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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
…ethnicity is a property of relationship, not “the sound of one hand
clapping”… (Eriksen1992:30)
การศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุกลุมตางๆ (ethnic group) ของนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเริ่มขึ้นในชวงประมาณทศวรรษที่ 1970 และไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาตอมา
จนกระทั่งถึงปจจุบัน ดวยสํานึกทางชาติพันธุ (ethnicity) มีความหมายเปนอยางยิ่งในการสรางความ
เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และการดํ า รงอยู อ ย า งมี ตั ว ตนของกลุ ม ต า งๆทางสั ง คม ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมในปจจุบัน
ความเขาใจในกลุมชาติพันธุเปนกุญแจสําคัญตอการอยูรวมกันดวยความผาสุก การที่
รัฐหรือคนในสังคมสวนใหญขาดความรูความเขาใจในกลุมชาติพันธุ อันเปนที่มาหนึ่งของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะนําไปสูปญหาความขัดแยงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งนับวันจะเพิ่มความรุนแรงเปนทวีคูณ (ศรีศักร วัลลิโภดม2542:10)

การศึกษาเรื่องสํานึกทางชาติพันธุจึงมีทั้งการศึกษาเฉพาะกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่ง
หรือศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุที่อยูรวมกันเปนพหุสังคม (plural society) เพื่อหา
แนวทางในการทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายใหลึกซึ้งและรอบดานมาก
ที่สุด
ผูศึกษาสนใจศึกษาเรื่องของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา เนื่องจากผูศึกษาเคย
เปนคนในทองถิ่น และมักไดยินคนนอกทองถิ่นกลาวถึง “บาน” ของผูศึกษาวาเปนดินแดนแหงความ
ขัดแยง กลาวถึงชาวมลายูมุสลิมที่บางคนเปน“เพื่อน” ของผูศึกษา วาเปนกลุมชาติพันธุที่มีสังคมปด
และมักสรางปญหา
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิสัมพันธของชาติพันธุสองกลุมคือชาวมลายู
มุสลิมกลุมที่ประกอบอาชีพคาขายและชาวจีนในยานสายกลางซึ่งจัดเปนยานตลาด ในบริบทความ
เปนเมืองขนาดเล็กของเทศบาลนครยะลา เพราะการปฏิสัมพันธนําไปสูการสรางสํานึกทางชาติพันธุ
และการปรับอัตลักษณใหมเฉพาะของกลุมคือความเปนชาวมลายูจีนมุสลิม การปรับอัตลักษณนี้เพื่อ
ตอบสนองตอสภาวะแวดลอมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตอชาติพันธุที่กลุมมีปฏิสัมพันธดวย
1
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หลายทศวรรษที่ผานมานักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักประวัติศาสตร และนัก
รัฐศาสตร ไดสนใจศึกษากลุมชาวมลายูมุสลิมในประเทศไทยในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของ
สังคม วัฒนธรรม ปรัชญาความเชื่อ ประวัติศาสตร บทบาททางเพศ (gender) ประเพณี พิธีกรรม
และมักจะเนนศึกษาในเรื่องความขัดแยงทางการเมือง แนวนโยบายการเมืองการปกครอง มาใน
ระยะหลังเปนเรื่องของปฏิสัมพันธ และสํานึกทางชาติพันธุ
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุนั้นมักเปนการจับคูความสัมพันธที่มี
ความตางระดับกันเชน ชนกลุมใหญกับชนกลุมนอย กลุมผูมีอํานาจในการปกครองกับผูอยูใตการ
ปกครอง ชาวเขากับคนพื้นราบ ในการศึกษาวิจัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (คือ ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส) คูความสัมพันธดังกลาวจะมุงไปที่ชาวไทยพุทธ (ผูที่ถูกกําหนดใหเปนชน
กลุมใหญ และเปนกลุมผูปกครอง) กับชาวมลายูมุสลิม (ผูที่ถูกกําหนดใหเปนชนกลุมนอยทั้งที่มี
จํานวนประชากรมากกวา และเปนผูอยูใตอํานาจการปกครอง)
การศึกษาเรื่องราวของสํานึกทางชาติพันธุของมุสลิมที่ผานมาเปนการศึกษาสํานึก
ทางชาติพันธุที่เกิดจากแรงกดดันทางการเมือง เปนเรื่องราวของความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชน หากแตเรื่องราวความสัมพันธระหวางคนในทองถิ่นดวยกันดูเหมือนจะไมไดเปนที่สนใจ
ศึกษามากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธของกลุมชาติพันธุในบริบทของพื้นที่เมือง
เทศบาลนครยะลาในอดีตคือพื้นที่ที่รูจักกันในชื่อ “บานนิบง” ผูคนชาติพันธุตางๆได
อพยพโยกยายเขามาสรางบานแปงเมืองตามการขยายเสนทางรถไฟภาคใตสูอําเภอสุไหงโกลก
จากคําบอกเลาของคนในทองถิ่นชาวมลายูมุสลิมจากปตตานีนาจะเปนชนกลุมแรกที่เขามาตั้ง
รกรากที่บานนิบง ตามมาดวยชาวจีนที่อพยพเรื่อยมาจากปตตานี ไปสูพื้นที่ในหุบเขาเพือ่ ทําเหมือง
แร และเมื่อกิจการเหมืองแรซบเซาลง บานนิบงจึงเปนที่หมายในการอพยพครั้งตอมาของคนจีน
เพื่อกลับสูอาชีพคาขาย ชาวไทยที่เขามารวมสรางบานแปงเมืองที่บานนิบงในระยะแรกคือชาวไทย
จากสุราษฎรธานีซึ่งเขามาโดยการนําของพระรัฐกิจวิจารณผูซึ่งเคยมาอยูที่ยะลาแลวประทับใจ
เมืองนี้ จึงอพยพโยกยายครอบครัวเครือญาติมายังเมืองยะลา
ชุมชนการคาขนาดเล็กริมทางรถไฟเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2460 ไดวิวัฒนาการเปน
เมืองขนาดเล็กประกอบไปดวยชาติพันธุกลุมใหญ 3 กลุมอาศัยอยูรวมกัน คือ กลุมชาวมลายู
มุสลิม (ซึ่งถือวาเปนชนกลุมใหญของสังคม โดยวัดจากจํานวนประชากร) ชาวจีน และชาวไทย
พุทธ ซึ่งกลุมชาติพันธุทั้งสามกลุมนี้ไมไดจัดกลุมเพียงเรื่องของเชื้อชาติ แตเปนกลุมชาติพันธุที่มี
ความเกี่ยวของกับศาสนาและความเชื่อดวย
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สังคมที่ประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุมมาอยูรวมกัน และดํารงอยูไดอยาง
ปกติสุขในระดับหนึ่ง ตามทัศนะของเฟอรนิวัลนั้นชี้วาสังคมดังกลาวดํารงอยูได ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากกลุมชาติพันธุเหลานั้นมิไดมีคานิยมทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานที่ใชรวมกัน มีเพียง
สิ่งเดียวที่มีรวมกัน คือ ผลประโยชนในยานตลาด (จักรพันธ ขัดชุมแสง 2543: 4, อางถึงใน
Keyes 1977: 277-278)

เนื่องจากการศึกษาเรื่องการปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ส ว นใหญ ที่ แ ล ว มาจะศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งชาติ พั น ธุ ใ นบริ บ ทของชนบท คู
ความสัมพันธสวนใหญเปนชาวมลายูมุสลิมกับชาวไทยพุทธ และดวยการศึกษาเกี่ยวกับชาวมลายู
มุสลิมชนชั้นกลางรากฎเพียงในงานของ Alexander Horstmann∗ เพียงชิ้นเดียว และไมไดเนนใน
เรื่องชนชั้นกลางที่ประกอบอาชีพคาขายในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุง
ความสนใจไปที่คูความสัมพันธระหวางชาวจีนและชาวมลายูมุสลิม สาเหตุที่ไมไดศึกษาถึงกลุมชาติ
พันธุไทยพุทธเนื่องจากกลุมชาติพันธุดังกลาวไมไดตั้งหลักแหลงอยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูใน
ยานดังกลาว
ผูศึกษาเลือกพื้นที่นี้เปนพื้นที่ศึกษา เนื่องมาจากชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนมีความเชื่อ
ในศาสนาที่แตกตาง การที่จะมีปฏิสัมพันธในสถานที่สําคัญทางศาสนาเชนวัด ศาลเจา หรือมัสยิด
ที่เปนสถานที่พบปะสังสรรคของชุมชนที่มีความเชื่อเดียวกันนั้นจึงไมอาจเปนไปได ทามกลางความ
หลากหลายทางความเชื่อ และชาติพันธุนี้ พื้นที่สาธารณะเชนตลาด หรือยานการคาจึงเปนพื้นที่เดียว
ในการพบปะสังสรรค และเชื่อมความสัมพันธของคนตางชาติพันธุ ยานตลาดในที่นี้คือยานการคาที่
เปนที่จับจายสินคา เครื่องอุปโภคบริโภคชนิดตางๆ (ยกเวนอาหารสด) ของชาวยะลาทั้งในอําเภอ
เมืองและตางอําเภอ รวมถึงคนในจังหวัดใกลเคียง เชนปตตานี และนราธิวาส ยานการคาแหงนี้รูจัก
กันในคนทองถิ่นวา”ยานสายกลาง”
ยานสายกลางเปนยานการคาแหงแรกๆของเมืองยะลา ชาวมลายูจากปตตานีที่เขามา
ซื้อที่ดินตั้งแตกอนการสรางทางรถไฟในป 2464 ไดเขามาอยูอาศัยและทําการคาเพียง 2-3 ครอบครัว
∗

งานวิจัยของ Alexander Horstmann ศึกษาสังคมชายแดนทางภาคใตของไทย โดย
มีสนามการศึกษาในจังหวัดปตตานี และสตูล ชื่อวา “The Politics of Cultural Distinction:Local
and Grobal Forms of Inter-Cultural Communication in Southern Thailand สวนหนึ่งเปน
การศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ทางการเมื อ งและวิ ธี ก ารต อ รองอั ต ลั ก ษณ ข องชนชั้ น Horstmann มองว า
การศึกษาเรื่องของชนชั้นกลางจะชวยสรางความเขาใจและสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในภาคใตของไทยได(Alexander Horstmann 2000 :21-22)
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ชาวจีนไดเขามาเปนผูเชาเพื่อทําการคาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่1ยานสายกลางในอดีตมี รานคา
ประมาณ 115 ราน เปนรานของคนจีนรอยละ 93 เปนรานคนมลายูมุสลิมประมาณรอยละ 5 และ
รานชาวอินเดียประมาณรอยละ 2 แตภายหลังจากไฟไหมใหญในป 2520 จนกระทั่งสัญญาเชา
บานหมดอายุสัญญา 20 ปนับจากปที่ไฟไหมระหวางชาวจีนผูเชากับชาวมลายูผูใหเชา ชาวมลายู
เจาของที่ดินไดเขามาประกอบกิจการการคาที่บานของตนเอง ปจจุบันในจํานวนรานคาทั้งหมด
106 ราน เปนรานคาของชาวมลายูมุสลิม 28 ราน คิดเปนรอยละ 26 สวนรานของคนจีนคิดเปน
รอยละ 74 จะเห็นไดวารานของชาวมลายูมุสลิมเพิ่มจํานวนจากเดิมประมาณ 5 เทา
การอาศั ย อยู ร ว มกั น ของชาติ พั น ธุ ส องกลุ ม ชาวมลายู มุ สลิ ม และชาวจี น จะมี ก าร
ปฏิสัมพันธระหวาง”คนใน” คือการเปนเพื่อนบานและเพื่อนรวมอาชีพ สวนการปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกจะเปนไปในรูปแบบของผูขายและผูซื้อ นายจางกับลูกจาง ในการปฏิสัมพันธขางตนของ
ชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง ชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนตางมีกระบวนการรักษา
อัตลักษณและพรมแดนทางชาติพันธุซึ่งเปนกลวิธีในการจําแนกแยกแยะกลุมตนจากอีกกลุม แต
ดวยสภาวะแวดลอมทางสังคมและผลประโยชนในยานตลาด อาจสงผลใหมีการปรับอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุ ดังเชนชาวมลายูมุสลิมใชตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวอันเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สรางอัตลักษณเฉพาะกลุมชาวมลายูมุสลิมที่ทํา
การคาในยานสายกลางเปนกลุมชาติพันธุ “มลายู-จีนมุสลิม” ตํานานดังกลาวยังเชื่อมโยงและ
ตอกย้ําใหเห็นความสัมพันธของชาวมลายูกับชาวจีนในอดีตที่สืบเนื่องมาเปนชาวมลายู-จีนมุสลิม
ในปจจุบัน
นอกจากการปฏิสัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุจะนําไปสูการสรางสํานึกทางชาติ
พันธุแลว การศึกษาถึงการปฏิสัมพันธระหวางคนจีนและคนมลายูยังแสดงใหเห็นถึงกลไกการ
ปรับตัวและการลดความแยงระหวางคนสองกลุมที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ความเชื่อ ในการอยูรวมกันในยานเดียวกัน
ปจจุบันยานสายกลางกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง สัดสวนประชากรชาวมลายูที่เพิม่ ขึน้
ในยานสายกลางสงผลกระทบตอชาวจีน ผลกระทบที่เปนรูปธรรมคือชาวจีนผูที่เชาบานชาวมลายู
ตองยายออกไปทําการคาในพื้นที่อื่น บางคนไดเลิกกิจการไป นอกจากนี้คนจีนยังรูสึกหวั่นไหวตอ
การที่ชาวมลายูมุสลิมเขามาประกอบธุรกิจการคาที่กลุมคนจีนเกือบจะเปนผูผูกขาดอาชีพดังกลาว
ในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากปจจัยภายในคือลูกหลานชาวมลายูไดรับการศึกษาใน
ระดั บ สู ง (ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น ไป) ทํ า ให ส นใจที่ จ ะประกอบอาชี พ ค า ขายมากขึ้ น ในขณะที่
ลูกหลานชาวจีนที่เติบโตมากับกิจการของครอบครัวและไดรับการศึกษาในระดับสูงเชนกัน ให
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ความสนใจประกอบอาชีพในเมืองใหญมากกวาที่จะกลับมาดําเนินกิจการของครอบครัว ประกอบ
กับปจจัยภายนอกคือกระแสโลกาภิวัตนและทุนนิยมที่เปลี่ยนแปลงความคิดของคนในทองถิ่น
รวมทั้งนโยบายของเทศบาลที่จะพัฒนาและขยายเมืองยะลาใหเปนเมืองศูนยกลางทางธุรกิจ
การคาระดับภูมิภาค สงผลใหคนในทองถิ่นตื่นตัวและใหความสนใจในการทําธุรกิจกันมากขึ้น
ยานสายกลางเปนตัวอยางหนึ่งของปรากฏการณที่ชาวมลายูมุสลิมกําลังแพรขยาย
เขามาในพื้นที่ทํากินของชาวจีน คําบอกเลาของคนในทองถิ่นถึงปฏิสัมพันธอันดีที่เคยมีมาตั้งแตใน
อดีตจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในอนาคตที่กําลังจะมาถึง ในฐานะที่ผูศึกษาเคยเปน “คนใน” ที่ไดมี
โอกาสเห็นวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองขนาดเล็กแหงนี้เปนชวงๆ และเมื่อไดมี
โอกาสกลับไปศึกษาชุมชนของตนเองอีกครั้ง ผูศึกษาคาดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมนาจะ
นํ า ไปสู ค วามขั ด แย ง ระหว า งชาติ พั น ธุ ห ากแต ก ลุ ม ชาติ พั น ธุ ทั้ ง สองจะค อ ยๆปรั บ ตั ว ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นาสนใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะสงผลกระทบตอการปฏิสัมพันธ
ระหวางคนสองชาติพันธุอยางไร แนวโนมความสัมพันธของคนทั้งสองกลุมจะเปนอยางไรตอไป
ขอมูลตางๆที่คนพบนาจะมีสวนชวยเติมเต็มภาพของสังคม และวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหสมบูรณ เพิ่มเติมองคความรูในเรื่องกระบวนการสรางและปรับเปลีย่ นสํานึกทาง
ชาติพันธุรวมถึงอัตลักษณเฉพาะของกลุม ซึ่งในที่นี้หมายถึงกลุมมลายูมุสลิมที่เปนชนชั้นกลางใน
สังคมเมือง และแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนสรางความเขาใจและ
ยอมรับในความแตกตางหลากหลายทางสังคมไดดียิ่งขึ้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้สนใจที่จะศึกษาปฏิสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในมิติ
ดานสังคมและเศรษฐกิจ พื้นที่การศึกษาอยูทยี่ านการคาในเมืองขนาดเล็ก เทศบาลนครยะลา
อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนยานตลาดในพืน้ ที่เทศบาล
นครยะลาทามกลางการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่
เกิดจากกระแสทุนนิยม
2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนสํานึกทางชาติพันธุของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีน ใน
ยานการคาของเมืองยะลา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เขาใจความสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมที่เปนกลุมชนชั้นกลางกับชาวจีนในบริบท
ของเมือง
2. เขาใจโครงสรางทางสังคมของชาวมลายูมสุ ลิม และชาวจีน
3. นําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปรียบเทียบกับการความสัมพันธในมิติและพื้นที่อื่นๆ ของ
กลุมชาติพันธุมลายูมุสลิมกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ (non-Muslim) เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางความเขาใจกลุมชาติพันธุตางๆ ในบริบทที่แตกตางกันไป
สมมติฐานของการศึกษา
สํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม ชาติ พั น ธุ และการ
ปฏิสัมพันธจะนําไปสูกระบวนการปรับสรางอัตลักษณเฉพาะของกลุม ซึ่งการปรับสรางอัตลักษณ
ใหมนี้ขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ชนชั้น และสถานะทางสังคม
ขอบเขตการศึกษา
เนื่องดวยเทศบาลนครยะลาเปนพื้นที่เมือง ถึงแมจะนับไดวาเปนเมืองขนาดเล็ก แต
ดวยเปนเมืองที่เปนศูนยกลางการคมนาคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยานตลาดของชาวยะลา
จึงมีอาณาบริเวณที่คอนขางกวางขวาง ผูศึกษาจึงเลือกจํากัดขอบเขตการศึกษาอยูในยานสาย
กลางซึ่งนับไดวาเปนจุดเริ่มตน และศูนยกลางการคาของชาวยะลา
ในความเปนจริงพื้นที่เทศบาลนครยะลาไมไดเปนที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุเพียง
ชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนเทานั้น ยังคงมีกลุมชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ชาวอินเดียที่นับถือ
ศาสนาฮินดู แตเนื่องจากในยานสายกลาง เปนพื้นที่อยูอาศัยและทํามาหากินของคนเพียงสอง
ชาติพันธุที่กลาวมา
ในยานสายกลางปจจุบันมีประชากรประมาณ 100 ครัวเรือน ประมาณรอยละ 75
เป น ชาวจี น ส ว นที่ เ หลื อ เป น ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ด ว ยจํ า นวนประชากร อาชี พ และฐานะทาง
เศรษฐกิจของชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลาง ทําใหชาวมุสลิมกลุมนี้ไมอาจเปนตัวแบบที่แสดง
ใหเห็นความเปนชาวมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดทั้งหมด แตอาจเปนตัวแทนของกลุม
ชาวมลายูมุสลิมผูประกอบอาชีพธุรกิจการคาในสังคมเมืองได สวนชาวจีนในทองถิ่นโดยสวนใหญ
ประกอบอาชีพธุรกิจการคาและมีสมาคมองคกรที่เชื่อมความสัมพันธทั้งโดยสวนตัวและทางการคา

7
ระหวางชาวจีนในเมืองยะลา การรวมตัวกันคอนขางใกลชิดชวยในการสงผานทัศนคติ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต แนวทางการประกอบอาชีพ ขาวสารในชีวิตประจําวัน จึงเปนไปโดยไมยากลําบากแต
อยางใด ดังนั้นภาพของคนจีนในสายกลางจึงเปนตัวแทนสะทอนความเปนกลุมชาติพันธุจีนโดย
ภาพรวมได แตก็ไมไดเปนภาพทั้งหมดของสังคมจีนในทองถิ่น และเพื่อใหขอมูลภาคสนามมี
ความรอบดานและชัดเจนมากขึ้น ผูศึกษาไดเก็บขอมูลบางสวนและสังเกตการณเพิ่มเติมในยาน
ตลาดรอบๆสายกลางดวย
นิยามศัพททใี่ ชในการวิจยั
ย า นสายกลาง เป น ย า นธุ ร กิ จ การค า ในเทศบาลนครยะลา บริ เ วณดั ง กล า วประกอบไปด ว ย
บานเรือนที่เปนอาคารพาณิชยเปดเปนรานขายสินคาตางๆ ถนนรถไฟ ถนนยะลา ถนนพิพิธภักดี
(ช ว งหน า สถานี ร ถไฟยะลา) ถนนปราจิ ณ และถนนระนอง เช น ร า นขายเสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป
เครื่องสําอาง รานขายผาทั้งผาตัดเสื้อ และผาพื้นเมืองเชนผาปาเตะ ผาโสรง รานรองเทา ราน
เครื่ อ งเขี ย นและหนั ง สื อ ร า นขายทอง ร า นขายเครื่ อ งไฟฟ า ร า นแว น ร า นนาฬิ ก า ร า นขาย
โทรศัพทมือถือ รานขายของเบ็ดเตล็ด (gift shop) รานเครื่องมือกอสราง เครื่องมือเกษตร และ
รานถายรูป
ปฏิสั ม พั น ธร ะหว า งชาติ พัน ธุ คื อการสร า งและพัฒ นาความสั ม พั น ธ ร วมถึง การติดต อสื่ อสาร
ระหวางกลุมชาติพันธุตางๆที่อาศัยอยูในสังคมเดียวกัน
คนไทย คือ คนไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธ คนไทยดั้งเดิมในพืน้ ทีม่ ักตั้งบานเรือนหางออกไปจากเขต
เทศบาล บางสวนอาศัยอยูในชนบท ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและสวนผลไม อีกสวนหนึง่ ที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลเปนขาราชการ กลุม นี้มที ั้งที่เปนคนในทองถิน่ และคนที่มาจากตางจังหวัด
คนไทยมุ ส ลิ ม คื อ คนไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม โดยมากจะเป น คนที่ ม าจากจั ง หวั ด อื่ น ๆ
นอกเหนือจากจังหวัดชายแดนภาคใต เชนจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง หรือกรุงเทพฯ จะ
เรียก ตัวเองวาคนมุสลิม สวนคนมลายูจะเรียกคนเหลานี้วาออแฆอิสแล
คนจีน คือ คนที่มีเชื้อสายจีนทั้งที่อพยพโยกยายมาจากเมืองจีน หรือคนจีนที่เกิดในเมืองไทย คน
จีนที่อยูในยะลาปจจุบันมีประมาณ 3 รุน รุนปูยาตายายที่พูดภาษาจีนเปนสวนใหญมักจะถูก
เรียกวา “คนจีน” สวนรุนลูกและหลานบางครั้งจะเรียกวาเปน”ลูกจีน” การแบงวาใครเปน”คนจีน”
คนในทองถิ่นมักจะพิจารณาจากรูปรางหนาตาและสีผิว คนที่จะถูกเรียกวาเปนคนจีนคือคนที่ผิว
ขาว ตาเล็ก คนจีนเหลานี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีพิธีกรรมตางๆตามแบบความเชื่อเรื่อง
เทพเจาของคนจีน เชนพิธีกรรมการไหวเจา ไหวบรรพบุรุษ พิธีกรรมการแหพระ (การเฉลิมฉลอง
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เทพเจาตางๆในยะลาที่จัดขึ้นประจําทุกป) คนจีนสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพคาขายและกุม
อํานาจทางเศรษฐกิจ
คนมลายูมุสลิม คือ คนที่นับถือศาสนาอิสลาม เชื้อสายมลายูซึ่งเปนคนทองถิ่นดั้งเดิม สวนใหญ
ประกอบอาชีพทําการเกษตร คือทําสวนยางพาราและสวนผลไม รอยละ80ของคนมลายูมุสลิม
อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท
คนมลายูจีนมุสลิม คือ คนที่สืบเชื้อสายมลายูและจีนโดยการแตงงานระหวางสองเชื้อชาติของ
บรรพบุ รุษ มี ผิ ว ขาวและลัก ษณะหนา ตาคลา ยกลุม ”คนจีน ” คนกลุ ม นี้โ ดยทั่ว ไปจะรูจั ก กัน ใน
ทองถิ่นวาเปน“คนกรือเซะ” นับถือศาสนาอิสลาม
ขั้นตอนของการศึกษา
1. การรวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสาร
- ศึกษาคนควาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเมือง
ยะลา ความเปนมาของชาวมลายูมุสลิม และชาวจีนพุทธในทองถิ่น
- ศึกษาคนควาและรวบรวมงานวิชาการ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รวมถึง
บทความที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม และมุสลิมในมิติดานเศรษฐกิจ
เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาและความสนใจในวงวิชาการวาเปนไปใน
ทิศทางใด และควรที่ศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางใด
- ศึกษาคนควาทฤษฎีที่จะนํามาใชเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา
และการทํางานในภาคสนาม
2. การศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยา ทางดานชาติพันธุวรรณา (Ethnography)
เปนระยะเวลา 1 ป ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของประชากร การนับถือศาสนาตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน โดยทั่วไป
- สัมภาษณทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับเจาของรานคาและ
ลูกคาทั้งสองกลุมชาติพันธุ โดยสัมภาษณอยางเปนทางการ 22 คน
- เขาสังเกตการณอยางมีสวนรวมในรานคาตางๆ
- การเขียนถึงชื่อบุคคลตางๆในที่วิทยานิพนธฉบับนี้เปนชื่อสมมติทั้งหมด
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
ในพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยปจจุบันนี้ไดแบงออกเปนชุมชนมากมาย ชุมชน
เหลา นี้ เ ปน ที่อยู อ าศัยของคนกลุ ม ชาติพันธุต า งๆที่มี ก ารปฏิสัม พัน ธกั น ในรูปแบบตา งๆกัน ไป
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แนวคิดเรื่องสํานึกทางชาติพันธุเปนกรอบแนวคิดที่ชวยในการทําความเขาใจเรื่องการปฏิสัมพันธ
ระหวา งคนกลุ ม ตา งๆในพหุสั ง คม ซึ่งแนวคิดเรื่องสํ า นึก ทางชาติพั น ธุเป น ประเด็น ศึก ษาที่นัก
มานุษยวิทยาตางใหความสนใจกันมากในปจจุบัน แนวคิดนี้จึงมีแนวทางหลากหลายยอยลงไป
หลายแนวทาง และยังคงเปนขอถกเถียงทางวิชาการในปจจุบัน สรุปโดยสังเขปไดดังตอไปนี้
แนวคิดเรื่องสํานึกทางชาติพันธุ (ethnicity)
นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาศึกษาเรื่องการสํานึกทางชาติพันธุ (ethnicity)
ดวยเรื่องนี้มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจความหลากหลายของประชากรมนุษย
การศึ ก ษาเรื่อ งสํ า นึก ทางชาติ พั น ธุยั ง คงเปน เรื่ อ งที่เ กี่ย วกับสั ง คม วั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ในชีวิตประจําวันผูคนจะตองดําเนินชีวิตทามกลางผูคนที่มีความแตกตางหลากหลาย
ซึ่งเปนเรื่องปกติของการเปนหนึ่งในเผาพันธุมนุษยและเราตางรับรูในความแตกตางนี้
การใหความหมายหรือคํานิยามถึงสํานึกทางชาติพันธุนั้นยังเปนหัวขอที่ถกเถียงในวง
วิชาการและมีผูใหคํานิยามที่แตกตางกัน เชน
Charles F. Keyes (1981: 5-7) ใหความเห็นวาจากงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวกับ
ชาติพั น ธุ พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ว า สํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ คื อ ป จ จั ย ของความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม (social
relations) สํานึกทางชาติพันธุจึงมีสวนเกี่ยวของทั้งกับเรื่องของการสืบสายเลือดจากบรรพบุรุษ
การนับรวมในระบบเครือญาติ การรับเอาและรวมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม เชนภาษาและ
ศาสนา สํานึกทางชาติพันธุเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดองคกรทางสังคม
Fredrik Barth และกลุมนักวิชาการจากแสกนดิเนเวียน (Scandinavian colleagues)
มองวาสํานึกทางชาติพันธุไมควรถูกมองเปนเพียงสมบัติของกลุม (property of a group)
แตนาจะเปนลักษณะของความสัมพันธและกระบวนการทางสังคมดวย (Eriksen 1992:3)
สวน Thomas Hylland Eriksen (1992:3) เขียนถึงเรื่องสํานึกทางชาติพันธุใน
หนังสือชื่อ Us and Them in Modern Societies เอาไววา สํานึกทางชาติพันธุเปนวิธีการหนึ่งใน
การสรางระบบและความเขมแข็งในการจัดแบงคนกลุมตางๆในสังคม ซึ่งบุคคลเหลานี้มีความ
สํานึกในความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมตนเองและกลุมอื่น
ศรีศักร วัลลิโภดม (2542: 12) ไดใหความเห็นวาสํานึกทางชาติพันธุ คือการเกิดและ
การดํารงอยูของกลุมชาติพันธุ โดยอาศัยความสัมพันธที่เคยมีมาแตเดิมเปนเครื่องปลูกฝงความ
เปนตัวตนในกลุมเดียวกัน เชนภาษา ศาสนา การแตงกาย วิธีการทํามาหากิน และความเปนมา
รวมกันทางประวัติศาสตร
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สรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและสํานึกทางชาติพันธุ นักวิชาการที่ศึกษา
เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและสํานึกทางชาติพันธุนิยามหรืออธิบายความเปนกลุมชาติพันธุหรือสํานึก
ทางชาติพันธุเพื่อใชในการกําหนดกรอบในการศึกษาเรื่องดังกลาว สามารถแบงนักวิชาการตาม
แนวความคิดเหลานี่ไดเปน 2 กลุมดวยกันคือ
1. กลุม Primordialist กลุมนี้มองวาแตละกลุมชาติพันธุสรางความเหมือนความตาง
และความรูสึกรวมกันจากการมีตนกําเนิดหรือบรรพบุรุษเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพรวมกัน เชน
สีผม สีตา สีผิว เปนกลุมเครือญาติกัน มีเรื่องเลา ตํานานและประวัติศาสตรที่บอกถึงความเปนมา
และบรรพบุรุษของกลุม ตอมามีการเพิ่มเติมวาควรที่จะเกี่ยวกับการมีภาษาและศาสนาเดียวกันดวย
ซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนที่มาของอัตลักษณทางชาติพันธุ
ในสวนการใชภาษาและศาสนาเปนสัญลักษณในการจําแนกกลุมชาติพันธุ Charles
Keyes โต แ ย ง ว า ไม ค วรจะนํ า มารวมในกลุ ม นี้ เนื่ อ งจากภาษาและศาสนานั้ น ไม ไ ด สื บ ทอด
ความหมายผานทางสายเลือด และบรรพบุรุษ ในขณะที่ Judith Nagata (1981:92-93)เห็นวา
ภาษาและศาสนานาจะเปนสวนหนึ่งของ Primordial ศาสนานับเปนองคประกอบสําคัญของอัต
ลักษณทางชาติพันธุและบอกถึงการเปนสมาชิกของกลุมใดหนึ่ง จากความคิดของคนในทองถิน่ เอง
มักจะมองวาความเชื่อในศาสนาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เชนผูที่นับถือยูดายมักจะใชศาสนาเปน
ตัวชี้วัดถึงอัตลักษณของชาวยิว หรือในกรณีของจีนมุสลิมในไตหวัน (Hui) มักจะพูดวา อิสลาม
สงผานทางสายเลือดและเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณของชาวหุย ภาษาก็เชนเดียวกันกับศาสนา
เปนสวนหนึ่งที่แทรกซึมเขาสูคนดวยผานสถาบันครอบครัวและการสืบเชื้อสายของกลุม อยางไรก็
ตาม Judith Nagata เสนอวาทั้งภาษาและศาสนาบางครั้งสามารถจัดอยูในPrimordialไดในกรณี
ที่ ใ ช เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการแสดงออกของชาติ พั น ธุ แต บ างกรณี อ าจยั ง เป น คํ า ถามว า จะใช
Primordialหรือไม เชน การเปลี่ยนศาสนาหรือการเขารับศาสนาเนื่องดวยการแตงงาน
อยางไรก็ตามเมื่อมีการศึกษาเรื่องสํานึกชาติพันธุกันกวางขวางมากขึ้น เห็นไดวาการ
จัดจําแนกและจัดกลุมชาติพันธุเชนนี้กอใหเกิดคําถามวาควรจะจัดคนที่มีพอเปนคนจีน แมเปนคน
ไทยอยูในประเทศมาเลเซีย นับถือศาสนาคริสตและพูดภาษาอังกฤษไดเพียงภาษาเดียว หรือคน
กระเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสตพูดภาษาคําเมืองใหเปนสมาชิกของกลุมใด เมื่อPrimordialไมอาจ
ตอบคําถามขางตนได จึงเกิดแนวความคิดกลุม Circumstantialists ที่จะใชในการอธิบายของ
โตแยงนี้ขึ้นมา
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2. กลุม Circumstantialists มองวาปรากฏการณทางชาติพันธุเปนปฏิกิริยา (Reactive)
ที่เลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงไดจากการสรางและควบคุมโดยสถานการณภายนอก รวมถึงเงื่อนไข
ตางๆในสภาวะแวดลอม สํานึกทางชาติพันธุ (ethnicity) ขึ้นอยูกับระบบนิเวศน เศรษฐกิจ การเมือง
และการแบงชนชั้น อัตลักษณทางชาติพันธุที่เลื่อนไหลนั้นมีความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาวการณจากภายนอก (Nagata 1981: 89-90) นักวิชาการคนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอในแนวความคิด
ของกลุมนี้คือ Fredrik Barth ผูที่มุงประเด็นการศึกษาไปในเรื่องความสัมพันธของกลุมตางๆในเอเชีย
ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสํานึกทางชาติพันธุ และการตอรองพรมแดนทางชาติพันธุ
ถาหากอธิบายสํานึกทางชาติพันธุดวยแนวความคิดของกลุม Primordialist จะเห็นวา
สํานึกทางชาติพันธุเกิดจากกระบวนการสรางภายในกลุมชาติพนั ธุ ทีเ่ กีย่ วของกับประวัตคิ วามเปนมา
ของกลุมและเนนในเรื่องของการมีสายเลือดเดียวกัน ซึ่งทําใหเห็นอัตลักษณทางชาติพันธุและการ
แบงเขตพรมแดนทางชาติพันธุไดชัดเจน แนวคิดสํานึกทางชาติพันธุของ Primordialist จึงเปนเรื่องที่
คอนขางคงที่แนนอนตายตัว ซึ่งจะมีประโยชนในการศึกษาเรื่องสํานึกทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุ
ตางๆในอดีต แตในการศึกษาสํานึกทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตางๆในสังคมปจจุบนั ทีเ่ ปนพลวัต
กลุมแนวคิด Circumstantialist ทําใหเราสามารถเห็นภาพสํานึกทางชาติพันธุที่เคลื่อนไหว เลื่อนไหล
และเปลี่ยนแปลงได จากการปฏิสัมพันธที่เปนตัวกําหนดพรมแดนทางชาติพันธุและพรมแดนทาง
ชาติพันธุนี้เองที่มีสวนในการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ
Judith Nagata อธิบายวา ตามแนวคิดของกลุม Circumstantialist มองวาสํานึกทาง
ชาติพันธุแปรผันตามการสรางและควบคุมโดยแนวทางและผลประโยชนจากภายนอก เชนการเขา
มาของเจาอาณานิคมชาวยุโรป และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพรอมกับ
ยุ ค สมั ย ใหม ซึ่ ง มุ ม มองเช น นี้ จ ะทํ า ให เ ห็ น การเคลื่ อ นไหวของสํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ ในขณะที่
Primordialist อยูในตําแหนงตรงขามกันกับแนวคิดนี้ Primordialistมองวาสํานึกทางชาติพันธุเปน
พื้นฐานและองคประกอบที่เกิดขึ้นโดยพลังและการกําหนดภายในตัวเอง
ในที่นี้ผูศึกษาจึงขอนําแนวคิดสํานึกทางชาติพันธุทั้งสองแนวมาผสมผสานกันและ
นิยามกลุมชาติพันธุวาเปนสิ่งที่กลุมแสดงออกมาผานวิถีชีวิต การแตงกาย ภาษา ศาสนา ประเพณี
และพิ ธี ก รรม ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ อ าจผั น แปรเปลี่ ย นไปมาได ต ามความสั ม พั น ธ ข องป จ เจกชนจาก
ชาติพันธุหนึ่งกับกลุมชาติพันธุอื่น หรือระหวางกลุมคนกลุมหนึ่งในชาติพันธุหนึ่งกับกลุมคนอีก
ชาติพันธุหนึ่ง
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แนวทางการศึกษาชาติพนั ธุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Lian Kwen Fee และ Ananda Rajah (1993:237-241) ไดเสนอแนวทางการศึกษา
ชาติพันธุในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไววา เดิมทีนักวิชาการไดอธิบายความแตกตางหลากหลายใน
ภูมิภาคเอเชียวา เปนเหมือนคลื่นแหงการอพยพเคลื่อนยาย (a model of waves of migration)
กลาวคือผูคนในทองถิ่นเดิมถูกเบียดขับใหโยกยายไปอยูในดินแดนที่หางไกลออกไปที่ซึ่งพวกเขา
จะสามารถรักษาวัฒนธรรมชนเผาไวได คนที่มีความกาวหนาทางวัฒนธรรมมากกวาจะเขามา
แทนที่ ยกตัวอยางความแตกตางหลากหลายในแหลมมาเลเซียในงานการศึกษาของ Cole ในกรณี
ของชาวเซมัง (Semang or Nigritos) ซึ่งเปนชนเผาที่มีความเปนอยูแบบดั้งเดิมถูกแทนที่ดวยชาว
senoi และตอมาชาวมาเลยไดเขามาแทนที่ชาว senoi ในกรณีศึกษาแนวนี้ Rambo, Hutterer
และ Gillogly ชี้วาเปนการศึกษาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม แนวคิดนี้
คิดขึ้นโดยนักวิชาการเยอรมันที่กลาวถึงเรื่องวัฏจักรของวัฒนธรรมซึ่งเปนแนวทางที่สัมพันธกับการ
แนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรม นักวิชาการรุนตอมาไดพยายามทําความเขาใจชาติพันธุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยการอธิบายวาเปน ความซับซอนทางวัฒนธรรม (cultural complexes)
ความคล ายคลึ งกั นทางวั ฒนธรรมที่ ซั บซ อนของกลุ มตางๆ มี สาเหตุ จากการแพร กระจายทาง
วัฒนธรรมที่เขามาพรอมกับการอพยพ และอิทธิพลของความแตกตางและหลากหลาย
อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ไดถูกตั้งคําถามโดยนักวิชาการรุนตอมา ในแนวทางแรกเรื่อง
การเขาแทนที่ของผูคนที่มีวัฒนธรรมที่กาวหนากวา วากลุมคนที่อยูในหุบเขานั้นแทจริงไมไดมี
วัฒนธรรมแบบชนเผาแตพวกเขามีวัฒนธรรมที่ซับซอนเชนเดียวกับวัฒนธรรมของกลุมอื่นที่อยู
ใกลเคียงกัน สวนสมมติฐานเรื่องคลื่นแหงการอพยพเคลื่อนยาย มีการตั้งคําถามกันวาผูคนที่
อพยพเขามานั้น มาจากที่ไหน ตนกําเนิดของพวกเขาเปนอยางไร และทําไมจึงมีความแตกตาง
จากขอโตแยงขางตนประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบเพิ่มเติมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงปลายทศวรรษ 1960 ถึงตนทศวรรษที่ 1970 ชวยพัฒนากรอบความคิดใน
การทําความเขาใจความหลากหลายของประชากรในทองถิ่ นนี้ กรอบความคิดใหมนี้ เ รีย กวา
วิวัฒนาการการปรับตัว (Model of evolutionary adaptation) จากหลักฐานทางโบราณคดีที่
คนพบแสดงใหเห็นวาประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดกําเนิดและมีวิวัฒนาการภายในพื้นที่
แหงนี้ ไมไดอพยพเคลื่อนยายมาจากที่อื่น
แนวความคิ ด ในเรื่ อ งวิ วั ฒ นาการการปรั บ ตั ว นี้ ส ามารถอธิ บ ายความแตกต า ง
หลากหลายที่เกิดขึ้นวาเปนการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม การปรับตัวตอสิ่งแวดลอมหมายถึงการ
ปรับตัวตอธรรมชาติและกลุมทางสังคมซึ่งเปนสวนหนึ่งของนิเวศวิทยาทางสังคมและวัฒนธรรม
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แนวคิดที่สามเรียกกันวา การปฏิสัมพันธระหวางกลุม (Model of Intergroup
Interactions)นักวิชาการกลุมนี้เชน Everett Hughes เสนอวา ความแตกตางทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุเปนการจัดแบงสรางความเปนกลุม กลุมชาติพันธุมีนัยะถึงความสัมพันธระหวาง
กลุมที่มากกวาสองกลุม เพราะฉะนั้นอัตลักษณของกลุมชาติพันธุจึงเกี่ยวของทั้งปจจัยภายในกลุม
และปจจัยภายนอก Edmund Leach ที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณที่ยืดหยุนของชาวคฉิ่นในพมา
งานของ Moerman ในป 1965 ที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ งความหลากหลายของสํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ ใ น
ประเทศไทย (Jenkins 1997:13) ซึ่งงานเหลานี้เปนงานที่ศึกษามากอนงานของ Barth ที่เสนอวา
โดยทั่วไปในการศึกษาทางมานุษยวิทยาใหความหมายกลุมชาติพันธุคือ กลุมคนที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่แสดงถึงความเปนกลุมเดียวกัน มีคุณคาวัฒนธรรมพื้นฐานรวมกัน ตระหนักในรูปแบบ
วัฒนธรรมที่เปนหนึ่งเดียวกัน มีพื้นที่ในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธกัน จัดตัวเองและจําแนก
คนอื่นวาเปนสมาชิกของกลุมนั้น ซึ่งBarth มองวาการนิยามเชนนี้ไมไดเปลี่ยนแปลงจากแนวทาง
ดั้งเดิมที่ใหความหมายวา เชื้อชาติเทากับวัฒนธรรม วัฒนธรรมเทากับภาษา และทั้งหมดนี้รวม
เปนสังคมซึ่งเทากับหนวยหนึ่งที่ไมยอมรับและแบงแยกกลุมอื่น
Barth มองวาการกําหนดรูปแบบของกลุมชาติพันธุเชนนี้จะทําใหเรามองไมเห็น
ปรากฎการณของกลุมชาติพันธุ พื้นที่กลุมชาติพันธุในสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย เพราะการ
นิยามเชนนี้ละเลยตอปจจัยในการกอใหเกิดกลุม รวมถึงโครงสรางและหนาที่ของกลุม การศึกษา
กลุมชาติพันธุควรจะเปนการคนหาหนวยทางวัฒนธรรม หรือความสัมพันธของหนวยตางๆทาง
วัฒนธรรม และประเด็นที่ Barth วิพากษวิจารณมากที่สุดคือการนิยามขางตนทําใหเขาใจวา
พรมแดนทางชาติพันธุไมใชประเด็นปญหาที่ตองศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากการแบงแยกลักษณะตางๆ
ออกจากกัน คือ ความแตกตางทางเชื้อชาติ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแบงแยกทางสังคม
และอุปสรรคทางภาษา ความรูสึกเกลียดชังไมเปนมิตร การแยกลักษณะตางๆออกเชนนี้เปนการ
จํากัดปจจัยที่จะใชในการอธิบายความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงชี้นําใหคิดวา
กลุมแตละกลุมพัฒนาวัฒนธรรมและรูปแบบทางสังคมดวยการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
Barth เสนอวาลักษณะของชาติพันธุควรจะตองมีลักษณะดังนี้คือ สมาชิกของกลุมตอง
สํานึกตนเองวาเปนสมาชิกของกลุมนั้นๆ มีความรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน ขณะเดียวกันสมาชิก
ของกลุมชาติพันธุกลุมอื่นตางยอมรับความเปนสมาชิกภาพของกลุมนั้นๆดวยเชนกัน ลักษณะเชนนี้
แสดงใหเห็นถึ งกระบวนการที่สัมพันธกันสองดานคือ ปจเจกบุคคลจะตองมีสํานึ กและรูสึ กรวม
ตอกลุม ตระหนักอยูเสมอวาตนเองเปนสมาชิกของกลุมนั้นๆ ในขณะเดียวกันกลุมชาติพันธุอื่นๆตาง
ยอมรับวาคนๆนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะที่รวมเขากับกลุมนั้นๆได
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กลุมชาติพันธุเกิดขึ้นเพื่อยืนยันใหเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรม การยืนยันถึง
ความเปนกลุมชาติพันธุไมไดมีนัยยะแสดงใหเห็นเพียงการนิยามตัวตนของกลุม แตยังแสดงถึงการ
จัดระเบี ยบโครงสร า งทางการปฏิสั ม พั น ธที่ยัง คงรัก ษาความแตกตา งทางวั ฒนธรรม การจัด
ระเบียบดังกลาวเปนตัวควบคุมการเผชิญหนากันทางสังคม การปะทะสังสรรคในสถานการณทาง
สังคมที่พิเศษจะถูกกําหนดการกระทําไวแลว กฎเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นมีทั้งสิ่งที่ใหกระทําในบาง
สถานการณ และสิ่งที่ไมใหกระทําในบางสถานการณเพื่อปองกันการปะทะสังสรรค ซึ่งกฎเกณฑ
เหลานี้ชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากันและการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความรุนแรง
ในการปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุ การพึ่งพิงอิงอาศัยกันระหวางชาติพันธุนับเปน
สวนหนึ่งของนิเวศนวิทยาทางวัฒนธรรม(cultural ecology) ในการปะทะสังสรรคระหวางชาติพนั ธุ
และการปรับตัวระหวางกลุมตางๆนํามาซึ่งรูปแบบการปฏิสัมพันธ ดังนี้ (Barth 1969:19-20)
1. ในกรณีที่กลุมตางๆอยูในตําแหนงหรืออาชีพ(niche)ที่แตกตางกัน การแกงแยง
ทรัพยากรจึงมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก เมื่อเปนเชนนี้การพึ่งพิงอิงอาศัยของระหวางกลุมมีจํากัด แมวา
กลุมเหลานี้จะอาศัยอยูในพื้นที่เดียวกัน ชองทางการปฏิสัมพันธระหวางกลุมอยูที่การทําการคาหรือ
อาจจะในการจัดงานประเพณีพิธีกรรม
2. ในกรณีที่กลุมตางๆ ปกครองหรือผูกขาดอยูในอาณาบริเวณที่แยกขาดจากกันอาจ
เกิดการแขงขันกันในเรื่องทรัพยากร และการปฏิสัมพันธอาจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองตามแนวชายแดน
และสวนอื่นๆ
3. กลุมตางๆอาจจัดบริการและสินคาที่สําคัญใหแกกัน ในกรณีนี้การอยูในตําแหนง
และการประกอบอาชีพแตกตางกันแตมีความสัมพันธที่ใกลชิดกัน ถากลุมตางๆไมมีความสัมพันธ
ทางการเมื อ งจะนํ า ไปสู ก ารช ว ยเหลื อ กั น และกั น ระหว า งกลุ ม ถ า กลุ ม แข ง ขั น และอยู ร ว มกั น
ทามกลางการผูกขาดวิธีการผลิตที่แตกตางกันจะนํามาซึ่งปฏิสัมพันธแนบแนนทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจ รวมทั้งการพึ่งพิงอิงอาศัยกันในรูปแบบอื่นอีกดวย
4. รูปแบบการปฏิสัมพันธ 3 รูปแบบขางตนจะเกิดในสถานการณที่มีความสม่ําเสมอ
แตโ ดยทั่วไปแลว จะพบรู ปแบบการปฏิสั มพันธในแบบที่ 4 เปนกรณีที่ก ลุมตางๆแขงขันกั นใน
ตําแหนงหรืออาชีพอยางเดียวกัน เมื่อเวลาผานไปกลุมหนึ่งอาจเขามาแทนที่กลุมหนึ่ง หรือสอง
กลุมอาจชวยเหลือกันมากขึ้นและพัฒนาการพึ่งพิงอิงอาศัยกันมากขึ้น
ความคิดเรื่องอัตลักษณและการเปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุขึ้นอยูกับธรรมชาติของการ
ปฏิสัมพันธระหวางกลุม ความสํานึกทางชาติพันธุเปนหลักสําคัญขององคกรทางสังคมและพรมแดน
ของกลุมซึ่งไมจําเปนที่จะตองมีขอบเขตที่แนนอนตายตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได ยิ่งไปกวานั้น
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Barth เสนอวาพรมแดนทางชาติพันธุนี้เองที่เปนตัวอธิบายความเปนกลุม ไมใชวัตถุทาง วัฒนธรรม
(Barth 1969:15) นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสวนหนึ่งเห็นดวยกับแนวคิดของบารทธที่วาอัต
ลักษณของกลุมเกิดจากการรักษาพรมแดนทางชาติพันธุและการขามไปมาระหวางพรมแดนเกิดขึ้นได
ภายใตเงื่อนไขของการใชทรัพยากรที่จํากัดรวมกันระหวางกลุมตางๆที่อยูใกลเคียงกัน
พรมแดนทางชาติพันธุที่Barthกลาวถึงนี้คือพรมแดนทางสังคม ไมใชพรมแดนหรือ
เสนแบงอาณาบริเวณหรือพื้นที่ กลุมชาติพันธุตางๆจะรักษาอัตลักษณของกลุมเมื่อสมาชิกของ
กลุมมี ปฏิสัมพันธกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุอื่นๆ การปฏิสัมพันธนี้นํามาซึ่งแนวทางในการ
กําหนดขอบเขตของความเปนสมาชิกและวิถีทางในการแสดงออกซึ่งสัญลักษณของกลุม รวมทั้ง
เปนเสนแบงคนที่ไมใชคนกลุมเดียวกันออกไป การแบงแยกวาใครเปนคนของกลุมชาติพันธุอื่นมี
นัยยะในการตระหนักถึงความแตกตางในเรื่องของคานิยมและการแสดงออกในสังคม นําไปสูการ
จํากัดขอบเขตของการปฏิสัมพันธ
การรักษาพรมแดนทางชาติพันธุเปนสถานการณหนึ่งของการปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหว างกลุ มชาติ พั นธุ ที่ มี วั ฒนธรรมแตกต างกั น แตในการปฏิสั มพันธ ระหว างกลุ มชาติพั นธุ นี้
บางครั้งกลุมชาติพันธุตองลดการรักษาพรมแดนลง และอาจเกิดการขามพรมแดนทางชาติพันธุขึ้นได
การเลื่อนไหลของอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนมุมมองอีกอยางในการใชวิเคราะหเรื่อง
ของอัตลักษณทางชาติพันธุ งานของ Edmund Leach เปนงานทางมานุยวิทยาที่สําคัญใน
การศึกษาการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุในประเทศพมา ที่กลาวถึงเรื่องการเลื่อนไหลของ
อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ Leach ไดศึกษากลุมคฉิ่น ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูทาง
ตอนเหนือสุดของพมา คฉิ่นประกอบอาชีพทําไรเลื่อนลอย ปลูกขาวไรและเลี้ยงสัตวควบคูกันไป
คฉิ่นจะทําการคากับกลุมชนตางๆ เชนซื้อเกลือกับพมา ซื้อเครื่องใชจากจีน และซื้อผาจากไทย
ใหญ Leachเสนอวาคฉิ่นมีโครงสรางทางสังคมและระบบการปกครองที่เลื่อนไหลไปมาระหวาง
กุมลาว ซึ่งเปนลักษณะการปกครองที่คอนขางเสมอภาค กับกุมสาซึ่งเปนรูปแบบการปกครองโดย
การกุมอํานาจของคนๆเดียว การปกครองแบบกุมสานี้มีลักษณะคลายคลึงกับการแบงชนชั้นของ
ไทยใหญในรัฐฉาน เนื่องจากคฉิ่นไดรับอิทธิพลจากไทยใหญจึงพยายามที่จะเลียนแบบไทยใหญ
คฉิ่นจะอธิบายความมั่งคั่งของของตนเองดวยพิธีกรรมและสัญลักษณตางๆซึ่งมีตัวแบบมาจากไทย
ใหญซึ่งเปนกลุมที่มีระบบการเมืองที่ซับซอนกวา กรณีที่คฉิ่นเลียนแบบไทยใหญคฉิ่นจะอธิบาย
ตัวเองวาเปนไทยใหญ เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางชาติพันธุ F.K.Lehman ศึกษา
เรื่องชิน (Chin)ในพมาเสนอกรณีที่คลายคลึงกันวาชินไมไดปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมทาง

