาแฟ ขนม รวมทัง้
แกงมือ้ค ่า บริเวณหน้าร้านเขามีชัน้วางน า้มันรถบรรจุขวดจ าหน่าย  ทว่าเป็นน า้มันเถ่ือนท่ีพ่อค้าชาวมลายู
มสุลิมลกัลอบซือ้มาจากป๊ัมน า้มนัมาตระเวนส่งขายให้เขาอีกทอด โดยเติมสารบางชนิดเข้าไปเพราะเช่ือว่าจะ
ท าให้น า้มนัมีพลงัหรือ “แรง” มากขึน้ ชาวกือเม็งส่วนใหญ่นิยมซือ้น า้มนับรรจขุวดเหล่านีเ้พราะว่าราคาถกูกว่า
และสะดวกกว่าการไปซือ้ท่ีสถานีบริการน า้มนั นอกจากนี ้“ดาแมะ” จ าหน่ายบหุร่ีมาเลเซียและอินโดนีเซียหนี
ภาษี เขารับบหุร่ีเหลา่นีม้าจากพอ่ค้าชาวจีนท่ีเป็นตวัแทนจ าหนา่ยใน อ.รามนั ซึ่งรับมาจากพ่อค้าชาวจีนซึ่งเป็น
ตวัแทนรายใหญ่ใน จ.ยะลา อีกทอดหนึ่ง บหุร่ีเหล่านีถ้กูลกัลอบน าเข้ามาผ่านทางดา่นวงัประจนั จ.สตลู และ
ดา่นสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ชาวกือเม็งนิยมสูบบุหร่ีหนีภาษีเหล่านีเ้พราะว่ามีราคาถูกกว่าบหุร่ีไทยเกือบคร่ึง 
คือ ซองละ 25 บาท ขณะท่ีบหุร่ีไทยตกซองละประมาณ 50 บาท นอกจากนี ้“ดาแมะ” ยงัเป็น “โต๊ะบอล” หรือ
รับพนนัฟุตบอลต่างประเทศให้กับเจ้ามือใน จ.ยะลา ไม่ว่าจะเป็น Premier League ของประเทศองักฤษ La 
Liga ของประเทศสเปน หรือว่า Bundesliga ของประเทศเยอรมนันี “แดมะ” กล่าวว่าการขายน า้มนัเถ่ือนและ
บุหร่ีหนีภาษีรวมถึงการรับพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่เขาไม่เห็นว่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นสิ่ง
เลวร้ายหรือวา่ผิดศีลธรรมรุนแรงแตอ่ยา่งใด เขากลา่ววา่ท่ีเขาท าไปเป็นเพียงแคก่ารท ามาหากิน เป็นการหาเช้า
กินค ่าของชาวบ้านท่ีไม่ได้มีการศึกษาระดบัปริญญา มีกิจกรรมผิดกฎหมายท่ีเขาเก่ียวข้องด้วยเพียงกิจกรรม
เดียวเทา่นัน้ท่ีเขาคดิวา่เป็นบาปหรือวา่ไมดี่ สิ่งนัน้คือการเลน่หวยใต้ดนิ  
 “ดาแมะ” กล่าวว่าเขาเล่นหวยใต้ดินมาตัง้แต่เขายังเป็นเด็ก ตอนแรกก็เพ่ือความสนุกสนาน แต่
หลงัจากถูกรางวัลใหญ่ครัง้หนึ่งเขาก็ติดมันอย่างถอนตวัไม่ขึน้  เขายอมรับว่าเขาติดหวยใต้ดินอย่างมาก ใน
อดีตก่อนเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบ (ก่อน พ.ศ. 2547) เขามกัตระเวนไปทัว่จงัหวดัชายแดนภาคใต้เพ่ือไปขอ 
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“เลขเดด็” จาก “เซียนหวย” คนตา่งๆ รวมทัง้ไปเสาะหาตวัเลขจากต้นไม้หรือพืชศกัดิ์สิทธ์ิหรือสิ่งมหศัจรรย์อ่ืนๆ 
นอกจากนี ้เขาและเพ่ือนๆ ยังมักจัดพิธี “ท าเลข” ในกุโบร์หรือป่าช้าตอนกลางคืนเป็นประจ า เขากล่าวว่า
นอกจากเขาแล้วยงัมีชาวกือเม็งคนอ่ืนๆ อีกหลายคนท่ีมกัจะนัง่เบียดเสียดท้ายรถกระบะกันไปขอ “เลขเด็ด” 
หรือวา่ “ท าเลข” ในสถานท่ีตา่งๆ กิจกรรมเหลา่นีเ้พิ่งยตุลิงหลงัเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบเพราะทกุคนตา่งกลวั
ในอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ ปัจจบุนั “ดาแมะ” หา “เลขเด็ด” ด้วยการโทรศพัท์ไปสอบถามคนในแวดวง เขาซือ้หวย 
(ทัง้ของประเทศไทยและมาเลเซีย) โดยการโทรศพัท์ไปยงัตวัแทนชาวจีนใน อ.รามนั ซึ่งเป็นตวัแทนของเจ้ามือ
หวยรายใหญ่ใน จ.ยะลา นอกจากนี ้เขายงัรับเป็นเจ้ามือหวยรายย่อยในพืน้ท่ีให้กบัตวัแทนและเจ้ามือหวยชาว
จีนเหลา่นีด้้วยในบางครัง้    

“ดาแมะ” ยอมรับว่าการเล่นหวยเป็นบาป แต่เขาก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้ เม่ือถามว่าเคยถูกผู้น า
ศาสนาต าหนิหรือห้ามปรามเร่ืองการเลน่หวยใต้ดินหรือไม่ เขาตอบว่า “ไม่เคย แล้วอนันีม้นัเป็นสิทธิส่วนบคุคล
ของเรา” เขากล่าวว่าในฐานะมุสลิมมีแต่ตัวเขาเท่านัน้ท่ีจะเป็นผู้ รับผลพวงจากการกระท าของเขาและมี
เฉพาะอลัเลาะห์เทา่นัน้ท่ีเขาต้องรับผิด เช่ือฟัง หรือวา่มีพนัธกรณีด้วย นอกจากนี ้เขากลา่ววา่  

 
“มสุลิมสามารถล้างบาปทัง้หมดท่ีผ่านมาได้ด้วยการสญัญากบัอลัเลาะห์ว่าคณุจะไม่

ท ามนัอีก อลัเลาะห์จะยกโทษให้คณุถ้าหากว่าคณุท าตามสญัญา แตถ้่าคณุไม่ท าตามสญัญา
บาปก็จะเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า มะจะท าสญัญากบัอลัเลาะห์ตอนแก่ว่าจะเลิกเล่นหวยเพราะว่า
ถึงตอนนัน้มะคงไม่อยากจะเล่นหวยอีกและบาปในอดีตก็จะหมดไป แต่ว่าตอนนีม้ะยงัอยาก
เลน่อยู”่ (ดาแมะ, สมัภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2554)          

 
 การท าสญัญากับอัลเลาะห์เป็นสิ่งท่ีชาวกือเม็งโดยทั่วไปปฏิบตัิเม่ือพวกเขาเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัความผิดบาป เช่น “จาม”ุ ซึ่งเป็นแฟนตวัยงของมหรสพประเภทตา่งๆ กล่าวว่าแท้จริงแล้วการชม
มหรสพเพ่ือความบันเทิงถือเป็นบาปในศาสนาอิสลาม แต่เขาหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ เขากล่าวว่าสิ่งท่ีเขา
สามารถกระท าได้ก็คือ “จามุจะสญัญากับอัลเลาะห์เม่ือตอนแก่ว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองสนกุอย่างนีอี้กต่อไป
แล้ว บาปในอดีตทัง้หมดก็จะหมดไปแล้วเราก็จะไม่ถูกลงโทษหลงัจากตาย” (จามุ, สมัภาษณ์ 15 กันยายน 
2554) ในท านองเดียวกัน “แชวอละ” กล่าวว่าเขาไม่ร่วมการแสดงพืน้บ้านอีกเลยหลงัจากให้สญัญากับอัล
เลาะห์ เขากลา่ววา่ท่ีเขาสามารถรักษาสญัญาท่ีให้ไว้กบัอลัเลาะห์ได้จนถึงบดันีก็้เพราะว่า “เราแก่แล้วเราก็เลย
ไมอ่ยากเล่นมนัอีก แล้วอีกอย่างก็อายเด็กมนัด้วย ตอนนีมี้แตเ่ด็กๆ มนัเล่นกนั เราคนแก่ไปเล่นด้วยก็อายเด็ก ” 
(แชวอละ, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554)    
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 วิธีจัดการปัญหาเก่ียวกับบาปอีกวิ ธีคือการจ าแนกตามระดับความรุนแรงของบาป การกระท า
บางอย่างจึงถูกจดัว่าเป็นบาปมหนัต์ ห้ามกระท า ขณะท่ีการกระท าบางอย่างเป็นบาปเล็กน้อย อาจกระท าได้
หากจ าเป็น และบรรดา “กิจกรรมบาป” ท่ีชาวกือเม็งเก่ียวข้องด้วยส่วนใหญ่ถูกจดัว่าเป็นบาปเล็กน้อยทัง้สิน้ 
เช่น “เซ็ง” ประธานชมรมนกกรงหวัจุกหมู่ 1 กล่าวปนยิม้ว่าการจดัแข่งนกกรงหวัจุกเช้าวนัศกุร์เป็นบาป แต่
สาเหตท่ีุต้องท าเชน่นัน้เป็นเพราะไมเ่หลือเวลาอ่ืนให้เลือกในรอบสปัดาห์และบาปจากการกระท าดงักล่าวก็มีไม่
มาก เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งนกในวนัเวลาดงักล่าวไม่เป็นปัญหาหากว่าเสร็จสิ น้ก่อนเท่ียงเพ่ือว่าคนท่ีเข้า
แข่งจะได้สามารถเตรียมตวัไปละหมาดท่ีมสัยิดได้ทนั จึงไม่มีคนใดคดัค้านหรือวิพากษ์วิจารณ์การแข่งนกกรง
หวัจกุในเช้าวนัศกุร์ท่ีกือเม็ง ทัง้นี ้การแข่งขนัแตล่ะครัง้มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 100-120    ส่วนใหญ่เป็นคนกือ
เม็งและหมูบ้่านใกล้เคียง แตก็่มีคนจากท่ีไกลๆ เข้าร่วมด้วย (เซ็ง, สมัภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2554) ในท านอง
เดียวกนั “ดาแมะ” กลา่ววา่การเลน่หวยเป็นบาปในศาสนาอิสลามแตว่่าไม่ได้หนกัหนาสาหสั เขารวมทัง้ชาวกือ
เม็งคนอ่ืนบางคนจงึยงัคงเลน่หวยอยูแ่ละไมถ่กูต าหนิหรือว่าห้ามปรามจากใครแตอ่ย่างใด (ดาแมะ, สมัภาษณ์ 
5 กรกฎาคม 2554)    
 สว่นกรณีการกระท าท่ีมีความผิดบาปร้ายแรง เชน่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอาศยัการ
ตีความค าสอนในศาสนาใหม่เป็นกลวิธีหลกั เช่น “เจ๊ะ” เด็กหนุ่มวยั 17 ปีกล่าวว่าเขาติดน า้ต้มใบกระท่อมมา
เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว เขาจะรู้สึกหงุดหงิด งุ่นง่าน กระสบักระส่ายทุกครัง้ท่ีเขาอยากด่ืมน า้ต้มใบกระท่อม 
ปัญหานีท้วีความรุนแรงยิ่งขึน้หากว่าเขาต้องเดินทางเข้าไปในเมืองและไม่สามารถหาซือ้น า้ต้มใบกระท่อมได้ 
อย่างไรก็ดี อาการ “ลงแดง” น า้ต้มใบกระท่อมสามารถบรรเทาได้ด้วยการด่ืมเบียร์แทน “เจ๊ะ” กล่าวว่าการด่ืม
เบียร์เป็นบาปหนกัในศาสนาอิสลามแตว่่าเขามีวิธีการตีความข้อห้ามในศาสนาใหม่ท่ีจะช่วยให้เขาไม่ก่อบาป
มหนัต์เม่ือคราวท่ีต้องด่ืมเบียร์ เขากล่าวว่า “คนพดูว่ากินเบียร์ 1 หยดจะท าให้การละหมาดหายไป 40 ครัง้ แต่
เราคิดว่าถ้ากินเบียร์หรือเหล้า 1 แก้วน่ีไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเทลงแก้วน่ีมนัจะมีหยดมากและเร็วมากจนนบั
จ านวนหยดไม่ทนั” (เจ๊ะ, สมัภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2555) และเพราะเหตท่ีุเขาตีความข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
ในลกัษณะดงักลา่ว “เจ๊ะ” จงึยงัคงดื่มเบียร์เม่ือถึงคราวจ าเป็นหรือวา่เกิดความต้องการขึน้มา      
 