16
ธรรมชาติและกลุมเพื่อนบาน แตปรับตัวเขากับอารยธรรมชาวพมาพื้นราบและรัฐ (Lian Kwen
Fee and Rajah1993:240-241,อมรา พงศาพิชญ 2541:138-139)
จากที่ กล าวมาทั้งหมดขางตนผูศึ กษาจะเลือกแนวคิ ดเรื่ องสํานึกทางชาติ พันธุ บาง
แนวคิดที่สามารถนํามาใชเปนกรอบพิจารณาในเรื่องของการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุมา
ผสมผสานกั น เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ า หนดขอบเขตการศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจในการ
ปฏิสัมพันธของคนทั้งสองชาติพันธุไดลุมลึกยิ่งขึ้น กลาวคือในสวนของการนิยามกลุมชาติพันธุจะ
เปนการผสมผสานแนวคิด Primordialist กับ Circumstantialist เขาดวยกัน แนวคิดเรื่องอัตลักษณ
และพรมแดนทางชาติพันธุของ Fredrik Barth และแนวคิดเรื่องการเลื่อนไหลของอัตลักษณของ
Edmund Leach เปนแนวทางในการทําความเขาใจการปรับอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมลายูมสุ ลิม
ที่เกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุในยานสายกลางไดอยางมีพลวัต
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตและมุสลิมที่ผานมาบางสวนใหความสําคัญ
กับศาสนาอิสลามวาเปนปจจัยหลักที่สรางความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งนําไปสูปญหาทางการ
เมืองการปกครอง รวมไปถึงปญหาในสังคม จึงไดนําศาสนามาเปนประเด็นในการศึกษา แตงาน
เหลานี้ไดพิจารณาศาสนาอิสลามตามที่บัญญัติในคัมภีรอัลกุรอานหรือฮะดีษ ซึ่งนําไปสูขอ ถกเถียง
หรื อ ป ญ หาในการทํ า ความเข า ใจสั ง คมมุ ส ลิ ม และตั ว งานวิ จั ย นั้ น เอง ชั ย วั ฒ น สถาอานั น ท
จึงอธิบายถึงความแตกตางระหวางอิสลามศึกษา และมุสลิมศึกษา ในงานเรื่องมุสลิมศึกษา:
สังคมศาสตรทวนกระแสและ“ความเปนอื่น” ไววา
“อิสลามศึกษา” เปนการศึกษาอิสลามโดยใหความสําคัญกับสภาวะศักดิ์สิทธิ์และ
ศรัทธาของชาวมุสลิม “มุสลิมศึกษา” มุงศึกษาชาวมุสลิมในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และประวัติศาสตร การใหความสนใจกับ “มุสลิมศึกษา” หมายถึงการใหพื้นที่ทาง
วิชาการที่สามารถใชแนวคิดทฤษฎีหรือลูทางการวิเคราะหเชิงวิพากษไดเต็มที่ (ชัยวัฒน
สถาอานันท 2541:1)

ระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผานมา (ประมาณป 2510 เปนตนมา)นักวิชาการสาขาตางๆ
ทางสังคมศาสตร ไดพยายามศึกษาและทําความเขาใจมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทั้งที่เปนรูปแบบงานวิจัยทางวิชาการและวิทยานิพนธซึ่งจากการสํารวจ
วิ ท ยานิ พ นธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ พบว า มี ง านที่ เ กี่ ย วกั บ มุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
มากกว า 30 ฉบั บ ส ว นมากอยู ใ นสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร ข องนั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ และสวนหนึ่งเปนงานสารนิพนธจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร งานวิจัย

17
เหลานี้ศึกษาเรื่องราวการเมืองการปกครองของรัฐตอคนในทองถิ่นเพียงกลุมเดียวคือชาวมลายู
มุสลิม และเปนการศึกษาในลักษณะของภาพรวมของสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตัวอยางเชน
วิ ทยานิ พนธ รั ฐศาสตร มหาบั ณฑิ ต จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ยป 2518 ของสงคราม
ชื่นภิบาล ชื่อวา การผสมกลมกลื นชาวไทยมุสลิมในจั งหวัดชายแดนภาคใต ที่ศึกษาวิเคราะห
ลักษณะกระบวนการ และอุปสรรคในการดําเนินงานการผสมกลมกลืนชาวมุสลิมจังหวัดชายแดน
ภาคใตของรัฐ
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2519 ของ เกษม
รังสิโยกฤษฎิ์ เรื่องอิทธิพลของศาสนาอิสลามตอการจัดการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของศาสนาอิ ส ลามที่ ส ง ผลต อ การวางนโยบายการปกครองของรั ฐ
หลายดานเชนดานกฎหมาย และการศาล ดานการศึกษา และตอขาราชการในพื้นที่
งานวิจัยของสุรินทร พิศสุวรรณ เรื่อง นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมใน
ประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร ป2525 ของสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มุง
เสนอวิธีการและขั้นตอนของรัฐบาลไทยในการประสมประสาน (integrate) ชาวมาเลยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไมประสบผลสําเร็จเปนอันดี อันเนื่องมาจากความไมเขาใจปญหาและ
พื้นภูมิหลังของชาวมาเลยมุสลิมที่มีความยึดมั่นในประเพณี ภาษา วัฒนธรรมและศาสนาของตน
อยางมาก
บทความเรื่องบูรณาการทางสังคมกับปญหาความมั่นคงของรัฐ:ขอสังเกตวาดวยกรณี
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต ของ ชัยวัฒน สถาอานันท ใน รอยราวในสังคมไทย บูรณาการกับปญหา
ความมั่นคงของชาติ เอกสารวิชาการหมายเลข 6 สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2531 กลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาจากการ
ดํา เนิ น การบู ร ณาการ(integration) ของรัฐ บาลที่ มีต อ ชาวมุ สลิ ม ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต ที่
นําไปสูปญหาความมั่นคงของรัฐ
งานวิจัยทางวิชาการเรื่อง นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยตอชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 – 2516) ของ ปยนาถ (นิโคธา) บุนนาค พ.ศ. 2534 งานวิจัย
ชิ้ น นี้ ไ ด เ สนอภาพของชนกลุ ม น อ ยใน 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต คื อ สงขลา ยะลา ป ต ตานี
นราธิวาส และสตูล ซึ่งเปนพื้นที่ ที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมแตกตางจากชนกลุมอื่นของประเทศ ปญหาการดําเนินนโยบายของ
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รัฐบาลอยูที่ขาราชการที่นําไปปฏิบัติไมใชนโยบาย ผลสรุปของงานวิจัยเห็นวารัฐบาลควรทีจ่ ะยังคง
ดําเนินนโยบายผสมกลมกลืนและนโยบายบูรณาการ แตควรใหเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
งานเหลานี้เปนเพียงตัวอยางของงานวิชาการที่ใหภาพของสังคมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และความสืบเนื่องของการศึกษาเรื่องราวปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสรางความเขาใจ
ระหวางชาวมุสลิม และผูที่ไมใชมุสลิม รวมถึงชี้แนะแนวทางการวางนโยบายและการดําเนินการแก
รัฐบาล งานทางดานรัฐศาสตรที่ผานมาลวนมุงประเด็นการศึกษาไปที่การศึกษาหาแนวนโยบาย
การปกครองของรั ฐบาล สาเหตุของป ญหาทางการเมือง และการหาแนวทางในการแกไข ซึ่ ง
งานวิ จั ยส วนใหญ ได ข อสรุ ปว าสาเหตุ ของป ญหาคื อ ความแตกต างทางด านศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม ขาราชการไมมีความจริงใจ และไมพยายามทําความเขาใจวิถีทางของศาสนา อิสลาม
และมุสลิมที่บางครั้งอาจขัดแยงกับรูปแบบการปกครองของรัฐ งานบางชิ้นจะใหภาพที่ตางไปโดย
กลาวถึงเรื่องความตองการรักษาอํานาจของผูนําทองถิ่น ปญหาความไมเขาใจกันนี้เกิดขึ้นมาใน
สมัยที่ผูปกครองมี นโยบายรวมศูนยอํานาจและสรางรัฐชาติใหเป นหนึ่งเดียว โดยละเลยความ
แตกตางและความหลากหลายของวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากงานวิจัยที่ไดยกตัวอยางมาแลวขางตน งานวิจัยประมาณ 30 ฉบับที่เหลือ ถา
หากเปนงานที่ตองการนําเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับคนในทองถิน่ เรือ่ งของทัศนะ มุมมอง ความคิดเห็น
ของคนในทองถิ่นตอนโยบายของรัฐ หรือตอรัฐ จะใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งวิธีวิจัยเชนนีจ้ ะไมสามารถ
สรางความเขาใจในวัฒนธรรม และสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใตไดเทากับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
สวนงานวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับมุสลิม และมลายูมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมักจะมุงใหความสําคัญกับหลักศาสนาอิสลามเพื่ออธิบายใหผูที่นับถือ
ศาสนาอื่นมีความเขาใจมุสลิม สังคมมุสลิม และวิถีของชาวมุสลิม โดยเฉพาะมุสลิมที่มีเชื้อสาย
มลายูดีขึ้น โดยใหความรูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม ของชาวมุสลิม ที่เปนภาพรวม
กลาวคือพิจารณาหลักศาสนาจากในคัมภีรอัลกุรอานเปนสําคัญ วามีสวนในการกําหนดวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม รวมถึงประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมของทองถิ่น
งานวิชาการที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนงานทางดานมุสลิมศึกษา โดยอาจแบงลักษณะ
ของงานออกเป น 2 กลุ มใหญ คื อกลุ มแรก งานเกี่ ยวกั บความสั มพั นธ หรื อปฏิ สั มพั นธ ระหว าง
ชาติพันธุซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงงานวิจัย 4 เรื่อง คือเรื่องประเพณีที่ชวยสงเสริมการผสมผสานทาง
สังคมระหว างชาวไทยพุ ทธกับไทยมุ สลิม(2525) เรื่องกรือเซะ:ความสัมพั นธ ระหว างชาติพั นธุ
ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม(2537) เรื่องWhose Place is This? Malay Rubber Producers and
Thai Government Officials in Yala (2540) และเรื่องการปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกที่ปรากฏใน
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จั งหวั ดป ตตานี ยะลา และนราธิ ว าส(2544) งานในกลุ มนี้ จะมุ งประเด็ น ศึ กษาไปที่ ความเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรม รวมถึงปรัมปรานิยาย ที่เปนปจจัยตอการปฏิสัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุ
ในสังคม
กลุมที่สองคืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสํานึกทางชาติพันธุหรือการธํารงรักษาชาติพันธุ คือ
เรื่ องบทบาทของผู หญิงในการธํารงอั ตลักษณ และรักษาเขตแดนทางชาติพันธุ:กรณีศึ กษาของ
ชาวไทยมุสลิม(กลุมคนที่พูดภาษามาเลย)ในภาคใตของไทย(2523) เรื่องความสํานึกในอัตลักษณ
ทางชาติ พั นธุ ของชาวไทยมุ สลิ มในชุ มชนรื อเสาะ(2543) และเรื่ องชุ มชนมุ สลิ มในเมื องตลาด
ชายแดนไทย-พมา:สัมพันธภาพระหวาง พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ
(2543) งานในกลุมนี้จะมุงประเด็นการศึกษาไปที่กระบวนการธํารงรักษาชาติพันธุหรือสรางสํานึก
ทาง ชาติพันธุของชาวมุสลิมที่อยูทามกลางกลุมชาติพันธุอื่นๆในพหุสังคม
งานเกี่ยวกับความสั มพัน ธห รือปฏิสัมพันธระหวางชาติพัน ธุ โดยเริ่มจากงานของ
ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ พีรยศ ราฮิมมูลา มานพ จิตตภูษา เรื่องประเพณีที่ชวยสงเสริมการ
ผสมผสานทางสังคมระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม ป 2525 เสนอวากลุมคนตางศาสนา
ทั้งสองกลุมนี้จะมีสวนรวมในประเพณีและพิธีกรรมทางสังคม สวนประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนานั้นจะแยกกันปฏิบัติ โดยการเขารวมในพิธีกรรมทั้งทางสังคมนี้มีปจจัยกระตุน คือ ความ
เปนเพื่อน ทั้งความเปนเพื่อนของผูนําชุมชน และความเปนเพื่อนของคนในชุมชน ความรูสึกถึง
ความจํ า เป น ที่ ต อ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น การที่ ไ ม มี อุ ป สรรคทางด า นภาษา และการใช บ ริ ก าร
สาธารณประโยชนตางๆ รวมกัน รัฐจึงควรสงเสริมใหมีการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองกลุม
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทป2537 เรื่องกรือเซะ:ความสัมพันธระหวางชาติพันธุ
ปรั ม ปรานิ ย ายและพิ ธี ก รรมของชุติ น ธรา วั ฒ นกุ ลนํ า เสนอบทบาทของปรั ม ปรานิ ย ายเจา แม
ลิ้มกอเหนี่ยวและปรับปรานิยายเมืองปตตานีของชาวมลายูมุสลิมที่เปนภาพสะทอนความสัมพันธ
ระหวางชาติพันธุ ชุตินธราเสนอวาปรัมปรานิยายถูกใชมากลาวอางความชอบธรรมใหแกกลุมชาติ
พันธุ สําหรับกลุมชาวมลายูมุสลิมใชความเหนือกวาทางประวัติศาสตรมากลาวอางความชอบธรรม
ใหแกกลุม ในขณะที่ชาวจีนใชปรัมปรานิยายเรื่องเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวและพิธีกรรมเพื่อชวงชิงสิทธิ
ประโยชนทางสังคม อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เผยแพรปรัมปรานิยายเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวโดย
เชื่อมโยงมัสยิดกรือเซะกับคําสาปเปนปจจัยภายนอกที่ทําใหโครงสรางสัดสวนระหวางกลุมชาติพันธุ
ปรัมปรานิยายและพิธีกรรมในกลุมชาวมลายูมุสลิมและจีนแปรเปลี่ยนไป และมีแนวโนมที่จะเกิด
ความขัดแยงขึ้นไดตลอดเวลา
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ปจจุบันในป 2546 ไมไดเกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีน
ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสัดสวนของปรัมปรานิยายของทั้งสองกลุมชาติพันธุ ถึงแมการ
เผยแพรตํานานหรือปรัมปรานิยายเรื่องเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเพื่อดึงดูดการทองเที่ยวโดยการเลาเรือ่ ง
มัสยิดกรือเซะกับคําสาปเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวจะเปนตํานานสํานวนที่เปนที่จดจําของคนในทองถิ่น
มากที่สุด ในความเปนจริงตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวสํานวนที่ตีพิมพในหนังสือประวัติเจาแม
ลิ้มกอเหนี่ยวของศาลเจาเลงจูเกียงไมมีเหตุการณเรื่องคําสาปแชงของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวตอ
มัสยิดกรือเซะแตอยางใด
งานของชุตินธราเสนอใหเห็นถึงชาติพันธุกลุมยอยที่เกิดจากการแตงงานขามชาติพันธุ
ของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในพื้นที่จังหวัดปตตานีที่ในอดีตเคยประกอบพิธีที่แสดงความ
เชื่อถือศรัทธาตอบรรพบุรุษ แตในปจจุบันพิธีกรรมเหลานี้ไดเสื่อมถอยไปเนื่องจากกระแสความ
ศรัทธาในศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ชุตินธรายังเสนอวาชาวจีนในปตตานีใชปรัมปรานิยายเรื่องเจา
แม ลิ้มกอเหนี่ยวและพิธีกรรมเพื่อชวงชิงประโยชนทางสังคม ในงานวิทยานิพนธชิ้นนี้จะแสดงให
เห็นถึงชาวมลายูจีน มุสลิมในจั งหวัดยะลา ที่ในสภาวะแวดลอมปกติคนกลุมนี้จะมีอัตลักษณ
รวมกับชาวมลายูมุสลิม แตในสภาวะความเปนอยูภายพื้นที่ยานสายกลางชาวมลายูจีนมุสลิมใช
ตํ า นานเรื่ อ งเดี ย วกั น นี้ ม าปรั บ อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะของกลุ ม เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ความเป น มาใน
ความสามารถทางการคา และเพื่อปรับตัวตอชุมชนที่ชาวจีนเปนประชากรจํานวนมากกวา
งานของ Andrew Cornish ที่ชื่อวา Whose Place is This? Malay Rubber Producers and
Thai Government Officials in Yala ป 2540 เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ศึกษา
เรื่องราวการปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูผูผลิตยางพารากับขาราชการชาวไทยในทองถิ่นใน
ประเด็นความขัดแยงทางชาติพันธุ (ethnic conflict) การตอสูแขงขันระหวางกลุมคนสองกลุมคือ
ชาวมลายูมุสลิมซึ่งผลิตยางพาราเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนอันดับตนๆ
กับขาราชการที่เขามาอางสิทธิในการเอาประโยชนจากตลาดการคายางพารา โดยการอางถึง
สัญญาในป 2452 ที่ บรรพบุ รุษ ของชาวมลายูมุ สลิ ม ผูเ ป น เจา ของผลผลิ ตไมไ ดรับ รู Andrew
Cornish ไดมุงประเด็นศึกษาไปที่การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และยะลาเปนพื้นที่หนึ่งที่ประเด็น
การพัฒนาดําเนินไปดวยความสับสน เนื่องจากรัฐบาลประสบความสําเร็จในการจัดตั้งตลาด
การคายางพาราในภาคใตของไทย ในงานวิจัยนี้มุงศึกษาที่ชาวมลายูมุสลิม 2 ชุมชนในการเขารวม
นโยบายทางการตลาดของรัฐบาล พบวาชาวมลายูกลุมหนึ่งไดประโยชนและประสบความสําเร็จ
สว นอี ก กลุ ม ประสบความล ม เหลวภายนโยบายเดี ย วกั น อย า งไรก็ ต ามทั้ ง สองกลุม นี้ มีค วาม
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พยายามรวมกันในการรักษาอํานาจการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปฏิเสธความเปนอื่น
ที่รัฐบาลไทยนําเขามา
เรื่องการปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
ของรัตติยา สาและ ป 2544 เปนงานที่ใหภาพของความสัมพันธและความเขาใจอันดีของคนใน
ทองถิ่นทั้งสองศาสนา โดยมีปจจัยจากการยอมรับความแตกตางของคานิยม และระบบอุปถัมภใน
ทองถิ่น งานของรัตติยาจะเนนศึกษาความเชื่อและวัฒนธรรมของมุสลิมเปนตัวแปรหลักที่มีผล
ตอปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกชนในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ในบริบทของสังคมชนบท
จนดูเหมือนวาประเพณีและพิธีกรรมของศาสนาพุทธไมมีบทบาทสําคัญตอปฎิสัมพันธของคนใน
พื้นที่ดังกลาว ซึ่งอาจเปนภาพสะทอนอีกอยางวาชาวมุสลิมไมอาจมารวมในประเพณีและพิธีกรรม
ของชาวพุ ท ธได น า สนใจว า เมื่ อ ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมของชาวพุ ท ธไม ป รากฎบทบาทใน
ความสัมพันธระหวางชาติพันธุมากนักนั้น ไดกอใหเกิดความรูสึกหรือทัศนคติอันใดและอยางไรใน
ความคํานึงของชาวพุทธที่มีตอชาวมุสลิม
งานวิจัย 3 ใน 4 เรื่องขางตนเปนเรื่องของการปฏิสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธและชาว
มุสลิม งานที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนมีเพียงงานเดียวซึ่งมุงศึกษาไป
ที่เรื่องของปรัมปรานิยายตอการปฏิสัมพันธระหวางคนสองกลุม งาน 2 เรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีและ
พิธีกรรมมีขอสรุปตรงกันวาประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามมีบทบาทในการสรางโอกาส
การปฏิสัมพันธระหวางคนสองกลุมนี้บาง แตประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธไมมีบทบาทใน
การปฏิสัมพันธระหวางคนสองกลุมนี้เลย คนสองกลุมนี้จะมีปฏิสัมพันธในพื้นที่อื่นๆในสังคม
งานวิจัยในกลุมที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องสํานึกทางชาติพันธุหรือการธํารงรักษาชาติพันธุ
ในงานวิทยานิพนธปริญญาเอกป 2523 ของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ เรื่องบทบาทของผูหญิงใน
การธํารงเอกลักษณและรักษาเขตแดนทางชาติพันธุ: กรณีศึกษาของชาวไทยมุสลิม (กลุมคนที่พูด
ภาษามาเลย) ในภาคใตของไทย (The Role of Women in Maintaining Ethnic Identity and
Boundarie : A case of Thai Muslims (The Malay-speaking Group) in Southern Thailand)
ซึง่ เสนอวาชาวไทยมุสลิมทางภาคใตนั้นสรางสํานึกทางชาติพันธุผานทางประวัตศิ าสตร ครอบครัว
ชุมชน ศาสนา และการศึกษา และงานวิจัยชิ้นนี้มีประเด็นที่งานวิจัยที่ผานมายังไมเคยศึกษาคือ
เรื่องบทบาททางเพศของผูหญิงมุสลิมในการธํารงรักษาเอกลักษณทางชาติพันธุผานบทบาทของ
การเปนแม และโดยตัวเองในการใชภาษาและการแตงกาย
ชั ย วัฒ น สถาอานั น ท (1992:4)ไดใหค วามเห็น เกี่ย วกับวิ ท ยานิพ นธฉบับนี้ใ นงาน
เรื่อง Pattani in the 1980s: Academic Literature and Politics stories ไววางานของฉวีวรรณมี
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เรื่องเลาซึ่งแฝงดวยอคติ ยกตัวอยางเชนเรื่องราวของชางตัดผมผูอาศัยในปตตานีเปนเวลากวา 20
ป ที่ไมสามารถมีปฎิสัมพันธกับเพื่อนบานซึ่งเปนมุสลิมของเธอได และกลุมพอคาแมขายชาวไทย
ที่อาศัยในยานคนไทยที่แวดลอมโดยหมูบานของชาวมุสลิม “เกลียดชังชาวมุสลิมอยางไมมีเหตุผล
ที่ชัดเจน นอกจากความแตกตาง” (Chavivun Prachuamoh 1980:202)
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทของอลิสา หะสาเมาะ ป 2543 เรื่องความสํานึกในเอกลักษณ
ทางชาติพันธุของชาวไทยมุสลิมในชุมชนรือเสาะ ซึ่งมุงศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของมุสลิมที่
ถูกมองวาเปน“อื่น”ในสังคมไทย และพยายามทําความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากความหลากหลายทางสังคม วาเปนสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชนและมีคุณคาได งานนี้
เปนงานที่จับคูความสัมพันธ ระหวางรัฐ กับชาวมุสลิมที่ถูกกระทําดวยนโยบายการปกครองใน
รูปแบบตางๆ จนตองแสดงความเปนตัวตนออกมาเพื่อตานกับการถูกปฏิบัติจากรัฐ งานวิจัยชิ้นนี้ได
ปดทายดวยขอคันพบวาความเขาใจระหวางรัฐกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อภาครัฐปรับเปลี่ยนวิธี
ปฎิบัติตอความแตกตางหลากหลายของชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวา
ประเด็นเรื่องเอกลักษณทางชาติพันธุ หรือสํานึกทางชาติพันธุยังคงเกี่ยวเนื่องในการกดดันทาง
การเมืองการปกครอง
เรื่อง ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา:สัมพันธภาพระหวาง พหุสังคม วิถี
ชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ ของจักรพันธ ขัดชุมแสง ป 2543 ที่ศึกษาเชื่อมโยง
ประเด็น 3 ประเด็นเขาดวยกัน คือ พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุในพื้นที่
ชายแดนไทยและพมา งานของจักรพันธใชกลุมมุสลิมเปนตัวตั้งในการศึกษาความสัมพันธกบั กลุม
ชนตางๆเชน กะเหรี่ยง ไทใหญ พมา จีน ไทยเหนือ ซิกข และฮินดู ที่อยูในตําบลแมสอด อําเภอ
แม สอด จั ง หวั ดตาก ด ว ยชาวมุสลิม ที่นั่น เปน กลุม ชนที่นิย มประกอบกิจ การคา ขาย เพราะมี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับชองทางการคาในพหุสังคม ชองทางดังกลาวสอดคลองกับ
ความเชื่อในศาสนาอิสลามและนําไปสูการกอตัวอัตลักษณที่ชาวมุสลิมใชรักษาระยะหางทาง
สังคมในหมูชาวมุสลิมดวยกันและจําแนกชาวมุสลิมกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ กลุมชาติพันธุตางๆใน
ตลาดเมืองชายแดนแหงนี้อยูรวมกันอยางปกติสุข ดวยการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ การปะทะ
สังสรรคโดยผานกิจกรรมทางสังคม และการมีคานิยมรวมกันบางประการ
ซึ่งตรงนี้ดูจะเปนลักษณะเฉพาะของมุสลิมในพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากมุสลิมในพื้นที่
อื่นนั้นไมไดใหความสนใจในการประกอบกิจการคามากนัก ดังเชนมุสลิมที่ตั้งรกรากอยูในเขต
ปริมณฑลเชนหนองจอก มีนบุรี ดั้งเดิมนั้นประกอบอาชีพทํานา ทําสวนผลไม ในขณะที่มุสลิมทาง
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ภาคใตของไทย ซึ่งถือวาเปนชนกลุมใหญในทองถิ่นมักประกอบอาชีพทําสวนยาง ดังในงานของ
Andrew Cornish สวนผลไมและประมงชายฝง
นอกจากนี้จักรพันธใชมุสลิมเปนที่ตั้งในการศึกษาสัมพันธภาพระหวางพหุสงั คม ซึง่ ใน
ที่นี้ประกอบดวยกลุมชาติพันธุมากมายหลายกลุมจนทําใหการศึกษาในประเด็นสัมพันธภาพเปน
ภาพกวาง ที่ไมปรากฏรายละเอียดของลักษณะความสัมพันธมากนัก
งานของจักรพันธเปนงานที่เสนอภาพชาวมุสลิมกับการทําธุรกิจการคา ซึ่งงานวิจัยที่
ศึกษามุสลิมในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีนอยมาก (ซึ่งงานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเรื่องคืองาน
ของชัยวัฒน สถาอานันทเขียนบทความเรื่อง Bangkok Muslims and the Tourist Trade (1991)
ที่เสนอเรื่องราวของมุสลิมกับการทําธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวและในเนื้อหาบางสวนไดแสดงให
เห็นทัศนคติของชาวมุสลิมที่มีตอการทําการคาของคนจีนดวย) งานของจักรพันธุจึงชวยใหเห็น
ภาพในเรื่องของมุสลิมกับการทําการคา และสามารถใชศึกษาเปรียบเทียบระหวางชาวมุสลิมที่
ประกอบอาชีพทําการคามาหลายชั่วอายุคนในสภาวะแวดลอมของตลาดชายแดน อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก กับชาวมลายูมุสลิมที่เขามาประกอบอาชีพคาขายประมาณ 2-3 รุนในสภาวะแวดลอม
ของยานการคาในชุมชนเมืองขนาดเล็กอําเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งยังไมมีงานศึกษาเกี่ยวกับชาว
มลายูมุสลิมกับการทําธุรกิจการคาในพื้นที่นี้เลย
สังเกตไดวางานวิจัยทั้ง 7 เลมขางตน มีเพียง 3 เลมที่เปนการศึกษาทางมานุษยวิทยา
และมีเพียง 2 ใน 3 เลมที่เปนกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตคืองานของ Andrew
Cornish และงานของอลิสา หะสาเมาะ (สวนงานของจักรพันธุ ขัดชุมแสง เปนการศึกษาในพื้นที่
ตลาดชายแดนในจังหวัดตาก) ที่กําหนดกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ และทั้งสองงานเปนการศึกษากรณี
เฉพาะในพื้ น ที่ ช นบทในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ส ว นที่ เ หลื อ เป น
การศึกษาถึงภาพรวมของทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในความเปนจริงแลว สังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใตน อกจากจะมี ความแตกตา งและหลากหลายทางชาติพั นธุแลว ยั งคงมีค วาม
แตกตางหลากหลายในความสัมพันธของกลุมชาติพันธุภายใตสภาวะแวดลอมตางๆกันไปของแต
ละพื้นที่ เชนความสัมพันธของคนในพื้นที่เมืองจะตางจากความสัมพันธของคนในพื้นที่ชนบท คนที่
อยูรวมกันในพื้นที่ชายทะเลจะตางจากความสัมพันธของคนในชุมชนปาเขา ซึ่งคนกลุมตางๆจะมี
การ ปรั บตั ว ตามสภาวะแวดล อ มของพื้ น ที่ และปรั บตั ว เข า หากัน แตกตา งกั น ออกไป งาน
การศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาจะชวยใหเห็นภาพความแตกตางและหลากหลายที่กลาวมาขางตนได
อยางไรก็ตามงานวิจัยทั้ง 7 เลมขางตนมีประโยชนในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้
โดยที่วรรณกรรม 6 เลมแรกชวยทําใหเห็นภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม
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และการปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุตางๆที่นําไปสูการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุในจังหวัด
ชายแดนภาคใต สวนงานวิจัยงานสุดทายของจักรพันธุ ขัดชุมแสง ที่ศึกษากลุมชาวมุสลิมในพื้นที่
อื่นในเรื่องพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการธํารงรักษาชาติพันธุ ซึ่งสามารถนํามาศึกษา
เปรียบเทียบถึงความแตกตางในการปรับตัวและอัตลักษณภายใตสภาวะแวดลอมของพหุสังคม
ที่แตกตางไปจากสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต
จากการทบทวนงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใตทําให
เห็นวางานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงมีจํานวนนอย ยังไมพบ
งานที่เปนกรณีศึกษาเฉพาะในเรื่องความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุที่อยูรวมชุมชนเดียวกันใน
บริบทของพื้นที่เมือง
ขอจํากัดในการศึกษา
เนื่องจากผูศึกษาซึ่งเปนคนไทยเชื้อสายจีน หรือ เรียกกันในทองถิ่นวา “ลูกจีน” สวนชาว
มลายูมุสลิมจะนิยามวาผูศึกษาคือ “ออแฆจีนอ” (คนจีน) ซึ่งนับเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุมชาติพันธุ”
จีน” ในการศึกษาปฏิสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนพุทธ ผูศึกษาจึงไมอาจหลีกเลี่ยงอคติ
สวนตัวในการเสนอมมุมมองบางอยาง แมจะมีความเปนกลางทางวิชาการ และในการเปน”ออแฆ
จีนอ”ของผูศึกษาอาจทําใหคนมุสลิมไมใหขอมูลบางอยาง และไมแสดงทัศนคติบางอยางตอกลุมคน
จีน ดังนั้นขอมูลที่ไดจากมุมมองของชาวมุสลิมบางสวนจึงอาจไมละเอียดลึกซึ้งเทาที่ควร

บทที่ 1
สภาพทั่วไปของเทศบาลนครยะลา ยานตลาด และยานสายกลาง
บทที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเทศบาลนครยะลา ยานตลาด และยานสายกลาง
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ โครงสรางพื้นฐาน
เศรษฐกิจ กลุมชาติพันธุตางๆ ศาสนาและความเชื่อ ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงการแบงพื้นที่ใน
ยานเทศบาลนครยะลา ในสวนของยานตลาดจะกลาวถึงสภาพทั่วไปของตลาด กลุมชาติพันธุยาน
ตลาดในอดีต และการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สําหรับยาน “สายกลาง” จะกลาวถึง ที่ตั้งและลักษณะ
ทางกายภาพ และสภาพเศรษฐกิจในยานสายกลางที่มีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ลักษณะทางกายภาพเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลาไดรับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลาจังหวัด
ยะลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 53 หนา 1223 ตราไว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2479 จนถึง
ปจจุบันเปนระยะเวลา 66 ป มีพื้นที่เมื่อแรกประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป 2509 ไดขยายพื้นที่
ออกเปน 19 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 เทศบาลเมืองยะลา ไดเปลี่ยนแปลงฐานะ
เปนเทศบาลนครยะลาตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 40 ก.
เทศบาลเมื องยะลามี นายกเทศมนตรี คนแรก คื อ พระรั ฐกิ จวิ จารณ (สวาสดิ์ ณ นคร)
ซึ่งเปนขาหลวงจังหวัดยะลาคนที่ 10 ภายหลังจากเกษียณอายุราชการไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาเทศบาล และไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรีระหวาง พ.ศ. 2480-2488 นายกเทศมนตรีคนแรกได
รวมกับเจาหนาที่กองโยธาเทศบาลออกแบบรางผังเมือง โดยมีที่ปรึกษาเปนชาวอังกฤษ จนกระทั่งผัง
เมืองยะลาไดชื่อวาเปนผังเมืองที่ดีที่สุด ประกอบไปดวยพื้นที่สองสวน สวนหนึ่งตัดถนนเปนใยแมงมุม
3 ชั้น ชั้นในสุดเรียกวาวงเวียนหนึ่งเปนถนนโดยรอบศาลหลักเมืองยะลาเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญของ
ทางราชการ ชั้นถัดมาหรือวงเวียน 2 เปนที่ตั้งของบานพักขาราชการ วงเวียน 3 เปนโรงเรียน โรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงพยาบาล สวนที่สองตัดถนนเปนตารางหมากรุก ดานหนึ่งของตารางหมากรุกจะ
เปนที่ตั้งของโรงเรียนปะปนกับที่อยูอาศัย อีกดานเปนพื้นที่อยูอาศัยของประชาชนและในสวนที่ใกลกับ
สถานีรถไฟถูกจัดใหเปนยานธุรกิจการคา
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เนื่องจากการวางผังเมืองที่ดี ทําใหเทศบาลยะลาพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานได
อยางมีคุณภาพ ถนนทุกสายจึงมีทางเดินเทาและทอระบายน้ํารวมทั้งเปนการเอื้อความสะดวกใน
การทําความสะอาด และในกรณีที่เกิดอัคคีภัยอีกดวย
ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 5-7 องศา
เหนือ และเสนแวงที่ 100-102 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟสายใต
1,039 กิโลเมตรและโดยทางถนนเพชรเกษมสายเกา 1,395 กิโลเมตร หรือสายใหม 1,084 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 4,521.077 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.4 ของภาคใต
มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับจังหวัดสงขลา และปตตานี ทิศใตติดตอกับรัฐเปรัค
ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ของมาเลเซีย ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดสงขลา และรัฐเคดาหของประเทศมาเลเซีย
แบงการปกครองเปน 7 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองยะลา อําเภอเบตง
อําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา อําเภอรามัน อําเภอธารโต อําเภอกาบัง และ กิ่งอําเภอกรงปนัง
เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครยะลาตั้งอยูที่ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เปนพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,875 ไร (เทศบาลนคร
ยะลา การนําเสนอผลงานดีเดนประเภทผังเมือง) เทศบาลนครยะลามี 1 ตําบล คือตําบลสะเตง
มีอาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา และอําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตานี ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองจังหวัดยะลา ทิศ
ตะวันตกติดตอกับตําบลทาสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา และทิศใตติดตอกับตําบลสะเตงนอก
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดยะลามีลักษณะเปนภูเขา เนินเขา และหุบเขาตั้งแตตอนกลางจนถึงใตสุดของ
จังหวัด มีที่ราบบางสวนทางตอนเหนือ ไดแกบริเวณลุมแมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรี ยะลา
เปนจังหวัดเดียวทางภาคใตที่ไมมีพื้นที่ติดทะเล อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดย
เฉลี่ยระหวาง 100 – 200 เมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปาดงดิบ และสวนยางพารา มีเทือกเขา
สําคัญอยู 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตง กั้นพรมแดนระหวางประเทศ
ไทย กับประเทศมาเลเซีย และเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาภายในพื้นที่ตําบลบุดี บันนังสาเรง
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ของอําเภอเมืองยะลา ติดตอไปถึงกิ่งอําเภอกรงปนังและอําเภอรามัน แบงออกเปน 58 ตําบล
348 หมูบาน
เทศบาลนครยะลาเปนที่ราบลุมมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาวขนานไปกับ
แมน้ําปตตานี ซึ่งไหลมาจากอําเภอเบตง เรียบฝงตะวันตกไปทางดานเหนือ และลงทะเลที่จังหวัด
ปตตานี ความกวางเฉลี่ยของพื้นที่จากทางดานเหนือไปดานใต ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ดาน
ตะวันออกไปดานตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนยานที่อยูอาศัย สถานทีร่ าชการ
ยานการคา และพาณิชยกรรม
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องเทศบาลนครยะลา มี จุ ด เด น ที่ สํ า คั ญ 2 ประการ คื อ
ประการแรกเป นเมืองที่ตั้ ง อยู ในจุดศูน ยกลางของโครงขายการคมนาคมขนสง ของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประการที่ 2 จากการวางผั ง เมือ งที่ เ ปน ระเบียบและสวยงาม มี การตั ด ถนน
เชื่อมตอกันเปนรูปใยแมงมุมและถนนกวางขวางทําใหการขยายตัวของชุมชนเปนระเบียบและ
รวดเร็ว การจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จึงทําไดงายและเกิดผลดี
ลักษณะภูมิอากาศ
ลัก ษณะภู มิอ ากาศของจัง หวัด ยะลา มีลั ก ษณะคลา ยกั น ทุ ก พื้น ที่คื อตั้ ง อยูใ นเขต
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีสภาพอากาศแบบรอนชื้นมี 2
ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน
ถึ ง เดื อ นมกราคม อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 21.9 องศาเซลเซี ย สและสู ง สุ ด เฉลี่ ย 34.9 องศาเซลเซี ย ส
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,888.20 มิลลิเมตรตอป มีฝนตกเฉลี่ย 192 วันตอปเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคมมีฝนตกชุก

28

แผนทีท่ 1ี่ แผนที่จังหวัดยะลา
ที่มา: www.yala.go.th (Online) Acessed 30 January 2004.