 การตีความค าสอนหรือข้อห้ามศาสนาอิสลามไม่ได้จ ากัดเฉพาะในหมู่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีเป็น
บาป รวมทัง้ไมไ่ด้ถกูผกูขาดโดยผู้น าศาสนาไมว่า่จะเป็นประเภทใด หากแตเ่ป็นกิจกรรมปกติหรือชีวิตประจ าวนั
ของมุสลิมโดยทั่วไป ทัง้นีก็้เพราะว่าเพราะเหตุท่ีเป็นศาสนาท่ีไม่มีผู้ เป็นส่ือกลางระหว่างพระเจ้ากั บสาวก 
ศาสนาอิสลามจงึจดัวางสาวกไว้เบือ้งหน้าอลัเลาะห์โดยตรง ซึ่งหมายความว่าไม่เฉพาะแตก่ารเจรจาตอ่รองกบั
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พระเจ้าผู้ มีอ านาจสงูสดุ หากแตห่มายรวมถึงการตีความค าสอนหรือระเบียบของพระเจ้าผู้ มีอ านาจสงูสดุด้วยท่ี
เป็นองค์ประกอบส าคญัของชีวิตทางศาสนา ฉะนัน้ จึงเป็นสิ่งปกติท่ีจะพบเห็นชาวกือเม็ง “อภิปราย” ปัญหา
ทางศาสนาพร้อมกับอ้างอิงแหล่งต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุความเห็นหรือการตีความของพวกเขาในปัญหาข้อนัน้ๆ 
ดงักรณีการคมุก าเนิดของผู้หญิง  
 “ก๊ะเด๊ะ” ซึ่งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้านกล่าวว่าผู้หญิงกือเม็งประมาณร้อยละ 80            
                   แ                                           โดยผู้หญิงท่ีคมุก าเนิดจะกระท าอย่าง
ลบัและไมแ่พร่งพรายให้คนอ่ืนรู้เพราะตา่งตระหนกัดีกว่าการกระท าดงักล่าวขดักบัหลกัศาสนา อย่างไรก็ดี เธอ
กล่าวว่าจริงๆ แล้วการคมุก าเนิดของผู้หญิงในกือเม็งเป็นท่ีรับรู้กันโดยทัว่ไป แต่ก็ไม่เคยมีใครโดยเฉพาะผู้น า
ศาสนาหยิบยกเร่ืองนีข้ึน้มาว่ากล่าวหรือสัง่ห้ามกัน ส่วนกรณีของเธอ – การฉีดยาคมุก าเนิดควบคู่กับการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนและหลังการมีประจ าเดือน 7     –  ป็นกรณียกเว้นเพราะว่า “ก๊ะเด๊ะผ่าตัดมา 2 
           แ                                             ก๊ะเด๊ะอ่านเจอในอลักุรอานว่ากรณีอย่างนีเ้ป็น
ข้อยกเว้น สามารถคุมก าเนิดได้” (ก๊ะเด๊ะ, สมัภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554) ส่วน “มง” กล่าวเสริมว่าวิธีการ
คมุก าเนิดวิธีหนึ่งท่ีสอดคล้องกบัศาสนาอิสลามคือการหลัง่ด้านนอก โดยเขาให้เหตผุลว่าเป็นเพราะ “ศาสดาก็
ท าอยา่งนี ้เป็นการเดนิตามรอยศาสดา” (มง, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2554)      
 ในท านองเดียวกนั “ก๊ะเด๊ะ” อ้างถึงคมัภีร์อลักรุอานในการสนบัสนนุการตดัยางเช้าวนัศกุร์ของเธอ เธอ
กลา่ววา่ไมมี่สว่นไหนในคมัภีร์อลักรุอานท่ีห้ามท างานเช้าวนัศกุร์ เธอจงึยงัคงตดัยางเช้าวนัศกุร์ไปเร่ือยๆ โดยไม่
กลัวว่าจะถูกใครต าหนิโดยเฉพาะชาวบ้านคนท่ีเคร่งและผู้น าศาสนา เธอกล่าวเสริมว่า “ก๊ะเด๊ะจน เลยต้อง
ท างานหาเงินเทา่ท่ีหาได้ ไหนจะคา่อาหาร คา่เงินโซ [บตุรชาย] ไปโรงเรียน แล้วท่ีน่ีภาคใต้ฝนก็ตกบอ่ย ตดัยาง
ไม่ได้ก็หลายวนั ยางผลดัใบอีก ปีหนึ่งตดัแคไ่ม่ก่ีวนัหรอก ก๊ะเด๊ะเลยต้องตดัยางวนัศกุร์ด้วยหากว่าฝนไม่ตก” 
(ก๊ะเด๊ะ, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2554) ขณะท่ี “แดมอ” ซึง่เป็นกรรมการมสัยิดกือเม็งใต้กล่าวว่าคมัภีร์อลักรุอาน
เขียนไว้แตเ่พียงวา่มสุลิมโดยเฉพาะผู้ชายควรจะท าตวัให้วา่งในเช้าวนัศกุร์เพ่ือจะได้มีเวลาส าหรับการเตรียมตวั
ไปละหมาดท่ีมสัยิดในช่วงเท่ียง แต่ไม่ได้ห้ามท างาน มุสลิมสามารถท างานเช้าวนัศกุร์ได้ตราบเท่าท่ีพวกเขา
สามารถไปละหมาดเท่ียงท่ีมสัยิดได้ (แดมอ, สมัภาษณ์ 5 พฤศจิกายน 2554) เขาและภรรยาซึ่งเป็นครูสอน
อา่นคมัภีร์อลักรุอานท่ีมีช่ือเสียงในกือเม็งจงึยงัคงตดัยางเช้าวนัศกุร์เหมือนเชน่ชาวกือเม็งคนอ่ืนๆ จ านวนหนึง่       
 อย่างไรก็ดี ข่าวลือท่ีว่า “ขบวนการ” หรือผู้ ก่อความไม่สงบห้ามท างานในเช้าวันศุกร์ในช่วงเดือน
กนัยายน 2555                                                  อย่างส าคญั      แ           
ลกัษณะเดียวกันนีใ้น    . . 2549                                                          และ
อาหาร                       แ           งจ านวนมากยงัคงไปตดัยางแม้จ านวนหนึ่งจะถือโอกาสเป็น
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วนัหยดุในรอบสปัดาห์ไปในตวั ทว่าข่าวลือในช่วงเดือนกนัยายนท่ีผ่านมาส่งผลให้ร้านน า้ชาและร้านอาหารริม
ถนนปิดและแทบไม่มีชาวกือเม็งคนใด (รวมทัง้ “แดมอ” และ “ก๊ะเด๊ะ”) ไปตดัยางเช้าวนัศกุร์ แม้จะมีใบปลิว
จากผู้ก่อความไมส่งบปฏิเสธความเก่ียวข้องก็ตาม ทัง้นี ้สาเหตท่ีุชาวกือเม็งปฏิบตัติามข้อห้ามไม่ได้หมายความ
ว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการตีความศาสนาในลักษณะดังกล่าว หากแต่เป็นเพราะว่าพวกเขากลัวจะไ ด้รับ
อนัตรายหากไมป่ฏิบตัิตาม เน่ืองจากครัง้นีไ้ม่ได้มีเฉพาะใบปลิว หากแตย่งัมีการข่มขู่และลงโทษผู้ ฝ่าฝืนควบคู่
มาด้วย ฉะนัน้ เพ่ือความปลอดภัยพวกเขาจึงเลือกท่ีจะปฏิบตัิตามข่าวลือแม้พวกเขาจ านวนมากจะไม่เช่ือว่า 
“ขบวนการ” จะเป็นผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลงั ดงัค ากล่าวของ “ดาแมะ” เจ้าของร้านน า้ชาริมถนนท่ีปิดกิจการเช้าวนัศกุร์
ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2555 เป็นต้นมาท่ีวา่  
 

“เขาเล่าว่ามีคนชดุด ามากบัรถปิคอพั จอดรถถามหน้าร้านค้าท่ีเปิดเช้าวนัศกุร์ว่า รู้จกั
โกเดไหม แล้วก็ถลกเสือ้ขึน้โชว์ปืน คือโกเดคือบือเดท่ีแปลว่าปืน คือ ขู่พวกท่ีเปิดร้านวนัศกุร์ 
หรือบางทีก็มาจอดรถหน้าร้านแล้วถามว่ามีซุปหไูหม คือเขาลือว่าถ้าไม่เช่ือพวกนัน้จะฆ่าแล้ว
ก็ตดัหู คือมนัไม่ได้มีแค่ใบปลิว มนัมีขู่ด้วย แล้วมนัก็ท าจริงด้วย มนัยิงกราดร้านค้าท่ีเปิดเช้า
วนัศกุร์ แล้วมีคนตายด้วย เท่ียวนีค้นก็เลยกลวักนั อย่างร้านมะกับร้านพ่ีสาวน่ีหยุดเลย กลวั 
พ่ีชายท่ีเป็นต ารวจก็โทรมาบอกให้หยดุ คือ เราไม่รู้ว่าพวกนัน้เป็นใคร แต่มะไม่เช่ือว่าจะเป็น
พวกขบวนการ ไม่เช่ือว่าเป็นคนนายู มนัเป็นแผนจะเอาคืนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ไม่ว่าจะ
เป็นใครเราก็กลวั ก็เลยหยดุเลย คนท่ีเคยตดัยางตอนเช้าวนัศุกร์ก็หยดุกนัด้วยเพราะกลวั” (ดา
แมะ, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2554)    