29
จํานวนประชากรและการนับถือศาสนา
ในจั งหวัดยะลา สํ ารวจเมื่อกันยายน 2546 มีจํานวนทั้งสิ้น 465,617 คน เปนชาย
232,929 คน หญิง 232,688 คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 76.59 ศาสนาพุทธรอยละ
22.74 และ อื่นๆรอยละ 0.67
จํานวนประชากรเทศบาลนครยะลา สํารวจเมื่อเดือนตุลาคม 2546 มีจํานวนทั้งสิ้น
76,415 คน เปนชาย 37,608 คน เปนหญิง 38,812 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 19,673 ครัวเรือน
คิดเป น ประชากรโดยเฉลี่ ย ต อพื้ น ที่ ป ระมาณ 4,044 คนต อ ตารางกิโ ลเมตร ประชาชนในเขต
เทศบาลนครยะลานับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 55 ศาสนาอิสลามรอยละ 43 และศาสนา
อื่นๆ เชนคริสต และซิกขประมาณรอยละ 2
จากจํานวนประชากรขางตนเห็นไดวา ประชากรชาวมุสลิมนับไดวาเปนประชากรกลุม
ใหญที่สุด ในขณะที่ในเขตเทศบาลนครประชากรผูที่นับถือศาสนาพุทธ (ซึ่งหมายถึงคนไทยและ
คนจีน) เปนชนกลุมใหญในเขตเทศบาล
จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ประชากรชาติพันธุตางๆในยะลามีสัดสวนตางกัน
ไปตามสภาพพื้นที่ หากเปนพื้นที่เมืองเชน เขตเทศบาล หรือยานตลาดในอําเภอตางๆ จะมีคนจีน
และคนไทยอาศัยอยูมากกวาในเขตชนบท อําเภอที่มีประชากรชาวจีนมากอยางเห็นไดชัดคือ
อําเภอเมืองและอําเภอเบตง เลากันวาในอดีตมีชาวจีนอาศัยและทําการคาอยูในยานตลาดทั่วไป
ตามตําบลและอําเภอตางๆ แตในปจจุบันไดอพยพโยกยายเขามาอยูในเมืองหลายครอบครัว บาง
ตําบลไมมีประชากรชาวจีนอาศัยอยูอีกเลย สวนยานตลาดในอําเภอยังคงมีชาวจีนที่เปดรานคา
ขายอยูบาง ชาวจีนคนหนึ่งที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลาเลาวา เขามีเพื่อนชาวจีนซึ่งอาศัยอยูที่
หมูบานแหงหนึ่งในเขตกิ่งอําเภอกรงปนัง คนจีนคนนี้เปดรานขายของชําที่หมูบานแหงนั้นมาตั้งแต
รุนพอ และปจจุบันเปนคนจีนคนเดียวในหมูบาน เปนคนที่ชาวบานรักและไวใจมาก เขาเคยคิดจะ
ยายออกมาอยูในเมือง แตชาวมลายูมุสลิมในหมูบานไดขอรองใหเขาขายของใหชาวบานตอไป
ไมใหยายไปไหน
สวนชาวมลายูจะอาศัยอยูลึกเขาไปในเขตชนบท และสวนใหญประกอบอาชีพทํา
การเกษตรจึงมักไมเขามาอาศัยอยูในเมืองซึ่งมีพื้นที่ที่จะใชในการเพาะปลูกนอย คนไทยที่ทํา
การเกษตรมักอาศัยปะปนอยูกับชาวมลายูมุสลิมเหลานี้แตมีจํานวนไมมากนัก หลายหมูบาน
ประชากรเปนชาวมลายูมุสลิมทั้งหมด
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โครงสรางพืน้ ฐานเทศบาลนครยะลา
การคมนาคมขนสงในจังหวัดยะลามีทั้งทางรถยนต ทางรถไฟ การคมนาคมทางน้ํา
และทางอากาศ ดังนี้
การคมนาคมทางน้ํา จังหวัดยะลามีแมน้ําไหลผาน 2 สายคือแมน้ําปตตานีและแมน้ํา
สายบุรี เฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลามีแมน้ําปตตานีไหลผานและแมน้ําแหงนี้เปนเสนทาง
คมนาคมสายหลักสําหรับคนที่สัญจรไปมาระหวางดินแดนชายทะเล(ปตตานี)และดินแดนภายใน
หุบเขา (ยะลา) ตั้งแตกอนที่เมืองยะลาจะยายมาตั้งที่บานนิบง ภายหลังที่เมืองยะลายายมาตั้งที่
บานนิบงซึ่งมีเสนทางรถไฟประกอบกับการขยายเสนทางถนน การคมนาคมทางน้ําจึงไดเลิกไป
คนยะลาจะเดิ น ทางไปป ต ตานี โ ดยรถยนต ผ า นไปทางอํ า เภอยะรั ง เขา สู อํ า เภอเมื อ งปต ตานี
สวนการขนสงทางทะเลในปจจุบันจะใชทาเรือขนสงสินคาที่จังหวัดปตตานี ทาเรือน้ําลึกจังหวัด
สงขลา และทาเรือบัตเตอรเวิรต ในประเทศมาเลเซีย
การคมนาคมทางรถไฟ ไดเปดใหบริการรับสงผูโดยสารและบรรทุกสินคาตั้งแตวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2464 ทางรถไฟสายใตผานพื้นที่ของจังหวัดยะลาเปนระยะทาง 35 กม. มีสถานี
จอด 5 สถานี สถานียะลา ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ปจจุบันมีขบวนรถไฟผานวันละ 10
ขบวน เปนขบวนรถทองถิ่นที่วิ่งรับสงผูโดยสารระหวางอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ถึง
จังหวัดสุราษฎรธานี 6 ขบวน ขบวนรถที่วิ่งรับสงผูโดยสารถึงกรุงเทพฯ 4 ขบวน
ปจจุ บั นการคมนาคมขนสงทางรถยนตมี ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ถนน
มาตรฐาน ร.พ.ช. ถนนพัฒนาหมูบาน และถนนเพื่อความมั่นคงเชื่อมโยงหมูบานตางๆ และจังหวัด
ใกลเคียง ถนนสายหลักที่สําคัญไดแก ทางหลวงหมายเลข 409 บานนาเกตุ-ยะลา ระยะทาง 36 กม.
และทางหลวงหมายเลข 410 ปตตานี-ยะลา-เบตง ระยะทาง 178 กม. ถนนสาย 4063, 4066, 4102
ชวงยะลา-โกตาบารู-รามัน-ตะโละหะลอ 33 กม. ทางหลวงหมายเลข 4065 ชวงบานเนียง-ยะหา
ระยะทาง 10.760 กม. เฉพาะในเขตเทศบาลประกอบไปดวยถนน 404 สาย เทศบาลนครยะลาจึง
เปนศูนยกลางการคมนาคมไปยังอําเภอตางๆ ทั้งในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกลเคียง โดยจะมี
รถโดยสารประจําทางที่ตั้งคิวอยูโดยรอบยานตลาดและยานการคา กลาวคือรถประจําทางสาย
เทศบาลนครยะลา-ยะหา, ยะลา-เบตง, ยะลา-รามัน, ยะลา-รือเสาะ (จังหวัดนราธิวาส), ยะลาปตตานี,ยะลา-โคกโพธิ์ (จังหวัดปตตานี), ยะลา-สายบุรี (ปตตานี), ยะลา-หาดใหญ (จังหวัดสงขลา)
ยะลา-หัวไทร (จังหวัดนครศรีธรรมราช), ยะลา-กรุงเทพฯ
การคมนาคมทางอากาศ ปจจุบันจังหวัดยะลาใชสนามบินบอทอง จังหวัดปตตานีเปน
สนามบินของกองทัพ สวนสนามบินที่ใชเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชยจะใชทาอากาศยานหาดใหญ
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จังหวัดสงขลาซึ่งเปนสนามบินนานาชาติ และสนามบินบานทอน จังหวัดนราธิวาส
ไฟฟาเปนระบบสาธารณูปโภคอยางแรกที่ทางเทศบาลไดใหบริการแกประชาชนชาว
ยะลา โดยเริ่ มใหบริการเมื่อประมาณปพ .ศ.2495 แตในขณะนั้นยังใหบริการไมทั่วถึงและไม
สม่ําเสมอ บานเรือนตางๆจึงยังคงมีตะเกียงน้ํามันสํารองไวใชในเวลาที่ไฟฟาดับ ในปจจุบันการ
ไฟฟาไดพัฒนาการใหบริการจนใหบริการไฟฟาไดอยางทั่วถึง
ประปาเมื่อแรกที่ผูคนเริ่มเขามาตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลเมืองยะลา ชาวบานยะลา
ยังคงใชน้ําธรรมชาติ โดยบานแตละหลังจะขุดบอน้ําไวใชสอย สวนน้ําดื่มชาวบานจะเก็บกักน้ําฝน
เอาไวสําหรับดื่ม ถาหากเปนบานในยานตลาดซึ่งมีลักษณะเปนอาคารพาณิชยจะขุดบอน้ําไวตรง
สวนกลางหรือหลังบานและรองน้ําฝนจากชายคนบาน โดยจะปลอยใหฝนตกชะลางหลังคาไป1-2
วัน แลวจึงคอยรองน้ําฝนใสภาชนะตางๆ ตอมาประมาณพ.ศ.2500 เมื่อเทศบาลไดใหบริการ
น้ําประปา ชาวบานจึงเลิกใชน้ําฝนและน้ําบอเปลี่ยนมาใชบริการของการประปา
การสื่อสารโทรคมนาคม ชาวยะลาเริ่มมีโทรศัพทใชในการติดตอสื่อสารเมื่อประมาณ
ปพ.ศ.2505 ในปจจุบันจังหวัดยะลามีชุมสายโทรศัพท 17 ชุมสาย มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 9
แหง อยูที่ เทศบาลนครยะลา 2 แหง มีสถานีวิ ทยุกระจายเสี ยง 5 สถานี โทรทัศนสามารถรับ
สัญญาณของสวนกลางไดทั้ง 6 สถานี และไอทีวี
การใชที่ดินในเขตเทศบาลนครยะลา จากพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จําแนกการใช
ที่ ดิ น ได ดั ง นี้ เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ประมาณร อ ยละ 67 ทํ า การเกษตรร อ ยละ 3 พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรมรอยละ 3 พื้นที่ของสวนราชการรอยละ 9 พื้นที่สาธารณะประโยชนประมาณรอยละ 8
และที่วางเปลาที่มีกรรมสิทธิ์รอยละ 10
โครงสรางทางดานสังคม
ปจจุบันเทศบาลนครยะลาไดประกาศจัดตั้งชุมชนขึ้น 18 ชุมชน คือ ชุมชนหลังวัด
เมืองยะลา ชุมชนวัดเวฬุวัน ชุมชนหัวสะพานสะเตง ชุมชนหลังวัดยะลาธรรมาราม ชุมชนหลัง
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนจารูพัฒนา ชุมชนบานตลาดเกาซอย 8 ชุมชนประชานุกลู ชุมชนคุปตาสา
ชุมชนมุสลิมสัมพันธ ชุมชนรวมใจพัฒนา ชุมชนหาแยกกําปงบาโงย ชุมชนบานจารูนอก ชุมชน
เมืองทอง (ฝงธน) ชุมชนสันติสุข ชุมชนคูหามุข ชุมชนสามัคคี และชุมชนหลังโรงเรียนจีน
เขตเทศบาลนครยะลาไดชื่อวาเปนศูนยรวมของสถาบันการศึกษาในเขตภาคใตแหง
หนึ่งเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษาตามนโยบายของรัฐ และสนองตอความตองการของทองถิ่น โดยมีสถานศึกษาทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน กลาวคือ มีโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั้งของรัฐบาล
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และเอกชนจํานวน 17 โรงเรียน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนจํานวน 6
โรงเรียนในจํานวนนี้มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจํานวน 3 โรงเรียน สถาบันการศึกษา
ระดับวิทยาลัยจํานวน 13 แหง คือ สถาบันราชภัฎยะลา วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุข
สิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัย
สารพั ด ช า งยะลา โรงเรี ย นเทคนิ ค พาณิ ช ยการยะลา โรงเรี ย นผดุ ง ประชาพาณิ ช ยการยะลา
โรงเรียนตํารวจภูธร 9 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (NIDA)ภาคพิเศษคณะพัฒนาสังคมสาขายะลา และวิทยาลัยอิสลามยะลา
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาลในเขตเทศบาลนครยะลา 12 แหง ที่ใหญที่สุดคือ
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลา สวนสถานบริการสาธารณสุขของเอกชนประกอบดวย โรงพยาบาล
สิโรรส 1 โรง คลินิกแพทย 44 ราน และคลินิกทันตกรรม 15 ราน หนวยบริการสาธารณสุขจํานวน
มากเหลานี้ไมไดรองรับผูปวยเพียงในยะลาเทานั้น ประชาชนจากจังหวัดปตตานี นราธิวาส และ
เขตอําเภอสะบายอยจังหวัดสงขลา รวมทั้งบางสวนจากประเทศมาเลเซียใหความเชื่อถือในการ
รักษาพยาบาลและนิยมมาใชบริการสถานบริการดานสาธารณสุขในยะลาเปนจํานวนมาก
เนื่องจากเทศบาลนครยะลาเปนแหลงที่รวมของประชากรที่มีความแตกตางทางดาน
ความเชื่อ เทศบาลนครยะลาจึงมีศาสนสถาน คือ มัสยิดจํานวน 7 แหง วัด 5 วัด โบสถในคริสต
ศาสนา 1 แหง ศาสนสถานในศาสนาซิกข 1 แหง และศาสนสถานในลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับ เทพเจา
ของชาวจีนอีก 4 แหง
นอกจากนี้เทศบาลยะลายังเปนสถานที่รวมหนวยงานราชการที่สําคัญๆหลายหนวย
เชน ศูนยชวยเหลือวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 9 (ศ.พ.ช.) ศูนยบรรเทาสาธารณภัย ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 12 ศูนยวัณโรค 12 เปนตน ศูนยอนามัยแมและเด็ก สํานักงานเขตการศึกษา 2 และ
หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5 เปนตน
นอกจากโครงสร า งต า งๆข า งต น เทศบาลนครยะลายั ง จั ด ให มี ส นามกี ฬ าและ
สวนสาธารณะเพื่อการพักผอน ที่ประชาชนจะเขาไปเลนกีฬา และใชอุปกรณการกีฬาได คือสนาม
กีฬากลางของจังหวัด 1 แหง สวนสาธารณะ 2 แหงคือสวนสาธารณะสนามชางเผือกซึ่งมีสนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน โรงยิมขนาดใหญที่ใชในการสาธารณะประโยชนตางๆ เชนเปนสนามเลน
บาสเกตบอล แขงขันกีฬาตางๆ จัดการการบรรยายธรรมพิเศษของชาวมุสลิม และจัดการแขงขัน
อานอัลกุรอานระดับอาเซียน สวนสาธารณะอีกแหงคือสวนขวัญเมืองยะลา เปนทะเลสาบจําลอง
ขนาดย อ มมี ส นามเด็ ก เล น และเมื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ.2545 เทศบาลได เ ป ด ให บ ริ ก ารสวน
สรางสรรคหรรษาซึ่งเปนศูนยการเรียนรูทางดานกลศาสตร คณิตศาสตร ใหแกเด็กและเยาวชน
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ศูนยเยาวชนเปนสนามกีฬาอเนกประสงคอีกแหงหนึ่งในยะลา คือในตอนเชาจะเปนสนามวิ่งออก
กําลังกาย มีการรํามวยจีนของผูสูงอายุ และฝกโยคะ สวนในตอนเย็นเปนที่รวมการเลนกีฬานานา
ประเภท เชนฟุตบอล วิ่ง แอโรบิค ศูนยออกกําลังกายในรม (fitness center) และเตนลีลาศ
การใชบริการทุกอยางประชาชนไมตองเสียคาใชจายใดๆ สถานที่เหลานี้ไดรับการตอบรับอยางดี
จากชาวยะลา ประชาชนสวนใหญตื่นตัวในการออกกําลังกายเปนอยางยิ่ง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด สวนใหญขึ้นอยูกับเกษตรกรรมเพราะพื้นที่
สวนใหญเปนชนบท รองลงมาคือการพาณิชยและการบริการตามลําดับ ประชากรมีรายไดตอ
หัวตอป 39,523 บาท
สวนโครงสรางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครยะลาขึ้นอยูกับการพาณิชย การบริการ
การคมนาคมขนส ง การอุตสาหกรรม การเกษตรและการกอสรา งเปน หลัก ประชากรในเขต
เทศบาลนครยะลามีรายไดตอหัวประมาณ 49,475 บาท ผลิตภัณฑมวลรวมในเขตเทศบาลนคร
ยะลาประมาณ 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งจังหวัด
เกษตรกรรม จังหวัดยะลามีพนื้ ที่ทงั้ หมด 2,825,673.75 ไร มีพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตรประมาณ 1,550,923 ไร หรือ รอยละ 54.88 ของพืน้ ทีท่ ั้งจังหวัด พืชเศรษฐกิจจังหวัด
ยะลา คือ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง และสมโชกุน สวนขาวไมนับวาเปนพืชเศรษฐกิจเนื่องจาก
พื้นที่เพาะปลูกมีไมมากผลผลิตที่ไดเพียงพอเฉพาะบริโภคภายในครัวเรือน
จังหวัดยะลาจึง
จําเปนตองนําเขาขาวจากจังหวัดสงขลา และพัทลุง
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากของจังหวัด ชวงเวลาที่ใหผลผลิตมากที่สุดคือ
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ชวงเวลาที่ใหผลผลิตนอยสุดคือเดือน มีนาคม-พฤษภาคม โครงสราง
ของตลาดยางพาราประกอบดวยผูขายยาง คือเจาของสวนยาง หรือคนกรีดยาง ผูซื้อหรือพอคา
แบงเปนระดับตางๆ คือ พอคาระดับหมูบานซึ่งเปนที่พึ่งของชาวสวนยางที่ไมไดมีที่ดินทํากินของ
ตัวเอง ผูที่มีผลผลิตนอยหรือรายไดนอย ตองการรายไดวันตอวัน พอคาเหลานี้จะรับซื้อยางภายใน
หมูบานเมื่อไดจํานวนมากพอสมควรแลวจึงนําเขามาขายตอในเมือง พอคาระดับตําบลหรือ
อํ า เภอนอกจากเปดร า นรั บซื้ อยางแล ว อาจรับซื้ อผลผลิ ต ทางการเกษตรอื่น ด ว ย เชนผลไมใ น
ฤดูกาลตางๆ บางรานอาจขายสินคาอุปโภคบริโภคควบคูไปดวย พอคาระดับนี้จะนํายางพาราที่
ซื้อมาสงขายตอโรงงานผลิตยางแผนรมควัน ซึ่งบางคนที่ตองการไดราคาสูงจะนําไปสงใหโรงงาน
ใหญๆในจังหวัดสงขลา พอคาในระดับจังหวัดเปนผูประกอบการขนาดใหญมักตั้งรานในตัวเมือง
หรือทางเขาตัวเมืองโดยมีทําเลสะดวกในการจอดรถยนตสวนตัวของผูขาย หรือรถโดยสารประจําทาง
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ผูประกอบการเหลานี้บางสวนมักทําโรงงานผลิตยางแผนรมควันควบคูไปดวย ราคายางพาราใน
แตละปจะขึ้นอยูกับปริมาณยางที่ออกสูตลาด และราคายางในตลาดโลก
ทุ เ รี ย นเป น พื ช เศรษฐกิ จอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารส ง ออกทั้ ง จั ง หวั ดอื่ น ในประเทศและ
ตางประเทศ แหลงเพาะปลูกทุเรียนที่สําคัญของจังหวัด คืออําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต อําเภอรา
มันและอําเภอยะหา ทุเรียนที่เพาะปลูกในยะลามีพันธุหมอนทอง กานยาว ชะนีและพันธุพื้นเมืองซึ่ง
เรียกกันในทองถิ่นวา“ทุเรียนบาน”เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน เปนฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียน ในการ
นําทุเรียนออกจําหนายมี 2 ลักษณะ คือมีพอคาคนกลางไปซื้อถึงสวนเมื่อผลทุเรียนแกจัด ลักษณะ
ที่ 2 เปนการขายโดยเจาของสวนนําเขามาขายยังตลาดในอําเภอเมือง ซึ่งอาจขายปลีกหรือขายสง
ขึ้นกับปริมาณทุเรียนที่มีอยู ผลผลิตทุเรียนไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป แตถา
หากปใดที่มีปริมาณทุเรียนออกสูตลาดมากราคาทุเรียนจะตกลง
ลองกองเปนพืชเศรษฐกิจสองออกในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศที่ราคา
คอนขางแพง แตเนื่องจาก ป 2545 ปริมาณลองกองที่ออกสูตลาดมีมากจนทําใหราคาตกลงอยาง
ที่ไมเคยเปนมากอนคือ กิโลกรัมละ 20-30 บาท (ราคาปกติจะอยูที่ 50-70 บาท) ซึ่งสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดดวย โดยปกติแลวลองกองจะเก็บในชวง เดือนสิงหาคมกันยายน
ปลูกมากในอําเภอบันนังสตาและธารโต การซื้อขายจะเปนเชนเดียวกับทุเรียนคือมีพอคาคนกลางไป
เหมาซื้อถึงที่สวน หรือเจาของสวนนําออกมาขายที่ตลาดในอําเภอเมือง
คนยะลาจะมีผลไมรับประทานมากในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ซึ่งนอกจากจะมี
ทุเรียน และ ลองกอง แลวยังมีจําหนายเงาะ มังคุด รังแข และผลไมพื้นเมืองอื่นๆ ตลาด ผลไมที่
สํ า คั ญ คื อ ตลาดเมื อ งใหม ข องเทศบาล ซึ่ ง เป น สถานที่ ข ายผลไม ทั้ ง ปลี ก และส ง ช ว งเดื อ น
กรกฎาคม-กันยายนอกจากเปนชวงเวลาที่เกษตรกรมีรายไดดีแลว ยังเปนชวงเวลาที่เจาของราน
คาขายเครื่องอุปโภคบริโภคตางรอคอย เนื่องจากเมื่อเกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งเปนเงินจํานวนมากที่สุดที่ในแตละปของเกษตรกร เกษตรกรเหลานี้จะมีอํานาจใน
การจับจายซื้อของทั้งที่จําเปนและไมจําเปนมากขึ้น รานคาตางๆ ในยานสายกลางและตลาดใน
เขตเทศบาลเมืองยะลา จะขายของไดมากในชวงเวลาดังกลาวนี้
สมโชกุนเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมมากในชวงเวลาประมาณ 15 ปที่ผานมา
ประมาณปพ.ศ.2520 สมโชกุนเขามาในยะลาเมื่อประมาณ 20 กวาปกอน พันธุสมโชกุนมาจากที่
ไหนไมแนชัด บางคนเลาวาเจาของสวนสมเขียวหวานชาวจีนคนหนึ่งไดพันธุสมมาจากเมืองจีน
แลวจึงนํามาทดลองปลูก บางคนเลาวาคนจีนคนหนึ่งไดทําการผสมพันธุตนเขียวหวานขึ้นมา
ทดลองปลู ก จนได สม ที ร สชาติ ดี กลิ่ น หอมเมื่ อนํ า ออกขายแลว พบว า เป น ที่ ชื่น ชอบของลู ก ค า
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ในป จ จุ บั น ส ม โชกุ น ได ก ลายเป น สิ น ค า ในการท อ งเที่ ย วคื อ เป น “ของฝาก”จากจั ง หวั ด ยะลา
แหล งเพาะปลูกสมโชกุนใหญที่ สุดคืออําเภอเบตง ทั้งนี้เนื่องจากเบตงมีสภาพภูมิอากาศและ
สภาพดินที่เหมาะสมแกการปลูกสมมากที่สุด เจาของสวนสมโดยมากจะเปนคนจีน เนื่องจากการ
ปลูกสมตองลงทุนสูง ซึ่งชาวมลายูมุสลิมที่อยูในชนบทมักมีสวนผลไมอื่นๆอยูกอนแลว สวนชาว
มลายูมุสลิมที่ไมมีสวนเปนของตนเองสวนใหญไมมีทุนมากเพียงพอจะมาทําสวนสมได คนจีนที่
เปนเจาของสวนบางสวนจะจางแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาคอยดูแลสวนสม ดวย
เหตุผลคือ อดทนตองานหนัก คาจางต่ํา สมโชกุนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายครั้งใน 1 ป โดย
เจาของสวนจะกะประมาณใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเปนระยะๆ พิเศษในชวงเทศกาลตางๆ เชนปใหม
ตรุษจีน (เดือนมกราคม-มีนาคม) เชงเมง (เมษายน) สารทจีน (เดือนกรกฎาคม) ดังนั้นนับไดวา
สมโชกุนเปนพืชที่มีจําหนายเกือบทั้งป
รายได จ ากผลผลิ ต ทางเกษตรในแต ล ะป ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ ในเมื อ งด ว ย
กลาวคือหากปไหนราคายางและผลไมสูง เกษตรกรมีรายไดมาก กําลังจับจายซื้อสินคาอุปโภค
บริ โ ภคจะมี ม ากขึ้ น ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด ดี ขึ้ น ตามไปด ว ย แต ห ากป ใ ดพื ช ผลทาง
การเกษตรราคาต่ํา เจาของรานคาตางๆในเขตเมืองก็จะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน
สําหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาเนื้อที่ประมาณ 11,875 ไร เปนพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรประมาณ 468 ไรหรือประมาณรอยละ 3 สวนใหญจะเป นสวนผักและยางพารา
ในอนาคตมีแนวโนมวาพื้นที่ทางการเกษตรจะลดลง ดวยเทศบาลจัดสรรพื้นทีไ่ วสาํ หรับการ พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม และการบริการอื่นๆ
เห็นไดวาเศรษฐกิจในแตละระดับจะมีความสัมพันธกันคือ ผลผลิตจากการเกษตรทั้ง
ที่เปนยางพารา และผลไม โดยมากจะนําเขามาขายในเมือง และผูที่นําสินคามาขายไดมีโอกาส
จับจายซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภคตางๆกลับไปบานดวย และดวยในเขตอําเภอเมืองเปนสถานที่ตั้ง
ของสถาบันการศึกษาระดับตางๆมากมาย อีกทั้งยังมีสถานที่ราชการทั้งที่เปนสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ปจจัยเหลานี้มีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในของจังหวัดไดเปนอยางดี
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในจังหวัดยะลาเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน โรงงานแปรรูปไมยางพารา โรงงานอาหาร
กระปองและเครื่องดื่ม โรงงานหินออน โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานทําขนม มีจํานวนโรงงานทั้ง
จั ง หวั ด 359 โรง แรงงานประมาณ 7,539 คน ส ว นในเขตเทศบาล มี โ รงงานจํ า นวน 94 โรง
แรงงาน 1,858 คน
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พาณิชยกรรมและการบริการ ดวยจังหวัดยะลาเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง
จังหวัดชายแดนภาคใต เชน จังหวัดปตตานี นราธิวาส ศูนยกลางธุรกิจการคาอยูในเขตเทศบาล
การประกอบกิ จ การค า ส ว นใหญ เ ป น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ซึ่ ง สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ
สถานประกอบการดา นพาณิชยกรรมและการบริ การเฉพาะในเขตเทศบาลในป 2544 มีดั ง นี้
รานขายของชํา 439 ราน รานอาหาร 513 ราน รานเสริมสวย 168 ราน โรงแรม 15 โรง โรงภาพยนตร
1 โรง และธนาคาร 11 แหง (ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขฯ เทศบาลนครยะลา ป 2544)
ลักษณะทางภู มิ ศาสตร ของเทศบาลนครยะลามีจุดเดนที่ เอื้อตอการพาณิชยกรรม
คือเปนเมืองที่ตั้งอยูในจุดศูนยกลางของโครงขายการคมนาคมขนสงของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยปจจุบันเทศบาลนครยะลาประสบผลสําเร็จจากการทําใหเกิดตลาดกลางผลไมขึ้นใน 3 จังหวัด
ชายแดนใตที่ตลาดเมืองใหม ของเทศบาล นอกจากนั้นเทศบาลนครยะลายังเปนเมืองหนาดานที่
สํ าคั ญเมื องหนึ่ ง ในโครงการร วมมื อทางเศรษฐกิ จระดั บอนุ ภู มิ ภาค หรื อโครงการร ว มมื อ เขต
เศรษฐกิจ 3 ฝาย (IMT-GT) ดังนั้นโอกาสและความสามารถในการพัฒนาจึงมีสูง
ดวยปจจัยทางดานภูมิศาสตรทางธรรมชาติและผังเมืองที่เปนระเบียบ การเปนเมือง
ที่เปนศูนยกลางการศึกษา หนวยงานราชการ และสาธารณสุข ความพรอมในดานสาธารณูปโภค
ความสะดวกสบายในการคมนาคมขนสง ลวนสงผลผลักดันใหเศรษฐกิจของเทศบาลนครยะลา
เติบโต จนไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนคร แตถาหากถามถึงสาเหตุการเติบโตของเศรษฐกิจใน
เมืองยะลาไมวาจะเปนชาวจีน หรือชาวมุสลิมที่ทําการคา และขาราชการฝายปกครองของไทย ตาง
ตอบวาเศรษฐกิจเทศบาลยะลาดีเนื่องมาจากธุรกิจของคนจีน หรืออีกบางคําตอบคือเทศบาลยะลา
มีคนจีนและคนไทยเปนชนกลุมใหญ
กลุมชาติพันธุในเขตเทศบาลนครยะลา
การนิยามความหมายของกลุมชาติพันธุยังคงเปนปญหาที่ถกเถียงกันในวงวิชาการ
อย า งกวา งขวาง ด ว ยคํ า นิ ย ามที่ ยังไมมีข อสรุปนี้ทํ า ใหผูที่ศึ ก ษาเรื่อ งชาติพั น ธุใหค วามหมาย
ตามแนวคิดเรื่องชาติพันธุที่ในปจจุบันแบงออกเปน 2 แนวคิดหลัก คือกลุม Primordialist และกลุม
Circumstantialist (ดูรายละเอียดในบทนํา)
ในเฉพาะส ว นนี้ ผู ศึ ก ษาขอนิ ย ามความหมายกลุ ม ชาติ พั น ธุ ต ามแนวคิ ด ของ
Primordialist เพื่อที่จะนําเสนอภาพความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม ตามที่กลุม Primordialist อธิบายวาแตละกลุมชาติพันธุสรางความเหมือนความตางและ
ความรูสึกรวมกันจากการมีตนกําเนิดหรือบรรพบุรุษเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพรวมกัน เชน
สี ผ ม สี ต า สี ผิว เป น กลุ ม เครื อ ญาติ กัน ตํ า นานและประวั ติศ าสตร ที่ บ อกถึ ง ความเป น มาของ
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กลุมตอมามีการเพิ่มเติมวาควรที่จะเกี่ยวกับการมีภาษาและศาสนาเดียวกันดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้
กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนที่มาของอัตลักษณทางชาติพันธุ การนิยามอัต
ลักษณตามแนวนี้จะสามารถจัดแบงกลุมชาติพันธุใหเห็นอัตลักษณของกลุมชาติพันธุไดอยางชัดเจน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาแบงไดเปน 5 กลุมชาติพันธุคือกลุมชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุ ทธ กลุ มชาวมลายู นั บถื อศาสนาอิ สลาม กลุ มชาวจี น กลุ มชาวไทยมุ สลิ ม และกลุ ม
ชาวอินเดียผูนับถือศาสนาซิกข กลุมคนเหลานี้ในระยะแรกเริ่มตั้งบานเรือนและอยูอาศัยกันเปนยาน
ชาวไทยพุทธหมายถึงกลุมคนที่มีเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธ ในที่นี้แบงกลุม
ชาวไทยออกเปนสองกลุม คือ ชาวไทยที่เปนคนดั้งเดิมในทองถิ่นที่ตั้งบานเรือนในยานถนนธนวิถี
ถนนเทศบาล 1-10 ถนนผั ง เมื อ ง ถนนต า งๆที่ แยกยอ ยระหว า งถนนสิโ รรสกับ แม น้ํ า ป ต ตานี
และบริ เ วณรอบวั ดเมื อ งยะลา ส ว นชาวไทยอี ก กลุ ม ที่ เ ป น ผู ที่ ม าจากที่ อื่ น เช น จั ง หวั ด สงขลา
นครศรีธรรมราช พัทลุงและโดยมากเปนขาราชการในหนวยงานตางๆจะอาศัยที่บานพักของทาง
ราชการซึ่งตั้งอยูในเขตวงเวียน 2-3 และบริเวณใกลสถานที่ราชการตางๆอยางไรก็ตามคนไทยทีม่ า
จากที่อื่นหลายคนสมรสกับคนในทองถิ่น และอีกจํานวนหนึ่งตัดสินใจตั้งรกรากอยูที่ยะลาปจจุบัน
จึงมีการตั้งบานเรือนปะปนกันไปกับคนไทยในทองถิ่น
ชาวมลายูมุสลิมคือกลุมชนที่มีเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลาม ชาวมลายูดั้งเดิม
ในเขตเทศบาลโดยมากจะเปนผูคนที่อพยพมาจากอําเภอตางๆในจังหวัดปตตานี เชน อําเภอ
ยะหริ่ง อําเภอมายอ อําเภอยะรัง อยางไรก็ดีชาวมลายูมุสลิมเหลานี้นับวาเปนคนดั้งเดิมสวนใหญ
ตั้งบานเรือนอยูในยาน“ตลาดเกา” หรือหากดูตามแผนที่จะเปนยานที่อยูระหวางทางรถไฟจนถึง
เขตแดนของอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และบางสวนอยูบริเวณถนนสิโรรสชวงจากโรงพยาบาล
ศูนยยะลาไปถึงเขตสะเตง ในช วงเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมามี ชาวไทยมุสลิมจากที่อื่นเชน
สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง อพยพเขามาอยูในตลาดเกาเปนจํานวนมาก และชาวมลายู
มุสลิมบางสวนไดตั้งบานเรือนปะปนกับชาวไทยพุทธและจีนพุทธมากขึ้น
ชาวจีนหมายถึงกลุมคนที่มีเชื้อสายจีน ชาวจีนแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุมใหญ
เปนชาวจีนที่บรรพบุรุษ(นับขึ้นไป 2-3 รุน) อพยพมาจากทางตอนใตของประเทศจีน และชาวจีน
สวนนอยที่มาจากกรุงเทพฯดวยการเริ่มเขามาคาขาย แลวจึงตั้งรกรากอยูถาวร ชาวจีนนับไดวา
เปนชนกลุมนอยที่สุดในสามกลุม และมักรวมตัวกันอยูในยานการคา และพื้นที่ลอมรอบดวยสถานี
รถไฟยะลา ถนนสิโรรส ถนนพิพิธภักดีจนถึงถนนวงเวียน 3 และมีอีกบางสวนอาศัยอยูบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนยะลาบํารุง (หรือโรงเรียนจีน) คนจีนในยะลาสวนใหญจะเปนจีนฮกเกี้ยน จีน
แตจิ๋ว จีนแคะ จีนไหหลํา และจีนกวางตุง
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คนไทยมุสลิมคือ คนมุสลิมเชื้อสายไทยมักถูกมองวาเปนคนมุสลิมจากที่อื่น เชน สงขลา
พัทลุง นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ คนเหลานี้จะถูกเรียกวาชาวไทยมุสลิมเปนกลุมคนที่เพิ่งเขามาอยู
ใหมในจังหวัดยะลา บางสวนตั้งรกรากอยูยานตลาดเกาประกอบอาชีพคาขายอาหาร โดยจะเปดราน
ประมาณ17.00-23.00น.ที่ยานตลาดเกานั่นเอง อีกบางสวนเปนขาราชการที่ถูกยายมาทํางานใน
พื้นที่กลุมนี้จะอาศัยอยูในบานพักของทางราชการ
ชาวอินเดียหมายถึงกลุมคนเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาซิกขที่มีบรรพบุรุษอพยพ
โยกยายมาจากประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 80 กวาปกอน ปจจุบันมีชาวอินเดียในเขตเทศบาล
นครยะลาประมาณ 50 คน หนาตาคมเขมทั้งหญิงและชาย ผูชายจะโพกผารอบศีรษะ หากเปนวัย
เด็กจนถึงวัยรุนมักจะเกลาจุกกลางศีรษะโดยไมโพกผา สวนผูหญิงจะไวผมยาวและถักเปยเดี่ยว
แตงกายดวยชุดประจําชาติของอินเดีย คือบางคนหมสาหรี บางคนสวมเสื้อยาวคลุมเขา กางเกง
ขายาวลายและสีผาเดียวกันกับเสื้อ มีผาคลุมไหลหรือคลองคออีก 1 ผืน ชาวอินเดียในยะลาสวน
ใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล ตั้งบานเรือนกระจายตัวกันอยูทั่วไป ในอดีตชาวอินเดียประกอบ
อาชีพคาขายหลายครัวเรือน แตในปจจุบันพบวามีชาวอินเดียเพี ยงรานเดียวที่ยังคงคาขายผา
บริเวณใกลยานสายกลาง สวนรานอื่นๆ ไดอพยพโยกยายออกไปอยูถนนสายอื่น บางครอบครัว
ยายไปอยูจังหวัดอื่น
คําเรียกกลุมชาติพันธุตางๆในยะลา
คนมุสลิมในภาษามลายู คนมลายูมุสลิมจะเรียกตัวเองวาออแฆนายู ออแฆแปลวา
คนนายูหมายถึงมลายู ออแฆนายูจึงหมายถึงคนมลายูมุสลิม และจะเรียกคนมุสลิมที่มาจาก
จังหวัดอื่นของประเทศไทยเชน สงขลา นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯวาออแฆอิสแล ไมเรียกรวมวา
ออแฆนายูเพราะไมใชคนมุสลิมที่มีเชื้อสายมลายู สวนคําวามลายูหมายถึงกลุมคนที่มีความเจริญ
หรือมีอารยธรรมสูงแหงแผนดินมลายา (ครองชัย หัตถา 2541:94)
สวนคําวา ”แขก” เปนคําภาษาไทยที่คนชาติพันธอื่นใชเรียกชาวมุสลิมในทองถิ่น
มาเปนเวลานาน เดิมทีชาวมลายูมุสลิมไมไดรูสึกรังเกียจคําดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งยอมรับให
คนตางชาติพันธุเรียกตนเองวา“แขก”ได และบางครั้งก็เรียกก็ใชคํานี้เรียกตัวเองวาแขกเชนกัน แต
ในปจจุบันเมื่อชาวมลายูมุสลิมเรียนภาษาไทยมากขึ้นจึงเขาใจความหมายของคําวา“แขก” มากขึน้
กวาในอดีต ชาวมลายูไมคอยพอใจกับการถูกเรียกวา“แขก”ดวยเหตุผลสองประการตามความหมาย
สองความหมายของคําวาแขกกลาวคือ แขกในความหมายแรกแปลวาผูมาเยือน ชาวมลายูมุสลิม
เปนคนดั้งเดิม เปนคนทองถิ่น เปนเจาของผืนแผนดินแหงนี้ไมใชผูมาอยูใหมหรือผูมาเยี่ยมเยียน
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ประการที่สองแขกนั้นเปนคําที่ใชเรียกผูที่มีเชื้อสายอินเดีย หรือที่รูจักกันวาเปนแขกเทศมาแตเดิม
คนมลายูมุสลิมไมใชคนอินเดียเพราะฉะนั้น “เราไมใชแขก”
ชาวมลายูมุสลิมในปจจุบันรูสึกวา“แขก”เปนคําเรียกที่แฝงความรูสึกดูถูกจึงไมชอบที่จะ
ถูกเรียกวา“แขก”งานวิจัยของรัตติยา สาและ (2544: 144) กลาวถึงพฤติกรรมของนายจางชาวไทย
พุทธตอลูกจางชาวมุสลิมที่แสดงถึงความดูถูก และอคติที่มีตอชาวมุสลิมผานทางการเรียกขาน
ชาวมุสลิมวา“ไอแขกหนาโง” “ไอแขกทําอะไรกินเปน ไดแตเรียกคาไถนั่นหละ” คนจีนและคนไทย
จึงเปลี่ยนไปเรียกชาวมุสลิมวา “คนอิสลาม” ตามที่ชาวมลายูมุสลิมนิยมใชเรียกตัวเอง ซึ่งในความ
เปนจริง“คนอิสลาม”เปนคําเรียกที่ไมถูกตองตามหลักภาษาไทย แตคําวาอิสลามเปนคําที่นิยมใช
กันมากกวาคําวามุสลิม และเปนคําที่นิยมใชกันอยางมากและทั่วทุกภาค แมกระทั่งภาษามลายู
ก็มักเรียกวาภาษาอิสลาม อยางไรก็ตาม คําวา“คนอิสลาม”สรางความพอใจใหกับคนมุสลิม
มากกวาคําวาแขก แตบางครั้งในการพูดคุยกันเฉพาะในกลุมของคนไทยและคนจีน“คนอิสลาม”
ยังคงถูกเรียกวา“แขก”เชนที่ผานมา
“หมาหลายเหยิน” เปนคําภาษาจีนกลางมีความหมายวา คนมลายู คนจีนจะใชคํานี้
ในการกล า วถึ ง คนมลายู มุ สลิ ม ในท อ งถิ่ น ถ า เป น คนมุ ส ลิ ม ที่ ไ ม ใ ช เ ชื้ อ สายมลายู จ ะเรี ย กว า
“หุยเจี้ยวเหยิน” แปลวาคนมุสลิม สวนมากหากมีการเลาเรื่องราวที่แฝงไปดวยอคติตอชาวมลายู
คนจีนจะเรียก “หมาหลายเหยิน” เปลี่ยนไปเปน “ฮวนนา”* ซึ่งเปนภาษาฮกเกี้ยน แปลวาคนพื้นเมือง
คนปา ลาหลัง ไมไดรับการศึกษา มีนัยยะดูถูก “ฮวนนา” สําหรับคนจีนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตจะหมายถึงชาวมลายูมุสลิมเทานั้น ในขณะที่ฮวนนาสําหรับคนจีนในจังหวัดอื่นหรือคนจีน
ในภาคกลางจะหมายถึงคนไทย
คนจีนเปนคําที่ใชเรียกผูที่มีเชื้อสายจีน ในภาษามลายูจะเรียกคนจีนวาออแฆจีนอ
แปลตรงตัวคือ คนจีน ซึ่งโดยมากจะดูจากลักษณะทางกายภาพ คือผิวขาว ตาเล็กและหนังตาชั้น
เดียว คนจีนจะเรียกตัวเองเปนภาษาจีนกลางวา “จงกั๋วเหยิน” ภาษาจีนแตจิ๋ววา “ตึ่งหนังเกี้ย” มี
ความหมายเดียวกันวา คนจีน
ในบางครั้งคนมลายูมุสลิมและคนไทยจะเรียกคนจีนผูชายวา“เถาแก” ความหมายของ
คําวาเถาแกจะหมายถึง เจาของราน หรือนายหาง แตคนชาติพันธุอื่นๆมักจะใชคํานี้เรียกคนจีน
โดยทั่วไป ไมไดใชเรียกเฉพาะผูที่เปนเจาของราน โดยจะใชเปนทั้งสรรพนามบุรุษที่ 2 ในการพบปะ
สนทนากัน และสรรพนามบุรุษที่ 3 เมื่อกลาวถึงคนจีน สําหรับคนจีนผูหญิงมักถูกเรียกวา”เจ”ซึ่งมี
*

ฮวนนั้ง ในภาษาแตจิ๋ว หรือ ฮวนเหยิน ในภาษาจีนกลาง ซึ่งมีความหมายเดียวกัน
คือคนปา หรือคนลาหลัง
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ความหมายวาพี่สาว โดยสวนใหญเมื่อคนไทยและมุสลิมใชคาํ นีจ้ ะไมไดใหความสนใจกับความหมาย
มากนัก เพราะฉะนั้นบางครั้งจึงพบวา“เจ” อายุมากกวาผูเรียก 50-60 ป
คนจีนในยานสายกลางมักไมถูกเรียกวา“เจก” ดังที่คนจีนในทองถิ่นอื่นๆถูกเรียก ซึ่งคํานี้
มักแฝงนัยยะการดูถูกทางชาติพันธุอยูดวย สาเหตุที่คนชาติพันธุอื่นไมนิยมเรียกคนจีนในยานดังกลาว
วาเจกนั้นอาจเปนเพราะคนจีนที่นี่เปนคนที่มีฐานะดี เถาแกจึงเปนคําที่นิยมใชเรียกคนจีนที่นี่มากกวา
คนไทยใชเรียกผูที่มีผิวคล้ําและนับถือศาสนาพุทธ ชาวมลายูมุสลิมเรียกคนไทยวา
ออแฆซีแยแปลตรงตัววาคนไทย ซึ่งคําวา“ซีแย”เทียบเสียงมาจากคําวาสยาม คนจีนจะเรียกคนไทย
วา“ไทกั๋วเหยิน”ในภาษาจีนกลาง สวนในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา“เสี่ยมหลัง”แปลวาคนไทย คําวา
เสี่ยมหลังถึงแมไมมีนัยยะดูถูกมากเทา“ฮวนนา” แตก็ไมมีความนิยมชมชอบนัก โดยเฉพาะในกรณี
ที่ครอบครัวจีนครอบครัวใดมีสะใภหรือเขยเปน“เสี่ยมหลัง” คํานี้จะมีนัยยะดูถูกมากขึ้นทันที
ในภาษามลายูจะมีคําศัพท 2 คํา ที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชาวมลายู
กับผูที่ไมใชมลายู คําแรกคือคําวา“โตะนา”หรือ“โตะนาย”แปลวาเจานายซึ่งหมายถึง ขาราชการ
คํานี้โดยปกติจะมีนัยยะใหเกียรติ แตในบางสถานการณคํานี้อาจมีนัยยะถึงคนที่กลาวถึงวาเปน
“ชนชั้นศักดินา”หรือชอบวางตัวเปนเจาเปนนาย คําศัพทอีกคําคือคําวา “นาแตซีแย” คําวานาแต
หมายถึงสัตว สวนคําวาซีแยคือสยามเปนคําที่ใชในการวากลาวกัน สวนมากจะใชกับคนที่ไมใช
ชาวมลายูมุสลิม ในเวลาที่ใชวาคนมลายูมุสลิมมักใชวาคนที่มีพฤติกรรมทรยศหักหลังผูอื่น
ศาสนาและความเชื่อ
ศาสนาและความเชื่ อของผู คนในเขตเทศบาลออกเป น 4 ศาสนาคื อศาสนาอิ สลาม
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตและศาสนาซิกข สวนความเชื่อพบวาคนจีนมีความเชื่อในเรื่องเทพเจาของจีน
ศาสนาตางๆ จําเปนตองมีศาสนสถานเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
เปนที่พบปะสังสรรคของศาสนิกชนในศาสนาเดียวกันดวย ในเขตเทศบาลนครยะลามีศาสนสถาน
ของศาสนาตางๆหลายแหงดวยกันดังนี้
มัสยิด ศาสนสถานในศาสนาอิสลามคือมัสยิด ซึ่งหมายถึงบานของอัลลอฮฺ เปนสถานที่
ซึ่ ง เป น ศู น ย ร วมในการทํ า กิ จกรรมต า งๆของชาวมุ สลิ ม ทั้ ง ที่ เ ป น ศาสนกิ จกิ จ กรรมทางสั ง คม
วัฒนธรรมและการเมือง(เสาวนีย จิตตหมวด 2527:3) ซึ่งมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมากมัก
ไมอนุญาตใหคนตางศาสนาเขา มัสยิดในเขตเทศบาลเมืองยะลาที่ขึ้นทะเบียนเปนศาสนสถานมีดังนี้
1. มัสยิดยาแมะเราฎอตุลยันนะห จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2496 ตั้งอยูที่
บานตลาดเกา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปนมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ในป 2499
ไดรับเงินบริจาคของประชาชนและรัฐบาลไดใหเงินสนับสนุนขยายมัสยิดออกไป ตอมาในป2522
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รัฐบาลไดใหงบประมาณแผนดิน ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 300 ตารางวาและใหสรางอาคารใหมทดแทนใช
เวลาสราง 4 ป เปดใชในป 2526
2. มัสยิดยาแมะกะปาลอฆือเตะสะเตง จดทะเบียนเมื่อวัน ที่ 11 ธันวาคม 2504
ตั้งอยูที่บานกะปาลอฆือเตาะ หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
3. มั สยิดดารุลมุ ตตากีน บ านปาหงบูโละ จดทะเบียนเมื่อวั นที่ 1 มิถุนายน 2524
ตั้งอยู พงบูโละ หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. มัสยิดดุลอัฮมาดีย (ในเขตเทศบาล) จดทะเทียนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2527 ตั้งอยูที่
บานตลาดยะลา หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มัสยิดแหงนี้ตั้งอยูไมไกลจากยาน
สายกลาง มัสยิดตั้งอยูบนที่ดินของสกุลภูมิณรงค โดยหะยีหะมะ ภูมิณรงคบริจาค ที่ดิน(ที่ดินวากัป)
ใหเปนมัสยิดที่ชาวปากีสถานนิยมไปใช
5. มัสยิดดารุลอิหซาน จดทะเบียนเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2538 ตั้งอยูที่บานบือเสง
นอก ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
6. มั สยิ ด ดารู ล นาอี ม จดทะเบีย นเมื่ อวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2546 ตั้ ง อยู ที่บา นจารู
พัฒนา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
7. มัสยิดนูรุสลาม จดทะเบียนเมื่อวั นที่ 16 กันยายน 2546 ตั้ งอยูที่บานจารูนอก
ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
อยางไรก็ตามวันและเวลาของการจดทะเบียนมัสยิดเหลานี้ไมใขวันที่กอสรางมัสยิด
บางแหงสรางมานานแลว แตเพิ่งจะมาจดทะเบียนเปนมัสยิดเมื่อไมกี่ปที่ผานมาเชนมัสยิดอัฮมาดีย
สรางมาประมาณ 70 ปกอน แตเพิ่งจดทะเบียนอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2527
วัดเปนศาสนสถานในศาสนาพุทธ ใหพุทธศาสนิกชนไดไปประกอบพิธีกรรมตางๆทาง
ศาสนา นอกจากนี้วัดยังเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆและเปนสถานที่สอนศาสนาอีกดวย
วัดในเขตเทศบาลเมืองยะลามีทั้งหมด 5 วัดดวยกัน
1. วัดเมืองยะลา ไดรับอนุญาตใหสรา งขึ้นเมื่อวัน ที่ 17 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2505
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งเปนวัดในป 2506 สาเหตุที่ใชชื่อนี้เนื่องจากวัดตั้งอยูในเขต
เทศบาลเมืองยะลา วัดตั้งอยูเลขที่ 58 ถนนสุขยางค บานนิบง หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา อยูในสังกัดคณะสงฆมหานิกาย (ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 2527:972)
2. วัดยะลาธรรมาราม นายแหง เบ็ญจพฤกษและกํานันหนูเพ็ชร บํารุงหนูไหม เปน
ผู ดํ า เนิ น การสร า งในป 2496 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศตั้ ง เป น วั ด ในป 2500 โดย
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ เ ป น ผู ท รงประทานนาม แต ช าวบ า นนิ ย ม
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เรียกสั้นๆวา “วัดใหม” สังกัดคณะสงฆธรรมยุต ตั้งอยูเลขที่ 41 บานตลาดเกา ถนนวิฑูรอุทิศ 10
หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน 2527:973)
3. วัดเวฬุวัน สรางขึ้นเมื่อพ.ศ. 2453 โดยพระยาพิพิธภักดี (เพิ่ม เตชคุปต) เจาเมือง
ยะลา เปนผูเริ่มกอสรางและใหการอุปถัมภในขณะที่ทานดํารงตําแหนงเจาเมือง วัดเวฬุวันเดิมชื่อ
“วัดปาไผ” ตอมาชาวบานเรียกวา “วัดสะเตง” ตามชื่อหมูบาน และเปนชื่อของตําบลดวย ปจจุบัน
วัดเวฬุวันตั้งอยูเลขที่ 5 บานสะเตง ถนนเวฬุวัน หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
สังกัดคณะสงฆมหานิกาย (กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน 2527:579)
4. วัดนิโรธสังฆาราม ในป2494พระครูพุทธไสยารักษ เจาอาวาสวัดคูหาภิมุขไดชักชวน
ผูศ รัท ธา รว มกัน ซื้อ ที่ดิน สวนยางของชาวมุส ลิม 4 ไร แลว จึง ขออนุญ าตสรา งวัด ตั้ง ชื่อ วัด
นิบ งสัง ฆาราม แตชาวบานนิยมเรียกกันวา “วัดหัวควน” เนื่องจากวัดตั้งอยูบนเนิน คําวาควนใน
ภาษาท อ งถิ่ น ภาคใต ห มายถึ ง เนิ น หรื อ ที่ สู ง ได รั บ อนุ ญ าตให ตั้ ง เป น วั ด เมื่ อ พ.ศ. 2496
พระธรรมโกศาจารย เจ าคณะจั งหวั ดชลบุ รี สมั ย ดํ ารงตํ า แหน งเจ าคณะภาค 9 ได เปลี่ ยนชื่ อ
วัดจาก “วัดนิบงสังฆาราม” เปน “วัดนิโรธสังฆาราม”
วัดนิโรธสังฆารามตั้งอยูเลขที่ 26 ถนนเพชรเกษม ซอยนิโรธ หมูที่ 6 ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา(60 ป พระครูอุทัยวิริยาภรณ 2534:12) พื้นที่ของวัดดานหนึ่งติดตอกับ
สุสานของคนจีน ซึ่งเปนสุสานรวมของคนจีนในจังหวัดยะลา วัดนิโรธสังฆารามจึงคึกคักเปนพิเศษ
ในชวงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงการ “เชงเมง” ของชาวจีน
5 วัดพุทธภูมิวิถี
มูลเหตุที่ไดตั้งวัดนี้ขึ้น ปรากฏวามีหมูบานนิบง ซึ่งอยูใกลกับสถานีรถไฟยะลา อัน
เปนปารกรางอยูเดิม เริ่มมีประชาชนสนใจมาอาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ผูที่อยูหางไกลจาก
หมูบานนิบง ตองเดินทางไปบําเพ็ญบุญที่วัดปาไผ (เวฬุวัน) อันอยูที่ตําบลเดียวกัน แต
ระยะทางหางไกลประมาณ 5 ก.ม. กวาๆ ไมเปนการสะดวก เพราะสมัยนั้นการไปมายังเปน
หนทางเปลี่ยวจึงไดคิดจัดสรางวัดขึ้นใหใกลกับหมูบานที่ตนอาศัย และทั้งเห็นวาที่ดินก็ยัง
ไมคอยมีราคาแพง อาจสรางวัดไดใหมีเนื้อที่กวางขวางได ยิ่งไปกวานี้เมื่อมีวัดเปนชนวนที่
ชักจูงประชาชนใหมาอาศัยอยูมากขึ้น เพราะปกติคนไทยพุทธถาอยูหางวัดก็รูสึกไมคอย
สบายใจ อาศัยเหตุนี้ จึงไดจัดสรางวัดพุทธภูมินี้ขึ้น (ประวัติศาสตร 4 จังหวัดภาคใตและ

คติธรรม 2544:81)
วัดพุทธภูมิเริ่มตนเปนสํานักสงฆ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2474 ตั้งอยูในหมูที่ 6 บาน
นิบง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ศาลเจ า จี น เป น ศาสนสถานในความเชื่ อ เรื่ อ งเทพเจ า ของจี น เป น สถานที่ สํ า หรั บ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามความเชื่อเชนไหวเจาในวันสําคัญตางๆ การทรงเจาและการเสี่ยงทาย
โชคชะตา อนาคต ในศาลเจาตางมักจะเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจาหลายองค แตแต
ละศาลเจาจะมีเทพเจาองคเดียวเปนองคประธาน ศาลเจาในเขตเทศบาลยะลามีดังนี้
1. ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว (มูลนิฉือเซียงตึ้ง) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2485 ตั้งอยูเลขที่ 75
ถนนพุทธภูมิวิถี ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. ศาลเจาแมทับทิม ยะลา (มูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยง) เปดในวันที่ 20 กันยายน 2504
ตั้งอยูเลขที่ 15 ถนนมหาภาส อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
3. ศาลเจาแมกวนอิม (หลังโรงเรียนยะลาบํารุง)ตั้งขึ้นเมือ่ ป 2515 ตัง้ อยูที่ เลขที่ 107
ถนน
5
ธันวา
อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา
4. ศาลเจาแมพระโพธิสัตว (มูลนิธิพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ยะลา)สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2529 ตั้งอยูที่ 63/22 ถ.วิภากุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โบสถคริสตจักรแบบติสตจีนยะลา เปนโบสถในศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท
ที่สรางขึ้นประมาณ45ปกอน ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 100 คน คนที่นับถือศาสนาคริสตนิกาย
โปแตสแตนท ในจั ง หวั ด ยะลาส ว นใหญ เ ป น คนเชื้ อ สายจี น โบสถ แ ห ง นี้ ไ ด รั บ การดู แ ลโดย
คณะกรรมการ7ทานที่สมาชิกทุกคนเลือกมาทํางานเรียกวาคณะมรรคนายก
กิจกรรมของโบสถแหงนี้ คือการสวดนมัสการทุกวันอาทิตย และมีการรวมกลุมเพื่อ
สอนศาสนาใหกับเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีการนัดพบสมาชิกกลุมยอยทุกวันอาทิตย พุธ ศุกร ในแต
ละปจะมีการจัดคายครอบครัวเพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีคุณภาพ จัดคายอนุชนสอนอนุชน และ
เยาวชนเพื่อชักจูงใหกลับใจจากบาปดําเนินชีวิตใหถูกตองและรักสามัคคี กิจกรรมเพือ่ สังคมเนนใน
เรื่ อ งการให ค วามช ว ยเหลื อ เด็ ก กํ า พร า ทั้ ง ทางด า นการศึ ก ษาและฟ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจ โดยทุ ก ป
คริสตจักรแบบติสตจีนยะลาจะรวบรวมเงินสงใหกับบานนกขมิ้นภาคใต ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปน
สถานที่ ดูแลเด็กกําพรา คนชรา และผูหญิงที่ถูกกระทําทางเพศ
ชาวคริสตในจังหวัดยะลามีการติดตอสัมพันธกับชาวคริสตในจังหวัดอื่นโดยมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนผูบรรยายพระธรรมคําสอนในพระคัมภีรไบเบิ้ล มีการจัดคายรวมกัน และมีการ
เยี่ยมเยียนกันระหวางชาวคริสตทั้งในและตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลี และฟลิปปนส
นอกจากโบสถ แ ห ง นี้ ชาวคริ ส ต ใ นจั ง หวั ด ยะลายั ง คงมี โ บสถ อี ก แห ง ในนิ ก าย
โรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยูภายในโรงเรียนมานะศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนในศาสนาคริสต
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วัดสิริคุ รุสิงห สภาเปนวัดอินเดียแหงแรกและแหงเดียวในยะลา วัดแหงนี้เปนวัดใน
ศาสนาซิกข สรางขึ้นเมื่อประมาณ 80 ปกอน ตอมาอาคารหลังเกาไดทรุดโทรมจึงไดรื้อสรางอาคาร
หลังปจจุบันขึ้นเมื่อ 50 ปกอน หากมองจากภายนอกวัดอินเดียเหมือนบานขนาดใหญหลังหนึ่ง
ตั้งอยูที่ตนถนนรวมมิตร ภายในไมมีรูปเคารพ มีกิจกรรมทางศาสนาปละ 4 ครั้ง ศาสนิกชนจะมา
ทําพิธีทางศาสนาที่วัดวันอาทิตย โดยมีพิธีกรรมสวดมนตร ไหวพระ คนสวนใหญที่มาวัดเปนคน
อินเดีย ซึ่งรวมกันเปนกลุมไดโดยการมาพบปะกันที่วัดแหงนี้ และมีการติดตอกับชาวอินเดียที่นับ
ถือซิกขอยูในจังหวัดปตตานี และนราธิวาส อยางไรก็ตามนายกุลดิป ซิงห คานธีเลาวา ปจจุบนั ชาว
อินเดียใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีจํานวนนอยมาก สวนใหญไดอพยพไปอยูที่อื่น บางสวนมา
อยูในพื้นที่ภาคกลาง สาเหตุอาจมาจากปญหาเรื่องการประกอบอาชีพ
การแบงพื้นที่เทศบาลนครยะลา
เทศบาลนครยะลามีการแบงพื้นที่ออกเปน 4 พื้นที่หลัก ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธของชาติพันธุตางๆ พื้นที่สวนแรก เริ่มจากทางเหนือสุดของ
เทศบาล คือ “ตลาดเกา” ซึ่งเปนยานของชุมชนมุสลิมขนาดใหญ แตเดิมตลาดเกาเปนที่อยูของชาว
มุสลิมในทองถิ่น ในปจจุบันประชากรชาวมุสลิมในตลาดเกาเพิ่มมากขึ้น ชาวมุสลิมจากจังหวัดอื่น
เขามาตั้งรกรากประกอบอาชีพขายอาหารเปนสวนใหญ ฝงตลาดเกานอกจากเปนที่อยูอาศัย ยังมี
โรงงานขนาดยอม 1-2 โรง เปนที่ตั้งของมัสยิดกลาง และมีมัสยิดขนาดเล็กอีกประมาณ 4-5 แหง
นอกจากนี้ยังมีศูนยกลางดะวะฮฺของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีโรงเรียนระดับประถมของรัฐบาล
คือโรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคือโรงเรียนธรรมวิทยาอิ สลามซึ่งเปน
โรงเรี ยนนั ก เรี ย นชายล ว นและโรงเรี ย นธรรมวิ ท ยามู ล นิ ธิฝ า ยหญิ ง เป น โรงเรี ย นหญิง ล ว น ใน
ตอนกลางคืนตลาดเกาจะเปนตลาดอาหารอิสลามขนาดใหญ มีรานน้ําชากาแฟ รานขายของชํา
คลินิกแพทยและคลินิกทันตกรรมซึ่ง แพทย ทันตแพทยเปนคนมุสลิม มีแพทยเชื้อสายจีน1คน ราน
ขายของชําและรานขายผลไมบางรานมีเจาของรานเปนคนจีนแตมีจํานวนนอยมาก
ฝงทางใตของทางรถไฟเรียกวา“ตลาด”ที่ประกอบไปดวยตลาดสด ยานสายกลาง ถนน
พิพิธภักดี ซึ่งเปนยานธุรกิจการคา นอกจากตลาดสดแลวรานคาที่เปนอาคารพาณิชยที่ตั้งอยูสอง
ขางถนนสิโรรส ถนนรถไฟ ถนนยะลา ถนนระนอง และถนนพิพิธภักดี ลวนเปนทั้งรานคาและอยู
อาศัยของเจาของราน เจาของรานสวนใหญเปนชาวจีน และบางสวนเปนชาวมุสลิม ฝงตลาดใน
ปจจุบันมีมัสยิดขนาดเล็กหนึ่งแหงสําหรับชาวมุสลิมที่อยูฝงตลาด และพอคาแมคาชาวมุสลิมที่มา
คาขายในตลาดสดเขามาใชละหมาด เนื่องจากบริเวณนี้เปนยานการคาจึงเพียงคึกคักในตอนกลางวัน
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“คุรุ” รูจักกันวาเปนยานการศึกษา บริเวณคุรุคือบริเวณที่นักเรียนและนักศึกษาที่มา
จากตางอําเภอและตางจังหวัดนิยมมาเชาหอพักและบานอยูบริเวณดังกลาว ในตอนกลางคืน
บริเวณนี้เปนยานที่คึกคักมากเทายานตลาดเกา มีรานขายอาหารมากมาย เดิมรานอาหารเปน
รานอาหารคนไทยเปนสวนใหญ แตในปจจุบันรานอาหารมีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เทาตัว
และรานที่เพิ่มขึ้นเปนรานรถเข็นซึ่งตั้งโตะขางถนนของชาวมุสลิม
สถานที่ราชการจะเปนพื้นที่ทางตอนใตสุดของเทศบาลยะลา เปนบริเวณที่คอนขาง
เงียบเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆขางตน เพราะนอกจากจะเปนบริเวณที่ตั้งของหนวยงานราชการ
ตางๆแลว บริเวณดังกลาวยังเปนที่ตั้งของบานพักขาราชการ ผูคนจึงไมพลุกพลานมากนัก
ช ว งเวลา 15 ป ที่ ผ า นมามี ถ นนอีก สายซึ่ ง เป น ที่ รูจั ก ของชาวยะลาในชื่ อ ของถนน
รวมมิตร ยานดังกลาวเปนยานของสถานบันเทิงในยามค่ําคืน เปนถนนที่รวมของคาราโอเกะ ผับ
บาร คาเฟ จึงคึกคักและพลุกพลานเปนพิเศษในเวลากลางคืน
ภาษาในชีวิตประจําวันของชาวยะลา
ภาษาที่ชาวยะลาใชติดตอสื่อสารกันระหวางชาติพันธุตางๆคือภาษาไทยภาคกลาง
ชาวมลายูมุสลิมสวนใหญไมสามารถพูดภาษาไทยทองถิ่นใต (บางคนพูดไดแตเลือกที่จะไมพูด)
แตถาเปนชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดอื่นที่ไมใช 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นิยมพูดภาษาไทยถิ่นใต
กันมากกวาภาษาไทยกลาง
ภาษามลายู ชาวมลายูมุสลิมในทองถิ่นจะใชภาษามลายูทองถิ่นในการสื่อสารกันเอง
ภาษามลายูที่ใชกันในจังหวัดชายแดนภาคใตจะแตกตางกับภาษามลายูกลาง หรือภาษามาเลย
(Bahasa Malay หรือ bahasa) ที่ใชกันในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตรงที่การออกเสียงและ
คํ า ศั พ ท บ างคํ า ในป จ จุ บั น ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ที่ อ ายุ ก ว า 70 ป ขึ้ น ไปส ว นใหญ ไ ม ส ามารถพู ด
ภาษาไทยได โดยเฉพาะอยางยิ่งคนมลายูมุสลิมที่ไมไดอยูในเขตเทศบาล คนมลายูในเขตเทศบาล
สวนใหญพูดภาษาไทยไดชัดเจน แตนอกเขตออกไปคนที่พูดภาษาไทยไดมักพูดไมคอยชัดซึ่ง
บางครั้งจะถูกคนไทยลอเลียน
ภาษาไทยถิ่นใต คนไทยสวนใหญจะสื่อสารกันดวยภาษาไทยถิ่นใต เนื่องจากคนไทย
ในจังหวัดยะลามีภูมิลําเนาจากจังหวัดตางๆในภาคใต สําเนียงภาษาไทยถิ่นใตจึงมีหลากหลาย
คําศัพทสวนใหญจะใชเหมือนหรือคลายกัน ภาษาไทยถิ่นใตที่ใชกันใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
มีคําศัพทบางคําที่ยืมมาจากภาษามลายูเชน คําวา ลากู แปลวาขายดี ซะดะ แปลวาอรอย มอแระ
แปลว า สวยหรื องาม แต คํ า เหล า นี้กํ า ลั ง เริ่ ม หายไป เมื่อ คนหนุม สาวชาวไทยและจี น ในเขต
เทศบาลปจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งพูดภาษาใตไมได สวนคนที่พูดไดมักใชคําศัพทภาษากลางแตใช
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สําเนียงภาษาใต เชน คําวากลับบาน ในภาษาใตเดิมจะพูดวา“หลบบาน” แตปจจุบันอาจพูดวา
“กลับบาน”หรือ“พูดภาษาใต”เดิมพูดวา“แหลงใต”ปจจุบันอาจพูดวา“ผูดใต”
ภาษาจีน คนจีนแบงออกเปน2กลุม กลุมแรกคือคนจีนที่อายุ 50 ปขึ้นไป กลุมนี้เมื่อ
พบปะกันในตลาดมักจะทักทายและพูดคุยกันดวยภาษาจีน หากเปนจีนคนละภาษามักจะใช
ภาษาจีนกลางในการติดตอสื่อสาร แตถาหากเปนคนจีนภาษาถิ่นเดียวกันจะใชภาษาจีนถิ่นนั้นๆ
ในการติดตอสื่อสาร ภาษาจีนในยะลานอกจากภาษาจีนกลาง ยังมีจีนฮกเกี้ยน แตจิ๋ว แคะ ไหหลํา
และกวางตุง สวนคนจีนที่อายุต่ํากวา 50 ป มักจะฟงภาษาจีนได เนื่องจากยังมีปูยา ตายาย หรือ
พอแม ที่ใชภาษาจีนในครอบครัวจึงสามารถเขาใจภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจําวันได แตเวลาพูดจะ
ใชภาษาไทยใตบาง ภาษาไทยกลางบางแลวแตความถนัดของแตละคน
ยานตลาด