   
 นอกจากนี ้ชาวกือเม็งยงัมกั “อภิปราย” ประเดน็ทางศาสนากนัอยู่เสมอๆ ดงักรณีการเข้าเขตกโุบร์ของ
คนตา่งศาสนา กล่าวคือ “สดุิน” ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของหวัหน้าคณะวิจยัห้ามไม่ให้หวัหน้าคณะวิจยัเข้าในเขตกุ
โบร์โดยอ้างว่าเป็นข้อห้ามของศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี ต่อมาหวัหน้าคณะวิจัยพบว่าคนไทยพุทธบางคน
สามารถเข้าไปในเขตกุโบร์ขณะประกอบพิธีฝังศพ จึงได้หยิบยกประเด็นนีข้ึน้มาอภิปรายขณะอยู่ท่ามกลาง
ชาวกือเม็งคนอ่ืนๆ โดย “มง” ซึ่งเป็นน้องชาย “สดุิน” และดเูหมือนจะมีความรู้ทางศาสนามากกว่ากล่าวว่าการ
ห้ามคนต่างศาสนาเข้าในเขตกุโบร์เป็น “ทฤษฎีของสุดิน” แต่ส าหรับตวัเขาแล้วใครไม่ว่านับถือศาสนาใดก็
สามารถเข้าในเขตกโุบร์ได้เพราะวา่ศาสนาอิสลามไม่ได้สัง่ห้ามไว้ ขอแตเ่พียงให้มีความส ารวมและเคารพศพท่ี
ฝังอยู่เท่านัน้ (มง, สมัภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2554) ขณะท่ี “ยีแย” สมาชิก “คณะใหม่” กล่าวว่า “อิสลามเป็น
ศาสนาท่ีเปิดกว้าง เราต้อนรับศาสนิกของศาสนาอ่ืน ถ้าหากเราไม่อนญุาตให้คนอ่ืนรู้ว่าเราท าอะไร แล้วคนอ่ืน
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จะเข้าใจเราได้อย่างไร ฉะนัน้คุณ [หัวหน้าคณะวิจัย] สามารถเดินเข้ากุโบร์ได้ ไม่ต้องไปฟังสุดิน” (ยีแย, 
สมัภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2554) ในท านองเดียวกนั “บาบอเอ” สมาชิก “คณะใหม่” อีกคนซึ่งใช้ชีวิตในซาอุดิ
อารเบียนับสิบปีกล่าวว่า “อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติและความรัก เรายินดีต้อนรับทุกคน คุณ [หัวหน้า
คณะวิจยั] สามารถเข้ากโุบร์และดพูิธีฝังศพในนัน้ได้ แคท่ าตวัให้สภุาพเรียบร้อยเท่านัน้” (บาบอเอ, สมัภาษณ์ 
8 พฤศจิกายน 2554) การตีความค าสอนและข้อห้ามทางศาสนาโดยท่ีไม่มีใครสามารถผกูขาดการตีความได้
อยา่งเบด็เสร็จจงึเป็นคณุลกัษณะส าคญัอีกประการควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามศาสนาท่ีเคร่งครัดขึน้อนัเป็นผล
พวงของกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็ง และเป็นอีกเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลให้พฤติกรรมท่ีดหูมิ่น
เหมไ่มน่ าไปสูค่วามขดัแย้งหรือการเผชิญหน้ากนัอยา่งรุนแรงระหวา่งกลุม่ท่ีตีความศาสนาตา่งกนัในพืน้ท่ี     
  
2. กำรปรับเปล่ียนพธีิกรรมควำมเช่ือท้องถิ่นมลำยู  
“บอมอ” จ านวนมากประกอบพิธีกรรมท่ีหากกล่าวอย่างเคร่งครัดถือว่าผิดหลกัศาสนาอิสลาม ทว่าพวกเขา
อาศยักลวิธีบางประการท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถประกอบพิธีกรรมเหล่านัน้ได้โดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งอยา่งรุนแรงกบักลุม่ท่ี “เคร่งศาสนา” หรือผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลาม
ในกือเม็ง สามารถพิจารณาได้จากกรณีของ “มง” เป็นส าคญั    
 “มง” เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษหลายด้าน แต่ท่ีส าคญัคือเขาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการประกอบ
พิธีกรรมหรือเป็น “บอมอ” และเป็นศิลปินท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ชาวกือเม็งรวมทัง้ชาวมลายู
มสุลิมจากท่ีอ่ืนมกัมาขอให้เขาประกอบพิธีตา่งๆ ให้ เช่น การห้ามฝน การดฤูกษ์ยาม การรักษาโรคท่ีเช่ือว่าเป็น
ผลมาจากสิ่งเหนือธรรมชาต ิและการไลว่ิญญาณครูศิลปะมลายอูอกจากร่างผู้ถกูเข้าสิง เป็นต้น เขาตระหนกัดี
วา่หากตีความอยา่งเคร่งครัดพิธีกรรมเหลา่นีจ้ านวนหนึง่ขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม แตเ่ขามีกลวิธีหลายประการ
ท่ีชว่ยให้เขายงัสามารถประกอบพิธีเหลา่นีต้อ่ไปได้   

กลวิธีแรกอาจเรียกได้ว่าเป็น “การยกความดีความชอบให้อลัเลาะห์” “มง” กล่าวว่าความสามารถใน
การห้ามฝนของเขาไม่ได้มาจากเวทย์มนต์คาถาอนัศกัดิ์สิทธ์ิหรือว่าจากความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์
ใดๆ ท่ีติดตวัเขามาแต่ก าเนิด หากแต่มาจากการท่ีเขารู้วิธีท่ีจะขอพรจากอลัเลาะห์ให้เขาสามารถห้ามฟ้าห้าม
ฝนรวมทัง้การรักษาโรคตา่งๆ ได้ (มง, สมัภาษณ์ 8 ธันวาคม 2554) ซึ่งกลวิธีเช่นนีถ้กูใช้โดย “บอมอ” คนอ่ืน
เช่นกนั เช่น “บอมอ” ท่ีเป็นเด็กสาวฝาแฝดกล่าวว่าเธอไม่มีเวทย์มนต์คาถาใดๆ เธอเพียงแตน่ึกถึงหรือว่าเอ่ย
พระนามอัลเลาะห์หรือสวดอัลกุรอานขณะประกอบพิธีและเสกข้าวสารก็ช่วยให้เธอสามารถรู้เห็นในสิ่งท่ี
ต้องการได้ (บอมอเดก็สาว, สมัภาษณ์ 8 สิงหาคม 2554) ในท านองเดียวกนั “เย็ง” กล่าวว่าถึงแม้คาถาท่ีเขาใช้
เสกข้าวสารและน า้มะพร้าวอ่อนจะเป็นภาษามลายูและไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับคมัภีร์อัลกุรอานหรือศาสนา
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อิสลาม ทว่าการเร่ิมต้นบทสวดด้วยการเอ่ยนามพระเจ้าว่า “บิสมิลลาห์” ก็เป็นคล้ายกับการขออ านาจของ
พระองค์ในการรักษาโรคโดยปริยาย (เย็ง, สมัภาษณ์ 18 มีนาคม 2554) นอกจากนี ้หมอนวดท่ีมีช่ือเสียงอย่าง
มากแหง่บ้านตะโละสะดากลา่ววา่เขาสวดเป็นภาษาอาหรับขณะนวดให้กบัคนท่ีมีอาการเคล็ดขดัยอก ความว่า 
“ข้าพเจ้าไม่ได้ท าการนวดนี ้แต่เป็นอัลเลาะห์ท่ีเป็นผู้ กระท า” (หมอนวดบ้านตะโละสะดา, สัมภาษณ์ 2 
พฤศจิกายน 2554) เป็นต้น          
 กลวิธีท่ีสองท่ี “มง” ใช้ในการท าให้การประกอบพิธีของเขาไม่ขดัศาสนาอิสลามสามารถเรียกได้ว่า เป็น 
“การท าให้เป็นวิทยาศาสตร์” โดยเขากล่าวว่าหนึ่งในคติความเช่ือและพิธีกรรมท้องถ่ินท่ีขดักับศาสนาอิสลาม
อย่างชดัเจนคือพิธีไหว้ครูศิลปะพืน้บ้านมลายูประเภทตา่งๆ โดยเฉพาะมะโย่งและสีลตัเพราะว่าเก่ียวเน่ืองกับ
ความเช่ือในวิญญาณของครูศิลปะ อย่างไรก็ดี เพ่ือท่ีจะยงัสามารถประกอบพิธีไหว้ครูศิลปะตอ่ไปได้โดยไม่ขดั
ศาสนาอิสลาม “มง” ได้ปรับเปล่ียนความหมายของพิธีเสียใหม่ โดยให้หมายถึงการไหว้ครูศิลปะท่ียงัมีชีวิตอยู ่
(เหมือนเช่นพิธีไหว้ครูในโรงเรียน) นอกจากนี ้เขายงัอธิบายให้นกัแสดงศิลปะพืน้บ้านคนอ่ืนๆ ฟังว่าท่ีพวกเขา
คิดว่าบางครัง้ถูกเข้าสิงโดยวิญญาณครูศิลปะแท้ท่ีจริงแล้วเป็นเร่ืองของความคิดและจิตใจของพวกเขาเองท่ี
เป็นเชน่นัน้ ไมมี่อะไรเก่ียวข้องกบัวิญญาณครูศลิปะของพวกเขา เขากลา่ววา่   
 

“เราบอกคนท่ีคิดว่าตวัเองถูกผีของครูเข้าว่ามนัเป็นเร่ืองของจิตของพวกเขาเอง มัน
เป็นเพราะวา่จิตของพวกเขาต้องการจะเช่ือแบบนัน้ มนัก็เหมือนกบัท่ีเด็กวยัรุ่นอยากเต้นพอได้
ยินเสียงกลองเสียงดนตรีเวลาท่ีพวกเขาอยากจะขยบัตวัเวลาท่ีได้ยินเสียงป่ีในสีลตั เราอธิบาย
ให้พวกนีฟั้งว่ามนัไม่มีอะไรเก่ียวกับวิญญาณ มนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิตของพวกเขา หรืออย่าง
ตอนท่ีก๊ะด๊ะอาละวาดเพราะคิดว่าถูกผีครูสีลตัเข้าเราก็ใช้ผ้ากวาดตวัให้แกสงบ คือก๊ะด๊ะแก
คิดไปเอง แกเธอเห็นว่าอะไรขาดไปในพิธีแล้วเกิดอาการกงัวลกระวนกระวายแล้วกลายเป็น
อาละวาดคล้ายกับถูกผีเข้าอะไรอย่างนี ้อันนีเ้ราก็มาอธิบายให้แกฟังทีหลัง ตอนท่ีแกสงบ
แล้ว” (มง, สมัภาษณ์ 8 ธนัวาคม 2554)        

 
 กลวิธีท่ีสามคือ “การท าให้เป็นเร่ืองทางโลกย์” โดย “มง” มักใช้กลวิธีนีใ้นกรณีท่ีคติความเช่ือและ
พิธีกรรมท้องถ่ินมีแนวโน้มท่ีจะเก่ียวข้องกบัศาสนาอ่ืน เช่น เขากล่าวว่ามุสลิมท่ีเคร่งจะไม่ยุ่งเก่ียวกับปลดัขิก
เพราะปลดัขิกเก่ียวข้องกบัความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ฮินดหูรือแม้กระทัง่ศาสนาพทุธ แตเ่หตผุลท่ีเขารับจ้าง
แกะสลกัไม้รูปอวยัวะเพศชายให้กับเพ่ือนของเขาก็เพราะเขาคิดว่ามนัไม่มีอะไรเก่ียวข้องกบัศาสนาหรือความ
เช่ือใดๆ เขายืนยนัว่า “เราไม่ได้แกะสลกัพระพทุธรูปหรือเทพเจ้าอะไร ท่ีเราท าคืองานศิลปะ คือแกะไม้เป็นรูป
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อวยัวะเพศชาย สว่นว่าเขาจะเอางานท่ีเราท าเสร็จไปท าอะไร ไปลงคาถาอาคมตอ่อะไรนัน้เป็นเร่ืองของเขา ไม่
เก่ียวกบัเรา” ในท านองเดียวกนั เขากลา่ววา่เขาได้ตดัความเช่ือเก่ียวกบัเขาพระสเุมรตามคติพราหมณ์ฮินดอูอก
จากการท าบายศรีหรือ “บงุอ ซีเระ” เพ่ือจะได้สามารถสืบทอดธรรมเนียมประเพณีเหล่านีต้อ่ไปได้ในฐานะท่ีเป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมมลาย ู(มง, สมัภาษณ์ 8 ธนัวาคม 2554)     
 กลวิธีท่ีส่ีคือ “การเทียบเคียงกับการปฏิบตัิของศาสดา” เช่น “มง” กล่าวว่าแม้การแสดงดนตรีจะถูก
นบัวา่เป็นบาปในศาสนาอิสลาม แตก่ารเลน่เคร่ืองดนตรีบางชนิด เชน่ กลอง ไมถื่อวา่เป็นความผิดหรือเป็นบาป
เพราะว่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงในการต้อนรับศาสดานบีมูฮมัหมดัขณะท่านเดินทางกลบัจากการท าศึก
สงคราม และเพราะเหตท่ีุศิลปะการแสดงพืน้บ้านมลายจู านวนมากท่ีเขาเก่ียวข้องด้วย เช่น สีลตั และมะโย่ง 
ประกอบด้วยการบรรเลงกลอง จึงเป็นเหตใุห้การบรรเลงกลอง (รวมทัง้การเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน) ใน
ศิลปะการแสดงเหล่านีไ้ม่ถือว่าผิดหลกัศาสนาหรือว่าเป็นบาปเช่นกนั ในท านองเดียวกนั “มง” กล่าวว่าถึงแม้
ศาสนาอิสลามจะห้ามการคมุก าเนิด ทว่าผู้ชายมสุลิมสามารถหลัง่ภายนอกได้หากไม่ต้องการมีบตุรเพราะเป็น
สิ่งท่ีศาสดานบีมฮูมัหมดัปฏิบตั ิ(มง, สมัภาษณ์ 8 ธนัวาคม 2554)     
 