ภาพที่ 1 ภาพชุมชนบานนิบง ชุมชนเริ่มแรกของเทศบาลนครยะลา

จากประวั ติ เทศบาลนครยะลาเห็นไดว าเมืองยะลาคึกคักขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลง
เสนทางคมนาคม และการยายเมือง ตั้งแตทศวรรษที่ 2460 ยานสายกลางเปนยานตลาดแหงแรก
ของเมืองยะลาตั้งอยูใกลกับทางรถไฟ ตลาดขายของสดแหงแรกคือตลาดรัฐกิจตั้งอยูทางทิศใตของ
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สถานีรถไฟ หรือที่เรียกกันวาหนาสถานี เมื่อเดินลงจากสถานีรถไฟตัดเขายานสายกลาง (ถนนยะลา
ในปจจุบัน) ซึ่งมีหองแถวไมสองฟากถนน เปดเปนรานคาขายสินคานานาชนิด
ขนานไปกับยานสายกลาง คือถนนพังงาซึ่งสองขางถนนก็เปนที่ตั้งของบานไมหองแถว
ไปตลอดถนนเชนกัน ถนนพังงาจะเปนรานรับซื้อขายยางเปนสวนใหญ ปะปนดวยรานขายของชํา
สุดสายกลางและถนนพังงาจะเปนตลาดแหงแรกและใหญที่สุดในยะลาคือตลาดรัฐกิจ ตลาดขาย
อาหารสด รอบๆตลาดรัฐกิจเปนเรือนไมหองแถวรับซื้อขายยางพารา ขายของชํา และเบ็ดเตล็ด
ยานตลาดเปนพื้นที่สาธารณะแหงเดียวของชุมชนเมืองยะลาในอดีตที่คนชาติพันธุ
ตางๆไดพบปะกันอยางไมเปนทางการ โดยอาศัยโอกาสการมาจับจายซื้อของไดสังสรรคพูดคุย
ถายทอดบอกกลาวขาวคราว และเรื่องราวของคนทั้งในและนอกชุมชน เปนที่เชื่อมโยงเมืองกับ
ชนบทเขาหากันและดวยสภาวะแวดลอมของตลาดรวมทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจ ตลาดจึงเปนพื้นที่
การปะทะสังสรรคที่พรมแดนทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตางๆเจือจางไปบาง ถึงแมในปจจุบัน
มีพื้นที่สาธารณะอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเชน สวนสาธารณะ และสนามกีฬา แตพื้นที่สาธารณะเหลานี้มี
ความแตกตางกับตลาดที่ชาวมุสลิมจํานวนไมมากนักที่นิยมมาใชบริการ หรือถาหากมาใชสวน
ใหญจะใชบริการสนามเด็กเลนและมักจะมาดวยกันหลายครอบครัวหรือมากันกลุมใหญ จึงไมไดมี
กิจกรรมรวมกับคนอื่นๆ ที่มาใชพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นตลาดจึงเปนแหลงพบปะของผูคนตางกลุมชาติ
พันธุที่ดีที่สุด “...ทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุมชาติพันธุเหลานั้นมิไดมีคานิยมทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน
ที่ใชรวมกัน มีเพียงสิ่งเดียวที่มีรวมกัน คือ ประโยชนในยานตลาด (market place) ...” (จักรพันธุ
ขัดชุมแสง 2543:4)
ในงานของรัตติยา สาและ (2544:144) เรื่องการปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกที่ปรากฎ
ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส กลาวไวในตอนหนึ่งวา “โอกาสที่มุสลิมและไทยพุทธจะมี
การพูดคุย (chatting) ดวยก็เมื่อมีความสนิทสนมชิดและไดรูจักกันพอสมควรเทานั้น ซึ่งมักปรากฎ
ในสถานที่ตางๆ เชน ที่โรงเรียน รานกาแฟ ที่รานคาในตลาด ซึ่งถาเปนรานคากันแลวก็พูดกันได
ทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องการคาขาย เรื่องคาไม คายางพาราหรือแมแตเรื่องการบานการเมือง”
กลุมชาติพันธุในยานตลาดในอดีต
สมัยกอนนั้น ไทยอิสลามจะไมเขามาอยูในเมือง คนพื้นเมืองจะอยูตามหมูบานชุมชน
เล็กๆ ผูคนจะอยูกันตามตําบลไกลๆ ตามปาตามเขา ตามตะเข็บชายแดน ชนเชื้อสายจีนจะเกาะ
กลุมอยูตามหุบเขาที่หางไกลความเจริญ แมแตคนพื้นที่จะเกาะกลุมกันเปนกลุมเล็กๆ ตามพื้นที่
ตางๆที่เปนปาเขาเชน เผาซาไก(เงาะปา)ตามถ้ําตางๆตามน้ําตกลําหวยและลําธารที่มีน้ําไหลผาน
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ซึ่ง มีทั้ ง ชนพื้น เมืองชนพื้ นที่ ที่ เปนอิ สลาม คนจีน ชนตามทอ งถิ่น ทุรกั นดาร (ประวัติ พ ระรัฐกิจ
วิจารณ สวาสดิ์ ณ นคร ม.ป.ป.:19)
ตอมาเมื่อมีการสรางบานเรือนขึ้นใกลกับทางรถไฟ ผูคนจึงเริ่มอพยพเขามาจับจองที่ดิน
หรือเชาบาน เพื่อทําการคา และเปนที่อยูอาศัย เจาของกิจการเล็กๆ พอคาแมคาในยานตลาด
ยะลาคือชาวจีนซึ่งสวนมากเปนชาวจีนอพยพจากเมืองจีน เลากันวาเมื่อจะติดประกาศใดในตลาด
เจาของตลาดตองมาขอใหชาวจีนที่รูภาษาไทยชวยเขียนประกาศเปนภาษาจีนให ชาวจีนในตลาด
เมื่อสื่อสารกันระหวางชาวจีนจะพูดภาษาจีน คนที่เชาแผงขายของในตลาดรัฐกิจเปนคนจีนเกือบ
ทั้งหมด สวนพอคาแมคาที่วางสินคาขายอยูรอบนอกของตลาดบนทางเทาเปนชาวมลายูมุสลิม
จากหมูบานอื่นๆ สินคาของชาวมลายูมุสลิมเปนที่นิยมมากกวาสินคาในแผงเพราะราคาถูกกวา
อยางไรก็ตามผูคนที่มาจับจายสินคาที่นี่เปนคนไทย และคนจีนเกือบทั้งหมด เนื่องจากตลาดแหงนี้
มีแผงขายหมู

ภาพที่2 ภาพขบวนพาเหรดของชาวจีนในยานตลาด เมืองยะลา เมื่อประมาณ 40 ปกอน

ตลอดสายกลางเจาของที่ดินคือชาวมลายูมุสลิมที่มีภูมิลําเนาดั้งเดิมจากปตตานี ได
เขามาจับจองที่ดินบริเวณนี้กอนที่”นิบง” จะกลายเปนเมือง ไมเปนที่แนชัดวาคนจีนไดมาขอเชาที่
และสรางบานหองแถวเอง หรือเจาของที่ดินไดสรางบานหองแถวใหคนเชา เจาของรานคารอยละ
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90 เปนชาวจีนทั้งที่มาจากเมืองจีนหรือคนจีนที่เกิดในเมืองไทยหรือคนจีนที่มาจากกรุงเทพฯ ชาว
มุสลิมที่เปนเชื้อสายเจาของที่ดินไดเปดรานคาขายประมาณ 3-4 ราน และ รานขายของของชาว
อินเดียที่นับถือฮินดูผูถูกเรียกวา “แขกเทศ” อีก 3 ราน ลูกคารานคาเหลานี้มีทั้งชาวจีน ชาวไทยและ
ชาวมลายูมุสลิม เนื่องจากสินคาไมใชสินคาที่ขัดกับหลักศาสนา และไมมีรานคาใหเลือกมากนัก
ตลาดที่ชาวมลายูมุสลิมนิยมไปจับจายซื้อของคือตลาดนัดขางทางรถไฟ ซึ่งแรกเริ่ม
เปนเพียงตลาดนัดที่เปดขายประมาณ 3 วัน ตอหนึ่งสัปดาห ตอมาไดกลายเปนตลาดถาวร ชื่อวา
ตลาดเสรี ตลาดเสรีเ ปน ตลาดของเอกชนเชน เดียวกั บตลาดรัฐกิจ มีนายสมพงษ นิโลบลเปน
เจาของและมีผูจัดการชื่อนายเสรี (ไมทราบนามสกุล) ตลาดจึงมีชื่อตามผูจัดการ ตลาดเสรีไดชื่อ
วาเปนตลาดที่ขายสินคาราคาถูก คนขายสวนใหญเปนชาวมลายูมุสลิมทั้งที่เปนคนในเทศบาล
และคนที่มาจากหมูบานตางๆ ลูกคาของตลาดนี้คือชาวมลายูมุสลิมเปนหลัก มีชาวจีนที่อยูฝง
ตลาดเกาบางเล็กนอย ชาวจีนและคนไทยฝงสายกลางไมคอยนิยมไปตลาดเสรีมากนักทั้งที่สินคา
ราคาถูก ดวยความรูสึกวาสินคาและบริเวณตลาด “สกปรก”
เห็นไดวาในพื้นที่การคาตั้งแตอดีตชาวจีนเปนผูครอบครอง และเปนชนกลุมใหญของ
ยาน ปะปนไปดวยชาวมลายูมุสลิมและชาวอินเดียซิกข ไมมีคนไทยอยูในพื้นที่ดังกลาวเลย คนไทย
มักเขามาในพื้นที่นี้ในฐานะผูซื้อเทานั้น
ตอมาราวตนทศวรรษที่ 2500 การรถไฟไดจัดสรางตลาดรถไฟและเปดประมูลที่ดิน
ใหเอกชนสรางตึกแถวเพื่อใชในการทําธุรกิจการคาขึ้นมา เมื่อตลาดสรางเสร็จปรากฎวาไมมีพอคา
แมคาไปขายของที่ตลาดของการรถไฟ เทศบาลและการรถไฟพยายามผลักดันใหคนขายของใน
ตลาดรัฐกิจไปจับจองแผงคาขายที่ตลาดจนกระทั่งมีขัดแยงกันขึ้น แตในที่สุดตลาดสดไดยายไป
ตั้งอยูที่ตลาดของการรถไฟจนกระทั่งปจจุบัน
ถึงแมวาตลาดสดจะยายไปจากตลาดรัฐกิจ และถนนพังงาจะซบเซาลง*แตสายกลาง
ยังคงเปนยานธุรกิจการคาของเทศบาลยะลา ภายหลังจากอดุลย ภูมิณรงคลงเลนการเมือง ที่ดิน
ซึ่งเปนมรดกตกทอดถูกแบงขายใหกับชาวจีนบางคน เพื่อนําเงินไปใชในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตามที่ดินกวาครึ่งหนึ่งในสายกลางยังคงตกทอดสูลูกหลานชาว
มุสลิม 3 คนที่เขามาจับจองที่ดินในยานสายกลางเมื่อครั้งแรกสรางเมือง

*

ดวยสาเหตุที่แขวงการทางสรางอาคารพาณิชยบนถนนสิโรรสซึ่งกลายมาเปนถนนสาย
หลักของยะลา ที่ตัดยาวไปถึงจังหวัดปตตานี ทําใหทําเลทางการคาเปลี่ยนแปลงไป เจาของรานคา
ตางๆจากถนนพังงาและบางสวนจากยานสายกลางไดโยกยายไปตั้งรานที่ถนนสิโรรส
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ตนป 2520 เชาตรูของวันที่สามของการฉลองตรุษจีนไดเกิดไฟไหมขึ้นที่บานหลังหนึ่ง
(บนถนนระนอง) ดวยการวางผังเมืองที่สวยงามตามแบบตารางหมากรุก บานที่เปนหองแถวทุก
หลังจะมีหลังบานชนกับบานอื่น หางเพียงแคตรอกคนเดินกวางประมาณ 4 เมตรและบานใน
บริเวณดังกลาวเปนบานไมเกาที่มีตั้งแตสมัยสรางเทศบาลยะลาของพระยารัฐกิจวิจารณ ไฟจึงไหม
ลามอยางรวดเร็ว เผาบานเรือนในสายกลางทั้งหมด ไปถึงถนนพังงา และถนนระนอง เหลือบานไม
ที่หลังคาเตี้ยกวาบานหลังอื่นไมกี่หลังซึ่งยังคงอยูถึงปจจุบัน
ภายหลังไฟไหม เทศบาลไดขอความรวมมือจัดทําผังเฉพาะบริเวณที่เกิดเพลิงไหมโดย
ใหรวมกันสรางอาคารพาณิชย 2 ชั้นตามแบบของเทศบาลเพื่อความสวยงามและเพื่อเปนไปตาม
ผังเมืองเดิม 1 ปตอมารานคาตางๆไดเปดดําเนินกิจการคาขายเชนเดิม แตรานคาบางรานได
เปลี่ยนเจาของเปนชาวมุสลิมซึ่งเปนลูกหลานของเจาของที่เดิม ยานสายกลางยังคงเปนยาน
การคาของผูคนที่อาศัยอยูในยะลาหรือจังหวัดใกลเคียงตอมาจนปจจุบัน เจาของรานคาแหงหนึ่ง
เปนหญิงชาวมุสลิมใหเหตุผลวาเพราะถนนเล็กงายตอการเดินจับจายซื้อของ
ความเปลี่ยนแปลงแหง ยุคสมัยและปฏิสัมพัน ธของกลุมชาติพัน ธุตางๆใน
ปจจุบัน
เมื่อยา ยตลาดจากตลาดรั ฐกิจไปที่ตลาดรถไฟมี ชาวมุสลิมเขาไปค า ขายมากขึ้น
เพราะชาวมุสลิมหลายคนมีโอกาสไปจับจองที่ดินและสรางตึกแถวหนาตลาด แผงขายของใน
ตลาดใหเชาในราคาที่ไมแพง ชาวมุสลิมมีโอกาสเขามาทําการคามากขึ้น ตลาดรถไฟแบงพื้นที่
ออกเปน 4 แผงใหญ แผงที่อยูใกลทางรถไฟมากที่สุดคือแผง 4 เรียกกันวาตลาดเนื้อ คนขายกวา
ร อ ยละ 95 เป น ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ตลาดเนื้ อ ไม ไ ด ข ายเนื้ อ วั ว เพี ย งอย า งเดี ย วแต มี อ าหารสด
อาหารแหง ผลไม เสื้อผา และผาพื้นเมืองเชนผาโสรง ผาปาเตะ สิ่งที่ไมมีขายในตลาดนี้คือเนื้อ
หมู สินคาเกี่ยวกับการไหวเจา และไหวพระเชนธูปเทียน ถังสังฆทาน ผาสบงจีวร ลูกคาสวนใหญ
เปนชาวมลายูมุสลิม และภาษาที่ใชในการตอรองสินคาบริเวณนี้คือภาษามลายู สวนแผงที่ 3,2,1
เปนตลาดหมู คนขายสวนใหญเปนคนไทยและคนจีน ลู กคาส วนใหญเปนคนไทยและคนจีน
เชนเดียวกัน ชาวมุสลิมไมนิยมมาจับจายใน 3 แผง ดังกลาวดวยเหตุผลเดียวกับที่คนมุสลิมใน
อดีตไมจับจายของในตลาดรัฐกิจ คือ มีแผงขายหมู และสินคาราคาแพง คนขายของใน 3 แผงนี้
พูดภาษามลายูไดเล็กนอย เจาของรานคาชาวจีนเกาแกรานหนึ่งบอกวา คนจีนในตลาดพูดภาษา
มลายู ไ ด ม ากน อ ยขึ้ น อยู กั บ ว า ร า นเขาอยู ห า งจาก”ตลาดเก า ” และ “ทางรถไฟ” มากแค ไ หน
เนื่องจากฝงตลาดเกาเปนที่ยานอยูอาศัยของชาวมลายูมุสลิม และทางรถไฟในอดีตนั้นเปรียบได
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กับเสนแบงพื้นที่ระหวางชาวมลายูมุสลิม กับชาวจีนและชาวไทย* คนจีนที่อาศัยอยูในหรืออยูใกล
ชุมชนมุสลิมจะมีโอกาสในการปฎิสัมพันธกับชาวมลายูมุสลิม รวมทั้งมีโอกาสและความจําเปนใน
การเรียนรูภาษามลายูมากกวาผูที่อยูไกลชุมชนชาวมลายูมุสลิม ดังนั้นชาวจีนที่อยูที่ตลาดเกาจะ
ฟงและพูดภาษามลายูไดมากที่สุด รองลงมาคือชาวจีนที่อยูใกลกับตลาดเกาหรือสถานีรถไฟ สวน
คนที่อยูไกลออกไปจากตลาดพูดไดเล็กนอยหรือไมไดเลย
ตลาดเสรีไดเลิกกิจการไปเมื่อป 2540 แตเนื่องจากเกิดปญหาวาแมคาพอคาไมมีพื้นที่
ในการคาขาย ตลาดเสรีแหงใหมจึงเปดขึ้นมีขนาดเล็กกวาเดิมยังคงอยูทางดานเหนือของสถานี
รถไฟแตตั้งอยูกอนถึงสถานีรถไฟ อยางไรก็ตามตลาดเสรีแหงใหมไมคึกคักเทาตลาดเดิม

ภาพที่3 ภาพ“กะนิ” ขายพวงมาลัยที่ตลาดรถไฟ ราคายอมเยา

*

ในปจจุบันทางรถไฟไมไดมีความหมายเชนที่กลาวมาอีกแลว เนื่องคนมลายูมุสลิมได
เคลื่อนยายเขามาตั้งบานเรือนในฝงตลาดมากขึ้น และการเขามาตั้งบานเรือนปะปนกันในฝงตลาด
ไมไดมีนัยยะถึงความสามารถทางภาษามลายูของคนจีนอีกตอไป
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ประกอบกับมีตลาดเทศบาลแหงใหม เรียกวาตลาดเมืองใหม*ซึ่งรองรับแมคาพอคาได
จํานวนมาก และเปนตลาดผลไมที่ทางเทศบาลยะลาพยายามผลักดันใหเปนตลาดศูนยกลางซื้อ
ขายผลไมของจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาสและสงขลา ตลาดใหมแหงนี้จึงมีขนาดใหญที่สุดใน
จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง จะเป ด ขายอย า งคึ ก คั ก ในช ว งเวลาเย็ น ทํ า ให ต ลาดสดในช ว งเช า ยั ง คงมี
ความสําคัญตอคนในทองถิ่นอยูเชนเดิม
ยานสายกลาง
ศรีศักร วัลลิโภดม (2531:34) ไดใหความเห็นเรื่องการเกิดเมืองในทองถิ่นตางๆวา คน
จีนมีบทบาททําใหเกิดบานตลาด ซึ่งกลายเปนที่อยูอาศัยของคนในเมืองขึ้น เมืองในอดีตเกิดขึ้น
จากความปลอดภัย ดังนั้นการตั้งเมืองเมื่อแรกจะคํานึงถึงทําเลที่สามารถปองกันขาศึกศัตรูได
ในสมัยหลังๆ เมืองจะสรางตามที่ตั้งของจวนเจาเมือง ตามมาดวยยานรานคา และที่อยูอาศัยของ
พวกพอคา สิ่งที่ตามมาคือวัดและศาสนสถานตางๆ เมืองในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นมากในปลาย
กรุงศรีอยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทร กลาวไดวาเมืองตางๆในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ยังคงเปนศูนยกลางของจังหวัดและอําเภอสวนใหญเกิดขึ้นเชนที่กลาวมา
ดวยเมืองยะลาเปนเมืองใหม เริ่มสรางในสมัยรัชกาลที่ 6 จุดเริ่มของการสรางบาน
แปงเมืองของเมืองยะลาจึงแตกตางไปจากการตั้งเมืองที่กลาวมาตรงที่เมืองยะลาไมไดเกิดตาม
จวนเจ าเมือง แตเปน ชุมชนเมืองที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงเสนทางคมนาคม คือการเกิด
เมืองขึ้นตามทางรถไฟ จวนเจาเมืองและสถานที่ราชการไดยายตามมาภายหลัง สวนคนจีนแม
ไมไดเปนเจาของที่ดินแตเปนผูมีบทบาทสําคัญตอยานตลาดในเมืองยะลา เชนเดียวกับการเกิด
ของเทศบาลนครหาดใหญกลาวคือ ผูที่เขามาริเริ่มสรางบานแปงเมืองประเมินวาชุมชนแหงนี้จะมี
ความเจริญ และเปนทําเลที่ดีสําหรับทําการคา
เทศบาลนครหาดใหญเดิมมีชื่อวา“บานโคกเสม็ดชุม” เนื่องจากมีสภาพเปนโคกเต็มไป
ดวยตนเสม็ดชุม ขุนนิพัทธจีนนคร (เจียกีซี) ผูรับชวงสรางทางรถไฟสายใต-กรุงเทพฯ คาดการณวา
เมื่อทางรถไฟสรางเสร็จแลว บานโคกเสม็ดแหงนี้ตอไปจะกลายเปนชุมทางดานคมนาคมทั้งทาง
รถไฟและรถยนตนาจะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคใตดวย จึงไดซื้อที่ดิน
*

ตลาดเมืองใหมเปนตลาดของเทศบาล วัตถุประสงคเริ่มแรกเทศบางตองการยาย
ตลาดสดจากตลาดรถไฟมาอยูที่ตลาดเมืองใหม ดวยตองการลดปญหาการจราจร แตไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ตลาดเมืองใหมจึงกลายเปนตลาดผลไมขนาดใหญ และเปนตลาดสดในตอนเย็น
พอคาแมคาสวนมากเปนชาวมุสลิม ลูกคาเปนกลุมชาติพันธุตางๆ
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บริเวณบานโคกเสม็ดเอาไว 50ไร แลวทยอยสรางหองแถวขึ้นเรื่อยมา เมื่อทางรถไฟสรางเสร็จพื้นที่
ดังกลาวไดกลายเปนสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ เจริญขึ้นเรื่อยจนเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ
เทศบาลหาดใหญไดพัฒนาจากเทศบาลตําบล เปนเทศบาลเมือง และเทศบาลนครตามลําดับ
และไดกลายเปนศูนยกลางการคาและธุรกิจจริงดังที่ขุนนิพัทธจีนนครคาดไว (สุทธิวงศ พงศไพบูลย
ดิลก วุฒิพาณิชย และประสิทธิ์ ชิณการณ 2544:120)
ความแตกตางของเมืองยะลาและหาดใหญอยูที่เจาของที่ดินในยานการคาของยะลา
ไมใชคนจีนดังเชนในหาดใหญ ดังนั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ยานการคาในยะลาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปรวดเร็วเห็นไดชัดเจนและแตกตางจากหาดใหญ ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
ชื่อยาน“สายกลาง”เกิดขึ้นเมื่อไรไมแนชัด คนยะลาบางคนสันนิษฐานวาเนื่องจาก
ยาน“สายกลาง”เปนศูนยกลางการคาของเมืองยะลา จึงนิยมเรียกกันวา“สายกลาง”บางคนเลาวา
นาจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรางถนนใหญ 2 สายเมื่อประมาณป 2504 คือถนนสิโรรสและถนน
พิพิธภักดีขนานกันไป โดยมีถนน“มิใชสาธารณะ”ซึ่งตอมาชื่อวา”ถนนยะลา”เปนถนนคั่นอยูกลาง
ระหวางถนน 2 สายนั้น ผูคนจึงเรียกยานการคาแหงนี้วา“สายกลาง”
ตลาดรัฐกิจเปนตลาดแหงแรกของยะลา เมื่อพระรัฐกิจสรางตลาดขึ้นมานั้น ในยะลา
ยังมีผูคนอาศัยอยูไมมาก ตลาดของพระรัฐกิจจึงไมมีคนมาขายและจับจายมากนัก พระรัฐกิจไป
ชักชวนคนตามหมูบานตางๆใหนําสินคามาขาย โดยการจัดตลาดนัดไปตามที่ตางๆ เขาไปพบผูนํา
ของหมูบานทั้งมุสลิม ไทย และจีน แลวจึงปาวประกาศเชิญชวนใหผูคนตามทองที่ตางๆ นําพืชผัก
หรือของพื้นเมือง สินคาตางๆที่มีมาขายที่ตลาดของพระรัฐกิจ
ท า น (พระรั ฐ กิ จ ) คิ ด กุ ศ โลบายเรี ย กคนเข า เมื อ ง โดยการจั ด ตลาดนั ด ไปตาม
ทองถิ่นตางๆ เขาหาผูใหญทางไทยอิสลาม ผูใหญชนเชื้อสายจีน ผูเฒาผูแกในพื้นที่ สมณะ
ชีพราหมณ พระรัฐกิจวิจารณเปนผูที่ชอบเดินปา ทานเอารถยนตเขาทุกพื้นที่ บางที่รถยนต
เขาไมได ทานก็เดินเขาไปหาถึงบาน ถึงตําบล ตามหุบเขา ตามปา ตามตะเข็บชายแดน ทุก
พื้นที่ทานปาวประกาศใหไดยินไปทั่ว ขอพบ ขอนัด เชิญชวน ทานมาดีอยางมิตร มาอยาง
ญาติ มาเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่ขาดแคลน เชิญชวนใหนําสินคาหรือนําของพื้นที่
บาน ออกมาขายพืชผักและผลไม คนละเล็กละนอยตามสภาพที่มี สิ่งที่ขาดแคลนทานจะ
นํามาชวย ขอใหออกมารวมใจกันเปนการชักนําใหผูคนออกมาพบปะสังสรรค เมื่อทุกคน
เขาใจตางตื่นตัวมากขึ้นโดยเฉพาะไทยอิสลาม ชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองเชื้อสายจีน ตามถิ่น
ทุรกันดาร ชนหนาถ้ํา ..... ผูคนเริ่มตื่นตัวออกมาพบปะกัน หันหนาเขาหากัน ปรึกษาหารือ
กัน ชวยเหลือกัน รักกันเหมือนพี่นอง เหมือนญาติสนิทมิตรสหาย กอนจะออกจากบาน
หรื อ ตํ า บลที่ อ ยู ต ามป า เขาที่ ก ว า งใหญ ก็ จ ะกู กั น ให รู ว า บ า นนี้ หมู บ า นนี้ จ ะไปแล ว อี ก
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หมูบานหนึ่งไดยินก็จะตอบเสียงดังเปนทอดๆตามแนวหมูปาหมูบานหรือชุมชนเล็กๆ เมื่อ
ทุกคนเขาใจเจตนาดีของทาน ทุกคนตางตื่นตัวกันมาก ตางนําสิ่งของเทาที่มีตามทองถิ่น
ทุรกันดาร มีผลหมากรากไมตามพื้นบาน ตามปาเขา ขาวปลาอาหาร คนละสิ่งสองสิ่ง ตาง
นํามาขายตามมีตามเกิด บางก็นําสินคาออกมาแลกเปลี่ยน บางก็เอาพืชผักตามปาไปใส
กระจาดบาง ชะลอมบาง กระเดียดเขาเอว คนเชื้อสายอิสลามจะทูนสินคาตางๆ ไวบนหัว
และสามารถเดินไดเร็วมาก โดยไมตองจับของที่วางไวบนหัวเลย ชนเชื้อสายจีนจะใสคาน
หาบขนสินคาดวยเกวียน จากตําบล หมูบานตางๆ เดินตามกันเปนทิวแถวอยางคึกคัก เปน
ที่ตื่นตาตื่นใจของคนในทองถิ่นและตําบลใกลเคียง
.......พระรัฐกิจวิจารณทานไดยืนบนรางสูงกลางตลาดนัด ทานพูดดวยภาษาทองถิ่นและ
ใหผูชวยของทานแปลเปนภาษายาวี แปลเปนภาษาจีน ภาษาทองถิ่น ขอบใจลูกหลาน พี่
นอง ญาติสนิท มิตรสหาย และทานผูใหญ ผูเฒาทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ที่มาตามคําเชิญ
ของทาน เมื่อความฝนของทานเปนจริง ตลาดนัดของทานก็คอยเคลื่อนเขาสูหมูบานนิบง
คนเชื้อสายจีน และชนเชื้อสายอิสลามเริ่มเขามาอยูในหมูบานนิบง ซื้อหองแถวของทาน
บาง เชาหองแถวของทานบาง ทานเลยไดเพื่อนไดมิตรติดตามมาอยู หมูบานนิบงเลยเปน
ชุมชนใหญ……” (ประวัติพระรัฐกิจวิจารณ สวาสดิ์ ณ นคร ม.ป.ป.:60-61)

จากคําบอกเลาของชาวจีนหลายคนเลาตรงกันวา ชาวจีนเปนผูเชาแผงในตลาดรัฐกิจ
เกือบทั้งหมด ปายประกาศของตลาดจะเขียนเปนภาษาจีนเพื่อใหผูเชาอาน ดวยคนจีนที่ขายของ
ในตลาดเปนคนจีนที่มาจากเมืองจีน ไมใชลูกหลานคนจีนที่เกิดในเมืองไทย ภายในตลาดจะมีแผง
ขายเนื้อหมู ดังนั้นคนมุสลิมจึงไมคอยนิยมมาจับจายซื้อของที่ตลาดแหงนี้ แตมีพอคาแมคาชาว
มุสลิมมาวางขายสินคาจําพวกพืชผักผลไมและหัตกรรมพื้นบานเชน เสื่อ กระสอบ และเครื่องจักสาน
พอคาแมคามุสลิมเหลานี้จะวางสินคาบนทางเดินรอบนอกของตลาดโดยใชกระสอบ กระดาษ
หนังสือพิมพ ผายาง หรือกระจาดลองรับสินคา สินคาของชาวมุสลิมมักเปนสินคาที่ราคาถูกกวา
สินคาชนิดเดียวกันที่คนจีนขาย
ชาวจีนนิยมซื้อสินคาของชาวมุสลิมมากกวาสินคาของคนจีนดวยกัน ดวยราคาที่ถูก
กวา และคนมุสลิมในสมัยกอนยังไมรูจักมาตราชางตวงวัด และขายสินคาที่มีคุณภาพตางกันใน
ราคาที่ เทากัน ทําใหผูซื้อชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญดานการคาขายมากกวาไดโอกาส ในการเลือก
สินคาคุณภาพดี และตอรองราคาในราคาที่ถูก “เมื่อกอนซื้อของกับคนอิสลาม เขาคิดเงินไมเปน
ขายผลไม พวกเงาะ หรือสม ใชนับลูกขาย 100 ลูกเทาไหร ถาขายมากก็จะบวกเลขไมถูก ถึงคนทีม่ ี
ตราชางก็เรา(คนจีนผูซื้อ)ตองดูให เราจะตองบวกให จายเงินใหและคิดเงินทอนให อยางผลไมก็
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ไมรูจักคัดวาลูกใหญขายราคาหนึ่ง ลูกเล็กขายราคาหนึ่ง ใกลเสียขายราคาหนึ่ง ก็ใสปนกันมา
แทนที่จะไดกําไรมากขึ้นก็ไมได แตเดี๋ยวนี้ไปเอาเปรียบขายไมไดเขามีเครื่องคิดเลขแลว”

ภาพที่4 ภาพปายชื่อรานสามภาษา รานทองแหงนี้เปดขายทองมาตั้งแตปพ.ศ. 2521

เมื่อประมาณ 40 ปกอนชาวมลายูมุสลิมประกอบกิจการคาขายในยานสายกลาง
ประมาณรอยละ 5 คือประมาณ 6 รานในจํานวนรานคาประมาณ 115 ราน แตในปจจุบัน (พ.ศ.
2546) คนมุสลิมเปนเจาของรานคา 28 รานในจํานวนรานทั้งหมด 106 ราน (นับรวมรานคาใน
ถนนระนองดวย) คิดเปนรอยละ 28 สาเหตุที่มีรานมุสลิมมากขึ้น เนื่องจากภายหลังจากไฟไหม
ใหญในป 2520 ชาวจีนไดทําสัญญากับเจาของที่ชาวมุสลิมวาจะเปนผูปลูกสรางอาคารรานคาขึ้น
และจะจายคาเชาที่ใหกับเจาของที่ในราคายอมเยา สัญญามีอายุเวลา 20 ป และเมื่อหมดสัญญา
ชาวมุสลิมเจาของที่ดินบางคนไมยินยอมใหคนจีนเชาตอ โดยใหเหตุผลวาจะเขามาประกอบ
กิจการเอง ซึ่งในความเปน จริง สวนใหญก็เ ปนเชนนั้น แตมีบางรานเจาของที่ดินใหชาวมุสลิม
ดวยกันเชาทําการคา
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ศาลาละหมาด

ถนนพังงา

ถนนระนอง

ถนนยะลา

ถนนรถไฟ

หมายถึงรานคาชาวมลายูมสุ ลิม
หมายถึงรานคาชาวอินเดีย
หมายถึงรานคาชาวจีน

แผนที่ที่ 2 แผนที่ยา นสายกลางเมื่อประมาณ 40ปกอ
 น
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ในปจจุบันจํานวนรานคายานสายกลางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางเนื่องจากรานบาง
รานไดรวมอาคารพาณิชยสองหลังเขาดวยกันเพื่อรานมีขนาดใหญและมีพื้นที่วางสินคามากขึ้น
สินคาตางๆมีความทันสมัยขึ้น รานขายของในสายกลางปจจุบันมีสินคาตางๆมากมายคือ ราน
ขายทองและเครื่องประดับ รานขายผาพื้นเมือง(ผาปาเตะ และผาโสรง) รานขายเสื้อผาสําเร็จรูป
รานขายรองเทา รานนาฬิกา รานเครื่องไฟฟา เครื่องกีฬา รานขายหนังสือ เครื่องเขียน รานขาย
เครื่องสําอาง รานขายของชํารวยและของขวัญ (รานกิฟทชอป) รานขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
รานขายเครื่องมือกอสราง รานในสายกลางหลายรานไดตั้งตูขนาดเล็กขายสลากกินแบงรัฐบาล
ซึ่งรานเหลานี้เปนรานคนจีนทั้งหมด เห็นไดวารานชาวมลายูมุสลิมในสายกลางจะไมจําหนาย
สินคาที่เปนขอหามในศาสนาเชน สุรา บุหรี่ และสลากกินแบงรัฐบาลเปนตน
นอกจากสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแลว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในความรูสึก
ของชาวจีน และคนไทยในยะลา คือชาวมลายูเปนเจาของรานคาในสายกลางมากขึ้นกวาเมื่อ 30
ปกอนมากนัก ในวิทยานิพนธปริญญาเอกของ Andrew Cornish (1997:11-12) ที่ทําวิจัย
ภาคสนามในปลายป 2528 บรรยายยานตลาดของเทศบาลยะลาไววา ”รานสวนใหญ (ในยาน
ตลาดและสายกลาง) ชื่อรานเปนภาษาจีนและมักมีชื่อภาษาไทยและภาษามลายูควบคูไปดวย
เจาของรานสวนใหญเปนคนจีนที่พูดภาษาทองถิ่นทางตอนใตของประเทศจีน(ภาษาฮกเกี้ยน,ผู
ศึกษา) และพูดภาษาใต”
คนจีนในยานสายกลางเลาวาหากคนจีนจะขอเชาบานชาวมลายูมุสลิมยานสายกลาง
ในปจจุบันเพื่อทําการคา เจาของบานจะคิดคาเชาในราคาที่แพงกวาเชาบานคนจีนดวยกัน หรือ
แพงกวาที่เจาของบานใหชาวมลายูมุสลิมดวยกันเชา ซึ่งชาวจีนไดยกตัวอยางรานคนจีนรานหนึ่งที่
ยังคงเชาบานชาวมลายูมุสลิมในราคา 15,000 บาทตอเดือน ในขณะที่เจาของรานตรงขามกันเปน
คนจีนและผูเชาเปนคนจีนเชนกันราคาคาเชา 10,000 บาท ยังมีกรณีที่คนจีนที่หมดสัญญาเชา
บานไปแลว ยืนยันจะขอตอสัญญาเชาบานกับเจาของบานชาวมลายู เจาของบานคนดังกลาวจะ
ขอขึ้นคาเชาเปน 20,000 บาทตอเดือน คนจีนผูขอเชาเห็นวาคงเชาในราคาที่ตั้งไวไมไหวจึงยาย
ออกไปในที่สุด
ในความเปนจริงรานคา ที่เจาของเปน ชาวมุสลิมไมไดมีจํ านวนมากไปกวารานคา
ชาวจีนไมแมแตเปนครึ่งหนึ่งของสายกลาง แตการเพิ่มขึ้นของรานมุสลิมจํานวนกวา 20 รานซึ่ง
หมายถึงรานคนจีนดั้งเดิมจํานวนเทากันหายไปจากสายกลาง * กลับเปนจํานวนที่มากมายใน
*

คนจีนที่เปนเจาของรานบางคนยายออกไปตั้งรานที่อื่น บางคนเลิกกิจการไป
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ความรูสึกของคนจีน จนกระทั่งมีสํานวนของชาวจีนที่พูดกันในอดีตกวา 50 ปที่แลวกลับมาเปน
คําพูดอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสายกลาง คือ “ฮวนนั้งเฉงขอ ตึ่งหนังจาวหลอ”*แปลเปนภาษาไทยวา
เมื่อคนพื้นเมือง(คนมุสลิม)ใสกางเกง คนจีนก็ตองหนีไป เปนสํานวนเปรียบเปรยถึงชายชาวมุสลิม
ที่ปกติจะแตงกายตามแบบพื้นเมืองคือ นุงโสรง ในมุมมองของคนจีนกางเกงเปนสัญลักษณของผูที่
เจริญแลว เมื่อไรก็ตามที่มุสลิมเปลี่ยนมานุงกางเกงนั่นคือชาวมุสลิมมีการพัฒนาเทาเทียมกับ
ชาวจีน คนจีนตองหนีไปอยูที่อื่น นอกจากนี้ยังมีคําบอกเลาถึงสายกลางอีกหลายประโยคที่
ติดปากคนจีนในขณะนี้เชน “ดูสายกลางสิ รานอิสลามเต็มไปหมด”หรือ“เดี๋ยวนี้สายกลางมีแตราน
แขก” และแม แต ใ นความรู สึ ก ของชาวไทยพุ ท ธที่ อยู ใ นเขตเทศบาลยะลาก็มี คํ า พูด ในทํา นอง
เดียวกัน คําพูดที่สะทอนทัศนะที่รุนแรงที่สุดของชาวไทยพุทธเทาที่ผูศึกษาเคยไดยินมาจากการ
สนทนาภายในครอบครัวคนไทยคือ“แขกจะครองเมืองหมดแลว”
ยานสายกลางเปนตัวอยางหนึ่งของการที่ชาวมลายูมุสลิมกําลังโยกยายเขามาในพืน้ ที่
ทางการคาในระดับกลาง(ซึ่งเดิมทีอยูในระดับลาง) แตในความเปนจริงปรากฏการณดังกลาวไมได
เกิดขึ้นเพียงในยานสายกลางเทานั้น แตเกิดขึ้นทั่วทุกแหงในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส
ตัวอยางเชน ที่จังหวัดนราธิวาสนักธุรกิจใหญคนหนึ่งในยะลาที่ไดซื้อที่ดินอยูที่อําเภอเมืองจังหวัด
นราธิวาสเลาวาเคยวางแผนจะไปอยูที่นั่น เนื่องจากยังมีธรรมชาติอยูมากและสงบ แตเมื่อไปดู
ที่ดินอีกครั้งเมื่อปที่ผานมา ไมพบวามีคนจีนอยูที่นั่นเลย ไมทราบวาคนจีนหายไปไหนหมด จึงคิด
วาจะขายที่ดินที่ซื้อไว เพราะไมกลาไปอยูที่นั่นแลว การเปลี่ยนแปลงขางตนนี้เกิดขึ้นที่อําเภอ
หาดใหญดวย คนหาดใหญหลายคนไดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ตลาดกิมหยงวาคนขาย
ของในตลาดกิมหยงเดี๋ยวนี้เปนชาวมุสลิมมากขึ้น หากเขาไปเดินจับจายซื้อของจะเห็นแมคาคลุม
ฮิญาบ(ผาคลุมผม)กันทั่วไป
สําหรับชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา ที่อําเภอแมสอดเกิดสถานการณ
ตรงขามกันกับจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจักรพันธุ ขัดชุมแสงไดเสนอในวิทยานิพนธวาภายหลัง
จากสงครามโลกครั้งที่สองและชวงยุคทองของตลาดชายแดน ชาวจีนไดยายมาทําการคาที่แมสอด
มากขึ้น และดวยไมมีขอจํากัดทางดานศาสนาชาวจีนจึงไดแสวงหาผลกําไรไดเต็มที่ จนสามารถ
ชวงชิงพื้นที่ทางการคาสวนใหญในแมสอดไวได ในขณะที่ชาวมุสลิมบางคนแสวงหา“ที่อยู”ใหม

*

เปนภาษาแตจิ๋ว ฮวนนั้ง คําแปลที่ตรงตัวคือคนพื้นเมือง ชาวบาน แตคนจีนมักใชเรียก
ชาวมลายูมุสลิมในทองถิ่น
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ดวยการเขารวมเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดตากที่กอตั้งโดยกลุมชาวจีน (จักรพันธุ ขัดชุมแสง
2543 :167-168)
การเปลี่ยนแปลงอีกอยางของยานสายกลางที่สงผลกระทบตอความรูสึกของคนจีน
และคนไทย คือลูกจางของรานคาตางๆไมวาจะเปนรานคาของชาวมลายูมุสลิมหรือชาวจีนเปนชาว
มลายู เ กือบทั้ ง หมด ลูก จ า งเหล า นี้มี ทั้ง มุสลิม มะฮฺและมุ สลิ ม มีน มุ สลิม มะฮฺ จ ะรับ หนา ที่ เ ป น
คนขายหนาราน สวนมุสลิมมีนเปนคนรับ-สงของ การรับลูกจางชาวมุสลิมเขามาทํางานเริม่ ขึน้ เมือ่
ประมาณ 10 ปที่ผานมา

ภาพที5่ ภาพปายรานคาของชาวมลายูมุสลิม และปายรานคาของชาวจีนซึ่งอยูติดกัน
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ธนาคารไทยพาณิชย

ธนาคาร
กสิ กรไทย

มัสยิดดุลอัฮมาดีย

ถนนยะลา
ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา

ถนนรถไฟ

ถนนระนอง

รานคาชาวจีน
รานคาชาวมลายูมส
ุ ลิม
บานที่ปด
 ไมเปดเปนรานคา

แผนที่ที่3 แผนที่ยานสายกลางในปจจุบัน (พ.ศ.2546)
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ปจจุบันนี้หากมีคนตางถิ่นโดยสารรถไฟสายใตลงจากรถไฟที่สถานียะลาแลวเดินตรง
เขาสูยานสายกลางจากหัวถนนยะลา จะสังเกตเห็นวารานคา 2 ฝงถนนในชวงประมาณ 10 ราน
แรกเปนรานคาของคนจีนทั้งหมด โดยสังเกตไดจากปายรานที่อาจเขียนภาษาจีนควบคูไปกับชื่อ
ภาษาไทย หรือหากเขาไปในรานจะพบศาลเจาที่สีแดงหลังเล็กที่วางอยูกับพื้น ถัดมาจากนั้นจะ
เริ่มมีรานของชาวมลายูมุสลิมสลับกับรานชาวจีนจนกระทั่งสุดถนน และเมื่อเลี้ยวซายเขาถนน
ระนองจะเปนเชนเดียวกันคือมีรานคนจีนสลับไปกับรานของคนมุสลิมจนสุดถนนระนอง ปาย
รานคาตางๆที่เคยเขียนชื่อรานเปนภาษาไทย ภาษาจีน หรือ 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาจีนและ
ภาษายาวี ซึ่งเปนลักษณะปายรานของคนจีน ปจจุบันลดจํานวนลง แทนที่ดวยปายราน 2 ภาษา
คือภาษาไทย และภาษายาวี ซึ่งเปนปายรานของชาวมลายูมุสลิม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
ยานการคาในเมืองยะลา หากยังสงผลตอรูปแบบความสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาว
จีนในยานการคาดวย ดังจะกลาวตอไปในบทที่ 4
ในสภาพการณปจจุบันที่รานคาของชาวมลายูมุสลิมมีจํานวนมากขึ้นประมาณรอยละ
20 ของรานคาทั้งหมด การเพิ่มจํานวนของรานชาวมลายูเปนอยางคอยเปนคอยไป นับตั้งแตหลัง
ไฟไหมเปนตนมา เมื่อรานคนจีนบางรานยายออกไปจากสายกลาง คนจีนคนหนึ่งเลาวาหลังจาก
ไฟไหมแลวตองสรางตึกใหมดวยเงินของตนเอง บนที่ดินของชาวมลายูมุสลิม เขาไดขอซื้อที่ดินจาก
เจาของชาวมลายูมุสลิม แตเจาของไมขายใหทําสัญญาเชาเปนระยะเวลา 20 ป โดยใหคนจีน
สรางบานบนที่ดินแลวจายคาเชาที่ดินในราคาถูกตลอดจนหมดสัญญา คนจีนคนดังกลาวเห็นวา
ถาเปนเชนนี้ตอไปอาจเกิดปญหาจึงยายออกไปเซงบานที่หนาตลาดรถไฟ อยางไรก็ตามเมื่อคนจีน
บางสวนยายออกไปหลังไฟไหม คนจีนรุนใหมซึ่งไมใชคนในทองถิ่น สวนมากเปนผูที่ยายมาจาก
จังหวัดตางๆในภาคใตตอนบนหรือกรุงเทพฯเขามาแทนที่รานคนจีนที่ยายออกไป และรานเหลานี้
เปนรานที่ตองยายออกไปในเวลาตอมาเมื่อหมดสัญญาเชา ซึ่งในจํานวนรานที่ตองยายออกไป
ประมาณ 5 รานยายออกไปซื้อหรือเชาบานที่อื่นๆ ในบริเวณที่ไมไกลจากยานสายกลางมากนัก
บางร า นเลิ ก กิ จ การและย า ยไปอยู ที่ จั ง หวั ด อื่ น ส ว นร า นคนมลายู มุส ลิ ม ก็ คอ ยๆเข า มาแทนที่
จนกระทั่งปจจุบัน และจะยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายราน เนื่องจากยังคงมีรานคนจีนที่ไม
ยอมยายออกเมื่อหมดสัญญาเชา ขณะนี้ยังเปนคดีฟองรองในศาล ประมาณ 2-3 คดี ซึ่งเหตุการณ
ที่คนจีนไมยายออกแลวเกิดคดีฟองรองนี้เกิดขึ้นกับหลายราน จนชาวมลายูมุสลิมหลายคนแสดง
ความเห็นตอคนจีนวา ไมเขาใจการกระทําเชนนี้ของคนจีน เมื่อหมดสัญญาเชาไมยอมยายออก
ตองใหใชอํานาจศาล บางคนแพคดีในศาลแลวกอนยายออกยังทําลายบาน เชนกะเทาะพื้นบาน
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หรือฝาผนัง ทําใหตองฟองรองเรียกคาเสียหายอีกตอหนึ่ง ซึ่งเจาของบานชาวมลายูมุสลิมยืนยันวา
กรณีเชนนี้จะไมเกิดขึ้นหากผูเชาเปนคนมุสลิม
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของยานสายกลางในปจจุบัน
ยานสายกลางคือยานการคาแหงแรกของเทศบาลนครยะลา ซึ่งในปจจุบันยังคงเปน
ยานการคาสําหรับชาวยะลาทั้งในเขตเทศบาลและอําเภอตางๆรวมถึงผูคนจากจังหวัดใกลเคียงไดมา
จับจายซื้อหาเครื่องอุปโภคตางๆ ยานสายกลางประกอบดวยบานเรือนประมาณ 106 หลังคาเรือน
ตั้งยาวตลอดถนนยะลาตอเนื่องถึงถนนระนองดานที่ทอดยาวไปตัดกับถนนพิพิธภักดีและถนน
ระนองอีกดานหนึ่งที่ตัดกับถนนพังงามีเพียง10หลังที่ไมไดทําการคา กลาวคือ 6 หลังเปนที่อยูอาศัย
ของเจาของรานบางราน สวนอีก 4 หลังปดไวเนื่องจากไมมีคนเชา หรือเจาของไมไดใหเชา