 นอกเหนือจากกลวิธีทัง้ส่ี    “มง” ดงักลา่ว (ซึง่ “บอมอ” คนอ่ืนใช้ด้วยเชน่กนัในบางกรณี) ยงัมีกลวิธีท่ี 
“บอมอ” คนอ่ืนในบ้านกือเม็งใช้ในการช่วยให้พวกเขายงัสามารถประกอบพิธีกรรมของพวกเขาได้ เช่น กลวิธี 
“การท าให้กลายเป็นศาสนาอิสลาม” ซึ่งกลวิธีนีค้ล้ายคลึงกับกลวิธี “การยกความดีความชอบให้อลัเลาะห์” 
ของ “มง” ในแง่ท่ีเป็นการจดัวางคตคิวามเช่ือและพิธีกรรมมลายใูห้อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของศาสนาอิสลาม 
เชน่ “แชโอ๊ะ” ฟาดผ้าส าหรับรองละหมาดลงบนร่างของผู้ถกูผีเข้าพลางสวดอลักรุอานขณะประกอบพิธีไล่ผี เขา
กล่าวว่าในอดีต “บอมอ” บริกรรมเวทย์มนต์คาถาภาษามลายโูดยไม่รู้ว่ามีแหล่งท่ีมาจากไหน ทว่าตอนนีพ้วก
เขาซึง่รวมถึงเขาด้วยรู้วา่เวทย์มนต์คาถาดงักลา่วขดักบัศาสนาอิสลามจึงหนัมาสวดอลักรุอานขณะประกอบพิธี
ไล่ผีแทน เขากล่าวว่าส าหรับเขาในฐานะมุสลิม อลัเลาะห์คือผู้ทรงพลานภุาพท่ีสดุและทกุสิ่งรวมทัง้วิญญาณ
ทัง้หลายล้วนอยู่ภายใต้พระองค์ จึงเป็นพลงัอ านาจของอลัเลาะห์ท่ีขบัวิญญาณชัว่ร้ายออกจากร่าง ไม่ใช่ฤทธ์ิ
เดชของเวทย์มนตค์าถาใดๆ เหมือนเชน่ท่ีเคยเช่ือกนัมาในอดีต (แชโอ๊ะ, สมัภาษณ์ 23 ธนัวาคม 2554)        
 
สรุปท้ำยบท 
บทนีก้ล่าวถึงการปรับตวัและการต่อรองของชาวกือเม็งในอนัท่ีจะคงไว้ซึ่งการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบพิธีกรรมความเช่ืออย่างท่ีเคยปฏิบัติมาโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับกลุ่มท่ี “เคร่ง
ศาสนา” หรือผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในพืน้ท่ี   
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กลา่วในสว่นของการด าเนินชีวิตประจ าวนั ชาวกือเม็งรายท่ีมีพฤติกรรมหมิ่นเหม่ศีลธรรม เช่น การเล่น
การพนนั และการชมมหรสพบนัเทิง มกัถือว่ามีเฉพาะพระเจ้าเท่านัน้ท่ีพวกเขาต้องเคารพเช่ือฟัง และพวกเขา
อาศยัการเจรจาต่อรองกับพระเจ้าในการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะท่ีในบางกรณี 
เช่น การคุมก าเนิด การท างานเช้าวนัศกุร์ พวกเขาอาศยัการตีความค าสอนหรือข้อห้ามในลักษณะท่ีเอือ้ต่อ
พฤติกรรมของพวกเขา นอกจากนี ้พวกเขามกัอภิปรายประเด็นทางศาสนาโดยท่ีไม่มีใครสามารถผกูขาดหรือ
ครอบง าได้อยา่งเบด็เสร็จ ซึง่สว่นหนึง่สง่ผลให้ความเข้าใจและการปฏิบตัิตามศาสนาท่ีตา่งกนัในหมู่พวกเขาไม่
พฒันาเป็นความขดัแย้งหรือการเผชิญหน้าอยา่งรุนแรง   

ขณะท่ีในส่วนของการประกอบพิธีกรรม “บอมอ” อาศยักลวิธีหลายประการ ได้แก่ การยกความดี
ความชอบให้พระเจ้า การท าให้กลายเป็นศาสนาอิสลาม การท าให้เป็นวิทยาศาสตร์ การท าให้เป็นเร่ืองทาง
โลกย์ และการเทียบเคียงกับการปฏิบตัิของศาสดา ในการช่วยให้การประกอบพิธีของพวกเขาไม่ขัดแย้งกับ
ศาสนาอิสลามและไมน่ าไปสูก่ารเผชิญหน้ากบักลุม่ท่ีไมเ่ห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มท่ี “เคร่งศาสนา” ซึ่งการตอ่รอง
และการปรับตวัทัง้ในส่วนของชาวกือเม็งโดยทัว่ไปและในส่วนของ “บอมอ” เช่นนีส้่งผลให้กือเม็งเป็นตวัอย่าง
หนึ่งของชุมชนมลายูมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีพิธีกรรมความเช่ือมลายูยังคงโลดแล่นอย่างมี
ชีวิตชีวาแม้จะผา่นกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในชว่งเวลากวา่สามทศวรรษท่ีผา่นมาก็ตาม      
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บทสรุป 
 
 โครงการวิจัย “‘นบีต๊ะมาแกปีแน’ (นบีไม่กินหมาก): มลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประเทศ
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน และการปฏิบตัิ
ศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัของชาวมลายูมสุลิมบ้านกือเม็งภายใต้กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามใน
เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประเทศไทยในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยศึกษาว่าในช่วงก่อนทศวรรษ 2520 
ชาวกือเม็งมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินอย่างไร รวมทัง้พวกเขาปฏิบตัิ
ศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัอย่างไร จากนัน้จึงศึกษาว่ากระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในบ้านกือเม็ง
เกิดขึน้ในลักษณะใด ภายใต้เง่ือนไขและปัจจัยใด และกระแสดังกล่าวส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรทัง้ในส่วนของการปฏิบัติศาสนาอิสลาม การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
พิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ินของชาวกือเม็ง นอกจากนี ้โครงการวิจยัศกึษาว่าชาวกือเม็งทัง้ท่ีเป็นบคุคลทัว่ไปและ
ท่ีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหรือ “บอมอ” อาศยักลวิธีใดในการธ ารงไว้ซึ่งการด าเนินชีวิตประจ าวนับางส่วนและ
การประกอบพิธีกรรมบางพิธีท่ีหากตีความอยา่งเคร่งครัดถือวา่ขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม 
 บ้านกือเม็งซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 ต.อาซ่อง อ.รามนั จ.ยะลา เดิมตัง้อยู่อีกบริเวณซึ่ง
อยู่ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร ทว่าด้วยเหตุผลด้านการคมนาคม ต่อมาในช่วงประมาณต้นทศวรรษ 2510 
ชาวกือเม็งจงึย้ายมาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณปัจจบุนัซึ่งเคยเป็นท่ีนาและท้องทุ่งมาก่อน โดยต านานการตัง้ถ่ินฐาน
ซึง่ยดึโยงกบัเมืองรามนัห์ท่ีมีปตานีเป็นปฏิปักษ์สง่ผลให้ชาวกือเม็งไม่สู้จะรู้สึกกบัการท่ีขบวนการเคล่ือนไหวมกั
อาศยัประวตัศิาสตร์ “ปตานีอนัยิ่งใหญ่” ในการปลกุเร้าชาวมลายมูสุลิมในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้เท่าใดนกั 
ไมว่า่จะเป็นในอดีตหรือในปัจจบุนั   
 ในเชิงเศรษฐกิจ บ้านกือเม็งเป็น “ชมุชนเกษตรกรรม” ท่ีมีฐานอยู่บนยางพารา เพราะแทบทกุครัวเรือน
ต่างประกอบอาชีพเก่ียวกับยางพาราและมีรายได้หลกัจากพืชชนิดนีแ้ม้จะมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพอ่ืน
เสริมด้วยก็ตาม ขณะท่ีในเชิงชาติพันธุ์และศาสนา ชาวกือเม็งแทบทุกคนเป็นชาวมลายูท่ีมีชีวิตเก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมท้องถ่ินมลายคู่อนข้างแนบแน่น ขณะเดียวกนัทกุคนเป็นมสุลิมซึ่งมีชีวิตเก่ียวข้องกบัศาสนาอิสลาม
ตัง้แตเ่กิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีขลิบ การปฏิบตัิตามหลกั 5 ประการ หรือการศกึษาศาสนาอย่างเข้มข้นและ
ตอ่เน่ือง จนกระทัง่สง่ผลให้บ้านกือเม็งเป็นตวัอยา่งหนึง่ของชมุชนมลายมูสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีผู้คน
ปฏิบตัศิาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด           

อย่างไรก็ดี ชาวกือเม็งไม่ได้ “เคร่งศาสนา” มาตัง้แต่ต้น ก่อนหน้านัน้พวกเขานบัถือศาสนาอิสลามใน
ลกัษณะ “พืน้บ้าน” ซึ่งมีคณุลกัษณะของความเช่ือพืน้บ้านรวมทัง้ศาสนาพรามหณ์ฮินดรูวมทัง้พุทธเจือปนอยู่
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ด้วย ในอดีตพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ละหมาดครบวนัละ 5 เวลา ผู้หญิงจ านวนมากไม่ได้คลมุศีรษะด้วยหิญาบ 
และผู้ชายหลายคนไมไ่ด้ไปละหมาดท่ีมสัยิดในเท่ียงวนัศกุร์ นอกจากนี ้พวกเขายงัเก่ียวข้องในกิจกรรมผิดบาป
หลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นการพนนั การสบูฝ่ิน หรือการเท่ียวหญิงบริการ ขณะท่ีบางส่วนเลีย้งสนุขัส าหรับใช้
งาน พวกเขาเร่ิมหนัมาให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัศาสนามากขึน้หลงัจากการกลบัมาของ “บาบอ” 
ซึง่ส าเร็จการศกึษาด้านศาสนาจากประเทศซาอดุิอารเบีย โดย “บาบอ” ได้เปิดปอเนาะและตาดีกาส าหรับสอน
ศาสนารวมทัง้ยงัมกัแสดงธรรมท่ีมสัยิดกือเม็งใต้และตามบ้านเรือน ขณะเดียวกนัเด็กชาวกือเม็งโดยเฉพาะราย
ท่ีอาศยับริเวณกือเม็งใต้ท่ีเดินทางไปศึกษาศาสนาในตะวนัออกกลางเดินทางกลบัมาหลงัส าเร็จการศึกษาใน
เวลาไล่เล่ียกัน เด็กหนุ่มเหล่านีไ้ม่เพียงแต่ด าเนินชีวิตและปฏิบตัิศาสนกิจในแนวทางท่ีพวกเขาร ่ าเรียนมา 
หากแต่ยงักระตุ้นให้พ่อแม่และญาติพ่ีน้องของพวกเขาปฏิบตัิตามด้วย นอกจากนี ้การเข้ามาของขบวนการ
ศาสนา เช่น “ดาวะห์” และ “คณะใหม่” กระตุ้นให้ชาวกือเม็งหนัมาให้ความส าคญักับการใช้ชีวิตและปฏิบตัิ
ศาสนกิจท่ี “ถูกต้อง” ตามหลักศาสนามากยิ่งขึน้ พวกเขาเลิกพฤติกรรมผิดบาปจ านวนมากท่ีเคยท ามา 
พิธีกรรมความเช่ือท่ีถือวา่ขดัหลกัศาสนาอิสลามจ านวนมากถกูยกเลิก   

ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ กระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในกือเม็งไม่ได้เกิดขึน้อย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด เพราะแม้พิธีกรรมท้องถ่ินบางพิธี เช่น “รายอแน” จะถูกมองจากบางฝ่ายว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนาอิสลามและถกูเรียกร้องให้มีการปรับแก้ แต่ก็ไม่เป็นผล พิธี “รายอแน” ยงัเป็นท่ีปฏิบตัิอย่างแข็งขนัมา
อย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบนั นอกจากนี ้ยงัมีพิธีกรรมท้องถ่ินอีกจ านวนมากท่ียังเป็นท่ีปฏิบตัิในกือเม็งแม้จะถูก
มองจากกลุ่ม “เคร่งศาสนา” โดยเฉพาะ “คณะใหม่” ว่าผิดหลักศาสนา นับตัง้แต่ในส่วนของพิธีกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับวงจรชีวิต เช่น พิธีฝากครรภ์ และพิธีขลิบ เพราะแม้พิธีทัง้สองจะเป็นการปฏิบตัิตามแนวทาง
ศาสดาและตามหลกัศาสนาอิสลามตามล าดบั ทว่าเคร่ืองเซ่นจ าพวกไก่ย่างในพิธีฝากครรภ์และพิธีเหยียบดิน
รวมทัง้ขบวนแหช้่างในพิธีขลิบเป็นพิธีกรรมความเช่ือท้องถ่ิน ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของศาสนาอิสลาม  

นอกจากนี ้เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย ชาวกือเม็งนิยมไปรับการรักษาด้วยวิธีพืน้บ้านโดย “บอมอ” ซึ่งมกั
อาศยัเวทย์มนต์คาถาโดยเฉพาะในกรณีท่ีเช่ือว่าอาการเจ็บป่วยเป็นผลมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
วิญญาณทั่วไป วิญญาณบรรพบุรุษ หรือวิญญาณครูศิลปะพืน้บ้านมลายูซึ่งมักเข้าสิงคนท่ีมี “เชือ้” และ
จ าเป็นต้องมีการประกอบพิธีไล่ผีออกจากร่างของผู้ถูกเข้าสิง ขณะเดียวกันพวกเขามกัไปขอความช่วยเหลือ
จาก “บอมอ” ในกรณีท่ีเช่ือว่าถูกกลัน่แกล้งด้วยการท าคณุไสย ไม่นบัรวมในส่วนของการจดัพิธีส าคญัท่ีมกัมี
การประกอบพิธีกรรมแวดล้อม เช่น พิธีห้ามฝน พิธีท าให้แขกรับประทานอาหารอย่างส ารวม เป็นต้น จึงส่งผล
ให้บ้านกือเม็งมี “บอมอ” ท่ีมี “ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” หลายคน โดยนอกจาก “บอมอ” ระดบัแนวหน้าท่ีมี
ความสามารถในเร่ืองส าคญั เชน่ การไลผี่ และการน าดอูา ยงัประกอบด้วย “บอมอ” ท่ีมีความสามารถพิเศษแต่



102 

 