ภาพที่6 ภาพยานสายกลางในปจจุบัน ถายจากหนาสถานีรถไฟเมื่อสิงหาคม 2545

ภายหลังจากไฟไหมใหญในสายกลางเมื่อป 2520 “เทศบาลเมืองยะลาไดจัดทําผัง
เฉพาะบริเวณที่เกิดเพลิงไหมเพื่อเปนการปรับปรุงเมือง ซึ่งการดําเนินการครั้งนั้นเทศบาลไดประชุม
เจาของที่ดิ นเพื่อรวมโฉนดที่ ดินและจัดทําผังใหมทั้งหมดโดยไมตองเวนคืน ที่ดิน และใหสรา ง
อาคารรวมกันตามแบบแปลนของเทศบาล เพื่อความสวยงามและเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองซึ่ง
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เจาของที่ดินในบริเวณเพลิงไหมยินดีใหความรวมมือกับทางเทศบาลทุกประการ” (การนําเสนอ
ผลงานดีเดนประเภทผังเมือง ม.ป.ป.:3) บานเรือนในสายกลางจากเดิมที่เปนบานเรือนแถวไมถูก
สรางขึ้นใหมเปนบานแบบอาคารพาณิชย หรือบานหองแถวสรางแบบเดียวกัน สูง 3 ชั้นครึ่ง หนา
บานกวางประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ดานหลังของบานทุกหลังจะมีประตูทางหลัง
บานเปดออกสูซอยขนาดเล็กซึ่งคั่นกลางระหวางหลังบานในยานสายกลางและหลังบานที่ตั้งอยูใน
ถนนอื่นๆโดยรอบยานสายกลาง ซอยเล็กหลังบานเชนนี้มักมีอยูทั่วไปตามบานที่เปนอาคารพาณิชย
ในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีสวนในการทําใหเทศบาลสามารถดูแลความสะอาดไดอยางสะดวก
วิถีชีวิตของผูคนในยานสายกลาง
รานคาตางๆในยานสายกลางจะเริ่มทยอยเปดตั้งแต 8.00น. และจะเริ่มปดรานตั้งแต
18.00 – 20.00น. ในอดีตรานคาเหลานี้จะเปดขายทุกวันไมมีวันหยุด แตในปจจุบันรานคากวาครึ่ง
ในสายกลางปดรานในวันอาทิตย บางรานปดทั้งวันแตบางรานปดเฉพาะชวงบาย ในแตละป ราน
ในสายกลางจะมีวันหยุด 2-3 ครั้ง กลาวคือ รานคนจีนจะปดราน ประมาณ 1–3วันในชวงตรุษจีน
คือในวัน ไหว จ ะหยุดครึ่งวั น หรือเต็ ม วัน แลวแตรา น วั น ขึ้น 1 ค่ํ าเดือน 3 (วั น ชิว อิท )ยั ง คงเปน
วันหยุด และจะเปดรานในวันขึ้น 2 ค่ําเดือน 3 หรือขึ้น 4 ค่ําเดือน 3 โดยจะเชื่อวาการเปดรานวันคู
(หมายถึงวันขึ้น 2 ค่ํา หรือ 4 ค่ํา) ถือเปนวันฤกษดี บางรานอาจหยุดในชวงวันตรุษจีนเพียง 1 วัน
เทานั้น เนื่องจากในชวงวันตรุษจีนจะเปนชวงที่คนมาจับจายซื้อของกันมาก ทั้งที่เปนคนจีน และ
ลูกจางในบริษัท หรือหางรานคนจีนที่ไดเงินพิเศษ “อั่งเปา” และไดหยุดงานก็จะเขามาจับจาย
ในชวงวันนี้ ดังนั้นรานคาคนจีนในสายกลางจะเปดขายกอนและเมื่อลวงเลยจากชวงวันตรุษจีนไป
อาจหยุด 3-5 วันเพื่อใหลูกจางในรานไดหยุด และเจาของรานไดพักผอน
สวนรานของชาวมลายูมุสลิมอาจหยุด2-3วันใน 2 ชวงเวลาตอป คือในชวงฮารีราย
อปอซอ (อิ ดิ้ลฟ ตรี) และฮารีรายอฮายี (อิดิ้ ลอัฎฮา) โดยทั่ว ไปในชวงเวลาดังกลาวนี้ จะเปน
วันหยุดของคนมุสลิม ซึ่งบางรานจะหยุด 3 วัน คือวันกอนวันฮารีรายอ 1 วัน เพื่อตระเตรียม
อาหารและขนมสําหรับเลี้ยงญาติพี่นองที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันฮารีรายอ วันฮารีรายอถือเปนวัน
สําคัญในรอบปที่ญาติพี่นองจะไดพบปะกัน สําหรับวันฮารีรายอปอซอหลังจากที่มีการปฏิบัติตาม
พิธีกรรมตางๆ แลว วันถัดมาชาวมุสลิมจะนิยมไปเที่ยวพักผอนกัน บางครอบครัวไปเพียงวันเดียว
บางครอบครัวไป 3 วัน แตสําหรับรานคาสวนใหญจะปดรานหลังวันฮารีรายอเพียง 1 วัน บาง
รานที่ไมไดทําอาหารและขนม อาจปดรานเพียงวันเดียวในวันฮารีรายอ หรือ 2 วันคือวันฮารีรายอ
และอีก 1 วันหลังจากนั้น

64
สวนวันหยุดที่เปนวันหยุดตามปฏิทินไทย เชนวันขึ้นปใหม (วันที่ 1 มกราคมของทุกป)
หรือวันสงกรานต รานคาในสายกลางสวนใหญจะไมปดราน ยังคงเปดขายตามปกติ หากจะปด
รานบางอาจเปนวันที่ 1 มกราคม เพียงวันเดียว
รานแตละรานจะประกอบดวยเจาของรานคือสามีภรรยาซึ่งประกอบกิจการรวมกัน
และลู ก จา งขายของหน ารา น 2-5 คนขึ้น อยูกั บขนาดของรา น กิ จ การรา นคา นี้แบ ง ออกเปน 2
ลักษณะ ลักษณะแรกคือรับสืบทอดมรดกจากบรรพบุรุษฝายใดฝายหนึ่งซึ่งบางรานอาจสืบทอดทั้ง
ที่ดิน สินคาและวิธีการคาจากบรรพบุรุษ ลักษณะที่ 2 คือ มรดกเปนที่ดินกับอาคาร แลวคิดหา
ประกอบกิจการเองในภายหลัง
เจาของรานสามีภรรยาจะอยูดูแลรานดวยกันเปนสวนใหญทั้งรานชาวจีนและชาว
มลายูมุสลิม แตหากมีธุระที่จะตองจัดการนอกรานเชนไปธนาคาร สงของใหลูกคา ประชุมหอการคา
ประชุมชมรมธุรกิจการคาอิสลาม ดูแลสวนผลไม (ในกรณีที่บางรานประกอบกิจการเกษตรควบคู
กันไป) และ ประชุมสมาคมตางๆ ของชาวจีน เจาของรานชายมักเปนผูออกไปทํากิจกรรมเหลานี้
นอกจากนี้เจาของรานชายยังหาโอกาสออกไปทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจมากกวาเจาของราน
หญิง เชน ดื่มน้ําชาที่รานน้ําชา สังสรรคโตะแช ดูนกเขา สวนเจาของรานหญิงนัน้ อาจจะออกจาก
บาเพื่อไปจายตลาดในตอนเชา รับ-สงลูกหลานที่โรงเรียน แตบางครั้งหนาที่การรับ-สงลูกหลานที่
โรงเรียนอาจเปนของเจาของรานชายดวย
เนื่องจากรานขายของตางๆ ในยานสายกลางเปนอาคาร 3 ชั้นครึ่ง ชั้นลางสุดเปดเปน
รานขายของ ชั้นลอย ชั้นสอง และชั้นสามเปนที่อยูอาศัยและเก็บสินคา เมื่อบานเปนทั้งรานและ
ที่อยูอาศัย เจาของรานหญิงจึงไมอาจแบงเวลาทํางานและเวลาดูแลครอบครัวออกจากกัน ในขณะ
ที่เจาของรานชายอาจอยูรานในชวงที่ฝายหญิงไปตลาดและทํากับขาว หลังจากนั้นเจาของราน
ชายจะออกไปทํากิจกรรมตางๆนอกบาน เจาของรานหญิงจะอยูดูแลรานตลอดเวลา จนปดราน
โดยไมออกไปไหนเลย โดยเฉพาะรานคาของคนจีน จะตองมีเ จาของคนใดคนหนึ่ง อยูเฝารา น
ตลอดเวลา ซึ่งในเรื่องนี้เจาของรานมุสลิมมะฮฺคนหนึ่งเคยพูดกับผูศึกษาวา “รานเราคาขายแบบ
คนจีนไมได เพราะคนจีนไมปลอยเลยเฝารานตลอดเวลา กินตรงโตะเชา เที่ยง เย็น ตองเฝากลอง
เงิน เรายังตองนอนกลางวัน”
เมื่อปดรานแลวเจาของรานหญิงจะตองดูแลความเรียบรอยภายในราน ทํากับขาว
ทําความสะอาดบาน บางรานลูกจางที่ทํางานหนารานอาจชวยทํางานบานดวย บางรานอาจจาง
ลูกจางเฉพาะทํางานบานสวนใหญลูกจางเหลานี้จะไมไดคางคืนอยูที่ราน ภายหลังจากรานปดจะ
เปนเวลาที่เจาของรานหญิงไดพักผอนหรือมีโอกาสไดออกไปนอกบานบาง เชนไปออกกําลังกายที่
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สวนสาธารณะ ไปรวมงานสังสรรคสมาคม งานแตงงาน งานศพ ซึ่งจะเปนโอกาสใหเจาของ
รานคาตางๆ ทั้งในและนอกสายกลางไดพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนขาวสารกัน
ในชวงเวลาการขายของแตละวันเจาของรานแตละรานจะไมมีโอกาสไดพบปะสังสรรค
กัน อยางไรก็ดีเจาของรานในยานสายกลางมักรูจักกัน บางคนอาจรูจักเพียงวาเปนเจาของรานไหน
แตสวนใหญจะเคยไดพูดคุยกันในฐานะเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมอาชีพ เมื่อปดรานในแตละวัน
เจาของรานตองประกอบกิจกรรมสวนตัวจึงไมมีโอกาสไดพบปะสังสรรค ดังนั้นโอกาสที่ไดพบกัน
ของเจาของรานแตละรานก็คือ งานเปดรานใหม งานประชุมหอการคา งานแตงงาน หรือการไป
เยี่ยมคนปวย และงานศพ สําหรับกลุมเจาของรานชาวมลายูมุสลิมอาจมีวาระโอกาสไดพบเจอกัน
มากขึ้นในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันฮารีรายอ งานศพ งานรวมญาติ และเมื่อไปเยี่ยมเยียน
คนปวย สวนเจาของรานที่เปนคนจีนจะมีโอกาสไดพบปะกันในงานสังสรรคสมาคม ชมรมตางๆ
งานเลี้ยงโตะแช และงานศาลเจา
สภาพเศรษฐกิจในยานสายกลาง
เนื่องจากย านสายกลางเปนยานการคาที่อยูคูกับเทศบาลนครยะลามาตั้งแตชว ง
สรางบานแปงเมือง จนกระทั่งในปจจุบันสายกลางยังคงเปนยานธุรกิจการคาของเมืองยะลา
เจาของรานคาในสายกลางใหความเห็นวา เนื่องจากถนนในยานสายกลางเปนถนนแคบ สะดวก
แกการเดินจับจายซื้อของ ลูกคาสามารถเดินขามถนนไปมาเพื่อเลือกซื้อสินคาในรานตางๆไดตาม
ความพอใจ ถนนดังกลาวมีชองทางเดินรถ 2 ชองทาง และพื้นที่จอดรถริมถนนสองฟาก ซึ่งใน
ปจจุบันตํารวจจราจรไดกําหนดเปนเสนทางเดินรถทางเดียว เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร
หลักฐานยืนยันอยางหนึ่งวายานสายกลางยังคงเปนยานธุรกิจที่สําคัญของเมืองยะลาคือราคาคา
เชาบานในยานสายกลางแตละหลังในป 2544 ที่ผานมา คือ 10,000 - 20,000 บาท ซึ่งนับวาเปน
ราคาที่ คอนขางแพงสําหรับบาน 1 หลังในเมืองเล็กๆเชนยะลา ในราคานี้คนจีนเห็นวาถาหากตอง
เชาบานเพื่อมาทําการคาในชวงที่เศรษฐกิจเปนเชนนี้ไมคุมแกการทําธุรกิจเลย คนจีนรุนใหมที่จะ
กลับมาทําการคาในยะลา หากไมไดมีบานเปนของตนเองในยานสายกลางจะเลือกไปเปดรานคา
ในยานอื่นซึ่งราคาบานถูกกวาในยานสายกลาง
ภายหลังจากไฟไหมเมื่อป 2520 สายกลางไดซบเซาไประยะหนึ่ง โดยกอนไฟไหมบาน
ทุกหลังในยานสายกลางไดเปดทําการคา แตหลังจากการสรางอาคารหลังไฟไหม บานหลายหลัง
ไดปดเปนที่อยูอาศัย คนจีนที่ขายของในยานสายกลางเลาวา “หลังไฟไหม รานในสายกลางปด
ประตู 40 เปอรเซ็น 4-5 ปที่ผานมาเปดเกือบเต็ม เหลือปดอยูประมาณ 10 หลัง”
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โดยปกติแลวสภาพเศรษฐกิจของยะลามักแปรผันตามราคายางพาราและผลไม เนื่องจาก
ชาวยะลารอยละ 56.77 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยางพาราและปลูกผลไมเชน ทุเรียน
ลองกอง มังคุด และเงาะ (กระทรวงพาณิชย 2545:11) ดังนั้นสินคาในยานสายกลางจะขายดี
หรือไมขึ้นอยูกับราคายางและราคาผลไมในแตละป
เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพาราเปนอุตสาหกรรมการสงออกของประเทศ เกษตรกรผู
เพาะปลูกยางพาราในทองที่จังหวัดยะลาเปนสวนหนึ่งในกลไกอุตสาหกรรมยาง ดังนั้นรายไดของ
เกษตรกรในแตละปจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับราคายางในตลาดโลก และปริมาณยางที่ออกสูตลาด
หากป ใ ดราคายางในตลาดสู ง เศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด ยะลาจะดี ต ามราคายางไปด ว ย การ
หมุนเวียนของเงินภายในจังหวัดจะมีมาก
ส วนเกษตรกรที่ เพาะปลู กผลไม ปริ มาณผลผลิ ต จะขึ้ น กั บสภาพดิ นฟ าอากาศใน
แตละปและปริมาณผลผลิตที่มีอยูในตลาด กลาวคือหากปใดสภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรได
ผลผลิตนอยและอาจไมมีคุณภาพ ถึงแมราคาในตลาดจะสูงแตก็ขายไดปริมาณไมมากนัก แตหาก
สภาพอากาศเปนไปตามฤดู ผลผลิตแตละสวนออกสูตลาดไมพรอมกัน และความตองการของ
ตลาดตอ ผลไมชนิดนั้นมาก ราคาผลไมสูง ทําใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น จึงมีอํานาจในการ
จับจายมากขึ้น
รายไดของเกษตรกรมีผลอยา งยิ่งตอสภาพเศรษฐกิจในยา นสายกลาง เนื่อ งจาก
ลูก คา กวา รอ ยละ 70 ของรา นคา ตา งๆในยา นสายกลาง คือ เกษตรกรเหลา นี้ หากปใ ดที่
เกษตรกรรายไดไมดีไมมีกําลังในการจับจาย รานคาตางๆในสายกลางก็จะซบเซา
ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาทั้งราคายางพาราและราคาผลไมไมดี โดยที่ในป
2543 ราคายาง 21.76 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มจากป 2542 รอยละ 18.9 (สํานักงานพาณิชย,
กระทรวงพาณิชย 2544:60) สวนป 2544 ราคายางกิโลกรัมละ 21.04 ลดลงจากป 2543 รอยละ
3.3 (สํ า นั ก งานพาณิ ชย , กระทรวงพาณิ ชย 2545:76) ซึ่ ง ราคายางพาราที่ ต่ํ า ส ง ผลกระทบต อ
เศรษฐกิจใน ยานสายกลาง อยางไรก็ตามยางพารายังไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล โดย
รัฐบาลไดชวยพยุงราคายางไมใหต่ําจนเกินไป แตเกษตรกรคงยังไดรับผลกระทบจากราคายางที่
ตกต่ําลง สวนราคาผลไมตกต่ําลงมาก เห็นไดวาราคาลองกองเมื่อ 3 ปกอน กิโลกรัมละ 50-70
บาท และไดลดลงเรื่อยมา จนกระทั่งป 2545 ราคาลองกองต่ํามากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
ประมาณกิโลกรัมละ 20-40 บาท เจาของสวนลองกองชาวมุสลิมคนหนึ่งที่เปดรานขายของในยาน
สายกลางเลาวา “ลองกองปนี้เปนริสกี เมื่อกอนลองกองกิโลละ 50-60 บาท เราขายหมดไมเคยได
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แจก ปนี้ลองกองราคาไมดี เราก็เอามาแจก ใครเดินผานสวนก็เรียกเขามากิน ไดแบงปนคนอื่น คน
ยากจนก็ไดกิน”
อยางไรก็ตามลูกคาในยานสายกลางไมไดมีเฉพาะเกษตรกรจากพื้นที่อําเภอตางๆ
เนื่องจากยะลาเปนศูนยกลางหนวยงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และศูนยกลาง
การศึกษา ดังนั้นลูกคาของรานคาตางๆ ยังมีขาราชการนักเรียน นักศึกษา ที่เขามาทํางาน และ
เรียนหนังสือในเทศบาลนครยะลา ลูกคาสวนนี้จึงมีสวนชวยพยุงการคาในยานสายกลางไวแม
เศรษฐกิจจากภาคการเกษตรจะไมดี
ในแต ล ะป ส ายกลางจะซบเซาในช ว งที่ มี ค าราวานสิ น ค า เข า มาจากที่ อื่ น ซึ่ ง จั ด
ประมาณปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะเปนชวงประมาณตนปเปนการเขามาตั้งขายสินคาราคาถูกในยาน
ตลาดเมืองใหม และชวงที่สองคืองานเฉลิมฉลองศาลเจาพอหลักเมืองในเดือนพฤษภาคม เพราะ
คนยะลาจะไปจับจายซื้อของจากรานคาที่เขามาตั้งขายบริเวณงาน นอกจากนี้ในชวงใกลเปดภาค
การศึกษาของนักเรียน(เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน) รานคาที่ไมไดจําหนายสินคา
เกี่ยวกับนักเรียนจะเงียบเหงาไปมาก จนกระทั่งผานชวงเวลาเปดภาคการศึกษาทั้ง 2 ภาคไปได
ประมาณ 1 เดื อ น การซื้ อ ขายก็ เ ริ่ ม กลั บ มาคึ ก คั ก อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ช ว งฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทาง
การเกษตรนาจะเปนชวงที่ดีที่สุดสําหรับสายกลาง เพราะลูกคากลุมใหญมีกําลังซื้อมากขึ้น
เจาของรานในยานสายกลางเลาวาเมื่อ “ฟองสบูแตก” สายกลางไมไดรับผลกระทบ
ใดๆจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย แตหลังจากนั้น 2 ป ยะลาจึงไดรับผลกระทบ เริ่มขายของไดยาก
ขึ้น การลงทุนตางๆเริ่มชลอตัวลง เมื่อป 2544 รานคาในยานสายกลาง และเทศบาลไดรวมมือกัน
จัดงานเลหลังสายกลาง กระตุนใหคนไดออกมาจับจายใชสอยกันมากขึ้น และจัดอีกครั้งในชวง
เดือนมกราคมป 2545 ซึ่งในป2545 รานที่มาเปดขายมีมากขึ้นกวาเมื่อปกอน สินคามีหลากหลาย
ประเภทและคนที่ เ ข า มาจั บ จ า ยสิ น ค า มี ม ากขึ้ น ซึ่ ง การจั ด งานนี้ ทั้ ง สองป มี ส ว นช ว ยกระตุ น
เศรษฐกิจในสายกลางใหมีสภาพคลองมากขึ้น

บทที่ 2
ประวัติศาสตรและโครงสรางทางสังคมของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีน
ประวัติความเปนมาของเมืองยะลาจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือประวัติศาสตรใน
มุมมองทางการเมืองการปกครอง เพื่อใหเห็นภาพกวางความเปนมาของยะลาซึ่งผูกพันและเชื่อมโยง
กับจังหวัดปตตานีและนราธิวาส เขาใจบริบททางการเมื องและปญหาทางประวัติศาสตรที่สงผล
กระทบต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งชาติ พั น ธุ ม ลายู แ ละไทยในท อ งถิ่ น และอาจจะทํ า ให เ ข า ใจถึ ง
ความสัมพันธระหวางชาติพันธุ 3 ชาติพันธุในพื้นที่แหงนี้ไดลึกซึ้งมากขึ้น สวนที่สองเปนประวัติความ
เปนมาของยะลาที่อยูในความทรงจําของคนทองถิ่น ซึ่งจะทําใหเห็นภาพการเคลื่อนยายของผูคน การ
ตั้ง บานเรือนและวิวัฒนาการของเมืองยะลาจากอดีตถึงปจจุบัน
ความเปนมาของผูคนใน “ยานสายกลาง” ซึ่งเปนยานธุรกิจการคาแหงแรกของชุมชน
เมืองยะลาและเปนพื้นที่ที่คนตางชาติพันธุไดมีโอกาสมาพบปะสังสรรค เนื่องจากยานสายกลางเปนที่
อยูอาศัยของคนสองชาติพันธุซึ่งมีความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่แตกตาง สงผลใหโครงสรางภายในสังคม
ของแตละกลุมชาติพันธุมีความแตกตางกันในรายละเอียด และในตอนทายของบทจะแสดงใหเห็นถึง
การแบงระดับชั้นของกลุมชาติพันธุตางๆในสังคม
ประวัติศาสตรยะลา
จังหวัดยะลาในอดีตเปนสวนหนึ่งของอาณาบริเวณทางประวัติศาสตรของรัฐปตตานี (ซึ่ง
ตอมารวมเปนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) การทําความเขาใจประวัติความเปนมาของยะลาจึง
จําเปนตองศึกษาประวัติความเปนมารวมกันกับประวัติศาสตรรัฐปตตานี
อยางไรก็ตามเนื่องจากงานชิ้นนี้ไมไดมุงศึกษาเรื่องประวัติศาสตร หรือความขัดแยงทาง
ประวั ติ ศ าสตร แ ละไม ไ ด ศึ ก ษาคู ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนไทยกั บ คนมุ ส ลิ ม ดั ง นั้ น ประวั ติ ย ะลา
โดยสั ง เขปในที่ นี้ จึ ง เป น การเรี ย บเรี ย งประวั ติ ศ าสตร ย ะลาในมุ ม มองด า นการเมื อ งการปกครอง
ตามลําดับเวลาทางประวัติศาสตรของรัฐไทยซึ่งถูกบันทึกไวในเอกสารตางๆ ทั้งที่เปนหลักฐานชั้นตน
และชั้นรองในภาษาไทยดังตอไปนี้
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- ยุคกอนประวัติศาสตร
- สมัยประวัติศาสตรของรัฐปตตานี
- สมัยแหงการแบงแยกและปกครอง
- สมัยปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
- สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475-2517)
- สมัยแหงนโยบายชาตินิยม
- สมัยการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- สมัยแหงการตอสูเพื่อประชาธิปไตย
ยุคกอนประวัติศาสตร
บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต* กอนที่ดินแดนแหงนี้จะพัฒนามาเปนเมืองปตตานีนั้น
ไดมีหลักฐานวามีเมืองโบราณมากอนในบริเวณเมืองประแว อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และ
บริเวณถ้ําคูหาภิมุข จังหวัดยะลา นักโบราณคดีสวนใหญเชื่อวาเมืองโบราณแหงนี้คือเมืองลังกาสุกะ
ตามหลักฐานเอกสารของจีนหลายฉบับ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้ง 2 อยางรวมทั้งวัตถุ
โบราณที่ขุดพบเชน พระพุทธรูปแบบทวารวดี ธรรมจักรศิลาขนาดเล็ก ศิวลึงค เครื่องมือในการ
ดํารงชีพตางๆเชนเครื่องปนดินเผา แสดงใหเห็นถึงความเปนอยูและความเชื่อดั้งเดิมของผูคน
ในทองถิ่นนี้
จากสภาพภูมิศาสตร จะเห็นวาพื้นที่จังหวัดยะลาในปจจุบันตั้งอยูในแผนดินต่ําจาก
ปตตานีลงมาทางใต เปนบริเวณที่ราบลุมขนานไปกับเทือกเขาและมีแมน้ําปตตานีซึ่งไหลมาจาก
เทือกเขาสันกาลาคีรี ลงมาผานอําเภอเบตง อําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา อําเภอรามัน จนถึงอําเภอ
เมืองยะลา แลวจึงไหลเขาสูเขตพื้นที่จังหวัดปตตานีออกไปยังอาวไทย และถาหากเดินทางไปตามลํา
น้ํานี้สามารถเดินทางผานไปยังมาเลเซียได ภูมิประเทศเชนนี้เรียกวา เสนทางขามคาบสมุทร (Trans
Peninsular Route) โดยเชื่อมตอชายฝงทะเลอาวไทยดานตะวันออก กับฝงทะเลฝงมหาสมุทรอินเดีย
ดานตะวันตก ซึ่งเหมาะกับการเปนที่ตั้งรกรากอยูอาศัยของผูคนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
มาถึงสมัยตนๆของยุคประวัติศาสตร (ศรีศักร วัลลิโภดม 2538:170)

*

ปจจุบันถูกแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 3 จังหวัดคือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
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สมัยประวัติศาสตรของอาณาจักรปตตานี
ประวัติศาสตรปตตานีถูกบันทึกโดยชาวเมืองปตตานีเอง โดยชาวตางชาติที่เขามาทํา
การคาขายในปตตานี และชาวตางชาติที่เขามาเผยแพรศาสนา โดยผูปกครองเมืองขางเคียง เชน
เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตอมาภายหลังบันทึกเหลานี้ถูกนํามาบันทึกรวมใหมใน
พงศาวดารและหนังสือประวัติศาสตรตางๆของรัฐสยาม จนกระทั่งปตตานีถูกผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของสยามดังนี้
ตามคํานําของหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 3(2471:ข)สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายถึงเรื่อพงศาวดารเมืองปตตานีสํานวนที่พระยาวิเชียรคิรีไดเรียบเรียงขึ้นวา
หนังสือพงศาวดารเมืองปตตานีซึ่งถาจะเรียกใหตรงตามกาลเวลานี้ ควรเขาใจวา
พงศาวดารมณฑลปตตานี ที่พระยาวิเชียรคิรีเรียงนั้น เรียบเรียงตามความรูเห็นที่อยูในเมือง
สงขลา แลบางที่จะไดสอบกับหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับที่หมอบรัดเลพิมพดวย ใน
ตอนเบื้องตนเขาใจผิดหรือยังไมทราบความจริงอยูบาง ที่จริงเมืองปตตานีเปนเมืองขึ้นของ
สยามประเทศมาตั้งแตครั้งสมเด็จพระรวงทรงครองนครเมืองสุโขทัยเปนราชธานี ชาวเมือง
ปตตานีเดิมถือพระพุทธสาสนาภายหลังเขารีตถือศาสนาอิสลาม

การที่ปตตานีเปนเมืองขึ้นของสยามมาแตสมัยสุโขทัยนั้นสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดยืนยันหลักฐานในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 เรื่องเขตแดนของไทยไวใน “แสดงการ
บรรยายพงศาวดารสยาม” ซึ่งเปนการบรรยายตอนักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2467
วา “ปรากฎในเขตตแดนกลาวไวในศิลาจารึกไดบานเมืองทั้งปวงลงไปจนตลอดแหลมมลายู” *
(ทวีศักดิ์ เผือกสม 2544:5)
ในขณะที่ ท างภาคกลางของประเทศไทยชว งพุ ท ธศตวรรษที่ 1 9-23 เป น ที่ ตั้ ง ของ
อาณาจักรอยุธยา พื้นที่ทางใตสุดของประเทศไทยก็มีรัฐที่มีความเจริญและปนศูนยกลางการ
คมนาคมระหวางทางทะเลและทางบกนั่นคืออาณาจักรปตตานี นักโบราณคดีบางคนเชื่อวาพื้นที่
ปตตานีในชวงพุทธศตวรรษที่ 7 – 21 เปนที่รูจักกันในชื่อลังกาสุกะซึ่งเปนเมืองทาสําคัญเมืองหนึ่ง
ในอดีตการ เมื่อชื่อลังกาสุกะหายไป และรัฐปตตานีไดเขามาแทนที่ทั้งสืบทอดบทบาทการเปน
เมืองทาคาขายทางทะเลในพุทธศตวรรษที่ 21-23 ปตตานีนับไดวาเคยเปนเมืองทาที่มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจักอยางกวางขวางในยุคการคมนาคมการคาทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงตน
*

ในเรื่องนี้ทวีศักดิ์ เผือกสม ไดแสดงความคิดเห็นวาศิลาจารึกหลักที่ 1 มีอิทธิพลตอ
ความคิด และสงตอความเชื่อเรื่องปตตานีคือเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัยสูนักประวัติศาสตร
ไทย “รุนกอน”
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พุทธศตวรรษที่ 21 พอคาชาวตางชาติ ทั้งจีน ญี่ปุน ชาวชมพูทวีป และโปรตุเกส ตามมาดวยชาว
ยุโรปชาติอื่นๆ ไดเขามาคาขายที่ปตตานี (ครองชัย หัตถา 2541:244-251) ชาวตางชาติเหลานี้
บางคนเพียงเขามาคาขายแลวกลับออกไป แตบางคนเขามาตั้งรกรากอยูในปตตานีเปนการถาวร
ปต ตานี มี ก ษั ตริ ย ป กครองสื บ เนื่ อ งหลายราชวงศ ในสมั ย ที่มี ก ษั ต ริย ป กครองนั้ น
ปตตานีสามารถขยายตัวทางดานการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจไดนานกวาหนึ่งศตวรรษ ปตตานี
จึงปนแหลงที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของโลกมาเลยทั้งหมด กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ
ปตตานีเปนผูหญิงมีพระนามวา รายากูนิง (พระนางเหลือง) ตอมารายาบากัลผูสืบเชื้อสายจาก
กษัตริย กลันตั นมาปกครองปตตานี จึงไดเปลี่ยนราชวงศ เปนราชวงศกลันตัน จนถึ ง พ.ศ.2272
ปตตานีไดประสบความวุนวายทางการเมืองเปนเวลานาน จากการวางเวนกษัตริยปกครองถึง 40
ป บานเมืองอยูภายใตการดูแลของขุนนาง ดาโตะ และอูลามะอ (อารีฟน บินจิ, อ.ลออแม และ
อัฮหมัด สมบูรณ บัวหลวง 2543:34) มีการแยงชิงอํานาจกันระหวางราชวงศตางๆ จนเปนสาเหตุ
หนึ่งของการเสื่อมสลายของรัฐปตตานีอันมั่งคั่ง
จากพระราชพงศาวดารกรุงเกามีบันทึกถึงเมืองปตตานีในฐานะเมืองประเทศราชของ
อยุธยา อยางไรก็ตามสมัยนั้นอํานาจอยุธยาไมไดเด็ดขาด ประกอบกับความหางไกล ทําใหปตตานี
ถูกควบคุมจากอยุธยาอยางหลวมๆ ชาวพื้นเมืองมีอิสระ เมืองนครศรีธรรมราชเปนผูดูแลอีกชั้นหนึ่ง
เพียงแตสงเครื่องราชบรรณาการไปอยุธยาทุกๆ3ปและสงคนไปยามเกิดศึกสงคราม ในพระราชพงศาวดารบั น ทึ กไว ว า ป ตตานี ได ก อการกบฏต ออยุ ธยาครั้ งหนึ่ ง ในป พ.ศ.2106 ในแผ น ดิ น
พระมหาจักรพรรดิแตไมสําเร็จและภายหลังจากการกบฏในครั้งนั้น จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกไม
ปรากฏชื่อปตตานีในประวัติศาสตรอยุธยาอีกเลย ซึ่งในที่นี้อาจตีความไดสองทางคือ ปตตานี
ตกอยูใตอํานาจการปกครองของอยุธยาและไมไดมีปญหาหรือบทบาทใดๆชัดเจน หรือปตตานีได
เป นรั ฐอิสระที่อยุธยาไม สามารถเขาไปแทรกแซงได (ทวีศัก ดิ์ เผือกสม 2544:12) จากการที่
ปตตานีเปนรัฐอิสระมาเกือบจะตลอดสมัยอยุธยา ประกอบกับมีความเจริญมั่งคั่งทําใหปตตานี
กลายเปนแหลงวัฒนธรรมอิสลามและมาเลยที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปตตานีไดเสื่อมอํานาจ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจลงในปลายพุทธศตวรรษที่ 23
โดยมีส าเหตุ สํา คั ญ 3 ประการคื อ ประการแรกทํา เลการคา ทางทะเลได เ ปลี่ ย นแปลงไปและ
การแยงชิงผลประโยชนกันของพอคาชาติตางๆ จากการที่บริษัทการคาของดัทชที่ตั้งอยูที่ชองแคบ
มะละกามีบทบาทในการคาทางทะเลมากขึ้น ตลาดการคาที่ญี่ปุนไดรับความสนใจจากพอคา
ชาวตางชาติมากขึ้นทําใหเมืองทาปตตานีซบเซาลง และการปะทะกันระหวางเรือสินคาของอังกฤษ
และฮอลั น ดาจนเป น เหตุ ใ ห กั ป ตั น เรื อ ชาวอั ง กฤษเสี ย ชี วิ ต เป น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให พ อ ค า
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ชาวอังกฤษทยอยถอนตัวออกจากปตตานี ความนิยมของตลาดเครื่องเทศใน ยุโรปเริ่มลดลง
ปตตานีจึงเริ่มประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ประการที่สองความขัดแยงและการแยงชิงบัลลังกใน
ราชสํานักของปตตานีหลายครั้งภายหลังจากสมัยของรายากูนิงผูซึ่งไมมีเชื้อสายที่จะสืบทอด
ราชสมบั ติ โ ดยตรง จึ ง เกิ ด ป ญ หาในการคั ด เลื อ กผู ที่ จ ะขึ้ น เป น กษั ต ริ ย ต อ มา ประการที่ ส าม
สืบเนื่ อ งจากป ตตานี อ ยู ในภาวะระส่ํ า ระสายของการสืบ ราชสมบัติ เ ปน ระยะเวลานานหลาย
ทศวรรษ ประกอบกับการขยายอํานาจของกรุงธนบุรีทําใหปตตานีเขาสูภาวะสงครามกับสยาม
(ครองชัย หัตถา 2541:252-255) ความเจริญรุงเรืองของปตตานีจึงเริ่มเสื่อมลงตามลําดับ
สมัยแหงการแบงแยกและปกครอง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ขณะที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เสด็จยกทัพไปปราบพมา“มีขาวเขามาวาเมืองปตตานีกอการกําเริบขึ้นมาก” (พระยาวิเชียรคิรี
2471:4-5) จึงไดสงกองทัพหลวงไปปราบปตตานีจนประสบความสําเร็จนับวาเปนชวงเวลาของการ
เริ่มตนประวัติศาสตรปตตานีและสี่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการ ปกครองของรัฐสยาม โดยการ
ควบคุมดูแลของเมืองสงขลา ผูปกครองเมืองปตตานีคนใหมคือปลัดจะนะ(ขวัญซาย)ผูไดรับการ
แตงตั้งจากสยาม ในสมัยการปกครองของพระยาปตตานีคนที่สอง(พาย)ปกครองเมืองปตตานี
พวกสาเหยด และรัตนาวงซึ่งเปนชาวมลายูไดกอกบฏขึ้นและไดเกิดกบฏอีกหลายครั้งตามมา
จนพระยาสงขลาไดนําความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดโปรดเกลาฯใหแยก
เมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง* คือเมืองปตตานี เมืองยิริง (ยะหริ่ง) เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก
เมืองรามันห เมืองระแงะ เมืองยะลา แตละหัวเมืองอยูในความรับผิดชอบของ พระยาเมืองหรือ
*

ซึ่งในพงศาวดารเมืองปตตานีไมไดบันทึกไววาแยกเมืองออกเมื่อปใด ในหนังสือที่
เขียนเกี่ยวกับปตตานีตอมาบันทึกตางกันไป คาดวานาจะอยูระหวางพ.ศ. 2332 – 2360 หนังสือ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ของเจาพระยาทิพากรวงศ ไมไดมีบันทึกเรื่องการ
แยกเมือง มีบันทึกไวเพียงวาจุลศักราชที่ 1151 รายาเมืองปตตานีไดคิดกอการกบฎโดยไดชักชวน
องเชียงสือเขารวมมือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดให พระยากลาโหมราชเสนา
ไปปราบปรามและจับตัวเจาเมืองปตตานีมาขังไวที่กรุงเทพฯ รวมทั้งกวาดตอนครอบครัวมาอยูที่
กรุงเทพฯดวย สวนทวีศักดิ์ เผือกสม ไดใชวิธีเปรียบเทียบสมัยการปกครองของผูปกครองที่ถูก
แตงตั้งไปจากสงขลา แลวสันนิษฐานวาการแบงหัวเมืองเปนเจ็ดเมืองตามนโยบาย แบงแยกและ
ปกครอง (divide and rule) นาจะเกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหลานภาลัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ทวีศักดิ์ เผือกสม: 2544)
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เจาเมืองเมืองใดที่มีคนไทยพุทธมากก็จะใหเจาเมืองเปนไทยพุทธ สวนเมืองใดที่มีชาวมุสลิมมาก
ใหเจาเมืองเปนคนมุสลิม ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงยะหริ่งเมืองเดียวเทานั้นที่เจาเมืองเปนคนไทยพุทธ
“แลทรงตั้งขาราชการไทยบาง แขกซึ่งมีความสวามิภักดิ์บาง ใหเปนเจาเมืองทั้ง 7 เมืองเพื่อจะมิให
เมืองปตตานีมีกําลังคิดขบถไดอยางแตกอน” (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2505:150)
ในการแบงแยกเมืองออกเปนเจ็ดหัวเมืองนี้ยังคงมีปญหาทางประวัติศาสตรวาเกิดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 1 หรือรัชกาลที่ 2 ของราชวงศจักรี แตไมวาการแบงแยกปตตานีจะเกิดขึ้นเมื่อไร ก็
ตามเหตุการณสําคัญครั้งนี้เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตรปตตานีกลาวคือ แตเดิมนั้น
ปตตานีในประวัติศาสตรของสยามเคยมีสถานะเปนประเทศราชที่ถูกควบคุมจากอยุธยาและสุโขทัย
อยางหละหลวม มีผูปกครองเปนของตนเองโดยการสืบเชื้อสายจากเจาเมืองราชวงศตางๆ แตเมื่อ
ปตตานีถูกแบงการปกครองออกเปนเจ็ดหัวเมือง นั่นหมายถึงอํานาจจากสวนกลางไดมีผลตอการ
ปกครองปตตานีโดยสมบูรณ ผูปกครองเมืองทั้ง 7 เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งและถอดถอนไดจาก
กษัตริยแหงราชวงศจักรี และเปนการเริ่มตนการมี ผูปกครองเปนคนตางศาสนาของชาวปตตานี
ทั้งหลายดวย
ชื่อ “ยะลา” ไดปรากฏเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของรัฐสยามตั้งแตครั้งนั้น กอน
หนานี้ยะลาเปนเมืองเล็กอยูภายใตการปกครองของราชวงศปตตานี เมื่อยะลาถูกแบงแยกออก
อยางชัดเจนโดยรัฐสยาม เขตแดนเมืองยะลาจึงเปนดังนี้
เขตรแดนเมืองยะลารอบตัว ตวันออกเฉียงใตตั้งแตเขาปะราหมะปกหลังเรียงลงไป
ตวันออกถึงปะฆะหลอสะเตาะเหนือบานจินแหร ตลอดไปจนถึงบานกะลั่นอะหรอจนถึง
คลองใหญทาสาบจดบานบะนางสะตา ฟากเหนือเปนเขตรเมืองยะลา ฟากใตเปนเขตร
เมืองรามันห ฝายตวันออกเฉียงเหนือตอพรมแดนเมืองปตตานี ตั้งแตตะโหละเปาะยานิงมี
สายหวยไปจดคลองน้ําทาสาบ ฟากตวันตกเปนเขตรเมืองยะลา ฟากตวันออกเปนเขตร
เมืองปตตานี ฝายเหนือตอพรมแดนเมืองหนองจิก เขาศาลาคิรีเปนแดน ฝายตวันตกตอ
พรมแดนเมื อ งไทรบุ รี มี ค ลองบาโงยเปนเขตรแดนขึ้ น ไปถึ ง บ า นยี้ นั ง ตลอดไปถึ ง บ า น
บะเหลาะ ฝายตวันตกตลอดไปจดเขาเหมืองดิละลาบูสิ้นเขตรเมืองยะลา (พระยาวิเชียรคิรี
2471:11)

ผูปกครองเมืองยะลาคนแรกที่ไดรับแตงตั้งจากกษัตริยสยามคือตวันยลอ (ตวนยะลอ)
ซึ่งขณะนั้น ตั้ง บานเรือนและวา ราชการอยูที่บานยะลา เมื่อตวันยลอถึง แก กรรมบุตรชายตวัน
บางกอก (ตวนบางกอก) ขึ้นเปนพระยายะลาแทน สวนผูปกครองที่ถูกแตงตั้งไปจากสงขลาได
อพยพโยกยายครอบครัวและบริวารจํานวนหนึ่งเขาไปปกครองเมืองบางเมืองใน 7 หัวเมืองนั้น
โดยมี จุ ด มุ ง หมายที่ ส ร า งดุ ล แห ง อํ า นาจหรื อ ป อ งกั น การโจมตี จ ากชาวท อ งถิ่ น ที่ ไ ม พ อใจ
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ความระหองระแหงระหวางประชาชนในหัวเมืองทั้งเจ็ดกับผูปกครองจากรัฐบาลสยามเกิดขึ้นเสมอ
เจาเมืองมลายูบางคนไดรวบรวมผูคนและอาวุธเพื่อตอตานรัฐบาลสยาม รัฐบาลไดสงกองทัพไป
ปราบปราม แตดวยความหางไกลและความยากลําบากในการคมนาคม หัวเมืองบางแหงยังคงมี
ความอิสระในการปกครองตนเอง และไดรวมกับหัวเมืองมลายูอื่นๆตอตานรัฐบาล
ในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระยายะลา(ตวนบางกอก)
พระยาหนองจิก พระยาระแงะ และพระยาปตตานี ไดรวมกันกบฎตอสูกับพระยายิริง(พาย)* ทาง
กรุงเทพฯ จึงสงกําลังจากเมืองเพชรบุรีมาสมทบเมืองสงขลาปราบปรามกบฏดังกลาวได และได
ประหารชีวิตเจาเมืองกบฎทั้งหลาย แลวจึงแตงตั้งหลวงสวัสดิภักดี (ยิ้มซาย) รักษาการเมืองยะลา
ตั้งบานอยูที่บานวังตระ(ปจจุบันเปนตําบลอยูในอําเภอเมืองยะลา)ซึ่งหลวงสวัสดิ์ผูนี้เปนผูปกครอง
คนแรกที่เปนคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ขณะที่หลวงสวัสดิ์ยายมาเปนเจาเมืองยะลา ที่ยะลามี
คนไทยอยูไมมากนัก หลวงสวัสดิ์ไดเกณฑคนไทยที่เมืองยิริง(ยะหริ่ง)มาอยูดวยจํานวนหนึ่ง แต
นั บ ว า ยั ง มี ค นไทยอยู น อ ยมากเนื่ อ งจากในสมั ย นั้ น ยั ง ไม ป รากฎว า มี วั ด สั ก แห ง หนึ่ ง ในยะลา
(พระเทพญาณโมลี 2518:44) หลวงสวัสดิ์ไดสรางเหมืองดีบุกไวในขณะที่รักษาการเมืองยะลา 6
แหง ภายหลังเมื่อยายไปรักษาการเมืองยิริง(ยะหริ่ง) ไดทําหนังสือยกเหมืองทั้ง 6 ใหแกพระยา
สงขลา พระยาสงขลาไดรับผลประโยชนเปนเงินคาเชาหรือดีบุก ซึ่งกรรมสิทธิ์เหมืองทั้งหมดนี้
ตกเปนมรดกของบุตรหลานพระยาสงขลาตอไป (พระยาวิเชียรคิรี 2471:18)
สวนของเมืองยะลาเมื่อหลวงสวัสดิ์ภักดีไดยายไป พระยาเมืองที่ถูกแตงตั้งคนตอมา
คือนายเมือง (ซึ่งเปนบุตรนายพายอดีตผูรักษาการเมืองยะหริ่ง) นายเมืองไดยายมาตั้งบานอยูที่
บานทาสาปริมแมน้ําปตตานี ตอมาพระยาเมืองไมไดออกวาราชการ พระยาสงขลาจึงถอดออก
จากการเปนพระยายะลา ** แลวแตงตั้งตวันบาตูปูเต (ตวนปูเตะ)เปนผูวาการเมืองยะลาแทน
(พระยาวิเชียรคิรี 2471:27)

*

พระยายิริงคนนี้เปนสายตระกูลของปลัดจะนะที่ถูกแตงตั้งมาจากเมืองสงขลา
**
ในสมัยของพระยาเมืองเลากันในทองถิ่นวามีชาวไทยกลุมหนึ่งติดตามนายเมืองมาจาก
ยะหริ่ง แลวมาตั้งบานเรือนอยูที่บานหนาถ้ํา และไดขออนุญาตนายเมืองสรางวัดขึ้นที่พื้นที่ราบ
หนาภูเขา
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สมัยปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
สภาพการณที ่ส งบของหัว เมือ งมลายูเ ริ ่ม เปลี ่ย นไป เมื ่อ พระบาทสมเด็จ
พระจุล จอมเกลา เจา อยูหัว ทรงปฏิรูป การปกครองเปน แบบเทศาภิบ าล ซึ่ง มีจุด มุง หมายที่
จะรวมอํานาจหัวเมืองสูศูนยกลาง อันเนื่องมาจากปญหาการคุกคามของมหาอํานาจอังกฤษและ
ฝรั่งเศส เจาเมืองหรือพระยาเมืองของหัวเมืองมลายูตางไมพอใจในการปฏิรูปอันนี้ พระยาเมือง
บางคนไดเขียนจดหมายหรือเดินทางไปรองทุกขตอกงสุลอังกฤษที่สิงคโปรหลายครั้งเพื่อใหอังกฤษ
ชวยยับยั้งไมใหรัฐบาลสงขาหลวงไปจัดการการปกครอง ขาหลวงที่ถูกสงไปยัง หัวเมืองเหลานี้จะ
เปนผูตรวจตรา และเก็บเงินสวยอากร พระยาเมืองจะไดรับสวนแบงเพียงเล็กนอย นอกนั้นจะสงเขา
ทองพระคลั งการนี้ กอให เกิดความไมพอใจแกผู ปกครองหัวเมือง อยางไรก็ตามการดําเนินการ
เปลี่ยนหัวเมืองทั้ง 7 เปน มณฑลปตตานี ไดดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป (กระทรวงมหาดไทย
2513:404)
ในปพ.ศ. 2445 พระยาวิชิตภักดี(อับดุลกาเดร)เจาเมืองปตตานีคนสุดทายเปนผูนํา
การตอตานอํานาจรัฐ แตถูกจับตัวไปยังเมืองพิษณุโลก 2 ปเศษ ตอมาไดรับพระราชทานอภัยโทษ
กลับมาอยูปตตานีและไดคิดการกบฏอีกครั้ง โดยกลาวหาวาดินแดนปตตานีเปนของมลายูมากอน
เมื่อทางราชการทราบเรื่อง พระยาวิชิตภักดีจึงหนีไปยังรัฐกลันตัน และอาศัยอยูที่นั่นจนถึงแกกรรม
(อารีฟน บินจิ และคณะ 2543:34)
ป 2449 รัฐบาลสยามประสบความสําเร็จในการตั้งมณฑลปตตานีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาแตงตั้งใหพระยาศักดิเสนี(หนา บุนนาค) เปนขาหลวง
เทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลปตตานี โดยไมตองขึ้นตอมณฑลนครศรีธรรมราชอีกตอไป หัวเมือง
ทั้ง 7 ถูกยุบรวมกันเปน 4 เมือง คือเมืองปตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง รวมเปนเมืองปตตานี
เมืองรามันรวมกับเมืองยะลา เปนเมืองยะลา เมืองระแงะ กับเมืองสายบุรี คงไวเชนเดิม (กรมศิลปากร,
กระทรวงศึกษาธิการ 2505:57)
ทางเมืองยะลาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อตวันปูเต ถึงแกกรรม
ตวันกะจิไดรับแตงตั้งใหเปนพระยาณรงคฤทธิ์ ศรีประเทศ วิเศษวังสา เปนผูวาราชการเมืองยะลา
เมืองยะลายังคงตั้งอยูที่บานทาสาปแบงการปกครองออกเปน 5 อําเภอคือ อําเภอเมือง อําเภอยะหา
อําเภอรามัน อําเภอบันนังสตาและอําเภอเบตง (212 ปเมืองยะลา ม.ป.ป.:36)
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดยุบเมืองรามันเปนอําเภอ
โกตาบารูขึ้นกับเมืองยะลา เมืองยะลายายมาตั้งที่สะเตง ไดเปลี่ยนชื่ออําเภอเมืองเปนอําเภอสะเตง
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ป 2459 ไดโปรดเกลาใหเปลี่ยนเมืองตางๆนี้เปนจังหวัด มณฑลปตตานีจึงประกอบดวย 4 จังหวัดคือ
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสายบุรี (อุทัย หิรัญโต 2521:31)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาหัวไดทรงวางแผนการสรางทางรถไฟ
สายใตยาวไปถึงหัวเมืองมลายูทั้งหลาย ทั้งเพื่อประโยชนทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทาง
รถไฟสายใตนี้สรางเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ประโยชนทางดาน
การเมืองของทางรถไฟ คือการเดินทางไปยังมณฑลปตตานีไดสะดวกสบาย และรวดเร็วขึ้น งายแก
การควบคุมดูแลมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการแสดงใหชาติตะวันตกที่มุงแสวงหาแผนดินเพิ่มเติมแก
อาณานิ ค มของตนเอง ไม อ าจมี ข อ อ า งที่ จ ะเข า มายึ ด ครองเพื่ อ สร า งความเจริ ญ ได อี ก ต อ ไป
สวนประโยชนทางเศรษฐกิจคือการรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับชาวจีน เพื่อกระจายประชากร
ชาวจีนอพยพทั้งหลายใหไปตั้งหลักแหลงอาศัยอยูตามสองขางทางรถไฟ โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุน
แรงงานชาวจีนที่มีฝมือในการทําเหมืองไดเขาไปบุกเบิกทําเหมืองแรดีบุกในภาคใต การสนับสนุน
ชาวจีนอพยพเหลานี้ใหไดมีโอกาสจับจองที่ดิน และมีสิทธิไดรับสัมปทานทําเหมืองแรก็เพื่อให
รัฐบาลไดมีขออางในการปฎิเสธการใหสัมปทานการทําเหมืองแรแกชาวตะวันตก ซึ่งกําลังพยายาม
แสวงหาเมืองขึ้น(ภูวดล ทรงประเสริฐ 2531:199-201) การขยายเสนทางคมนาคมเสนทางใหม
ทํ า ให เ ส น ทางคมนาคมทางน้ํ า หมดความสํ า คั ญ ไป ผู ค นเริ่ ม หั น มาใช บ ริ ก ารรถไฟมากขึ้ น
ยานตลาดและเมือง จึงมักยายไปกระจุกตัวใกลกับสถานีรถไฟเพื่อความสะดวกในการขนสงสินคา
ตลาดและเมืองยะลาที่เคยอยูที่ ทาสาปจึงเริ่มโยกยายมาตั้งอยูที่บานนิบง แตที่วาการเมืองหรือ
บานของเจาเมืองเพียงแคยายขามฝงจากทาสาปมาอยูที่บานสะเตง ซึ่งไกลจากบานนิบงประมาณ
5 กิโลเมตร
สมัยการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
รัฐบาลไดยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนเปนการบริหารราชการแผนดินสวน
ภู มิ ภ าค แบ ง การปกครองออกเป น จั ง หวั ด อํ า เภอ ตํ า บล และหมู บ า น มณฑลป ต ตานี เ ดิ ม มี
4 จั ง หวั ด จั ด แบ ง เหลื อ เพี ย ง 3 จั ง หวั ด คื อ ป ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส (กรมศิ ล ปากร,
กระทรวงศึกษาธิการ 2505:58)
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความหวัง วา จะไดป กครองตนเองเหมือ นดัง เชน กอ นการปฏิร ูป การปกครองของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนผูนําของมุสลิมก็หวังวาจะไดอํานาจการปกครองที่
สูญเสียไปกลับคืนมา ดังเชนที่ตนกูมะไหยิดดินไดเขามาแสดงความจํานงขออยูรวมในสยามตอไป
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“เพราะเห็นวาสยามมีระบบรัฐธรรมนูญเปนที่พอใจ” (ปรีดี พนมยงค 2517:11) ประกอบกับ
สถานการณ ในมาเลเซียทําใหพ วกผูนําชาวไทยมุสลิม ไมสามารถพึ่ง พิงมาเลเซียไดอีก จึง หัน
กลับมาตื่นตัวตอการเมืองไทย แตผลการเลือกตั้งในป พ.ศ.2476 มีสมาชิกสภาผูแทนชาวมุสลิม
เพียงคนเดียว (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525:5)
ในปพ.ศ.2476นี้เปนปที่อับดุลกาเดรผูนําในการแบงแยกดินแดนสิ้นชีวิตที่รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซี ย ตนกู ม ะไหยิดดีน บุต รชายของอับดุ ลกาเดร ได สืบทอดเจตนารมณโ ดยการ
สนับสนุนขบวนการแบงแยกดินแดนในไทย ขบวนการแบงแยกดินแดนนี้ไดจัดตั้งขึ้นดวยจุดประสงค
ในการที่จะแยกจังหวัดชายแดนภาคใตออกเปนอิสระ ไมขึ้นกับการปกครองของรัฐบาลไทย พื้นที่
แถบนี้มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ใชภาษามลายูเปนภาษาหลัก มีเอกลักษณและ
วัฒนธรรมที่ตางจากชาวพุทธทั่วไป รัฐบาลคณะราษฎรป2475 ไดตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางดี
จึงได พยายามสรางนโยบายผสมผสานชาวมุสลิม ขึ้นมา แตนโยบายดังกลาวไดสงผลทางลบ
มากกวา เชนนโยบายของคณะราษฎรทางดานการศึกษาที่ใหประชากรมุสลิมไดรับการศึกษา
ภาษาไทยและหลั กสู ตรประถมศึ กษา แต นโยบายอั น นี้ ถู กมองว าเป นนโยบายที่ จะไปทํ า ลาย
เอกลักษณทางดานภาษา นอกจากนั้นนโยบายเศรษฐกิจและการปกครองอันอื่นก็ถูกมองวาอาจจะ
ทําใหชาวมุสลิม สูญเสียวัฒนธรรมของตนเองไป (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525:5)
สมัยแหงนโยบายชาตินิยม
ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดนําเอาลัทธิชาตินิยมมาใช นโยบายอันนี้สงผล
กระทบตอชาวมุสลิมและชาวจีนเปนอันมาก สําหรับชาวมุสลิมความรูสึก”แปลกแยก”และความ
ผิดหวังในระบบการปกครองไดเกิดขึ้นทันที ทั้งนี้เนื่องจากการประกาศใชรัฐนิยมของจอมพล ป.
ในบางอันนั้นขัดกับหลักศาสนาอิสลามเชน การหามสวมหมวกแบบอิสลาม หามสตรีสวมผาคลุม
ศีรษะ(ฮิญาบ)และใหชาวมุสลิมแตงกายแบบตะวันตก นอกจากนั้นยังไมใหใชภาษามลายูหรือ
ภาษาอาหรับ ตองเปลี่ยนเปนภาษาไทย นโยบายนี้ชวงแรกเปนนโยบายที่ออกแบบมาเปนการ
ใหคําแนะนํา แตตอมาเมื่อไมไดรับความรวมมือจากชาวมุสลิม กระทรวงมหาดไทยไดใชวิธีบังคับ
ซึ่งกอใหเกิดความบาดหมางตอชาวมุสลิมอยางมาก ในพ.ศ.2484 รัฐบาลไดหามชาวมุสลิมเรียน
คั ม ภี ร กุ ร อาน รวมทั้ ง ภาษาอาหรั บ และมลายู ความตึ ง เครี ย ดได เ พิ่ ม มากขึ้ น อี ก เมื่ อ รั ฐ บาล
จอมพลป.ไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 และ 6 วาดวยเรื่องครอบครัว
และมรดกแทนกฎหมายอิสลามที่เคยใชกันมาในศาลของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ยิ่งไปกวานั้น
รัฐบาลยังยกเลิกตําแหนงดาโตะยุติธรรมที่ตัดสินคดีครอบครัวและมรดกตามกฎหมายอิสลามดวย
เพื่อแกปญหาดังกลาว ชาวมุสลิมจึงหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลไทยไปอาศัยการตัดสินใจของโตะอิหมาม
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ซึ่งเปนหัวหนาสุเหราหรือมัสยิดในหมูบานแทน ทําใหชาวมุสลิมยิ่งถอยหางไกลจากรัฐบาลไทย
มากขึ้น (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร 2529:26-33)
เหตุ ก ารณ ข า งต น เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นเนื่ อ งจากความผั น ผวนทั้ ง จาก
การเมืองภายในและภายนอกประเทศ ชาวมุสลิมนั้นไมพอใจตอนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอม
พล ป. อยางยิ่ง ทําใหผูนําทางศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดภาคใตเริ่มมีใจออกหางจากรัฐบาลไทย
เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้น ตนกูมะไหยิดดีน ผูนําในการแบงแยกดินแดนและผูนําคนอื่นๆไดหัน
ไปรวมมือกับอังกฤษ(ปรีดี พนมยงค 2517:11) รวมตัวกับชาวมลายูตอตาน กองทัพญี่ปุน โดย
หวังเอาความชวยเหลือของอังกฤษเขามาบีบบังคับใหรัฐบาลไทยปลอยจังหวัดชายแดนภาคใตไป
เปนสวนหนึ่งของ “บริติช มลายา” (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525:7) เมื่อสงครามสงบเห็นไดวาความ
รวมมือในการเมืองไทยของชาวมุสลิมลดลงอยางมาก ความสนใจสวนใหญของชาวมุสลิมหันไปสู
การตอสูระดับนานาชาติ เพราะความหวังที่จะไดรับการยอมรับในเอกลักษณ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรมของมุสลิมไดหมดไปกับนโยบายรัฐนิยม
สมัยการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง มะไหยิดดีนไดเขารวมกําหนดนโยบายของ
อังกฤษตอมลายูทั้งหมดหลังสงคราม พลังสนับสนุนเขาในหมูชาวมาเลเซียชายแดนภาคใตนั้น
นับวามีสูงมาก มะไหยิดดีนไดดําเนินการเรียกรองใหผูนําทางศาสนาปลุกเราความรูสึกชาตินิยม
ของชาวมุสลิ ม สรา งบรรยากาศใหเ อื้อตอ การเรีย กรอ งขอความเห็ น ใจจากต า งชาติ ในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2487 รัฐบาลอังกฤษพิจารณา”ปญหาที่วาดินแดนพูดมาเลยที่ติดตอกับมลายู
ในทางตอนใตของสยามควรหรือไมควรกลับมารวมกับมลายา” (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525:8) ความ
เปนไปไดที่อังกฤษจะเขามาเกี่ยวของกับกรณีชาวมุสลิมในดินแดนของไทย ทําใหผูนําในกรุงเทพฯ
ต อ งรี บ เร ง หาหนทางแก ไ ขป ญ หาชนกลุ ม น อ ย รั ฐ บาลชุ ด ต อ มาต อ งมี น โยบายมาดึ ง จิ ต ใจ
ชาวมลายูมุสลิมกลับมา
รัฐบาลภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนายปรีดี พนมยงค เปนผูสําเร็จราชการแทนได
ประกาศใชมาตรการหลายอยางเพื่อลดกระแสความขัดแยงที่อาจนําไปสูการแบงแยกดินแดน
เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 รั ฐ บาลได ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ อุ ป ถั ม ภ อิ ส ลาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกประชาชนและพระมหากษัตริยทรงเปน
องคอัครศาสนูปถัมภก (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525:9)ประชาชนไทยในบาง ทองถิ่นที่นับถือศาสนา
อิสลามจะได รับความชวยเหลือคุมครองและอุปถั มภกิจการศาสนา นอกจากนี้ยัง กํา หนดให
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มีการจัดตั้งสถาบันตางๆ ขึ้นหลายระดับเพื่อทําหนาที่เชื่อมประสานระหวางชาวมุสลิมกับรัฐบาล
รวมทั้งพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เปนของมุสลิม
โดยแทจริง ภายใตการบริหารของมุสลิม แตสวนที่มีความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับการ“อุปถัมภ” และ
“ควบคุม”กิจการฝายศาสนาอิสลามคือมาตรา 5,6 และ 7 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้ง
“คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย”และในจังหวัดที่มีประชาชนนับถืออิสลามอยูมากก็
ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “กรรมการอิสลามประจําจังหวัด” ขึ้น เพื่อให
คําแนะนําแกรัฐบาลและกรรมการจังหวัดในขอราชการที่เกี่ยวเนื่องกับชาวมุสลิมโดยตรง (ประยูร
ศักดิ์ ชลายนเดชะ 2539:293-294)
อย า งไรก็ ต ามความพยายามที่ จ ะผสมผสานชาวมุ ส ลิ ม ของรั ฐ บาลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ พ.ศ.2488 ทั้ ง เป น การแก ป ญ หาเฉพาะหน า เพี ย งเพื่ อ ยั บ ยั้ ง ความพยายาม
ของผูนําบางคนที่คิดจะแบงแยกดินแดนทางตอนใตออกไปอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ
โดยหวังจะไดเอกราชรวมกับรัฐมลายูอื่นๆ หากแตสถาบันตางๆที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นั้นยังคงดํารงอยู แตก็ไมมีสมรรถภาพมากนักในการเปนตัวประสานระหวางรัฐบาลกับชาวมุสลิม
เพราะยังขาดการยอมรับจากคนสวนใหญอยูนั่นเอง
นอกจากการดําเนินงานของรัฐบาลขางตนจะเปนตัวจุดชนวนใหเกิดความแตกแยก
ระหวางจังหวัดชายแดนภาคใตกับรัฐบาลไทยแลว ยังมีเหตุการณที่กระตุนใหเกิดการตื่นตัวใน
การแบ ง แยกดิ น แดนของมุ ส ลิม ทางภาคใตนั่น คือ การต อสู เ พื่ ออิ ส รภาพในประเทศมาเลเซี ย
อิสลามซึ่งเปนพลังสําคัญของการตอสูในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ไดขยายอิทธิพลเขาไปในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทยดวย ในระยะนี้ผูนําศาสนาจึงมีอํานาจมากขึ้น
ความพยายามที่จะดําเนินนโยบายผสมผสานของรัฐบาล นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น ไดนํามาซึ่งความรูสึกแปลกแยกไปจากชาวไทยพุทธมากขึ้น
พระราชบัญญัติในป พ.ศ. 2488 นั้นไดกลายเปนการสรางหนทางเขาไปควบคุมผูนําและ
สถาบันทางศาสนา การยกรางกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดก พ.ศ.2489 ถูกมองวาเปน
การกาวกายประชาคมมุสลิม และไมไดรับความรวมมือของผูนําศาสนาสวนใหญ ความรูสึก
ตอตานรัฐบาลไดสะสมเรื่อยมา จนนําไปสูเหตุการณรุนแรงตางๆ ระหวางประชาชนชาวมลายู
มุสลิมกับคนของรัฐบาลเชน กรณีกบฏดูซงญอที่จังหวัดนราธิวาสป 2491 กรณีหะยีสุหลง
อับดุลกอเดรหายตัวไปเมื่อป 2493
และกรณีตางๆในสมัยตอมา ซึ่งในความรุนแรงเหลานี้
ชัยวัฒน สถาอานันท มองวาเปนปญหาที่ไมลงตัว (problematic) จากสถาบันผลิตความจริงที่
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ตางกัน ทําใหความรุนแรงในกรณีที่ผิดจากธรรมดากลายเปนสิ่งปกติ เพื่อใหสังคมอยูกับความจริง
ในความรุนแรงเหลานี้ได (ชัยวัฒน สถาอานันท 2545:225-228)
สมัยแหงการตอสูเพื่อประชาธิปไตย
การเคลื่อนไหวเพื่อการแบงแยกดินแดนกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งในชวง พ.ศ. 2518 2524 มีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปตตานี ชวงปลาย
สมัยรัฐบาลทหารไดมีการเปดโปงการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง รวมทั้งเรื่องเดือดรอนในหมูชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย ในระหวาง พ.ศ. 2516-2519 ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ไม ดี และความอยุ ติ ธรรมของเจ าหน าที่ รั ฐบาลต อชาวมุ สลิ มได รั บการเป ดโปง ก อ ให เ กิ ด ความ
ตึงเครียดระหวางชาวไทยมุสลิมกับรัฐบาล ยิ่งไปกวานั้นยังไดเกิดเหตุการณที่นําไปสูการตอตาน
รัฐบาลอยางรุนแรงอีกครั้งคือ กรณีการประทวงที่ปตตานี ซึ่งเกิดจากมุสลิมถูกฆาตรกรรม 5 ศพ
ที่สะพานกอตอ เมื่อตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2518 จากปากคําของผูที่รอดชีวิตทําใหเชื่อวา
ผูกอการคือทหารนาวิกโยธิน การประทวงครั้งใหญไดเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ประชาชนชาวมลายู มุ ส ลิ ม จํ า นวนมากจาก 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ไ ด เ ดิ น ทางไปร ว มใน
การประทวงครั้งนี้ และรัฐบาลไดใชกําลังปราบปรามอยางรุนแรง (อารง สุทธาศาสน 2519:3,35)
ในชวงเวลานี้ไดเกิดผูนํารุนใหมของชาวไทยมุสลิมขึ้น ผูนําเหลานี้ไดจบการศึกษา
ชั้นสูงมาจากประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางหรือตะวันออกเฉียงใต บางคนก็ไดเรียนวิชาทางโลก
รวมกับวิชาทางศาสนา ดังนั้นคนเหลานี้จึงเต็มไปดวยความภาคภูมิใจในชาติพันธุและเอกลักษณ
อิสลาม ยิ่งไปกวานั้นคนเหลานี้ยังมีความผูกพันธกับองคกรมุสลิมภายนอกประเทศซึ่งเกี่ยวของ
กับความเจริญเติบโตของพลังทางศาสนาที่เปนไปในเวลาเดียวกันกับสถานการณในประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
บทบาทอุดมการณที่มีมาจากประเทศในตะวันออกกลางและการ ฟนฟูความสํานึกในอิสลาม (อิ
มรอน มะลูลีม 2538:174)
ความขัดแยงแตกแยกระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังคง
มีอยูเรื่อยมา ขบวนการแบงแยกดินแดนยังคงปฏิบัติภารกิจของตนอยูอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่ง
การประทวงครั้งใหญไดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในตนป พ.ศ. 2531 ในกรณีฮิญาบในวิทยาลัยครูยะลา
สาเหตุเกิดจากวิทยาลัยไดพยายามออกกฎขอบังคับไมใหนักศึกษาสตรีที่เปนมุสลิมสวมใสฮิญาบ
ไปเรียนในวิทยาลัย การกระทําครั้งนี้ไดกอความไมพอใจแกชาวมุสลิมเปนอยางมาก สําหรับคน
บางคนเรื่ อ งการแต ง กายอาจเป น เรื่ อ งไร ส าระแต สํ า หรั บชาวมุ ส ลิ ม การแต ง กายเป น เรื่ อ งที่
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เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเชื่ อ ในศาสนาอิ ส ลาม และในบริ บ ทของยะลา หญิ ง ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ให
ความสําคัญกับการสวมใสฮิญาบสวนหนึ่งเกิดจากกระแสการฟนฟูอิสลามและเปนหนึ่งในบทบาท
ของ ผูหญิงในการรักษาอัตลักษณทางชาติพันธ(Chaiwat Satha-Anand 1994:5,17) ภายหลัง
จาก เหตุการณนี้ยังมีการเคลื่อนไหวตางอยางตอเนื่อง และใน พ.ศ. 2536 ขบวนการแบงแยก
ดินแดนไดกระทําการเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตไป 36 โรง (มติชน 4 สิงหาคม
2536:28)
ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา คือตั้งแตป 2536-2546 เหตุการณความไมสงบยังคงอยู
คูกับการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต ความรุนแรงที่เกิดขึ้นถูกนําเสนอ
ใหเห็นวาคูความขัดแยงที่เกิดขึ้นคือ ขบวนการแบงแยกดินแดน กับเจาหนาที่ผูรักษาความมั่นคง
ของรัฐ จนกระทั่งเหตุการณรุนแรงครั้งลาสุดไดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 จาก
เหตุการณปลนปน ตามมาดวยการวางระเบิดในที่สาธารณะ เผาโรงเรียน ทํารายและฆาพระภิกษุ
สงฆ ชาวบาน และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งสวนใหญคือเจาหนาที่ตํารวจ จนกระทั่งในวันที่ 28 เมษายน
2547 เกิดการปะทะกันระหวางผูกอความไมสงบกับเจาหนาที่ตํารวจทหารทําใหฝายกอความ
ไมสงบเสียชีวิต 107 ศพ และเจาหนาที่ของรัฐ 5 ศพ (มติชน 29 เมษายน 2547:14)
ความรูสึกของ “คนใน” ตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนี้ คือความไมแนใจ
วาความรุนแรงเหลานี้คือ “ผลงาน” ของขบวนการแบงแยกดินแดนหรือของใคร
ความทรงจําในทองถิ่น
ความทรงจําของคนเมืองยะลา เปนเรื่องราวที่บอกเลากันตอมาถึงความเปนมาของ
บาน และเมืองของตน การอพยพโยกยาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายใน และ
ภายนอกที่ทําใหยะลาตั้งเมืองอยูในพื้นที่ในปจจุบัน โดยแบงเปนชวงเวลาไดดังตอไปนี้
- ยุคบุกเบิกและตั้งถิ่นฐาน
- ยุคการสรางบานแปงเมืองที่ “บานนิบง”
- สมัยการสรางทางรถไฟ
- สมัยการเกิดชุมชนแหงใหมในยานการคา
ยุคบุกเบิกและตั้งถิ่นฐาน
ชื่ อ ยะลา มาจากชื่ อ ที่ ตั้ ง เมื อ งเดิ ม ตั้ ง อยู ที่ บ า นยะลา (ตํ า บลยะลา อํ า เภอยะหา
ในปจจุบัน) คําวายะลามาจากภาษาทองถิ่นวา ยะลอ แปลวา แห ดวยบริเวณบานยะลามี ภูเขาลูก
หนึ่ง ที่มีรูปรางคลายแห หรื อเรื่องเลาบางเรื่องบอกว าเนื่ องจากบริเวณดังกล าวเปน พื้นที่ลุม ที่
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ชาวบานมีอาชีพจับปลาและแหก็เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ชุมชนนี้ถูกกําหนดใหเปน
จุดเริ่ มของเมืองยะลาเนื่องจากบานและที่ทําการของเจาเมืองที่ถูก แต ง ตั้ง ขึ้น เปนคนแรกของ
ยะลาตั้งอยูที่นั่น
แตในความเปนจริงแลวผูคนที่อาศัยอยูในยะลาไมไดตั้งบานเรือนอยูที่บานยะลา
เพี ย งแห ง เดี ย ว หากแต มี ก ารตั้ ง บ า นเรื อ นและชุม ชนกระจั ด กระจายอยู ตามพื้ น ที่ ต า งๆทั่ ว ไป
คนดั้งเดิมยะลาสวนใหญเขาใจวาชุมชนที่นาจะเปนตนกําเนิดของเทศบาลเมืองยะลาคือบาน
ทาสาปและหนาถ้ําซึ่งตั้งอยูบริเวณฝงดานเหนือของแมน้ําปตตานี (ซึ่งตางจากเอกสารของทาง
ราชการที่บอกวาเมืองยะลาเริ่มตั้งมาจากบานยะลอ เมื่อถามคนในทองถิ่นถึงเมืองยะลาเดิมมัก
พูดถึงทาสาปเปนแหงแรก และถาหากถามถึงยะลอ มีบางคนที่บอกวามีวังเจาเมืองอยูที่ยะลอ
แตบางคนไมรูเลย) ทาสาปเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมีผูคนตางศาสนา
อาศั ย อยู ร ว มกั น อย า งสงบมานาน ทั้ ง ชาวมลายู มุ ส ลิ ม และชาวไทยพุ ท ธที่ เ ป น คนในท อ งถิ่ น
ชาวจีนที่อพยพเขามาอยูใหม ชาวจีนเหลานี้อพยพมาจากปตตานี จากคําบอกเลาของคนจีน
ดั้งเดิมในทองถิ่นวาที่บานทาสาปเปนชุมชนที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนคาขายขนาดยอม
ในอดีต ดวยทําเลที่ตั้งใกลแมน้ําอันเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญและทาสาปอยูกึ่งกลางระหวาง
เมืองทาขนาดใหญอยางปตตานี กับดินแดนที่ลึกเขาไปในแผนดินที่โอบลอมดวยหุบเขาอยางอําเภอ
บันนังสตา อำเภอธารโต และอําเภอเบตง เลากันวามีคนจีนมาตั้งรกรากปะปนยูกับคนมลายูมุสลิม
และคนไทยพุทธบริเวณนั้นมาไดราว 5 รุน คนจีนในสมัยนั้นผูชายมักประกอบอาชีพทําเหมืองแร
ซึ่งเหมืองจะอยูลึกเขาไปในหุบเขา เชนในอําเภอยะหา ทําสัมปะทานเรือขามฟากจากฝงทาสาป
มายังฝงสะเตง สวนผูหญิงที่อยูบานจะประกอบอาชีพคาขายสินคาเบ็ดเตล็ดซึ่งจะตองนั่งเรือเปน
เวลา 1 วัน เพื่อไปซื้อสินคาที่เมืองปตตานีมาขาย และขากลับดวยตองแลนเรือทวนน้ําจึงใชเวลาใน
การเดินทางเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน สวนคนที่อยูขางใน (คนที่อาศัยอยูลึกเขาไปแถบ อําเภอบันนังสตา
อําเภอธารโต และอําเภอเบตง ในปจจุบัน) สวนมากจะเปนชาวมลายูมุสลิมจะผูกแพไมไผถอมา
ตามแมน้ําปตตานีนําสินคาแลกเปลี่ยนสินคามาตามลําน้ํา เรื่อยลงมาถึง ทาสาปแลวจึงรื้อแพนํา
ไมไผออกขายแลวเดินเทานําของที่แลกไดกลับไปยังหมูบานของตน
หญิงชราชาวจีนที่เคยอยูที่บานทาสาปในวัยเยาวเลาวา เมื่อสมัยเปนเด็กเธอมีคน
ดูแลเปนชาวมลายูมุสลิม เธอจึงเติบโตมาพรอมกับเรียนรูภาษาถึงสามภาษา คือภาษาจีนซึ่งใช
พูดกันในบาน ภาษามลายูใชสื่อสารกับเพื่อนบานชาวมลายูมุสลิม และภาษาไทยใตใชสื่อสาร
กับเพื่อนบานชาวไทยพุทธ เมื่อยายจากทาสาปมาอยูนิบง(ยะลาในปจจุบัน)ในกอนสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 ยั ง คงมี เ พื่ อ นชาวมุ ส ลิ ม ที่ ค งอยู ที่ ท า สาปไปมาหาสู กั น ด ว ยความผู ก พั น เมื่ อ เกิ ด
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สงครามโลกครั้ง ที่ 2 หญิง ชาวจีน ผูนี้ขาดการติ ดต อ จากสามี เนื่อ งจากสามี ไปทํ า เหมื องอยูที่
ชายแดน มาเลเซีย เธอจึงปดรานคาที่อยูที่นิบง (ชื่อเดิมของเมืองยะลา) แลวพาลูกหญิงชาย 3
คน หลบหนีการเขามาผานทางของกองทัพญี่ปุนไปอาศัยอยูกับผูดูแลชาวมลายูมุสลิมคนดังกลาว
ในหมูบานของเขา จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลง จึงไดกลับมาอยูในเมืองและเปดรานคาของเธอ
ตอมา
เลากันวาในอดีตชาวพุทธจากทาสาปและหมูบานใกลเคียงมักเดินทางไปทําบุญที่
“วัดถ้ํา” (วัดคูหาภิมุข) คนที่มีฐานะจะขี่ชางไป สวนคนที่ไมมีพาหนะชวยทุนแรงก็จะเดินไป เชือ่ กัน
วาการไดปนเขาไปนมัสการ “พอทานบรรทม” ในถ้ํา จะไดบุญมากนัก
ยุคการสรางบานแปงเมืองที่ “บานนิบง”
ตอมาในชวงทศวรรษที่ 2460 ผูคนเริ่มเคลื่อนยายไปตั้งบานเรือนอยูที่ “นิบง” ซึ่งเปน
พื้นที่ฝงดานใตของแมน้ําปตตานีหางจากแมน้ําประมาณ2–3กิโลเมตร นิบงเปนคําภาษามลายู
แปลวา ตนหลาวชะโอน พื้นที่นิบงเดิมเปนปาตนหลาวชะโอน คนในทองถิ่นจึงเรียกบริเวณดังกลาว
วา “นิบง”
นิบงเริ่มกอรางสรางตัวเปนเมืองจากการอพยพโยกยายของคนจากหมูบาน อําเภอ
และจังหวัดใกลเคียงดวยสาเหตุหลักคือ ความซบเซาของปตตานีซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองทาคาขาย
ที่เจริญรุงเรืองมาก ทําใหคนจีนทั้งที่เคยอยูในปตตานี และที่เดินทางมาจากเมืองจีนรุนหลังไมได
แวะตั้งรกรากอยูที่ปตตานีอีกตอไป ซึ่งมีสวนทําใหยะลากลายเปนจังหวัดที่มีประชากรชาวจีนอยู
มากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต บางครอบครัวไดเขามาทําเหมืองแรดีบุกในพื้นที่หางไกล
ชายฝงทะเลมากขึ้น
ชุมชนแหงแรกของนิบงคือชุ มชนชาวมลายูมุสลิมขนาดเล็ กตั้ งอยูฝ งทางเหนือของ
สถานีรถไฟในปจจุบันหรือยานตลาดเกา ดวยพื้นที่ตลาดเกาเปนพื้นที่ที่ติดกับอําเภอยะรัง ของ
จังหวัดปตตานี ผูคนฝงตลาดเกาสวนมากที่มาตั้งบานเรือนเปนชาวมลายูมุสลิมที่อพยพ โยกยาย
มาจากอําเภอมายอ อําเภอยะรัง และอําเภอตางๆของจังหวัดปตตานี บานเรือนในอดีตจะเปน
เรือนไมมุงหลังคาจากตั้งอยูกันอยางหนาแนนกวาฝงดานใตของสถานีรถไฟ มัสยิดแหงแรกในเขต
เทศบาลนครยะลาก็สรางขึ้นในพื้นที่ตลาดเกาแหงนี้ จากบันทึกถึงประวัติวัดพุทธภูมิ (วัดอาราม
หลวงของจังหวัดยะลาในปจจุบัน) ยืนยันถึงการตั้งชุมชนในระยะแรกของบานนิบงไววา
วัดนี้ (วัดพุทธภูมิ) แรกสรางขึ้น มีประชาชนซึ่งอยูทางฟากรถไฟดานใตนี้ยังไมแนน
หนา สมัยนั้นทางฟากรถไฟดานเหนือไปปตตานี มีบานแนนหนากวา และสวนมากเปน
เรือนมุงจากแบบกงสี ครั้นตอมาภายหลังบานชองมาแนนหนาอยูทางฟากรถไฟดานฟากนี้
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จึงเรียกบานเรือนที่อยูฟากรถไฟ ทางไปจังหวัดปตตานีวาตลาดเกา ชาวบานทั้ง 2 ฟาก
รถไฟไดชวยทะนุบํารุงวัด (ประวัติศาสตร4จังหวัดภาคใต และคติธรรม 2544:81)

ชุมชนตอมาจากยานตลาดเกาคือชุมชนอีกฝงของสถานีรถไฟหรือที่เรียกกันตอมา
วา “ยานสายกลาง”
สมัยการสรางทางรถไฟ
การเปลี่ยนเสนทางคมนาคมนาจะเปนอีกสาเหตุที่ผูคนอพยพกันเขามาอยูที่นิบง
การคมนาคมทางน้ํ าโดยเรือ ทั้ง ทางทะเล และทางแมน้ํา เริ่มหมดความนิ ยมไป เมื่อเส น ทาง
คมนาคมสายใหมที่ดูจะสะดวกรวดเร็วกวา การคมนาคมรูปแบบใหมนี้คือเสนทางรถไฟ
กอนทางรถไฟจะมาถึงพื้นที่บานนิบง เลากันวาคนมลายูมุสลิมคนแรกที่มาซื้อที่ดิน
อยู ฝ ง ทางใต ข องสถานี ร ถไฟยะลาคื อ หะยี ด อเลาะ หะยี ด อเลาะเป น คนดั้ ง เดิ ม จากยะหริ่ ง
มีเชื้อสายจีน เขาใจวาอาจเปนลูกหลานของลิ้ มโตะเคี่ยมผูเปนพี่ชายของเจาแมลิ้มกอเหนี่ย ว
หรือบริวารของลิ้มโตะเคี่ยม ตอมายายมาอยูที่มายอ (อําเภอหนึ่งในจังหวัดปตตานี ปจจุบันอยูหาง
จากตัวเมืองยะลา ประมาณ 40 กม.) เมื่อครั้งอยูที่มายอ หะยีดอเลาะประกอบอาชีพคาขาย
โดยมีรานขายของชําซึ่งเปนรานคาแหงเดียวในมายอ นอกจากนี้ยังเดินเรือคาขายสินคาไปยัง
ตางประเทศ เชนปนัง สิงคโปร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หะยีดอเลาะทําการคากับทหารญี่ปุน
โดยเอายางพาราไปแลกกับน้ํามันกาด เลากันวาหะยีดอเลาะพายเรือจากคลอง มายอไปที่บาน
ตั น หยง อํ า เภอยะหริ่ ง ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของกองเรื อ ญี่ ปุ น นํ า ยางพาราบรรทุ ก ไปในลํ า เรื อ แล ว
แลกเปลี่ ยนเอา น้ํ า มั นก า ดกลั บมา หลั ก ฐานที่ ยื น ยั นว า ช วงสงครามโลกหะยี ดอเลาะขาย
น้ํามันกาดคือหลุมน้ํามันกลางบานที่ยังคงมีอยูถึงปจจุบัน
หะยีดอเลาะเปนผูที่มีความคิดกวางไกล เคยมีโอกาสเดินทางมายะลา และไดทราบ
ขาววาจะมีการสรางทางรถไฟผานพื้นที่แหงนี้ จึงไดชักชวนลูกเขยคือหะยีหะมูฮัมมัดเดินทางมา
ยะลาดวยกัน
หะยีมูฮัมมัดเปนลูกชายคนหนึ่งของหะยียูซุป เปนคนดั้งเดิมปูยุด อําเภอหนึ่งในจังหวัด
ปตตานี เมื่อไดรับคําชักชวนจากบิดาของภรรยา(ไลลา) หะยีมูฮัมมัดไดวางแผนมาตั้งรกรากอยูที่
ยะลา โดยไดรับเงินทุนจํานวนหนึ่งจากหะยีดอเลาะ ชวงแรกที่มานอกจากหะยีมูฮัมมัดจะอพยพ
ครอบครัวมาดวยกันแลว ยังไดชักชวนญาติๆ และหลานๆ รวมถึงหะยีมะตอเฮซึ่งเปนพี่เขยมาดวยกัน
หะยีมะตอเฮมีเชื้อสายจีน ทําธุรกิจการคาที่ปตตานี บางครั้งเดินเรือไปคาขายที่ปนัง
สินคาที่มีเชน เมล็ดกาแฟ ผาหม ผาแพร ในการเดินเรือจะแวะพักเรือและแลกเปลี่ยนสินคาเรื่อยไป
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จนกระทั่งถึงปนัง จอดพักเรือและนําสินคาไปแลกแลวจึงเดินเรือกลับมายังปตตานี บางครั้งหะยี
มะตอเฮจะพาลูกๆ ไปเรียนหนังสือที่ปนังดวย
ทั้งสามคนไดเขาจับจองที่ดินทั้งยานตลาดเกาและยานสายกลาง ขณะที่หะยีมะตอเฮ
ไดเขามาจับจองที่ดินในยานสายกลางที่ดินราคาประมาณแปลงละ 300 บาท เมื่อซื้อที่ดินแลวยัง
ไมไดยายเขามาอยูทันที จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หะยีมะตอเฮและหะยีมูฮัมมัดจึงเริ่ม
ยายเขามาอยูที่บานนิบง
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการสรางทางรถไฟขึ้นทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทางรถไฟสาย
ใตไดทําการกอสรางไปถึงอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และไดเปดใหบริการรับสง ผูโดยสาร
และบรรทุกสินคาตั้งแตวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2464 (พระกําแพงเพชรอัครโยธิน ม.ป.ป:115)
เชื่อกันวาทางรถไฟนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญของการยายเมืองตามคําบอกเลาทั้งจากคนใน
ทองถิ่น และผลการวิจัยของ D.F. Holm เรื่อง บทบาททางรถไฟในประวัติศาสตรไทย พ.ศ.2436 ถึง
พ.ศ.2475 ไดยืนยันเชนเดียวกัน นิบงเปนพื้นที่หนึ่งที่ทางรถไฟไดตัดผาน และเปนที่ตั้งของสถานี
รถไฟของจังหวัดยะลา
ผูคนจากทาสาปโดยเฉพาะคนจีนทุกครัวเรือนและบริเวณใกลเคียงเริ่มอพยพโยกยาย
เขามาจับจองที่ดินและตั้งบานเรือนอยูที่นิบงมากขึ้น นอกจากคนจีนจากทาสาปแลว ยังมีคนจีน
จากทองที่หางไกลออกไป เชน อําเภอยะหา อําเภอบันนังสตา อําเภอรามัน คอยเคลื่อนยายเขามา
อยูที่นิบงมากขึ้น และแมกระทั่งคนจีนจากปตตานี และนราธิวาสบางสวนไดยายเขามาตั้งรกราก
และทําการคาที่ยะลาดวย
คนไทยที่เขามากลุมแรกเปนครอบครัว และเครือญาติของพระรัฐกิจวิจารณซึ่งอพยพ
จากอําเภอนาสาร จั งหวัดสุราษฎรธานี ในป 2469 พระรัฐกิ จวิจารณผูนี้มีสวนทําใหนิบงกลาย
เปนเมืองศูนยกลางการคาขนาดเล็กตอมา (ซึ่งจะมีรายละเอียดตอไปในบทที่ 3)
ส ว นคนที่ อยู ดั้ง เดิ ม ในพื้น ที่ สะเตงไมนิย มจะย า ยเขา มาตั้ง บา นเรือ นที่นิบงเพราะ
การเดิ น ทางมานิ บงไมได ลํา บากมากนัก รวมทั้ ง คนมลายูมุ ส ลิม และคนไทยที่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมในพื้นที่ตางๆของจังหวัดยะลาเกือบทั้งหมดไมไดโยกยายเขามาที่นิบง เนือ่ งจากมีพนื้ ที่
ทําการเกษตรเปนของตนเอง สามารถทํามาหากินและดํารงชีพไดอยางไมเดือดรอนในพื้นที่เดิม
อีกทั้งนิบงไมมีพื้นที่วางเพียงพอในการทําการเกษตร นิบงจึงเปนที่รวมของผูที่ตองการเขามา
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ประกอบอาชีพคาขาย และเริ่มกลายเปนศูนยกลางการคาและขยายตัวออกไปเรื่อยๆ หลังจาก
สรางสะพานประสาทในป 2505 *
ชาวซิกขจากอินเดียเปนอีกกลุมชนหนึ่งที่อพยพเขามาอยูในยะลา คนอินเดียกลุมแรก
ไดเดินทางเขามาตั้งรกรากอยูในตัวเมืองยะลาชวงเวลาใกลเคียงกับกลุม โดยการเดินทางทางเรือ
จากประเทศอินเดียแวะพักที่เกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย แลวจึงเดินทางตอมายังดินแดนแหลม
มลายูของประเทศไทย คนที่เขามาอาศัยตั้งรกรากอยูที่นิบง จะเรียกกันในภาษามลายูวา ออแฆ
นิบง แปลวาคนนิบง ไมไดเรียกวาออแฆยะลาหรือคนยะลา แมในปจจุบันเมื่อมีการทักทายและ
ไถถามกันวาเปนคนที่ไหนดวยภาษามลายู คนในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งคนมลายูและคนจีน
ที่สามารถพูดภาษามลายูไดจะตอบวา“ออแฆนิบง”
สมัยการเกิดของชุมชนแหงใหมในยานการคา
ชุมชนแหงใหมที่ผูคนตางภูมิลําเนา ตางชาติพันธุ ตางศาสนา อพยพเขามาตั้งอยูที่
ฝงดานใตของสถานีหรือหนาสถานีรถไฟยะลา บานเรือนที่สรางขึ้นครั้งแรกเปนบานไมเรือนแถว
ชั้นเดียวตั้งอยูฝงตรงขามขนานไปกับสถานีรถไฟ ตอมามีการสรางบานเรือนขยายลงมาทางใต
บานเรือนที่สรางใหมยังคงเปนเรือนแถวไมชั้นเดียว บริเวณที่ชุมชนใหมแหงนี้มาตั้งอยู ตอมาเรียก
กันวา “สายกลาง” (ดูรายละเอียดตอไปในบทที่ 3)
ป 2479 เทศบาลเมืองยะลาไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกที่หมูบานสะเตงซึ่งตั้งอยูทาง
ตะวันออกของแมน้ําปตตานี ตรงขามกับบานทาสาป และในพ.ศ. 2486 ไดยายที่ทําการอําเภอไป
ตั้งอยูที่ “บานนิบง” ขณะนั้นมีผูคนอาศัยอยูบางไมมากนัก เลากันวาเมื่อคนจากฝงตะวันตกของ
แมน้ําปตตานีจะขามฝงมาตลาดตองขามแพ หรือเรือขามฟาก ตลาดซึ่งเปนศูนยกลางการคาของ
คนในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียงถูกจัดตั้งขึ้นไมไกลจากสถานีรถไฟยะลา (ตั้งอยูระหวางถนนระนอง
และถนน ณ นครในป จจุ บั น) ตลาดแห งแรกของเมื องยะลาคื อตลาดรั ฐกิจซึ่งเปนตลาดเอกชน
ของพระรัฐกิจวิจารณ และมีตลาดนัดอีกแหงที่ขางทางรถไฟ(ฝงตลาดเกาในปจจุบัน) ภายหลัง
ประมาณปลายทศวรรษ2490 ตลาดนัดแหงนี้กลายเปนตลาดถาวรอีกแหงในยะลาชื่อวาตลาดเสรี

*

นายประสาท ไชยะโทซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดจัดสรรงบประมาณเพือ่ สราง
สะพานข ามแมน้ํา ปตตานี ทําใหการเดินทางไปจังหวัดสงขลา อําเภอยะหา และพื้น ที่อื่น ๆใน
ฝงตะวันตกของแมน้ําปตตานีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
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นิบงเริ่มกลายสภาพจากปาตนหลาวชะโอน เปนชุมชนขนาดเล็กที่ประกอบไปดวย
ผูคนตางชาติพันธุ ตางศาสนา เขามาคาขายสินคาตางๆ จนในปจจุบันกลายเปนเมืองขนาดเล็ก
ที่เปนศูนยกลางการคาขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
หะยี มู ฮัมมั ดเมื่ อย ายมาอยูยะลาไดเปดรานคาตรงมุมถนน (ถนนยะลาตัดกั บถนน
ระนอง)ตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใหลูกสาวคนโตที่เกิดจากภรรยาคนแรกและหลานสาว
ชวยกันตัดเย็บเสื้อผา และคาขายเล็กๆนอย ตอมาเปลี่ยนมาขายเครื่องแกง เครื่องสูบน้ํา ภายหลัง
หลานสาวของหะยีมูฮัมมัดที่อยูดวยกันไดขอซื้อบานหลังนี้ตอ หะยีมูฮัมมัดไดขายให หะยีมูฮัมมัดยัง
ประกอบธุรกิจอยางอื่นคือ โรงแรมจายา(ตั้งอยูบริเวณซุปเปอรยะลาในปจจุบัน) หะยีมูฮัมมัดได
สรางบานสวนไวอีก 1 หลังอยูหางจากยานสายกลางประมาณ 2-3 กิโลเมตร เวลาที่จะเดินทางไป
บานสวนตองใชจักรยานหรือเกวียน
สวนหะยีดอเลาะนอกจากจับจองที่ดินในยานสายกลาง แลวยังไดจับจองที่ดินหาง
จากสายกลางไปทางใตประมาณ 1 กิโลเมตร และที่ดินฝงตลาดเกา (ปจจุบันตั้งอยูบนถนนมายอ)
ไดจํานวนหนึ่ง หลังจากจับจองที่ดินหะยีดอเลาะจึงไดเดินทางกลับไปทําการคาและทําสวนตอ
ที่มายอ ที่ดินในยะลาไดยกใหเปนมรดกแกลูกหลานโดยแบงที่ในสายกลางทั้งหมดใหลูกที่เกิดจาก
ภรรยาคนแรก สวนที่เหลือใหแกลูกที่เกิดจากภรรยาคนที่สอง
ในชวงแรกมีเพียงหะยีมูฮัมมัดเทานั้นที่เขามาเปดรานทําการคาในยานสายกลาง สวน
หะยีดอเลาะ และหะยีมะตอเฮไดใหคนจีนเชาที่ทํารานคา ไมเปนที่แนชัดวาเจาของที่ดินทั้งสาม
เปนผูสรางอาคารบานเรือนแถวแลวใหคนจีนเชา หรือใหคนจีนเชาที่แลวสรางบานเอง
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ภาพที่7 ภาพยานสายกลางเมื่อประมาณ 50 ปกอน ถายจากหนาสถานีรถไฟยะลา

ตอมาคนจีนบางคนไดขอซื้อบานจากชาวมลายูมุสลิมทั้ง 3 คนและบางคนไดไปซื้อที่ที่
หางจากยานสายกลางออกไปประมาณ 500 เมตร บริเวณรอบๆ ตลาดสดแหงแรกของยะลา
คนจีนทยอยกันโยกยายเขามาอยูในยะลา ครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งเลาวายาย
มาจากจั งหวัดสุราษฎรธานี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชวงแรกตั้ง รา นคาขายของตรงข า ม
บริเวณที่เปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียว ในขณะนั้นไมมีถนนสายอื่นในยะลามีเพียงถนนที่ขนาน
ยาวไปกับทางรถไฟแหงนี้ถนนเดียว บานที่อาศัยเปนบานไมชั้นเดียวเปดเปนรานรับซื้อหนังวัว
รับซื้อยางและของปา เมื่อลูกสาวคนโตของเจาของรานแตงงานกับหนุมชาวจีนที่มาทํางานในราน
จึงไดแยกไปตั้งรานอีกรานหนึ่งในยานสายกลาง หลังจากเปดรานใหมได 19 วันจึงเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2
คนจี น กลุ ม ต อ มาประมาณ 5-10 ครั ว เรื อ น ย า ยมาจากบ า นท า สาปและยะหา
ดวยสาเหตุจากการซบเซาของเหมืองแร คนจีนกลุมนี้เกือบทั้งหมดเปนจีนฮกเกี้ยนดั้งเดิม อพยพ
จากเมืองจีนมาขึ้นฝงที่เมืองปตตานี เขามาคาขายตั้งบานเรือนอยูที่ปตตานี จนเมื่อไดทราบขาวการ
ทําเหมืองแรลึกเขาไปในแผนดินใหญ จึงคอยโยกยายลองเรือตามแมน้ําปตตานีเขาไปในแผนดินที่
อยูทามกลางภูเขา พบทําเลที่พอตั้งบานเรือนไดที่บานทาสาปซึ่งอยูริมแมน้ํา ไดอาศัยอยูที่บานทา
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สาปตอมาประมาณ 1-2 รุน ผูชายในครอบครัวจะเขาไปทําเหมืองที่อําเภอยะหา ซึ่งตองเดินทางลึก
เขาไปจากริมฝงน้ํา สวนผูหญิงจะอยูบานทําการคา ซึ่งสินคาที่นํามาขายรับเอามาจากปตตานี
ภายหลังเมื่อการทําเหมืองซบเซาลง การคมนาคมทางน้ําไมไดเปนที่นิยมเชนเดิมและ
ความคึกคักของตลาดเริ่มที่จะเคลื่อนยายตามเสนทางรถไฟ คนจีนที่ทาสาปจึงยายมาสูบานนิบง
บางคนมาทันและมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อสรางบานทํารานคา บางคนที่มาไมทัน
หรือไมมีทุนพอซื้อที่ดินเปนของตนเอง จะเชาบานของชาวมุสลิมเปนทั้งรานคาและที่อยูอาศัยทา
สาปเริ่มเงียบเหงาลงเมื่อนิบงกลายเปนตลาดใหม ในที่สุดไมเหลือครอบครัวจีนแมแตครอบครัว
เดียวอาศัยอยูที่ทาสาปอีกเลย คนไทยที่ทาสาปคนหนึ่งบอกวา “คนจีนกี่ตระกูลที่นี่ยายออกไป
หมดแลว ไปอยูในเมืองกันหมด ตอนนี้เหลือแตคนไทยกับคนอิสลาม” คนจีนที่มาอยูในเมืองได
ประกอบอาชีพ คาขายเชนเดิม มีทั้งขายของชํา ขายเบ็ดเตล็ด รับซื้อยาง ขายของตามตลาดนัด
รวมทั้งเดินทางไปคาขายยังตางประเทศถึงมาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งสวนใหญผูหญิงจะคาขายอยูที่
รานและเลี้ยงลูก สวนผูชายมักจะออกไปทํางานขางนอกเชนขายและแลกเปลี่ยนสินคาไปตาม
หมูบาน หรือเดินทางไปแลกเปลี่ยนสินคาที่ปตตานี และปนังเปนตน ผูชายบางครอบครัวยังคง
ประกอบอาชีพทํา เหมืองแรและบางคนไดสัมปะทานทําปาไม
คนจีนที่ยายมานิบงรุนตอมาสวนใหญยายมาจากปตตานี โดยที่ยังคงมีเครือขายญาติ
พี่นองทําการคาขายสินคาชนิดเดียวกันอยูที่ปตตานี คนจีนกลุมนี้ยังคงเดินทางไปมาหาสูกับพี่นอง
ที่ปตตานีอยางสม่ําเสมอ และอีกกลุมหนึ่งเปนคนจีนที่โยกยายมาจากกรุงเทพฯหรือจังหวัดอื่นๆ
ในภาคกลาง คนจีนกลุมนี้จะเปนพอคาเรที่เดินทางขายสงของขึ้นรองภาคกลางและภาคใตระยะ
หนึ่ง ไดมีโอกาสสํารวจจนแนใจวาจะสามารถตั้งรกรากอยูที่เมืองยะลาไดจึงตัดสินใจเชาบานตั้ง
รานคา ซึ่งภายหลังคนจีนกลุมนี้เปนผูที่มีปญหากับการหมดสัญญาเชนบานในยานสายกลางและ
ตองโยกยายออกไป
ในเวลาใกลเคียงกันนี้ ประมาณป2496 พระรัฐกิจวิจารณ ซึ่งเปนคนไทยจากอําเภอ
นาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ไดอพยพครอบครัวมาซื้อที่ดินและสรางบานบริเวณนี้เชนเดียวกัน
เมื่อสรางบานเรียบรอยแลว พระรัฐกิจวิจารณไดเกณฑเอาแรงงานบุตรหลานตัดถนนเพื่อเชื่อมตอ
ที่ดินหลายแปลงของตนเอง ทั้งสิ้น 9 ถนน สายแรกเรียกวา มิใชถนนสาธารณะ (คือถนนทางดิน
เล็ก ที่หะยีมูฮัมมัดและหะยีมะตอเฮมาตั้งบานเรือนอยู ปจจุบันคือถนนยะลา หรือที่เรียกกันวา
สายกลาง) ถนนสายตอๆมาคือ ถนนระนอง ถนนปราจิณ ถนนพังงา ถนน ณ นครนอก-ณ นครใน
ถนนรัฐ-คํานึง ถนนรวมมิตร ถนนรัฐปติ
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“มิใชถนนสาธารณะ” (ถนนยะลาหรือยานสายกลางปจจุบัน) นับไดวาเปนถนนกลาง
เมืองสายแรกของนิบง เลากันวาถนนสายนี้พระรัฐกิจวิจารณไดเกณฑบุตรชายและญาติที่ติดตาม
มาขุดถนนแบกหินทราย จนกระทั่งมีผูคนมารวมชวยกันมากมายซึ่งผูคนเหลานี้เมื่อเสร็จงาน
พระรัฐกิจวิจารณไดใหคาแรง สวนผูหญิงในครอบครัวเปนฝายจัดหาอาหารมาเลี้ยง (หนังสือ
ประวัติพระรัฐกิจวิจารณ สวาสดิ์ ณ นคร ) เมื่อสราง ถนนมิใชถนนสาธารณะเสร็จเรียบรอยแลว
พระรัฐกิจวิจารณไดสรางโรงแรมชื่อวาโรงแรมนิบงอยูบริเวณตนถนนใกลสถานีรถไฟ สรางตลาดสด
และตลาดนัด โรงภาพยนตร และบานเรือนแถว
ชาวจีนที่ตั้งรานขายของอยูในยานสายกลางมาแตแรกเริ่มคนหนึ่งเลาวา “สายกลาง
เปนยานธุรกิจการคาเกามาตั้งแตยายเมืองยะลามา คนจีนเชาที่ของคนมุสลิมอยูประมาณ 70%
เปนบานไมแถว หลังคาสูงหนอย บางสวนคนจีนเปนเจาของเองประมาณ 30%”
ชาวจีนอีกคนเลาถึงยานสายกลางวา “สายกลางเมื่อประมาณ 50 ปกอน เปนคนจีน
เกือบทั้งหมด เปนรานของคนมุสลิม 2-3 รานและอีก 2-3 รานเจาของเปนคนอินเดีย ที่ดินเปนของ
คนอิสลาม ตอนหลังก็ขายใหคนจีนบาง สมัยนั้นหองละ 10,000 บาท”
จากบานไมที่เปนเรือนแถวชั้นเดียว บางรานไดรื้อและสรางใหมเปนเรือนแถว 2 ชั้น
ชายชราชาวจีนคนหนึ่งเชารานจากหะยีมะตอเฮขายของมาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เลาวา
“เมื่อกอนบานเปนบานไมชั้นเดียว ถนนก็มีถนนเดียว ออกไปจากหนาสถานีและสายกลางนี้ก็เปน
ปา ตอนหลังรื้อบานแลวสรางใหมเปน 2 ชั้น เริ่มจากหนาสถานีกอน” เมื่อถามถึงเจาของที่ดิน
เขาเลาวา “ที่ดินเปนของ “มาตาแฮ” จริงๆเขาชื่ออิสลามวา หะยีมะตอเฮ แตคนจีนที่เชาบานเขา
อยูเรียกวา “มาตาแฮ” ออกเสียงงายกวา”
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ภาพที่8 ภาพสามลอถีบผานยานสายกลางเมื่อประมาณ 40 ปกอน