ก าเนิด เช่น การสามารถมองเห็นสิ่งท่ีหายหรือถูกลกัขโมยไปได้ ขณะท่ี “บอมอ” ระดบัรองลงมาบางคนก็มี 
“ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” ท่ี “บอมอ” ระดบัแนวหน้าไม่มี เช่น การรักษาอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศใน
ผู้ชาย เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้เป็นท่ีปฏิบตัิอย่างกว้างขวาง ทว่าพิธีกรรมความเช่ือมลายูเหล่านีถ้กูวิพากษ์วิจารณ์
พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่ม “เคร่งศาสนา” หรือผู้ขบัเคล่ือนกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามใน
บ้านกือเม็ง ส าคญัแตเ่พียงว่าบุคคลเหล่านีไ้ม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยหรือซึ่งหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
พวกเขาไมต้่องการให้เกิดความขดัแย้งกบัญาตแิละเพ่ือนพ้อง อีกสว่นเป็นเพราะบรรดา “บอมอ” ตา่งมีกลวิธีใน
การปรับเปล่ียนพิธีกรรมให้สอดคล้อง อยู่ภายใต้ หรือไม่ขัดแย้งกับศาสนาอิสลาม ได้แก่ การยกความดี
ความชอบให้พระเจ้า การท าให้กลายเป็นศาสนาอิสลาม การท าให้เป็นวิทยาศาสตร์ การท าให้เป็นเร่ืองทาง
โลกย์ และการเทียบเคียงกบัการปฏิบตัขิองศาสดา กลวิธีเหล่านีช้่วยให้พวกเขายงัคงสามารถประกอบพิธีกรรม
ตอ่ไปได้โดยไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งหรือการเผชิญหน้าอยา่งรุนแรงกบักลุม่ “เคร่งศาสนา” ในพืน้ท่ี    

นอกจากนี ้ชาวกือเม็งรายท่ีมีพฤติกรรมหมิ่นเหม่ศีลธรรม เช่น การเล่นการพนนั และการชมมหรสพ
บนัเทิง มกัถือวา่มีเฉพาะพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีพวกเขาต้องเคารพเช่ือฟัง และพวกเขาอาศยัการเจรจาตอ่รองกบัพระ
เจ้าในการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะท่ีในบางกรณี เช่น การคมุก าเนิด และการ
ท างานเช้าวันศุกร์ พวกเขาอาศยัการตีความค าสอนหรือข้อห้ามในลักษณะท่ีเอือ้ต่อพฤติกรรมของพวกเขา 
นอกจากนี ้พวกเขามกัอภิปรายประเดน็ทางศาสนาโดยท่ีไม่มีใครสามารถผูกขาดหรือครอบง าได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งทัง้การเจรจาตอ่รองกบัพระเจ้าและการตีความค าสอนศาสนาของชาวกือเม็งโดยทัว่ไปและการอาศยักลวิธี
ตา่งๆ ในการปรับเปล่ียนและให้ความหมายพิธีกรรมใหมข่องบอมอสง่ผลให้บ้านกือเม็งเป็นพืน้ท่ีท่ีประเพณีและ
พิธีกรรมความเช่ือมลายยูงัคงโลดแลน่อยา่งมีชีวิตชีวาแม้จะผา่นกระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในช่วงเวลา
กวา่สามทศวรรษท่ีผา่นมาก็ตาม  

ทัง้นี ้การท่ีชาวกือเม็งยงัคงปฏิบตัิขนบธรรมเนียมประเพณีและประกอบพิธีกรรมความเช่ือมลายถ่ิูนมา
อย่างต่อเน่ืองแม้บางส่วนจะขดักับหลักศาสนาอิสลามชีใ้ห้เห็นว่ากระแสการต่ืนตวัในศาสนาอิสลามในเขต
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีก่อตวัขึน้ตัง้แตท่ศวรรษ 2510                    สม ่า                       รวมทัง้
ไม่ได้ถูกก าหนดจากปัจจยัภายนอกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากแต่ขึน้อยู่กับความจ าเพาะเจาะจงของแต่ละ
พืน้ท่ีอย่างส าคัญ ขณะเดียวกันขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมความเช่ือมลายูก็มีความส าคญักับชาวมุสลิม
เหล่านีไ้ม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศาสนาอิสลาม การศึกษาศาสนาอิสลามในชีวิตประจ าวนัท่ีให้ความส าคญักับการ
ปรับใช้และการตีความค าสอนทางศาสนาของชาวมสุลิมในเง่ือนไขและบริบทตา่งๆ โดยเฉพาะในส่วนท่ียึดโยง
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กับวิถีชีวิตและความเช่ือท้องถ่ินจึงช่วยให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีมกัถกูวาดภาพให้มีความกลมกลืนเป็นเนือ้เดียวกนัเป็นสว่นใหญ่            
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“โต๊ะยซูุป” ชาวอบุลราชธานีท่ีเข้าอิสลามและเป็นแกนน า “ดาวะห์” เขตอ าเภอรามนั, สมัภาษณ์ 12 มิถนุายน 
2554   
“โต๊ะแว” แกนน า “ดาวะห์” บ้านกือเม็ง, สมัภาษณ์ 21 มิถนุายน 2554   
“บาบอเอ” สมาชิก “คณะใหม,่” สมัภาษณ์ 30 กนัยายน 2554, 8 พฤศจิกายน 2554 
“แบยิม้” ชาวสายบรีุท่ีแตง่งานเข้ามาอยูกื่อเม็ง, สมัภาษณ์ 26 เมษายน 2554 
“แบนงัตา” ชาวอ าเภอบนันงัสะตาท่ีมกัมาเท่ียวท่ีกือเม็ง, สมัภาษณ์ 15 กนัยายน 2554 
“แบโอ” บดิาท่ีบตุรสาวป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัจมกู, สมัภาษณ์ 13 มกราคม 2555      
“มง” บอมอ, สมัภาษณ์ 30 มีนาคม 2554, 12 มิถนุายน 2554, 8 พฤศจิกายน 2554, 8 ธันวาคม 2554, 5 
ธนัวาคม 2554, 12 มีนาคม 2555, 12 พฤษภาคม 2555 
“มะลิ” สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลหมู ่1, สมัภาษณ์ 12 สิงหาคม 2554      
“มาเนาะ” อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู ่1, สมัภาษณ์ 21 กนัยายน 2554 
“ยีแย” ผู้น าการเดินไปประกอบพิธีฮจัจ์และสมาชิก “คณะใหม่,” สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554, 30 กนัยายน 
2554, 25 ตลุาคม 2554, 8 พฤศจิกายน 2554, 12 พฤษภาคม 2555  
“เย็ง” สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลหมู ่1 และผู้ เช่ียวชาญการรักษาอาการเส่ือมสมรรถนะทางเพศในผู้ชาย, 
สมัภาษณ์ 18 มีนาคม 2554, 2 กรกฎาคม 2554, 13 พฤษภาคม 2555 
“สดุนิ” อดีตนกัเรียนปอเนาะและรองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลอาซอ่ง, สมัภาษณ์ 25 กนัยายน 2554 
หมอนวดบ้านตะโละสะดา, สมัภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2554  
“อาเด๊ะ” เดก็ชายท่ีออกจากโรงเรียนกลางคนั, สมัภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2554 
“อาซู” เดก็หนุม่ท่ีกลบัตวัและเข้า “ดาวะห์,” สมัภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2554 
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