จากความทรงจําในทองถิ่นถึงประวัติศาสตรรัฐ
ประวัติศาสตรและความทรงจําที่นําเสนอมาขางตนเปนความพยายามที่จะนําชิ้นสวน
ตางๆมาปะติดปะตอกัน เพื่อใหภาพความเปนมาของชุมชนเมืองยะลาสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะ
เปนได อยางไรก็ตามประวัติศาสตรและความทรงจําไมไดมีหนาที่เพียงบอกเลาเรื่องราวใหภาพ
ความเปนมาของเมืองยะลา หากแตประวัติศาสตรและความทรงจํายังทําหนาที่มากกวานั้น
ประวัติศาสตรเปนการสรางอดีตขึ้นมาใหมจากคนในยุคปจจุบัน ประวัติศาสตรจึง
เป น ตั ว แทนของอดีต ที่ ไ ม มี ใ ครคนใดคนหนึ่ ง เป น เจ า ของเพราะประวั ติ ศ าสตร เ ป น ของทุ ก คน
ประวั ติศาสตรเ ปน การเปลี่ย นแปลงที่สั ม พัน ธต อเนื่ อ งกัน ของเหตุการณต า งๆ โดยการบั น ทึก
ประวัติศาสตรจะตัดสวนที่เปนอารมณทิ้งไปดวยกระบวนการวิพากษและวิเคราะห (Nora 1996:814) นอกจากนี้ประวัติศาสตร “คือการสํานึกรูเกี่ยวกับความเปนมาและความสืบเนื่องของกลุมชน
และองคาพยพทางการเมือง งานเขียนทางประวัติศาสตรทั้งหลายจึงมีหนาที่สําคัญที่จะตองรับใช
มนุษยในการสรางและสืบทอดสํานึกเกี่ยวกับความเปนมาและความสืบเนื่องของกลุมชนและ
องคาพยพทางการเมือง” (ทวีศักดิ์ เผือกสม 2544:32)
ประวั ติ ศ าสตร ข องมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาจนกระทั่ ง
ปจจุบันแสดงใหเห็นถึงการสืบเนื่องในความสัมพันธระหวางอยุธยา สยาม และไทยกับอาณาจักร

92
ปตตานีและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แมรัฐสยาม/ไทยจะมีความพยายามที่จะบูรณาการความ
เปนรัฐ นโยบายที่เปนลายลักษณอักษรดานการเมืองการปกครองนั้นไดพยายามแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญในการยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม แตในทางปฎิบัติบุคคลากร
ของทางรัฐบาลไมอาจกระทําไดตามลายลักษณอักษรที่วาไว หลายครั้งแสดงเจตนาที่จะเขาไป
ครอบงําชุมชนมุสลิมใหออนตัวลงไป ในทางกลับกันชาวมุสลิมไดสรางเกราะขึ้นปองกันดวยการ
สรางหรือรื้อฟนอัตลักษณของตนเองเพื่อดํารงความเปนมลายูมุสลิมใหเขมแข็งตอไป
ป ญ หาในทางประวั ติ ศ าสตร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร รั ฐ ป ต ตานี แ ละต อ มาเป น
ประวั ติศ าสตร 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตนั้ น เป น เรื่อ งการสรา งประวัติ ศ าสตร เ พื่ อ อธิบ ายถึ ง
ความชอบธรรมของอํานาจในการปกครอง และมุมมองทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน กลาวคือ
เรื่องราวในประวัติศาสตรที่ถูกเขียนขึ้นจากผูปกครองชาวไทยมักจะวางบทบาทของปตตานีในทาง
ลบ เช น เปน ผู ก อ การกบฏ กลุ มแบง แยกดิน แดน ผูก อ การรา ย ผูทํ า ลายความมั่น คงของชาติ
ในขณะนี้ประวัติศาสตรที่บันทึกโดยคนปตตานีเองคือประวัติศาสตรของการตอสูเพื่อใหไดเอกราช
ของปตตานีคืนมา มีอํานาจในการปกครองตนเอง มีอิสรภาพในการธํารงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ
ของชาวมลายูมุสลิม
ชัยวัฒน สถาอานันท (2531: 267)ใหความเห็นเรื่องประวัติศาสตรของจังหวัด ชายแดน
ภาคใตวา “ปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือในทัศนะของชาวมาเลยมุสลิมปตตานี ประวัติศาสตรของ
พวกเขามิใชประวัติศาสตรของการขบถครั้งแลวครั้งเลา หากเปนประวัติศาสตรของการตอสูอยาง
ตอเนื่องเพื่อเอกราช”
งานของAndrew Cornish(1997:4) ที่ศึกษาเรื่องราวความขัดแยงของชาวมลายูกับ
ขาราชการไทย ผานการผลิตยางพาราในจังหวัดยะลาไดกลาววา “ในยะลาเวทีความขัดแยงใหญ
ระหวางคนไทยและชาวมลายูคือเรื่องการตอสูกันในประวัติศาสตรภาคใตของไทย การตอสูเกิดขึ้น
ทั้งในการพูดและในการเขียน”
งานที่ยืนยันถึงอิทธิพลของประวัติศาตรที่มีผลตอความสัมพันธระหวางชาติพันธุคือ
งานของทวีศักดิ์ เผือกสม เรื่องอยุธยาในเงื้อมมือของปตตานี: ประวัติศาสตรนิพนธของปตตานี
และบทสนทนาระหวางศูนยกลางกับทองถิ่นในการเขียนประวัติศาสตร ป 2544 ที่ชี้ใหเห็นวา
ประวัติศาสตรนิพนธที่เกี่ยวกับปตตานีถูกเขียนขึ้นมาจากสองมุมมองของผูปกครองสองฝาย โดยมี
เปาหมายเดียวกันคือรับใชการเมือง ความแตกตางอยูที่ฉบับของสยามเขียนขึ้นเพื่อรับรองสิทธิให
เปนความชอบธรรมในการที่สยามจะเขาครอบครอง ฉบับของปตตานี สรางขึ้นเพื่อตอตานอํานาจ
ของสยาม รวมถึงใชในการสถาปนาตัวตนของปตตานี
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งานของทวี ศั กดิ์ ได ยกตั วอย างความขั ดแย งในงานประวั ติ ศาสตรจากมุมมองของ
รัฐสยาม กับมุมมองของรัฐปตตานี ผานงานประวัติศาสตรชิ้นสําคัญยอนหลังไปนานหลายรอยป
เชน พระราชพงศาวดารฉบับตางๆ จดหมายหลวงอุดมสมบัติ และงานของทวีศักดิ์ และCornish
ยังใชหลักฐานจาก Hikayat Patani Serajah Kerajaan Melayu Patani หรือ History of the Malay
Kingdom of Patani
ในความรู สึ ก ของชาวมลายู มุ ส ลิ ม ป จ จุ บั น ประวั ติ ศ าสตร ข องพวกเขาเป น
ประวั ติ ศ าสตร แห ง การต อสู และในประวัติ ศ าสตร จ ากรัฐ สยามสู รัฐ ไทย คนมลายูมุ ส ลิม เป น
ผูรายเสมอมา แตในความเปนจริงแลวมีชาวมลายูและชาวไทยในทองถิ่นกี่คนที่รับรูและสํานึก
ในประวัติศาสตรที่บันทึกยอนหลังไปในอดีตอันยาวนานแบบใดแบบหนึ่งที่กลาวมา เรื่องราวที่นาจะ
จดจําและตราตรึงในความรูสึกของคนทั้งสองกลุมไมนาจะเปนเรื่องราวที่อยูใน Hikayat Patani
และหรือใน Serajah Kerajaan Melayu Patani หรือเรื่องราวในพงศาวดารภาคตางๆ ของสยาม
เพราะเรื่องราวเหลานี้เปนเรื่องหางไกลกับชีวิตความเปนจริงของชาวมลายูมุสลิมทั่วไปอยางมาก
ชาวมลายูมสลิมที่มีความรูเรื่องราวจากบันทึกประวัติศาสตรเหลานี้นาจะเปนชาวมลายูที่ไดรับ
การศึ กษาในระดั บสูงหรื อประกอบอาชีพทางวิชาการ ส วนเรื่องราวที่ตราตรึ งในความรูสึ กของ
ประชาชนชาวมลายู ไทย และจีนทั้งในเขตเมืองและชนบท ทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับชั้นทางสังคม
นาจะเปนประวัติศาสตรรวมสมัยที่ชาวมลายูมากมายมีโอกาสรวมอยูในประวัติศาสตรหรือมีชีวิตอยู
รวมสมัยกับเหตุการณนั้น เหตุการณที่มีวีรบุรุษหรือผูรายที่คนปจจุบันเคยเห็นและจดจําไดเชนเรื่อง
เลา เกี่ยวกับหะยีสุหรง อับดุลกอเดร ชีวิตของเปาะสู เรื่องการฆาตกรรมที่สะพานกอตอที่นําไปสู
การประทวงที่มัสยิดกลางปตตานีปลายป 2518 และเรื่องราว “การตอสู” เพื่อเอกราชของปตตานี
หรืออีกมุมคือเรื่องราวของ “ข.จ.ก” ในสายตาของรัฐ ในสายตาของคนบางกลุมในทองถิ่นและคน
สวนใหญของประเทศ เรื่องราวสุดทายที่ชาวมลายูมุสลิมในทองถิ่นไมอาจลืมเลือนไปไดเลยคือการ
ปะทะกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับคนกลุมหนึ่งซึ่งเจาหนาที่ของรัฐเชื่อกันวาเปนกลุมโจรกอการ
รายที่ลอบทํารายเจาหนาที่ ประชาชนและพระภิกษุสงฆมาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2547 ในการ
ปะทะเกิดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2547 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี และอําเภอสะบายอยจังหวัด
สงขลา ผลของการปะทะทําใหฝายที่เชื่อวาเปนโจรกอการรายเสียชีวิต 107 ศพ เจาหนาที่ตํารวจ
เสียชีวิต 5 ศพ (มติชน 29 เมษายน 2547:14)
ประวั ติ ศ าสตร ป ต ตานี โ ดยคนป ต ตานี น อกจากจะต อ งการแสดงถึ ง รากเหง า และ
ความสื บ เนื่ อ งของความเป น มาของนครรั ฐ ป ต ตานี แ ล ว “รากเหง า และความสื บ เนื่ อ งทาง
ประวัติศาสตรของปตตานีจึงถูกหยิบมาผลิตซ้ําครั้งแลวครั้งเลา เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงทาง
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การเมืองระหวางรัฐกับชาวพื้นเมืองปตตานี” (ทวีศักดิ์ เผือกสม 2544:38) การผลิตซ้ําครั้งแลวครั้ง
เลาดังที่ทวีศักดิ์ ไดกลาวถึงนั้นไดเกิดขึ้นอีกครั้งในเหตุการณความรุนแรงครั้งหลังสุดคือเหตุการณ
วันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งนักวิชาการหลายทานทั้งที่เปนคนในทองถิ่น และคนนอกทองถิ่นที่มี
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรปตตานีไดกลับมาทบทวนวาเหตุการณวันที่ 28 เมษายน 2547 มีนัย
บางอยางที่ตองการจะรื้อฟนความทรงจําของเหตุการณวันที่ 28 เมษายน 2491 ที่บานดูซงญอหรือไม
ในขณะที่ประวัติศาสตรทําหนาที่ในสังคม ความทรงจําของคนในทองถิ่นกําลังทําอะไร
ในทรรศนะของ Pierre Nora (1996:8-14)นั้น ความทรงจําเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได
โดยที่ผูจดจําไมรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลง ความทรงจําสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
และประโยชนของผูจดจํา ความทรงจําจะคงอยูโดยผูจดจําไมไดตระหนักจนกระทั่งถูกรื้อฟน มาอีก
ครั้ง ความทรงจํามักจะเปนเรื่องราวที่สะเทือนอารมณหรือเปนความประทับใจ ขอเท็จจริงในความ
ทรงจําจึงมักเปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับอารมณ ความทรงจําจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนรูปธรรม
เชนวัตถุ รูปภาพ พื้นที่ และสัญลักษณ ในทางสังคมนั้นความทรงจําเปนประสบการณรวมกันของ
กลุมแตในขณะเดียวกันความทรงจํามีสวนเฉพาะของแตละบุคคล
ความทรงจําของคนในทองถิ่นเสนอใหเห็นภาพของผูคนในชุมชน การอพยพโยกยาย
ของผูคนเขามายังพื้นที่แหงนี้ การรวมมือกันในการสรางบานแปงเมือง วิวัฒนาการความสัมพันธ
ของคนกลุมชาติพันธุตางๆในชุมชน ซึ่งชวยใหเขาใจพื้นฐานโครงสรางเครือขายความสัมพันธทาง
สังคมของพื้นที่ศึกษาไดลึกซึ้งมากขึ้น นอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเปนมาของชุมชนซึ่งดูจะ
เปนความทรงจําที่งดงามของคนตางชาติพันธุที่อาศัยอยูรวมกันแลว คนในชุมชนยังมีความทรงจํา
รวมกับชุมชนอื่นเปนความทรงจํารวมในทองถิ่น โดยเฉพาะความทรงจํารวมกันของชาวมลายู
มุสลิมซึ่งมักเปนความทรงจําเรื่องราวความสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมกับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือประสบการณจากการปกครองของรัฐไทย
ปรากฏการณ ค วามทรงจํ า ที่ ถู ก รื้ อ ฟ น ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง สํ า คั ญ คื อ กรณี ก ารปะทะกั น
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับคนกลุมหนึ่งซึ่งเชื่อวาเปนกลุมโจรกอการรายที่มัสยิดกรือเซะ มัสยิดใน
ประวัติศาสตรปตตานี ฝายที่อยูภายในมัสยิดซึ่งเชื่อวาเปนกลุมโจรเสียชีวิตไป 31 ศพ เจาหนาที่
ตํารวจเสียชีวิต 3 ศพ (มติชน 29 เมษายน 2547:14) เสียงสะทอนจากชาวบานที่อยูบริเวณกรือเซะ
วา “”เขา” อยากจะใหมัสยิดประวัติศาสตรหลังนี้มันพังครืนลงไปใหราบเปนหนากลอง “มัน”จะให
เราลืมประวัติศาสตรกรือเซะหรืออยางไร” และ “เราจะตองเจ็บปวดอีกนานเทาไหร ลูกเด็กเล็กแดง
ที่อยูและเห็นเหตุการณมาโดยตลอดเขาคิดอยางไร และเมื่อโตขึ้นในอนาคตเขาจะลืมเหตุการณ
เหลานี้ไดไหม” (อัฮหมัด สมบูรณ บัวหลวง 2547:4) ความทรงจําเกี่ยวกับกรือเซะถูกรื้อฟนอีกครั้ง
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และคราวนี้เหตุการณนี้ไมเพียงแตจะถูกจารึกไวในลักษณะความทรงจําที่สะเทือนใจของชาวมลายู
มุ ส ลิ ม ในท อ งถิ่ น หากจะถู ก บั น ทึ ก เป น ประวั ติ ศ าสตร ห น า ใหม แต จ ะเป น รู ป แบบใด รองรั บ
ความชอบธรรมของใคร ณ วันนี้ยังคงไมมีคําตอบ
ในขณะที่คนสองกลุมชาติพันธุคือชาวไทยผูปกครอง กับกลุมชาวมลายูในทองถิ่น
กําลังใชประวัติศาสตรในการตอสูกันเพื่อวัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน คนจีนและคนไทยบาง
กลุมที่เปนคนในทองถิ่นดั้งเดิมซึ่งไมมีสวนไดรับรูประวัติศาสตรปตตานีในสํานวนที่ผลิตสรางโดย
ชาวมลายู เชน Sejarah Kerajann Melayu Patani หรือ Hikayat Patani ดวยอุปสรรคทางดาน
ภาษา และการหามเผยแพรงานดังกลาวของรัฐไทย หรือแมแตไมไดรับรูถึงขอถกเถียงที่ไมลงตัวทาง
ประวัติศาสตรปตตานี คนจีนและคนไทยเหลานี้มีเพียงความทรงจํารวมกันระหวางคนในทองถิ่น
เรื่องการสรางบานแปงเมือง ความสัมพันธแบบพึ่งพิงอิงอาศัยกันมาแตเกากอนระหวางชาติพันธุ
ตางๆในทองถิ่น ซึ่งความทรงจําเหลานี้กําลังคอยเลือนหายไปจากการเขาสูระบบการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยรวมกับนักเรียนทุกคนใน
อาณาเขตของประเทศไทย จนกระทั่งหลงลืมความทรงจําหรือประวัติศาสตรของทองถิ่นของตนเอง
นอกจากนี้ประสบการณและความทรงจําในการปกครองของรัฐบาลสยามตลอด
จนถึงรัฐบาลไทยตอชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดสรางความหวาดระแวง ความ
ไมไววางใจ ซึ่งฝงลึกเขาไปในจิตใจของคนชาติพันธุตางๆที่เคยอาศัยอยูรวมกันมาอยางสงบตั้งแต
ในอดีต สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางคนไทยและคนมลายูในทองถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงความ
เปนไทย กับผูปกครองของรัฐ คนไทยก็คือคนที่เขามาอยูใหม คนที่เขามาปกครอง ขาราชการ
เกษียณชาวไทยจากจังหวัดพัทลุงคนหนึ่งเลาวา “เมื่อกอน ตอนยายมาอยูยะลาใหมๆ ลุงออกไปลา
สัตว ตามปาตามเขาไดสบายมาก ไมตองกลัวอะไร เดินเทาจากเขาลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่ง จาก
ตําบลหนึ่งเขาปาไปอีกตําบลหนึ่งก็ไมกลัว แตเดี๋ยวนี้ทําอยางนั้นไมไดแลว ตั้งแตประมาณป 2519
เปนตนมา มีแตความหวาดระแวง ไมไววางใจซึ่งกันและกัน” อดีตครูหญิงโรงเรียนประถมแหง
หนึ่งในอําเภอไมแกน จังหวัดนราธิวาส (ครูหญิงคนนี้เปนคนไทยที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดยะลา
ปจจุบันสอนอยูที่โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดยะลา) เลาวา “เมื่อกอนเวลาไปสอนจะนั่งรถไฟไป
จากยะลา บางครั้งเดินเทาจากโรงเรียนหนึ่งไปชวยสอนอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยูคนละหมูบาน ไมมี
อะไรนากลัว ปลอดภัยมาก แตตอนนี้ถาใหไปสอนนอกอําเภอเมืองคงไมเอาแลว กลัว....มันไม
เหมือนเมื่อกอน” เมื่อเปรียบเทียบความรูสึกของชาวมลายูตอคนไทย และชาวมลายูตอคนจีนแลว
จึงพบวาคนมลายู รูสึก”ไวใจคนจีนมากกวาคนไทย ชอบคนจีนมากกวา” เพียงเพราะคนจีน
ไมไดเปนผูปกครอง คนจีนไมไดเปน “ขาราชการ”
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ความนากลัวในการที่ความทรงจําของคนในทองถิ่นถูกแทนที่ดวยประวัติศาสตรที่ผลิต
ขึ้นโดยรัฐคือการมองคนที่อยูรวมในทองถิ่นเดียวกันมายาวนานเปน “คนอื่น” มองวาการลุกขึ้น
สูกับอํานาจของ “คนอื่น” คือการกระทําที่ทําลายความมั่นคงของชาติ ผลที่ตามมาของพลังอํานาจ
ทางประวัติศาสตรที่รับใชความชอบธรรมทางการเมืองคือ ความแตกแยกของคนในทองถิ่น
โครงสรางทางสังคมของชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลาง
ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ในย า นสายกลางแบ ง ออกเป น 3 กลุ ม ใหญ คื อ กลุ ม เจ า ของร า น
กลุมลูกจางในรานคา และกลุมลูกคาที่เขามาจับจายสินคาในยานสายกลาง จากกลุมคนดังกลาว
โครงสรางทางสังคมของชาวมลายูมุสลิมจึงแบงออกเปน ความสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมตอ
คนมลายูมุสลิมดวยกันและตอคนตางศาสนาตามศาสนบัญญัติ มัสยิดเปนศาสนสถานที่เปน
ศูนยกลางของชุมชนมุสลิม มัสยิดจึงเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาทตอสังคมมุสลิม ความสัมพันธใน
ระบบเครือญาติและลักษณะครอบครัวของชาวมลายูมุสลิมเปนอีกสวนที่ชวยใหเห็นเครือขาย
ความสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมในชุมชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ความความสัมพันธของชาวมลายูมุสลิมตอชาวมลายูมุสลิม
ลักษณะเดนในเรื่องความสัมพันธของชาวมุสลิมดวยกัน คือความรักที่ชาวมุสลิมมีตอ
เพื่อนฝูงและพี่นองรวมศาสนา โดยไมมีการแบงเชื้อชาติ และสีผิว ดวยความเชื่อวามนุษยทุกคน
สืบเชื้อสายจากอดัมและอีฟ ซึ่งเปนมนุษยคูแรกที่พระเจาสรางขึ้น และจุดสุดทายแหงชีวิตของ
ทุกคนคือการเดินทางกลับสูพระเจา (Abdalati 1988:123 , มุฮัมมัดอารี อัล-ฮาชิมี ม.ป.ป.:197)
ดังนั้นสังคมมุสลิมจึงไมถูกขีดกั้นดวยเสนแบงของรัฐชาติ และพรมแดนของชาติพันธุใดๆ แตผูกพัน
รว มกั น ฉัน ท พี่ น องที่ มี ศรั ท ธาร ว มกั น ในเอกองคอัล ลอฮฺ (ซ.ล.)เพี ย งองค เ ดี ย ว “แท จริง บรรดา
ผูศรัทธานั้นเปนพี่นองกัน ดังนั้นพวกเจาจงไกลเกลี่ยประนีประนอมกันระหวางพี่นองทั้งสองฝาย
ของพวกเจา และจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความเมตตา” (49:10)
ศาสนบัญญัติจึงระบุถึงหนาที่ของชาวมุสลิมในการปฏิบัติตอชาวมุสลิมคนอื่นๆ และ
ตอสังคมมุสลิมโดยรวม คือ มอบความรักอยางจริงใจใหแกเพื่อนมนุษยดวยกัน ใหความเมตตากับ
ผูเยาวใหความเคารพตอผูอาวุโส ปลอบโยนและใหกําลังใจตอผูมีความทุกข เยี่ยมเยียนผูปวย ชวย
บรรเทาความโศกเศราอาดูร จริงใจตอความเปนพี่นอง และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
สังคม เคารพตอสิทธิของผูอื่นในเรื่องชีวิต ทรัพยสิน และเกียรติยศ มีความรับผิดชอบตอทั้งตัวเอง
และสังคม (Abdalati 1988:124)
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จากหลักปฏิบัติขางตนทําใหคนมุสลิมถูกมองวาเปน“คนที่รักพวกพอง” เมื่อใดที่เกิด
วิกฤติหรือปญหาขึ้นในชีวิต จะพบเห็นความชวยเหลือซึ่งกันและกันของชาวมุสลิมเชน หากชาว
มุสลิมคนใดปวยที่โรงพยาบาล จะเห็นกลุมคนมากกวา 10 คนไปเยี่ยมเยียนเฝาผูปวย หรืออยูเปน
เพื่อนญาติ หรือถาหากชาวมุสลิมสักคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตแลวมีปญหากับคูกรณี ในเวลา
เพียงไมนานชาวมุสลิมที่อยูในบริเวณดังกลาวหรือใกลเคียงจะรวมตัวกันมาชวยดูแลไกลเกลี่ย หรือ
บางครั้งเพียงมายืนเปนกําลังใจใหจนกระทั่งเรื่องจบลง ซึ่งการกระทําเชนนีช้ าวมุสลิมถือวาเปนหนาที่
ของชาวมุสลิมทุกคนในการที่จะมอบความรักและเมตตาแกกัน ในขณะที่การรวมดวยเชนกันเชนนี้
บางครั้งสามารถรวมผูคนไดจํานวนมากจนทําใหคนที่ไมใชมุสลิมนี้เกิดความหวาดกลัว เจาของราน
ชาวจีนคนหนึ่ งกลาววา “คนอิสลามเป นคนรักพวกรักพอง ชอบไปเปนกลุม ชอบชวยเหลือพวก
เดียวกันโดยไมคํานึงถึงวาจะถูกหรือผิด” คนจีนจึงหลีกเลี่ยงรวมทั้งบอกลูกหลานใหหลีกเลี่ยงการมี
ปญหากับคนมุสลิม
มัสยิด : ศูนยกลางแหงชุมชนชาวมุสลิม
สถานที่ ที่เปน ศูนยรวมของชุมชนชาวมุสลิม คือมัสยิดซึ่งเปนศาสนสถานของชาว
มุสลิม นอกจากมัสยิดจะเปนสถานที่ในการทําพิธีกรรมตางๆทางศาสนา เชนพิธีกรรมการเกิด
การเขาสุนัต (มาโซะยาวี หรือการทําพิธีขลิบ) การแตงงาน การตาย มัสยิดยังเปนศูนยกลาง
ของชุมชนในการอบรมสั่งสอนศาสนา เปนที่ประชุมของผูคนตางกลุม ตางชนชั้นทั้งในเรื่องเกีย่ วกับ
ศาสนา หรือการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน รวมทั้งการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของทางราชการ
เมื่อชาวมลายูมุสลิมเขามาซื้อที่ดิน และยายมาตั้งรกรากในยานสายกลาง ชาวมลายู
มุสลิมกลุมนี้ไดรวมกันสรางศาลาละหมาดใกลกับสถานีรถไฟเพื่อใหผูคนที่อาศัยอยูในละแวก
ดั ง กล า ว คนที่ ม าขายของในตลาดสด คนเดิ น ทาง ได มี ที่ ล ะหมาดและแวะพั ก ผ อ น ศาลา
ละหมาดนี้สรางขึ้นเมื่อประมาณ 70 ปกอนบนที่วากัป (ที่ดินบริจาค) ของหะยีหะมะ ภูมิณรงค
ตอมามีชาวปากีสถานคนหนึ่งมาอาศัยอยูที่มัสยิด ชวยดูแลและทําความสะอาด ชาวบานจึงเรียก
กันวา “มัสยิดปากี“
ในปพ.ศ. 2543 ลูกหลานและเครือญาติของหะยีหะมะ ทั้งที่อยูในยานสายกลางและ
ที่อยูที่อื่นๆไดรวมเงินสรางอาคารมัสยิดหลังใหมดวยงบประมาณ 4,500,000 บาท ชื่อวามัสยิด
ดุลอัฮมาดีย เปนอาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 2 จะเปนพื้นที่ละหมาดสําหรับผูชาย และชั้นที่ 3 สําหรับผูห ญิง
อาคารหลังใหมนี้สรางเสร็จเมื่อปลายป 2544 เปดใชในตนป254 ถึงแมมัสยิดดุลอัฮฺมาดียจะ
แปรเปลี่ ย นสภาพภายนอกเป น อาคารปู น ใหม แต มั ส ยิ ด แห ง นี้ ยัง คงทํา หน า ที่เ ป น ที่ ให ผู ค นที่
เดินทางไดมาอาบน้ําและพักผอนเชนที่ผานมา
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เนื่องจากในชวงแรกมัสยิดดุลอัฮฺมาดียยังคงมีสัปบุรุษไมครบ 40 คน จึงไมสามารถ
ทําละหมาดญะมะอะฮฺได แตภายหลังมัสยิดไดมีสัปบุรุษครบจํานวนจึงเริ่มทําละหมาดญะมะอะฮฺ
(ละหมาดวั นศุ กร ) เมื่ อวั นที่ 27 ธั นวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่ งคนที่ มาละหมาดส วนใหญ คื อคนจาก
ย านสายกลางทั้งที่ เป นเจ าของร านมุ สลิ มมีน และลู กจางมุสลิมมี น รวมทั้งพ อค าที่ขายของใน
ตลาดสด หนาสถานีรถไฟ คนขับรถโดยสารประจําทางสายตางๆ ที่ตั้งคิวรถอยูบริเวณโดยรอบยาน
ดังกลาว โดยไมมีการแบงชนชั้นแตอยางใด การมาละหมาดที่มัสยิดในวันศุกรเปนโอกาสหนึ่งที่ทํา
ใหเจาของรานตางๆในยานสายกลางไดพบปะกันกับเจาของรานดวยกันและกับผูอื่น แตอยางไร
ก็ตามดวยวิถีการประกอบอาชีพอาจทําใหเจาของรานหลายคนไมสามารถใชเวลาอยูที่มัสยิด
ไดนานมากนัก โดยเฉพาะเจาของรานที่เปดรานหลายรานจะตองรีบกลับมาดูแลกิจการของตนเอง
เมื่อกอนเจาของรานชาวมลายูมุสลิมทั้งมุสลิมมะฮฺและมุสลิมมีนในสายกลางสวนใหญ
จะไมมีเวลาไปละหมาดที่มัสยิดในวันธรรมดาจะทําละหมาดทั้ง 5 เวลาที่บาน สวนเจาของราน
มุสลิมมีนมักจะไปละหมาดญะมะอะฮฺ (ละหมาดวันศุกร)ที่มัสยิดกลางที่ตั้งอยูในยานตลาดเกาใน
วันศุกร แตในปจจุบันเจาของรานเหลานี้ไดเปลี่ยนไปละหมาดญะมะอะฮฺที่มัสยิดดุลอัฮฺมาดียที่
ตั้งอยูที่ “ตรอกซุป” ถนนปราจิณซึ่งใกลกับยานสายกลาง
การที่ ค นในย า นสายกลางและตลาดเปลี่ ย นที่ ล ะหมาดมาที่ มั ส ยิ ด ดุ ล อั ฮฺ ม าดี ย
ดูเหมื อนวาอาจส งผลทําใหคนในยานสายกลางออกหางจากชุ มชนชาวมุสลิ มที่ย านตลาดเกา
มากขึ้น ดวยในอดีตที่ผานมาคนฝงตลาดสด และสายกลางมักจะไปละหมาดที่มัสยิดกลางซึ่งจะเปด
โอกาสใหคนมลายูมุสลิมที่ตั้งบานเรือนฝงนี้ไดมีโอกาสในการพบปะญาติและเพื่อนฝูงในยานตลาด
เกาบาง แตในความเปนจริงดวยหลักปฏิบัติตอกันของชาวมุสลิม วาระโอกาสอื่นยังมีสวนทําให
ชาวมลายูมุสลิมฝงตลาดเกา และยานสายกลางไมหางเหินกันมากจนเกินไป กลาวคือ
การไปโรงเรียนของลูกหลานชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลาง ถึงแมชาวมลายูมุสลิม
ยานสายกลางจะนิยมสงลูกไปเรียนในโรงเรียนระดับประถมของรัฐบาลและเอกชนเชน โรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ โรงเรียนยะลาบํารุง (โรงเรียนจีน) หรือโรงเรียนรังสีอนุสรณก็ตาม ในชวงวัยนี้พอแม
อาจเริ่ ม ส ง ลู ก หลานไปเรี ย นอ า นอั ล กุ ร อานที่ มั ส ยิ ด เล็ ก ๆในย า นตลาดเก า หรื อ ที่ บ า นโต ะ ครู
ในเวลากลางคื น ของวั น ธรรมดา ส ว นในเวลากลางวั น ในวัน เสาร อาทิ ตย จะสอนหลัก ศาสนา
แตเมื่อลูกหลานเลื่อนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาเจาของรานชาวมลายูมุสลิมสวนใหญจะสงลูก
ไปเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสําหรับนักเรียนชาย) หรือ
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ (โรงเรียนที่ดําเนินการโดยเจาของคนเดียวกันกับโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ เปนโรงเรียนสําหรับนักเรียนหญิง)ที่ตั้งอยูฝงตลาดเกา ซึ่งโรงเรียนทั้งสองเปนโรงเรียนของ
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ญาติคนหนึ่งในกลุมเครือญาติในยานสายกลาง สาเหตุที่เจาของรานชาวมลายูมุสลิมสวนใหญ
นิยมสงลูกไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดวยตองการใหลูกหลานไดเรียนศาสนา
ดวย เจาของรานคนหนึ่งซึ่งมีลูกทั้งหมด 7 คน เลาใหฟงวา ลูกคนแรกของเขาสงเขาเรียนชั้น
ประถมที่โรงเรียนนิบง ชนูปถัมภ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมจึงสงไปเรียนที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สวนลูก
คนที่สองเรี ยนชั้ นประถมที่ โรงเรียนเดียวกันกับพี่ชาย แตเมื่อขึ้ นชั้ นมัธยมไดไปเรียนที่โรงเรียน
คณะราษฎรบํารุง (โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด) เมื่อสังเกตพฤติกรรมแลวเห็นวาลูกคนที่สองจะ
ไม คบเพื่ อ นที่ เ ป น มุ สลิ ม มี แต เ พื่ อนคนจี นและคนไทย ไม ปฏิ บั ติ ศาสนกิ จ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ
พฤติกรรมของลูกคนโตแลวจึงตัดสินใจจะสงลูกๆที่เหลือเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามทั้งสองแหงที่เปนของญาติ
สําหรับลูกหลานบางคนที่เขาเรียนในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดยะลาทั้ง 2 แหง คือ
โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง และโรงเรียนสตรียะลา พอแมจะสงไปเรียนศาสนาในตอนกลางคืน หรือ
วันหยุดเสารอาทิตย ตอเนื่องจากเมื่ออยูชั้นประถมที่ยานตลาดเกา ดังนั้นลูกหลานชาวมลายู
มุสลิมในยานสายกลางจึงไมไดตัดขาดออกจากสังคมมุสลิมในยานตลาดเกา หากยังคงมีโอกาสได
พบปะรูจัก มีเพื่อนและญาติที่ยังไปมาหาสูกันในเวลาที่ไปโรงเรียน หรือไปเรียนศาสนา ผูปกครอง
เองก็มีโอกาสแวะพบปะเยี่ยมเยียนคนรูจักในฝงตลาดเกาเมื่อไปรับลูกหลานกลับจากโรงเรียน
การไปโรงเรียนของลูกหลานชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางคลายคลึงกับการไป
โรงเรียนของลูกหลานชาวมลายูมุสลิมในเมืองทั่วไป คือจะเริ่มเรียนชั้นประถมจากโรงเรียนของรัฐ
หรือเอกชนในพื้นที่เทศบาลนครยะลา ควบคูไปกับเรียนศาสนาเพิ่มเติมในตอนกลางคืนหรือวัน
เสารอาทิตย แลวเรียนตอชั้นมัธยมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัด สวนลูกหลานชาวมลายูมุสลิมในหมูบานอื่นๆ จะมีลักษณะการไปโรงเรียนแตกตางไปบาง
ในชั้นประถมจะเขาเรียนในโรงเรียนประถมที่อยูในหมูบาน หรือที่หมูบานใกลเคียง
นอกจากนี้เจาของรานที่วางมือจากการคาขายแลวใหลูกหลานสืบทอดกิจการตอไป
สวนใหญจะยายไปอยูที่ฝงตลาดเกาเพื่อความสะดวกในการทําละหมาด ดวยมัสยิดที่ใกลที่สุด
อยางมัสยิดดุลอัฮฺมาดียเพิ่งเปดทําการละหมาดญะมะอะฮฺเมื่อปลายป2545 ดังนั้นชาวมลายู
มุสลิมที่วางมือจากกิจการกอนหนานี้จึงยายไปอยูฝงตลาดเกาเพื่อใหไดอยูในบริเวณที่ไดยินเสียง
“อะซาน”* จากมัสยิดกลางและสะดวกในการไปละหมาดที่มัสยิดกลาง หรือมัสยิดอื่นๆ ซึ่งมีอยู
หลายแหงในยานตลาดเกา
*

อะซานหมายถึงการประกาศใหทราบวาเขาสูเวลาละหมาด การเรียกรองเชิญชวนใหไป
ละหมาดรวมกัน (เสาวนีย จิตตหมวด 2535:225)
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ความสัมพันธในระบบเครือญาติ
ระบบเครือญาติมีความสําคัญตอสังคมในการควบคุมกฎเกณฑทางสังคม ในเรื่องสิทธิ
ใชสอยและการแบงปนทรัพยากร การจัดตั้งกลุมแรงงาน การเลือกคูครอง เพศสัมพันธ สรางครอบครัว
การตั้งที่อยูอาศัยภายหลังการแตงงาน และการนับญาติ (ยศ สันตสมบัติ 2540:111-112) ถึงแม
กลุมเครือญาติในยานสายกลางจะไมใชกลุมเครือญาติภายในหมูบาน แตยะลาเปนเมืองขนาดเล็ก
ทํ าให กลุ มเครื อญาติ ยั งคงรั กษาบทบาทและหน าที่ ของระบบเครื อญาติ บางอย างไว ได เช นการ
เยี่ยมเยียนในชวงที่เกิดวิกฤติชีวิตหรือการเจ็บไขไดปวยของเครือญาติ พบปะและรวมงานในวัน
เทศกาลตางๆ หรือเวลาสําคัญในชวงชีวิต เชน การใหกําเนิดสมาชิกใหมในครอบครัว งานแตงงาน
งานศพ ความสัมพันธเชนนี้ไมเพียงโยงใยเครือญาติในยานสายกลางเทานั้น แตยังคงมีความสัมพันธ
กับเครือญาติที่อาศัยอยูที่อื่นดวย บทบาทที่อาจตางไปของกลุมเครือญาติที่อยูในเมืองกับในหมูบาน
คือไมมีการแลกเปลี่ยนทางดานแรงงาน และความเครงครัดตอกฎเกณฑบางอยางอาจนอยกวาใน
สังคมระดับ หมูบาน อีกทั้งความสัมพันธของเครือญาติในเมืองอาจไมใกลชิดเทากับความสัมพันธ
ระหวางญาติ พี่นองในชุมชนหมูบาน ดวยความกวางของพื้นที่เมือง ความแตกตางและหลากหลาย
ของอาชีพในสังคมเมือง ที่ทําใหผูคนในเมืองมีเวลาในการพบปะและไปมาหาสูกันนอยลง รวมทั้ง
ความสะดวกสบายของเมืองทั้งในเรื่องสาธารณูปโภค อาหารการกิน และความมั่นคงปลอดภัย ทําให
การพึ่งพิงอิงอาศัย ซึ่งกันและกันลดนอยลง ระบบของเครือญาติของมุสลิมเปนการนับญาติสองฝาย
(bilateral descent) คือนับถือเครือญาติทั้งฝายพอและฝายแม กลุมเครือญาติของบุคคลแตละคน
จึงแตกตางไปตามความใกลชิด ความพึงพอใจสวนตัว และความถี่ในการไปมาหาสูกัน การนับญาติ
เชนนี้ ทําใหชาวมลายูมุสลิมมีญาติจํานวนมาก และเปนลักษณะแนวกวาง ซึ่งจะตางกับคนจีนที่
มักจะนับญาติฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งทําใหสมาชิกที่นับเปนญาติมีจํานวนนอยกวา
กลุมเครือญาติในยานสายกลางเริ่มจากบรรพบุรุษที่เปนผูริเริ่มอพยพเขามาในยะลาและ
ซื้อหาที่ดินจํานวนมากเพื่อสรางบานเรือนในฝงทิศใตของนิบงชวงแรกมี 3 คน คือ หะยีมูฮัมมัด (ลูก
ชายของหะยียูซุบ) หะยีดอเลาะ และหะยีมะตอเฮ
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หะยีดอเลาะมีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกมีลูก 10 คน ปจจุบันลูกหลานของหะยีดอเลาะ
จากภรรยาคนที่หนึ่งกระจายกันตั้งรกรากอยูในอําเภอมายอ และอําเภออื่นในจังหวัดปตตานี อําเภอ
เมืองยะลา และอําเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส มรดกที่ดินสวนใหญในยานสายกลางจึงตกแกไลลา
(ภรรยาคนหนึ่งของหะยีมูฮัมมัด) และลูกชายคนหนึ่งชื่อวาอดัม แตเนื่องจากอดัมไมมีลูกที่ดินสวน
หนึ่งถู กญาติ โกงไปขายให กับคนจี นและอี กส วนหนึ่งยกให หลาน (หลานยาย) คนหนึ่ งของไลลา
สวนภรรยาคนที่สองมีลูกดวยกัน 9 คน ปจจุบันกระจายกันอยูทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต
หะยี มู ฮั ม มั ด คื อ ผู ที่ เ ข า มาบุ ก เบิ ก ซื้ อ ที่ ดิ น ในย า นสายกลางกั บ หะยี ม ะตอเฮและ
หะยีดอเลาะ หะยีมูฮัมมัดมีภรรยา 4 คน ภรรยาคนแรกมีลูกสาวหนึ่งคนแลวเสียชีวิต หะยีมูฮัมมัด
จึงแตงงานใหมดวยความเห็นชอบของผูใหญกับไลลา ไลลาเปนลูกสาวคนหนึ่งของหะยีดอเลาะ
มีลูกดวยกัน 4 คน ภรรยาคนถัดมาคืออาซานะ มีลูกดวยกัน 2 คน และภรรยาคนสุดทายชื่อวา
อามีเนาะมีลูกดวยกัน 1 คน* ภายหลังจากซื้อที่ดินในยานสายกลางแลวหะยีมูฮัมมัดไดเขามาสราง
รานคาในยานสายกลางและชักชวนลูกและหลานมาอยูดวยกันเพื่อชวยทําการคาเชน เย็บเสื้อผาที่
ใชสวมใสไปมักกะฮฺขาย หลานคนหนึ่งของหะยีมูฮัมมัดที่เกิดจากฟาติมะ(นองสาวของหะยีมูฮัมมัด)
ไดเขามาชวยในการทําการคาดวย ลูกสาวของฟาติมะเก็บเงินไดจํานวนหนึ่งแลวจึงขอซื้อที่ดินจาก
ผูเปนลุง ปจจุบันรานคาบนที่ดินผืนนี้ตกทอดแกหลานของฟาติมะรุนตอมา ภายหลังมรดกที่ดิน
ในยานสายกลางไดตกแกลูกหลานของไลลา สวนที่เปนของนายอับดุลลูกชายคนที่ 3 ของไลลา
ไดถูกขายใหกับชาวจีนในชวงที่นายอับดุลลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปจจุบัน
ในยานสายกลางจึงยังคงเหลือบานที่เปนมรดกแกหลานที่เกิดจากอามีเนาะลูกสาวคนแรกและกามะ
ลูกสาวคนสุดทอง

*

อาจดวยเหตุที่หะยีมูฮัมมัดไดรับเงินทุนจากหะยีดอเลาะชึ่งเปนพอของไลลา
ภายหลังที่ดินในยานสายกลางสวนใหญจึงตกเปนมรดกของลูกและหลานของไลลา

102

ผังเครือญาติของหะยีดอเลาะ
W1

W2

หะยีดอเลาะ

W1

W2

W3

=ผูท ี่ไดรับมรดกที่ดนิ และยังคงทําการคาใน
ยานสายกลางจนกระทั่งปจจุบนั
= ผูท ี่ไมไดอยูใ นยานสายกลาง
ในปจจุบนั

w

= ภรรยา
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หะยีมะตอเฮมีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกมีลูก 3 คน ทั้ง 3 คน ยังคงอาศัยอยูในเขต
เทศบาลนครยะลา ลูกชายคนโตเปนเจาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญซึ่ง
ตั้ง อยูที่ ฝงตลาดเก า ลูกสาวคนที่ส องปจจุบันยังคงอาศัยอยูที่ยา นตลาดเกา ส วนลูก สาวคน
สุ ด ท อ งได ตั้ ง ร า นขายหนั ง สื อ อยู ที่ ย า นสายกลางมาตั้ ง แต ก อ นไฟไหม ป 2520 และป จ จุ บั น
หลานชายคนหนึ่งที่เกิดจากลูกสาวคนสุดทองคนนี้ไดเปดรานเปนของตัวเอง 4 รานดวยกัน โดย
ชวยกันบริหารดูแลกับญาติทางฝายภรรยาของตน สวนลูกๆที่เกิดจากภรรยาคนที่สองก็ไดรับ
มรดกบานในยานสายกลาง 4 รานดวยกัน และปจจุบันไดดําเนินกิจการคาขายดวยตนเอง
หะยียูซุบมีลูกทั้งหมด 8 คน คนแรกลูกหลานในปจจุบันเรียกกันวาแมปูยุด คนที่สอง
เปนหญิงชื่อฮาซานะซึ่งเปนภรรยาคนหนึ่งของหะยีมะตอเฮ คนที่สามเปนผูหญิงชื่อวาอาอีซะ
คนที่สี่เปนผูชายชื่อหะยีมูฮัมมัด (คนนี้คือผูที่เขามาบุกเบิกซื้อที่ดินในยะลากับหะยีมะตอเฮและ
หะยีดอเลาะ) คนที่หาเปนผูหญิงชื่อฟาติมะ คนที่หกและเจ็ดเปนชายชื่อ หะยีเปาซี และอับดุล
เราะห คนสุดทองเปนผูหญิงชื่อวาซารีปะ
ในปจจุบนั ลูกหลานของลูก 4 คนจาก 8 คนของหะยียซู บุ ไดเปดรานขายของอยูใ นยะลา
คือลูกหลานทีเ่ กิดจาก ฮาซานะ อาอีซะ หะยีมูฮัมมัด และฟาติมะ
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ผังเครือญาติหะยีมะตอเฮ
W1

W2

หะยีมะตอเฮ

=ผูที่ไดรับมรดกที่ดินและยังคงทําการคาใน
ยานสายกลางจนกระทั่งปจจุบัน
= ผูที่ไมไดอยูในยานสายกลาง
ในปจจุบัน
w = ภรรยา
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นอกจากเครื อ ญาติ ที่ แ ตกแขนงจากบรรพบุรุษ ทั้ง 3 คนที่เ ป น ผูบุก เบิก ซื้อที่ดิ น ใน
ยานสายกลางจะอาศัยอยูในยานสายกลางแลว เครือญาติเหลานี้ยังกระจายกันอาศัยอยูใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตและประกอบอาชีพตางๆอีกหลายแขนงเชน รับราชการทั้งที่เปนขาราชการ
ปกครอง ขาราชการการเมืองและอื่นๆ ทํางานรัฐวิสาหกิจ ทําสวนผลไม สวนยางพารา ฯลฯ จํานวน
เครือญาติที่พอจะนับไดประมาณ 1,000 กวาคน เมื่อประมาณป 2541ลูกหลานในสายของหะยี
มะตอเฮไดจัดงานรวมญาติขึ้นตอเนื่องกันทุกป ปละ 1 ครั้ง ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและในป
2545 ลูกหลานของหะยีมูฮัมมัด หะยีมะตอเฮ และหะยีดอเลาะ ไดประชุมรวมกันเพื่อจัดงาน
รวมญาติครั้งใหญ ดวยเมื่อป 2544 ไดเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันในหมูเครือญาติกลาวคือวัยรุน
2 คนเกิดมีเรื่องหมางใจกันถึงขั้นชกตอย มีผูแจงเจาหนาที่ตํารวจใหมาระงับเหตุ เจาหนาที่ตํารวจ
จึงโทรแจงผูปกครองของเด็กทั้งสองใหมาที่สถานีตํารวจ ผูปกครองของเด็กซึ่งเปนญาติกันมาพบกัน
ที่หนาสถานีตํารวจก็ไดสอบถามกันวามาทําอะไร คําตอบที่ไดเหมือนกันคือมาดูลูกชายที่มีเรื่อง
ชกตอย เมื่อขึ้นไปจึงไดทราบวาวัยรุนทั้งสองนั้นเปนญาติกัน เหตุการณขางตนกลายเปนเรื่องเลา
ตอกันในหมูเครือญาติอยางกวางขวาง เครือญาติทั้งหลายจึงลงความเห็นวานาจะจัดงานรวมญาติ
ขึ้นมา เพื่อเปดโอกาสใหญาติๆ ไดรูจักกัน งานรวมญาติครั้งลาสุดจึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน
2546 ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ซึ่งทําใหญาติหลายรอยคนไดมีโอกาสไดรูจักและพบปะกัน
ในอดีตรานชาวมลายูมุสลิมบางรานอาศัยอยูรวมกันในลักษณะครอบครัวขยายคือ
ในบานหรือรานเดียวกันจะมีปูยา หรือตายาย และครอบครัวของลุงปาหรือนาอาอีก 2-3 ครอบครัว
ซึ่งแตละครอบครัวมีลูกอีกหลายคนอยูรวมกัน (จากการสังเกตการณของผูศึกษาพบวาครอบครัว
มุสลิมในยานสายกลางนั้นแตละครอบครัวมีลูกไมต่ํากวา 4 คน ซึ่งหากอาศัยอยูในรานเดียวกันซึ่ง
มีพื้นที่จํากัดอาจจะแออัดจนเกินไป) แตภายหลังเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่ยานสายกลางเคย
เปนยานตลาดของ“บานนิบง” ปจจุบันยานสายกลางกลายเปนยานการคาของเมืองยะลาทําให
กิ จ การการค า ขยายตั ว มากขึ้ น ครอบครั ว ต า งๆที่ อ ยู ร ว มกั น นี้ ไ ด แ ยกออกมาตั้ ง บ า นอยู เ พี ย ง
ครอบครัวเดียว สวนหนึ่งเพื่อขยายกิจการการคาประกอบกับสัญญาเชาบานที่ไดทําไวหลายปกอน
หมดอายุสัญญา ชาวมลายูมุสลิมจึงไดบานกลับมาทํากิจการเอง ปูยาหรือตายายมักจะหลบวิถชี วี ติ
ที่ วุนวายในยานการคายายไปอยูที่ยานตลาดเกา หรืออยูกับลูกคนใดคนหนึ่งที่อยูในยานที่ใกลกับ
มัสยิดที่จะไดยินเสียง “อะซาน” ได บางครั้งจึงจะแวะมาเยี่ยมเยียนลูกหลานในยานสายกลาง
(แตบางคนยังคงอยู กับลูกหลานในยานสายกลาง) ดังนั้น ครอบครัวสวนใหญในปจจุบันจึง มี
ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบดวยพอแมและลูกๆ
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ครอบครัวชาวมลายูมสุ ลิม
ครอบครัวชาวมลายูมุสลิมที่อยูในยานสายกลางถึงแมจะแวดลอมไปดวยเพื่อนบาน
ชาวจีน แตครอบครัวเหลานี้ไมไดละทิ้งความเปนอิสลามของเขาไปเลย ครอบครัวเปนหนวยยอย
ของสังคมที่ชวยธํารงรักษาอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิม นอกจากเจาของรานในยานสายกลาง
จะสงลูกหลานไปเรียนศาสนาทั้งที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และที่เรียนที่มัสยิดเปน
พิเศษ ผูศึกษาสังเกตเห็นวาเด็กชาวมลายูมุสลิมในสายกลางสวนใหญแตงกายตามศาสนบัญญัติ
เมื่อถึงวัยอันควร และที่สําคัญคือพอแมจะพยายามพูดภาษามลายูกับลูกๆทุกคนในชีวิตประจํา
ครั้งหนึ่งขณะที่ผูศึกษานั่งคุยกับเจาของรานมุสลิมมะฮฺคนหนึ่ง ลูกสาววัยสองขวบกวาของเธอ
กํา ลัง วิ่ ง เล น ไปมา และหั ดนั บ เลขหนึ่ ง ถึง สิ บเปน ภาษามลายู และเมื่ อลู ก สาวอี ก คนกลับจาก
โรงเรียนเธอจะทักทายลูกเปนภาษามลายูเชนกัน ในขณะที่ลูกๆเขาใจในสิ่งที่พอแมพูด แตบางครัง้
ลูกจะตอบเปนภาษาไทย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผูศึกษาไดมีโอกาสพูดคุยกับวัยรุนมุสลิมมะฮฺซึ่งเปนลูกของ
เจาของรานรานหนึ่งในยานสายกลางเกี่ยวกับเรื่องการใชภาษามลายู เธอเลาวาเธอพูดภาษา
มลายูไดเล็กนอยเพราะเธอเกิดและเติบโตในยานสายกลาง เวลาพูดมลายูกับพอแมตองใชเวลา
คิดนาน พูดภาษาไทยจึงสะดวกกวา กับเพื่อนๆจะพูดภาษาไทย
เห็ นไดว าแมเด็ กชาวมลายูมุ สลิ มในย านสายกลางจะไดเรียนรูภาษามลายูภายใน
ครอบครัวแตดวยสภาพแวดลอมในเขตเทศบาลที่ประชากรรอยละ 55 นับถือศาสนาพุทธซึ่งเปนคน
จีน และคนไทย การไปโรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมที่เรียนรวมกับเพื่อนๆตางชาติพันธุ
เปน สวนใหญ การเรี ยนการสอนเปนภาษาไทย เพื่ อนบา นในละแวกใกลเ คียงเปนคนจีน ที่ใช
ภาษาไทย เด็ ก ส ว นใหญ จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะใช ภ าษาไทยมากกว า ดั ง นั้ น หากเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถทางภาษาของเด็กในยานสายกลาง หรือในเมืองยะลา กับเด็กๆใน “กําปง”(ชนบท)
เห็นวาเด็กในกําปงจะใชภาษามลายูไดมากกวา
สุเทพ สุนทรเภสัช (2541:46) ไดกลาวไวในงานเรื่องความหลากหลายของโลกมุสลิม
:ความเปนหนึ่งในพื้นฐานของความแตกตางทางดานพัฒนาการทางประวัติศาสตรฯ วาปจจัย
ประการหนึ่งที่ทําใหมุสลิมในกรุงเทพฯสูญเสียลักษณะสําคัญของชาติพันธุ คือการที่ชาวมุสลิม
ไมไดสอนภาษาทองถิ่นดั้งเดิมของตนใหกับลูกหลาน อาจมีบางกลุมที่ยังคงสอนบาง เชนชาว
มาเลยมุสลิม แตดวยการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนในกรุงเทพฯคือภาษาไทย จึงทําให
ชาวมุสลิมในกรุงเทพฯใชภาษาไทยเปนสวนใหญ
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โครงสรางทางสังคมของชาวจีน
ชาวจีนไมไดอพยพมายังประเทศไทยพรอมกับเสื่อเพียงหนึ่งผืนและหมอนเพียงหนึ่ง
ใบ แตยังนําเอาความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาติดตัวมาดวย และความเชื่ออันนี้เปนกลไก
สําคัญในการรวมเอาชนเชื้อชาติหนึ่งใหอยูรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะในสภาวะแวดลอม
ที่คนจีนเปนชนกลุมนอยในทองถิ่นนั้น
ความเชื่อของคนจีนในประเทศไทย เปนความเชื่อที่ผสมผสานกันหลายความเชื่อ
จนไมอาจสรุปไดวาคนจีนนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนเพียงอยางเดียว โดยเปนการผสมเอาความเชื่อ
พุทธศาสนาทั้งในนิกายเถรวาทและมหายาน การบูชาบรรพบุรุษ ความเชื่อในลัทธิขงจื้อ และการ
นับถือเทพเจาตางๆ รวมกันอยู
สวนคนจีนในยะลาในอดีตจนถึงปจจุบัน บางกลุมมีความเชื่อดังที่กลาวมาขางตนคือ
ความเชื่อในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดังปรากฏใหเห็นจากการปฏิบัติโดยการไปวัดทําบุญที่วัด
หรือนิมนตรพระมาสวดอภิธรรมศพทั้งที่ตั้งศพที่ศาลาของมูลนิธิฉื่อเซียงตึ้ง (ศาลาสําหรับตั้งศพ
และประกอบพิธีกรรมตามประเพณีจีนของศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว) บางครั้งยังคงนิยมไปบนบาน
ศาลกลาวเพื่อขอสิ่งตางๆจากพระพุทธรูปในวัด พระที่คนจีนในยะลานับถือและศรัทธาคือ “พระ
นอน”หรือ“พอทานบรรทม”ที่“วัดถ้ํา“(วัดคูหาภิมุข)และ“หลวงพอทวด”วัดชางไหซึ่งในการบนบาน
นั้นมักจะมีสิ่งของแกบนคือ หมูเห็ดเปดไก และที่นิยมกันมากคือ ประทัด ความเชื่อในพุทธศาสนา
มหายาน ในเรื่องพระโพธิสัตวที่มักประดิษฐานในศาลเจาเพื่อสักการะบูชาและอาจมีองคบูชาองค
เล็ ก อยู ที่ บา น ส ว นความเชื่ อ ในลัท ธิ ขงจื้ อ เป น เรื่ อ งคํ า สอนเกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธข องคนใน
ครอบครัว หนาที่ และบทบาทระหวางกัน และเนนเรื่องความกตัญูตอบรรพบุรุษ รวมถึงการนับ
ถือ เทพเจาตางๆ คนจีนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีเทพเจาที่เปนที่เคารพศรัทธาอยางมากคือ
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวไมเพียงแตเปนเทพเจาเทานั้น แตยังคงเปนบรรพบุรุษ
คนหนึ่งของชาวจีนในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาสดวย
พิธีกรรมสําคัญในรอบ 1 ป
ในแตละปคนจีนจะมีเทศกาลไหวเจาหลักๆ 8 ครั้ง โดยจะ ไหวเจาหรือเทพเจาแบงเปน
ไหวบรรพบุรุษ ไหวผีไมมีญาติ ไหวขุนนาง และไหวพระจันทร แตทั้งนี้การจะจัดพิธีไหวหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับความสมัครใจของแตละครอบครัว แตอยางนอยในรอบ 1 ป คนจีนจะตองจัดไหวเจาและ
บรรพบุรุษในวันสําคัญ 3 วัน คือวันตรุษจีน วันเชงเมง วันสารทจีน
วันตรุษจีนคือวันปใหมตามประเพณีจีน ซึ่งเปนวันหนึ่งในรอบปที่สมาชิกในครอบครัว
จะกลับมาเจอกัน ในตอนเชาคนจีนจะทําพิธีไหวเจาและบรรพบุรุษดวยอาหารคาวหวานและเผา
กระดาษเงิ น กระดาษทองส ง ไปให ผู ที่ ล ว งลั บ ไปแล ว เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น พิ ธี ก ารไหว ค รอบครั ว จะ
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รับประทานอาหารรวมกัน ในอดีตวันตรุษจีนถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวจะตอง
กลับมาพบเจอกัน แตในปจจุบันหลายครอบครัวมีสมาชิกที่โยกยายไปศึกษาตอและทํางานใน
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ ซึ่งอาจไมสะดวกในการเดินทางกลับมาในวันตรุษจีน ดังนั้นความ
เครงครัดที่เคยมีมาจึงลดหยอนตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วันเชงเมงหากนับตามปฏิทิน วันเชงเมงจะตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกปนับเปน
วันที่ลูกหลานชาวจีนจะไดแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ ชาวจีนทั้งหลายจะจัดเตรียมอาหาร
คาวหวาน และกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อไปเซนไหวบรรพบุรุษที่หลุมฝงศพ ซึ่งวันนี้ในอดีตจะ
เป น อี ก วั น ในรอบหนึ่ ง ป ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว จะได มี โ อกาสกลั บ มาพร อ มหน า พร อ มตาเพื่ อ
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ แตเนื่องจากปจจุบันครอบครัวจีนบางครอบครัวไดเปลี่ยนพิธีกรรมการ
ทําศพจากฝงเปนเผาเชนเดียวกับพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยม ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตอง
กลับมาพบเจอกันในวันนี้อีกตอไป และดวยเหตุผลเชนเดียวกับขางตน คือสมาชิกในครอบครัวตาง
แยกยายไปศึกษาตอและทํางานในตางจังหวัดจึงอาจไมสะดวกในการเดินทางกลับมา
วันสารทตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7 ในวันนี้จะเปนการไหวพิเศษคือ ไหวบรรพบุรุษ
และไหวผีไมมีญาติ คนจีนในเมืองไทยถือวาวันนี้เปนวันไหวที่สําคัญรองมาจากตรุษจีนเพราะเปน
โอกาสที่จะไดสํารวจการทํามาหากินยอนหลัง 6 เดือน ที่ผานมาวามีผลกําไรหรือขาดทุนแคไหน
จากการสั งเกตการณ ของผู ศึ กษา ในวั นตรุ ษ จี น และสารทจี น ที่ ค นจี น ทํ า พิ ธี กรรม
ไหวเจา บรรพบุรุษ และผีที่บาน จะเห็นผูหญิงชาวจีนออกมาเผากระดาษเงินหรือทองในถังหรือ
กะละมังหนาบานหรือหลังบานแลวแตการตั้งโตะไหว คือหากตั้งโตะไหวหนาบานจะเผากระดาษ
เงินกระดาษทองหนาบาน หากตั้งโตะไหวหลังบานจะเผาหลังบาน หลังจากเผากระดาษเงินและทอง
ทั้งหมดจะตั้งถังหรือกะละมังที่บรรจุเถากระดาษทิ้งไวหนาบานจนกระทั่งความรอนจากการเผาหมด
ไปแลวจึงเก็บ ดังนั้นผูคนที่ผานไปมาจะรูไดวาวันนั้นๆเปนวันที่ชาวจีนทําพิธีกรรมตามความเชื่อ
คนจีนเชื่อวาการไหวเจาและบรรพบุรุษนี้เปนการแสดงความกตัญูและสํานึกใน
บุญคุณของทั้งเทพเจาที่ชวยปกปองคุมครองและบรรพบุรุษผูใหกําเนิดและเลี้ยงดู ซึ่งการคําสอน
ในครอบครัวรวมถึงวิถีปฏิบัติไดเนนย้ําถึงเรื่องความกตัญูเปนสําคัญ ในสวนหนึ่งคนจีนเชื่อวา
การสํานึกในบุญคุณของเทพเจาและบรรพบุรุษอยูเสมอจะทําใหการคาเจริญรุงเรือง
อยางไรก็ดีปจจุบัน ลูกหลานชาวจีนสวนหนึ่งยังคงเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวใน
วันตรุษจีน และเชงเมงหากสามารถลางานหรือลาเรียนได ซึ่งพอแมไมไดเขมงวดหรือบังคับวาตอง
กลับมาใหได แตจะเนนใหเห็นความสําคัญของการเรียนและการงานมากกวา ถึงแมวาลูกหลาน
บางคนที่เรียนอยูในจังหวัดยะลา แตทางโรงเรียนไมไดหยุดใหก็ไมจําเปนที่จะตองลาหยุดเรียนเพื่อ
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มาทําพิธีกรรมใน 2 วันนี้ สวนคนที่อยูตางจังหวัดหรือตางประเทศหากไมสามารถกลับมาในชวง 2
วันนี้ไดก็ลูกหลานชาวจีนก็มักจะนิยมกลับในชวงที่มีวันหยุดยาว เชนวันปใหม และสงกรานต
ซึ่งการกลับมาในชวงวันดังกลาวจะไมมีโอกาสไดประกอบพิธีกรรมใดๆที่เกี่ยวกับความเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว เมื่อเปนเชนนั้นคนหนุมสาวรุนใหมจึงไมมีโอกาสที่จะไดเรียนรู
เพื่อสืบทอดพิธีกรรมตางๆตอไป
ลักษณะครอบครัวชาวจีนในยานสายกลางจะเปนครอบครัวเดี่ยวมาตั้งแตในอดีตคือ
ในอดีตลูกผูหญิงจะแยกบานออกไปเมื่อแตงงานแลว จะไปอยูกับบานสามีซึ่งอาจมีพอแมของสามี
อยูดวย ถาหากที่ดินหรือบานเปนของคนจีนเอง ลูกคนที่จะไดรับมรดกรานคาคือลูกคนที่ทํากิจการ
คาขายตอจากพอแมจะเปนลูกชายคนโต ในกรณีที่ลูกไมไดแตงงานจะอาศัยอยูกับพอแมและพี่
หรือนองที่ไดรับมรดกรานตอไป แตในปจจุบันดวยลูกหลานชาวจีนสวนใหญจะไปทํางานที่อื่นไมได
กลับมาคาขายที่บาน เมื่อแตงงานจึงแยกออกไปอยูใกลที่ทํางานเปนครอบครัวเดี่ยว ในขณะที่
รานคาจะตกเปนของลูกคนใดก็ไดที่กลับมาทํางานที่บานหรือทํางานในยะลา หลายรานกําลังมี
แนวโนมที่จะปดกิจการในอีก 10-20 ปขางหนา เนื่องจากลูกไมไดกลับมาขายของอีกตอไปแลว
กลุมภาษาและการแบงอาชีพ
งานวิจัยที่สําคัญงานหนึ่งในการศึกษาเรื่องประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทย คืองานของ G William Skinner เรื่องสังคมจีนในประเทศไทย:ประวัติศาสตร
เชิงวิเคราะห งานของ Skinner เปนงานทางประวัติศาสตรสังคมที่ไดรับการยอมรับอยางมากใน
วงวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของความเปนจีนในประเทศ แตงานของ Skinner ยังคงมี
จุ ด อ อ นบางประการในการที่ ม องวั ฒ นธรรมความเป น จี น หยุ ด นิ่ ง ไม มี พ ลวั ต ไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ดังที่เกษียร เตชะพีระ (2537:104-107) ไดวิพากษวิจารณไวในงาน
ชื่อ “หางเปย:บุพประวัติของความเปนจีนในสยาม” วา Skinner นั้นมองหางเปยเปนสัญลักษณ
ของความเปนจีน แตในความเปนจริงหางเปยนั้นมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
ประวัติศาสตรและการเมืองมากกวา โดยที่ในบางยุคสมัยรัฐใชหางเปยเปนเครื่องหมายควบคุมคน
บางสมัยหางเปยเปนสัญลักษณของคนสูบฝน สวนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไมวาคนจีนจะมีหางเปยหรือไมก็นับวาเปนคนจีน โดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ไมใชหางเปย
ในมุมมองเรื่องกลุมภาษาและการประกอบอาชีพ Skinner (2529:137,320-322) ได
เสนอวาโครงสรางทางอาชีพในสังคมคนจีนในประเทศไทย มีการจัดแบงอาชีพตามความรู ความ
ชํานาญที่สืบทอดกันมาของจีนแตละกลุมภาษา เชนคนจีนแตจิ๋วและฮกเกี้ยน เปนกลุมภาษาที่มี
ฐานะดีที่สุด ประกอบธุรกิจเปนเจาภาษีนายอากร โรงสี คาขาว และผลผลิตในทองถิ่น จีนกวางตุง
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มีชื่ อเสียงในการเป นช า งกล ชา งที่มี ความรูความชํานาญทางอุตสาหกรรมโลหะ และโรงกลึง
รวมถึงคุมกิจการดานกอสราง โรงแรม และภัตตาคาร สวนชาวจีนแคะเปนพอคารายยอยขายของ
เบ็ดเตล็ด ชางฝมือดานการทําเครื่องเงิน เย็บหนัง เย็บเสื้อผา และชางตัดผม จีนไหหลําเปนชางไม
ทําสวนผัก ทําประมง คนงานเหมืองแร เจาของรานน้ําชาและพอคาหาบเร
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลาโครงสร า งทางอาชี พ ของคนจี น มี ค วามแตกต า งไปจากของ
Skinner กลาวคือ คนจีนฮกเกี้ยนในอดีตเปนจีนกลุมแรกและจํานวนมากที่สุดที่เขามาอยูในยะลา
จึง มีโอกาสในการขอสัมปะทานเปน เจา ของเหมืองแรดีบุก และตอมาเมื่อเหมืองแร ซบเซาจีน
ฮกเกี้ยนไดผันตัวเองทําการคาเกี่ยวกับยางพารา จีนแตจิ๋วซึ่งนับเปนกลุมคนจีนที่เขามาในภายหลัง
และสวนใหญไมไดเดินทางมาจากประเทศจีนโดยตรงแตโยกยายมาจากกรุงเทพฯ หรือเพชรบุรี
เมื่อแรกเขามาทําการคาขายของชํา ของเบ็ดเตล็ด จีนไหหลําเปนเจาของโรงแรม รานกาแฟ และ
รานทอง จีนกวางตุงเปนชางทุกประเภทนับจากชางไม ชางเหล็ก ชางกลึง สวนชาวจีนแคะจะรับจาง
ทั่วไป บางสวนเปนเจาของรานขายวัสดุกอสราง เมื่อยะลาไดกลายสภาพจากปาเปนเมืองโดยมีตลาด
เปนศูนยกลาง ชาวจีนทุกภาษาไดผันตัวเองมาทําการคาตามความรูและความสามารถเฉพาะตัว
เปนที่นาสังเกตวาการแบงอาชีพตามกลุมภาษาขางตนอาจไมไดมาจากความถนัดที่
ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่เมืองจีน แตนาจะเกิดจากการที่ผูที่มาอยูกอนเริ่มเรียนรู ปรับตัว
ตามสภาพแวดลอม และประกอบอาชีพคาขายตามแตที่รูจักและมีโอกาส เมื่อคนจีนรุนหลังอพยพ
เขามา ในตอนตนที่ยังไมมีเงินมากพอมักมาอาศัยกับผูที่มาอยูกอนซึ่งอาจเปนญาติพี่นองหรือคน
หมูบานเดียวกันในเมืองจีน ซึ่งหมายถึงคนเหลานี้เปนคนที่พูดภาษาถิ่นเดียวกัน เมื่อมาอาศัยและ
ชวยทํางานทําใหเกิดการเรียนรูงาน เชนคนจีนฮกเกี้ยนซึ่งเปนจีนกลุมแรกๆที่อพยพเขามากระจาย
ตัวกันอยูในภาคใตของไทย ไมวาจะเปนชุมพร ระนอง ภูเก็ต เรื่อยลงมาถึง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีโอกาสในการเขาขอสัมปทานทําเหมืองแรดีบุก คนจีนฮกเกี้ยนสวนใหญจึงไดเปนเจาของ
เหมืองและมีฐานะร่ํารวย ขยายกิจการดานอื่นๆตอมา หรือพบกรณีคนจีนแคะคนหนึ่งในยะลาที่
โดยสารเรือมาจากเมืองจีนแลวขึ้นฝงที่กรุงเทพฯหลังจากนั้นจึงอพยพมาอยูกับญาติหรือคนรูจักที่
ยะลา ในขณะที่อยูกรุงเทพฯเขาไดรับจางทํางานทั่วไป เชนขนถาน ยอมผา และแบกของ เมื่อยายมา
อยูยะลา ญาติของเขาเปดรานขายวัสดุกอสราง เขาไดไปรับจางทํางาน และภายหลังจึงออกมาเปด
รานขายวัสดุ ก อสรางเป นของตัวเอง ด วยคุณลักษณะของคนจีนในเรื่ องความอดทน ขยัน และ
ประหยั ด ทํ าให คนจีนที่อยูในฐานะผูอาศัยหรื อลูกจ างส วนใหญ ปรั บสถานภาพของตนมาเป น
เจ า ของร านเองในภายหลั งและร านที่ มาเป ดในภายหลั งนี้ มั กเป นธุ รกิ จแบบเดี ยวกั บร านเดิ ม
ที่เคยทํางานมา
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เนื่องจากชาวจีนฮกเกี้ยนเปนชาวจีนกลุมแรกๆในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยชาว
ฮกเกี้ยนในเมืองจีนอาศัยอยูริมฝงทะเลทางตอนใตของเมืองจีน จึงงายแกการอพยพเคลื่อนยาย
ชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมักเขามาตั้งรกรากในเมืองทา
ชายทะเลเชนเดียวกับภูมิลําเนาดั้งเดิม ดังจะเห็นไดจากจํานวนประชากรฮกเกี้ยนในประเทศไทย
มีมากในจังหวัดภูเก็ต ระนอง ปตตานี และสงขลา ในมาเลเซียชาวจีนฮกเกี้ยนไดกระจุกตัวอยู
บนเกาะปนังเปนตน ในอดีตชาวจีนกลุมนี้มีประชากรมากกวาและฐานะที่ดีกวาชาวจีนกลุมภาษา
อื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยความที่เปนผูมาอยูกอน ไดเรียนรูและทําความเขาใจ
สภาวะแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เอื้อใหคนจีนฮกเกี้ยนมีโอกาสในการทํามาหากิน
และเขาไปมีความสัมพันธทางการเมืองมากกวาคนจีนภาษาอื่นๆ ดวยสถานภาพเชนนี้ชาวจีน
ฮกเกี้ยนมีมุมมองตอกลุมของตนเองวา ชาวฮกเกี้ยนเปนกลุมชาวจีนที่มีสถานะสูงกวาคนจีนกลุม
อื่ น ด ว ยในเมื อ งจี น ชาวฮกเกี้ ย นมั ก จะได รั บ เลื อ กเป น ขุ น นาง ข า ราชการ และผู ท รงความรู
(จอหงวน) อาอี๊ (คุณปา) ชาวฮกเกี้ยนคนหนึ่งไดบอกกับผูศึกษาวา “คนฮกเกี้ยน เปนผูดี มีศักดิ์สูง
ถือยศถือศักดิ์ และเรียบรอยกวาคนจีนอื่น ไมคอยสงเสียงดัง” ผูชายชาวฮกเกี้ยนจะไมประกอบ
อาชีพใชแรงงาน ชาวฮกเกี้ยนมักจะประกอบกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ สวนผูหญิงมัก
ไมตองทํางาน ในวัยเด็กทํางานบานและเมื่อแตงงานแลวจะทําหนาที่แมบานเพียงอยางเดียว
ครอบครัว ชาวฮกเกี ้ย นมัก ไมอ นุญ าตใหลูก โดยเฉพาะลูก สาวแตง งานกับ ชายหนุม ที ่อ ยู ใ น
กลุมภาษาแตจิ๋ว ดวยความเชื่อที่วาชาวฮกเกี้ยนมี “ศักดิ์สูงกวา” คือมีศักดิ์เปนปูยาตายายของ
แตจิ๋ว ในขณะที่ช าวแตจิ๋ว มีศัก ดิ์เ ปน หลานของชาวฮกเกี้ย น ในทางกลับกัน คนจีน บางกลุม มี
ความเชื่อวาหากชายที่ไมใชชาวฮกเกี้ยนไดหญิงชาวฮกเกี้ยนเปนภรรยาอาจมีอันเปนไป สวน
คนจีนกลุมภาษาอื่นมองวาคนจีนฮกเกี้ยนมักเก็บตัวไมสุงสิง กับคนจีนกลุมอื่น ๆ รักพวกพอง
และประหยัดมัธยัสถ ซึ่งการมองเชนนี้มีภาพลักษณบางอยางคลายคลึงกันที่กลุมชาวมลายูมุสลิม
ถูกคนอื่นมอง
สมาคมแซ และมูลนิธิศาลเจา
สมาคมแซแ ละมูล นิธ ิศ าลเจา นับ ไดว า เปน องคก รทางสัง คมหนึ ่ง ที่เ กิด จากการ
รวมตัวของคนชาติพันธุเดียวกัน ดังที่ ยศ สันตสมบัติ(2540:151) เรียกวา “สมาคมชาติพันธุ”
การรวมตัวของชาติพันธุมักเกิดขึ้นเมื่อมีการอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุไปตั้งรกรากหรือ
หางานทําในเขตเมือง การรวมตัวเชนนี้เปนการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันในดานตางๆ สืบทอด
วัฒนธรรมเฉพาะของกลุม และสรางอํานาจการตอรองทั้งทางการเมืองและสังคม
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เนื่องจากชาวจีนเปนผูที่อพยพโยกยายเขามาไมใชคนพื้นเมืองแตเดิม ประชากรจีน
จึงมีนอยกวาคนพื้นเมืองดั้งเดิม จึงนับวาคนจีนเปนชนกลุมนอยในอาณาจักรปตตานี คนจีนนั้น
นอกจากจะสัมพันธกันในระบบเครือญาติซึ่งมีสมาชิกจํานวนไมมากนัก ดวยความเปนชนกลุม
นอยในสังคมจึงไดพยายามหาทางรวมตัวกันใหเปนกลุมที่เหนียวแนนมากขึ้น โดยตั้งสมาคม
ตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนจีนไดมีโอกาสพบปะสังสรรค มีพื้นที่ไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบอกเลา
ทุกขสุขและพึ่งพิงใหการชวยเหลือกันทั้งในดานการดํารงชีวิต การทํางาน และการศึกษา
ในอดีตชาวจีนในยะลาเคยรวมตัวกันในรูปแบบสมาคมภาษา เมื่อประมาณ 20 ป
กอน สมาคมภาษาไดรวมเขากับมูลนิธิศาลเจา สมาคมภาษาจึงเลิกไปเกือบทั้งหมด ในปจจุบัน
สมาคมภาษาที ่มีอ ยูค ือ สมาคมปว ซัว แคะ * และสมาคมเตีย อาน ** ซึ่ง ไมไ ดเ ปน สมาคมที่สืบ
เนื่องมาจากในอดีต แตเปนสมาคมที่ตั้งขึ้นมาในชวงหลัง
สมาคมแซ
สมาคมแซเปนสมาคมจีนที่ตั้งขึ้นมาอยางเปนทางการคือมีการจดทะเบียนตั้งเปน
สมาคม และมีเครือขายโยงใยถึงสมาคมแซเดียวกันในจังหวัดอื่นๆดวย สมาคมแซตางๆ เกิดขึ้น
ในชวงทศวรรษ 2490 ซึ่งเปนชวงที่ลัทธิคอมมิวนิสตกําลังแพรกระจายในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งในกลุม
ชาวจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต และรัฐบาลในขณะนั้นไดมีนโยบายปราบปรามอยางรุนแรง
คนจีนในจังหวัดยะลาหลายรอยคนทั้งที่เปนคอมมิวนิสตและไมไดเปน ถูกจับและเนรเทศออกจาก
ประเทศ การกระทําของรัฐบาลมีสวนในการสรางแรงกดดันใหชาวจีนซึ่งเปนชนกลุมนอยตอง
รวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น ฉะนั้นในชวงเวลาดังกลาว
สมาคมตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการจึงเกิดขึ้นมากมาย
ในชวงแรกเนื่องจากประชากรชาวจีนในยะลามีไมมากนักจึงไดรวมตัวกันตั้งสมาคม
จงหัว(ภาษาจีนกลาง) กงฮุย(ภาษาจีนแตจิ๋ว) คือ สมาคมจีน คนจีนไมวาภาษาใด จะมารวมกัน
*

ปวซัวแคะคือ คนจีนภาษาแคะที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนมณฑลแตจิ๋ว คนกลุมนี้มัก
ถูกดูถูกเนื่องจากผูหญิงปวซัวแคะในเมืองจีนมักประกอบอาชีพโสเภณี ปวซัวแคะจึงนับวาเปน
ชนกลุมนอยทั้งในเมืองจีนและในเมืองไทย สมาชิกของสมาคมปวซัวแคะจะเปนคนจีนภาษาเดียวกัน
แตอาจเปนคนละแซ
**
เตียอานเปนชื่ออําเภอหนึ่งในเมืองจีน ที่มีคนอพยพโยกยายมาอยูที่เมืองไทยทาง
ภาคใตจํานวนมาก ชาวอําเภอเตียอานในตางแดนจึงรวมกันตั้งสมาคมขึ้นชื่อวาสมาคมเตียอาน
ซึ่งจะมีสมาชิกแซและภาษาตางๆกัน
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เปนสมาชิก มีกิจกรรม เชนการจัดงานพบปะสังสรรคประจําป กระจายขาวสารใหสมาชิกรูเชน
ขาวการแตงงานของสมาชิก หรือบุตร หลาน ขาวการตาย การเจ็บไขไดปวยของสมาชิก เพื่อให
สมาชิกไดมีโอกาสใหของขวัญ เยี่ยมเยียน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสที่จําเปน
ตอมาเมื่อคนจีนเขามาอยูที่นิบงกันมากขึ้น สมาคมจีนไดแตกออกเปนสมาคมแซและ
มูลนิธิตางๆ จนกระทั่งในปจจุบันมีสมาคมแซเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก กลาวคือ สมาคมแซตั้ง(เปน
สมาคมที่ใหญที่สุด มีสมาชิกมากที่สุด) สมาคมแซอึ้ง สมาคมแซลิ้ม สมาคมแซโงว สมาคมแซเจ็งหลอ-ไล (เนื่องจากแซเจ็ง แซหลอ แซไล เปนแซที่มีคนใชนอย จึงตั้งสมาคมรวมกัน 3 แซ) การใช
แซเดียวกันคนจีนนับวาเปนเครือญาติกัน การตั้งสมาคมแซขึ้นมานี้ก็เพื่อใหเครือญาติไดมีโอกาส
รู จั ก พบปะ สั ง สรรค กั น ได ดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น สมาคมแซ ต า งๆจึ ง มี บ ทบาทหน า ที่ และการ
ดําเนินงานคลายคลึงกัน คือ เริ่มจากการสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกจะตอง
บริจาคเงินตามอัตภาพ ถาหากสมาชิกคนใดดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการจะตองบริจาคเงิน
ตามที่กําหนด หารายไดเขาสมาคมโดยวิธีตางๆ เชนการรับเงินบริจาคในวาระการแตงงานของ
สมาชิกบางคน ซึ่งคลายกับเปนการทําบุญในงานมงคล บางสมาคมใชวิธีเลนแชกันในหมูสมาชิก
แลวนําเอาดอกเบี้ยมาใชเปนรายไดของสมาคม รายไดที่ไดมาคณะกรรมการจะบริหารจัดการตาม
กฎเกณฑการ ใชจายของสมาคม
ในแตละปจะมีการจัดงานสังสรรคประจําปอยางนอยปละ1ครั้ง โดยมากนิยมจัดที่โรงแรม
หรือรานอาหารขนาดใหญ ภายในงานจะจัดเลี้ยงแบบโตะจีน เพื่อใหไดรับประทานอาหารรวมกัน
มีการจับฉลากเลขบัตรเพื่อแจกรางวัลแกผูมารวมงาน
นอกจากงานเลี้ยงประจําป ทางสมาคมบางสมาคมมีการจัดสงขาวสาร เชนขาวการ
แตงงานของสมาชิก หรือบุตรหลาน ขาวการตายของสมาชิกหรือพอแมและบุตรหลาน เพื่อให
สมาชิกไดไปรวมงาน ใหของขวัญ ใหการชวยเหลือหรือทําบุญ
ในงานศพของสมาชิกนั้น สมาชิกทุกคนควรไปรวมงานศพ สมาคมจะตองสงตัวแทน
ไปทําพิธีเคารพศพอยางเปนทางการ โดยจะมีการนําของเซนไหวไปเคารพศพดวย และถาหาก
ผูตายเปนผูที่มีฐานะดีมักจะบริจาคเงินใหแกสมาคมถือเปนการทําบุญอยางหนึ่ง แตถาหากผูตาย
เปนผูที่มีฐานะยากจน หรือไมมีญาติพี่นอง ทางสมาคมจะตองใหการชวยเหลือโดยจะบริจาคเงิน
ในการทําพิธีศพ หรือรับจัดงานให
นอกจากการใหความชวยเหลือในดานการตายแลว ทางสมาคมมักมีการใหความ
ช ว ยเหลื อ ในด า นทุ น การศึ ก ษาแก บุ ต รหลานสมาชิ ก ที่ เ รี ย นดี แต ย ากจน โดยจะให เ ป น เงิ น
ทุนการศึกษาประจําป มีบุตรหลานสมาชิกบางคนไดรับทุนจนกระทั่งเรียนสําเร็จในระดับสูง
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สวนสมาคมเตียอานและสมาคมปวซัวแคะ ถึงแมจะไมใชสมาคมแซแตจุดประสงคใน
การกอตั้งและการดําเนินงานไมไดแตกตางกัน
มูลนิธิศาลเจา
ชาวจีนนั้นไมวาจะอพยพยายถิ่นฐานไปอยูที่ใด มักจะนําพาความเชื่อในเทพเจาตางๆ
ไปกับตนเองดวย ชาวจีนที่มาตั้งรกรากอยูในยะลาก็เชนเดียวกัน ศรีศักร วัลลิโภดม ไดใหความเห็น
เรื่ อ งศาลเจ า จี น ไว ว า “...ศาลเจ า จี น นั้ น นั บ เป น ศาสนสถานสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของย า นตลาด
เพราะวาประชาชนสวนใหญเปนเชื้อสายของคนจีน” (ศรีศักร วัลลิโภดม 2531:34)ถึงแมวาชาวจีน
ในยะลาจะไปทําบุญและสักการะบูชาพระที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาพุทธเชนเดียวกับชาวไทย
พุทธ แตเมื่อเกิดความรูสึกไมมั่นคงทางจิตใจ เกิดปญหาในชีวิต หรือเกิดโรคภัยไขเจ็บ ขึ้นคราใด
ชาวจีนนิยมที่จะไปไหวเจาในศาลเจาเพื่อขอใหเทพเจาคุมครอง ปกปกรักษา และดลบันดาลใหมี
ความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพมากกวาที่จะไปวัด

ภาพที่9 ภาพศาลเจาแมกวนอิม อาคารดานหลังเปนอาคารโรงเรียนมูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชา
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ในเขตเทศบาลนครยะลามีศาลเจาที่เปนที่ประดิษฐานเทพเจาแบบจีน 4 แหงใหญ
ดังนี้
1. ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว (มูลนิธิฉือเซียงตึ้ง) ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวกอตั้ง
เมื่อป 2485 โดยคนจีนในยะลา ซึ่งสวนใหญเปนพอคาที่มีฐานะดีไดรวมกันบริจาคเงิน ตั้งชมรม
ฌาปนกิจศพเพื่อชวยเหลือชาวจีนที่มีฐานะยากจน ตอมาจํานวนคนจีนเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิก็มี
กิ จ กรรมมากขึ้ น คณะกรรมการของมู ล นิ ธิจึ ง มี ม ติ ที่ จ ะหาสถานที่เ พื่ อ สร า งอาคารอย า งเป น
กิจจะลักษณะ จึงไดดําเนินการขอบริจาคที่ดินและทุนทรัพยในการกอสราง ในที่สุดไดรับบริจาค
ที่ดินจากหลวงอนุกูลและเงินจากพอคา ผูมีจิตศรัทธาในเมืองยะลา จากนั้นจึงไดสรางศาลเจาและ
อาคารมูลนิธิอยางเปนทางการที่เลขที่ 75 ถนนพุทธภูมิวิถี ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในสวนของเทพเจาประจําศาล ไดมีการจําลองรูปเหมือนของหลวงปูไตหงถงซือ จากมูลนิธิ
ปอเต็กตึง วัดหัวลําโพงกรุงเทพฯ มาเปนพระประธานในศาลเจา และจําลองรูปเจาแมกอเหนี่ยวจาก
ปตตานี เพื่อใหประชาชนในจังหวัดยะลาไดเคารพสักการะโดยไมตองเดินทางไกล ภายหลังไดมีรูป
จําลองของแปะกงและเจาแมกวนอิมมาประดิษฐานเพิ่มขึ้น แตไมทราบที่มาของรูปจําลอง ดังกลาว

ภาพที่10 ภาพในวันงานเทกระจาดที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ป 2543
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ชาวจีนในยะลาไดใหความเคารพสักการะบูชา โดยเชื่อวาหลวงปูไตหงถงซือนั้นมี
ความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ สวนเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันวาถึงแมเจาแมจะเปน
คนธรรมดา แตมีความกตัญูตอบรรพบุรุษอยางสูงจึงไดนามจากองคเง็กเซียนฮองเตใหเปน
วีรเทพสตรี ชาวจีนในภาคใตและในประเทศมาเลเซียและสิงคโปรใหความนับถือวา เปนเทพเจาที่
ชวยเหลือดานการคาขาย ประเพณีประจําทุกปที่ยืนยันถึงความเชื่อเรื่องการคาคือ ประเพณี
“การยืมเงินเจาแม”
การยื ม เงิ น เจ า แม ลิ้ ม กอเหนี่ ย วจั ด ขึ้ น ทุ ก ป ใ นช ว งงานฉลองวั น เกิ ด ของเจ า แม
ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันวา หากยืมเงินเจาแมไปลงทุนจะทําใหการคาเจริญรุงเรือง ในทางปฏิบัติไมได
ยืมเงินเปนจํานวนมากเพื่อไปลงทุน หากแตยืมเพียงจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปรวมกับเงินลงทุนบาง
รานคาจะเอาไปใสไวในลิ้นชักหรือกระปองเก็บเงินที่ราน เพื่อเปนเงิน “ขวัญถุง” โดยขั้นตอนการ
ยืมเงินคือจะมีการตั้งโตะใหยืมเงินอยูมุมหนึ่งของศาลเจา ผูที่มายืมจะเขาไปแจงชื่อและจํานวนเงิน
ที่ตองการ จํานวนไมเกิน 1,000 บาท เจาหนาที่ของศาลเจาจะนําเงินซึ่งเปนธนบัตรใหมใสซอง และ
เขียนชื่อที่หนาซองให เงื่อนไขของการยืมเงินคือเมื่อยืมเงินครบ 1 ป ผูยืมจะตองนับเงินมาคืนมากกวา
ที่ยืมไป 1 เทาเชน ถาหากปที่แลวยืมไป 100 บาท ปนี้ตองนํามาคืน 200 บาท เพื่อเปนเครื่องหมาย
แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของการคา ซึ่งในแตละปจะมีผูมายืมเงินเจาแมเปนจํานวนมาก
ประเพณีการยืมเงินนี้จัดขึ้นที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวทั้งที่จังหวัดยะลา และจังหวัด
ปตตานี ไมพบวามีประเพณีเชนนี้ในศาลเจาอื่นๆ และเนื่องจากในปจจุบัน ศาลเจาประสบปญหา
มีผูแอบแฝงเขามายืมเงินแลวไมนํามาคืน ทําใหศาลเจาสูญเสียเงินไปจํานวนหนึ่ง ทางศาลเจาจึง
ไดปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยืมเงินใหม คือยืมแลวคืนทันทีหรือแลกเงินนั่นเอง
นอกจากนี้คนที่มากราบไหวเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวมีทั้งมาเสี่ยงทาย และบนบานขอสิ่ง
ตางๆเชน ขอใหธุรกิจเจริญกาวหนา ขอใหหายจากการเจ็บปวย ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ขอใหปกปองคุมครองครอบครัว ถาเปนการเสี่ยงทายหรือถามปญหาจะใชเซียมซีหรือปวะโปย*
*

ปวะโปยเซียมซี เปนภาษาจีนแตจิ๋ว ในภาษาจีนกลางจะเรียกวาปูกั้วฉิ่วเชียน ซึง่ แปล
เปนภาษาไทยวาสั่นติ้วเสี่ยงทาย คําวา “สั่นติ้ว”หมายถึงไมที่มีรูปรางคลายเมล็ดมะมวงหิมพานต
ขนาดใหญ ผากลางเปน 2 ซีก ไวใชโยนเสี่ยงทายเวลาที่ตองการถามคําถามกับเจา สวน “เสี่ยง
ทาย” คือเซียมซี ซึ่งเปนที่รูจักกันดี วาเปนไมซีกหลายอันเขียนตัวเลขอยูตรงปลายไมดานหนึ่ง
เสียบอยูในกระบอกไมไผ เมื่อตองการเสี่ยงทาย ก็นํากระบอกใมไผยกขึ้นไหวเทพเจา อธิษฐานและ
ตั้งคําถาม แลวจึงเขยาจนไมหลนออกมา 1 อัน อานเลขที่ปลายไมแลวไปอานคําทํานายตาม
ตัวเลขที่ไดมา
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สวนการบนบานสวนใหญนิยมบนบานดวยประทัดเพราะเชื่อกันวาเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวโปรดปราน
เสียงประทัด รองลงมาเปนอาหารคาวหวาน ถาหากขอหลวงปูในเรื่องสําคัญมากๆ อาจจะบนบาน
หลวงปูดวยการวาจางมโนราหมาแสดง ดวยเชื่อวามโนราหเปนการแสดงที่หลวงปูทรงโปรด
นอกจากเทพเจาที่กลาวมาแลว ชาวจีนยังใหความเคารพตอเจาที่ซึ่งเชื่อกันวาเปน
ผู ดูแลรักษาศาลเจา เมื่อเขาไปสักการะบูชาเทพเจาครบทุกองคแลวที่สุดทายที่จะตองนําธูปไป
ปกไวคือเจาที่ เจาที่ของศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเชื่อกันวาเปนเจาที่มุสลิม ในพิธีกรรมที่มีการไหว
ดวยอาหาร ทั้งคนที่ศาลเจาและคนที่มาไหวเจาที่จะทราบกันวาตองไมนําเนื้อหมูมาไหว สวนใหญ
ใชวิธีการไหวดวยอาหารเจ
คือ
งานประจําปของศาลเจาที่จดั ขึ้นทุกป
งานทําบุญวันคลายวันประสูติของเจาแมและหลวงปู วันประสูติของหลวงปูจะจัดขึ้น
วันที่ 19 เดือน 10 นับตามปฏิทินจีน สวนของเจาแมเปนวันที่ 27 เดือน 7 โดยจะมีการเซนไหว จาก
คณะกรรมการศาลเจาและชาวจีนทั่วไป ดวยอาหารคาวหวาน ผลไมและชุดจําลองเครื่องทรงของ
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ประเพณีเทกระจาดจัดขึ้นเปนเวลา 3 วัน 3 คืนตามปฏิทินจีน นับตั้งแตวันที่ 2 เดือน 7
ในวันแรกศาลเจาจะรับบริจาค ขาวสาร อาหารแหง และเงินจากชาวยะลา สวนวันที่สองและวันที่
สามจะมีการไหวพระและบรรพบุรุษ ตลอด 3 วัน 3 คืนนี้ที่ศาลเจาจะมีมหรสพ เชนงิ้ว มโนราห
ลิเก มูลนิธิฉื่อเซียงตึ้งจะออกคาใชจายในการนี้ แตหากมีผูที่ตองการจะแกบนกับเจาแมหรือ
หลวงปู ดวยการนําการแสดงมาแสดงใหหลวงปูและเจาแม ผูบนบานจะเปนคนออกคาใชจายให
ในวันที่ 4 เดือน 7 เปนวันเทกระจาด ทางศาลเจาจะจัดการเซนไหวเทพเจาตางๆ ดวย
อาหารคาวหวาน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง จากนั้นจะเปนการแจกจายขาวสารอาหารแหงที่
ไดรับบริจาคมา ใหแกคนยากจนโดยไมมีการแบงเชื้อชาติและศาสนา ที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
นั้นการเทกระจาดจะเปนการโยนแผนไมขนาดเล็ก ผูที่เก็บไมไดจะนําไมไปแลกอาหารแหงที่จัดไว
สําหรับคนแกและเด็กจะไดรับแจกโดยไมตองไปแยงเก็บไม แตในป 2546 ทางศาลาเจาไดเปลี่ยน
วิธีการเทกระจาดเปนการแจกคูปองตามลําดับผูที่มากอนหลัง ผูคนทั้งชาวจีน มลายูและไทย ไดมา
รอรับคูปองตั้งแตเชา เมื่อไดคูปองแลวยังคงตองรอจนกระทั่งถึงเวลาเทกระจาดประมาณ 17.00 น.
จึงนําคูปองไปแลกอาหารแหง สวนอาหารที่ใชเซนไหวเมื่อเสร็จพิธีเจาหนาที่ของศาลเจาจะนํามา
แจกจ า ยแก ผู ที่ ม าสั ก การะ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ชาวจี น เพื่ อ นํ า กลั บ บ า นไปแบ ง ป น สมาชิ ก ใน
ครอบครัวรับประทาน ดวยเชื่อวาจะเปนสิริมงคลแกผูรับประทาน
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พิธีสะเดาะเคราะห จัดขึ้นในวันที่ 22 เดือน 11 ตามปฏิทินจีนมีการสวดมนตรเวียน
เทียน เซนไหวดวยผลไมในตอนกลางคืน เปนพิธีกรรมเพื่อใหเปนสิริมงคลตอชีวิต และหากมี
เคราะหกรรมอันใดในปนี้ก็ขอใหเคราะหกรรมนั้นสูญสิ้นไป
งานแหพระประจําปเปนงานที่ใหญที่สุดในรอบป จัดขึ้นวันที่ 12 เดือน 1 ตามปฏิทิน
จีน โดยจัดขึ้น 5 วัน 5 คืน งานแหพระคือการเชิญรูปเคารพเทพเจาตางๆ (พระคือรูปเคารพของ
เทพเจาตางๆ) ในศาลแหรอบเมือง ใหประชาชนไดมีโอกาสเชิญเทพเจาเขาบานเรือน หรือรานคา
และไดสักการะบูชาเทพเจาอยางใกลชิด เพื่อเปนสิริมงคลแกบานและตนเอง สวนที่ศาลเจาจะมี
การทรงเจาเพื่อตอบคําถาม ชวยแกไขปญหาและรักษาโรค มีการจัดมหรสพตางๆ เชนงิ้ว มโนราห
ลิเก และหนังกลางแปง นอกจากจะไดสักการะเทพเจาที่บานแลว คนจีนยังนิยมนําอาหารไปเซน
ไหวเทพเจาตางๆที่ศาลเจาดวย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมการไหวจะนําอาหารทั้งหมดหรือบางสวนกลับ
บานเพื่อนํามารับประทานกันในครอบครัว เชื่อกันวาจะเปนสิริมงคล
จุ ดเด น ของงานคื อ การหามเกี้ ย วของพระลุ ย ไฟในคื น สุ ดท า ย การหามเกี้ ย วนี้ ผู มี
จิตศรัทธาทุกคนสามารถเขารวมได โดยผูหามไมจําเปนตองกินเจเปนระยะเวลาหนึ่งกอนเชนที่
ศาลเจาอื่น มักจัดทํากันกอนการลุยไฟ นอกจากประพรมน้ํามนตรผูหามกอนลงลุยไฟประกอบกับ
การมีจิตศรัทธาอยางแรงกลาของผูหามดวย ทุกคนสามารถเขารวมหามเกี้ยวไดยกเวนผูหญิงที่
กําลังมีประจําเดือนไมอาจเขารวมพิธีกรรมได คนที่ไดหามเกี้ยวนั้นเชื่อกันวาจะไดบุญมากและ
เปนศิริมงคลกับชีวิตดวย งานแหพระนี้มักไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดยะลาและ
จังหวัดใกลเคียง รวมถึงชาวจีนจากมาเลเซียและสิงคโปร
นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ ยั ง มี กิ จ กรรมทางสั ง คมอื่ น ๆอี ก ด ว ยคื อ เนื่ อ งจากมู ล นิ ธิ มี พื้ น ที่
ดานหลังศาลเจา จัดเปนศาลาตั้งศพ ในการทําศพจะเปนการผสมผสานแบบพุทธศาสนาคือมี
พระภิกษุสงฆมาสวดบําเพ็ญกุศล และมีการจัดพิธีกรรมแบบจีน เชนการสงดวงวิญญาณ การมา
เคารพศพโดยตัว แทนของสมาคม และชมรมตางๆ โดยมูลนิธิ จะได รายไดจ ากการตั้ง ศพดว ย
แตสําหรับศพผูยากไรมู ลนิธิจะทําการจัดหาโลงพรอมกับสถานที่ตั้งศพ โดยไมมีก ารแบงแยก
ศาสนาแตอยางใด และมีชาวบานกลุมหนึ่งมาใหการชวยเหลือในการทําศพ ทางมูลนิธิยังจัดใหมี
อาสาสมัครเขามาเก็บศพไรญาติ กลาวคือในกรณีที่มีตํารวจหรือโรงพยาบาลแจงมาวาพบศพไมมี
ญาติ ทางมูลนิธิจะรอ 24 ชั่วโมง หากไมมีใครมาแจงรับศพทางมูลนิธิจะจัดการนําศพไปฝงที่สุสาน
ของมูลนิธิ อยูในตําบลสะเตง ซึ่งทางมูลนิธินําเงินรายไดมาจัดซื้อที่ดิน 10 ไร เพื่อใชทําสุสาน
สวนกิจกรรมเพื่อการกุศล คือ การสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ และประชาสงเคราะห
ของจังหวัด เชนการบริจาคเงินสําหรับการชวยเหลือแกสถานรับเลี้ยงเด็กกําพราชายบานยะลา
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ทางมูลนิธิจะใหสมุดดินสอ และเงินชวยเหลือเปนรายบุคคล สําหรับตํารวจตระเวนชายแดนจะให
ของขวัญปใหม สวนคนพิการถาแจงความประสงคมาวาตองการอะไรก็จะจัดหาให ในงานวันเด็ก
แตละปมูลนิธิจะมีการใหทุนแกเด็กดอยโอกาสคนละ 100 บาท โดยไมไดเลือกเชื้อชาติศาสนา
ผูใหขอมูลไดเลาเพิ่มเติมวา มูลนิธินั้นไมวาบริจาคสิ่งของหรือเงินทองในเทศกาลใด ไมเคยเลือก
เชื้ อ ชาติห รื อศาสนาใด แต ใ นงานวัน เด็ ก ซึ่ง ท า นวัน มูฮัม หมัด นอรม ะทา มาร วมให ทุน แก เ ด็ ก
ผูดอยโอกาสดวย ทานไดเลือกใหแตเด็กชาวมุสลิมเทานั้น นอกจากนี้เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้น
มูลนิธิจะใหการชวยเหลือผูประสบภัยทุกดาน เชน น้ําทวม ไฟไหม มูลนิธิจะจัดอาหารปรุงสําเร็จ
ไปแจกจาย และจัดอาหารแหงไปแจกจายอีกครั้งตามสมควร
มูลนิธิเปนผูริเริ่มใหมีการกอตั้งมูลนิธิสงเคราะหผูประสบภัย 14 จังหวัดภาคใตตั้งแต
จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาส ปจจุบันที่ทําการมูลนิธิอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลามี
ชื่อภาษาจีนวา “ถงเซียเซียงตึ้ง” ถือเปนการรวมมือกันของมูลนิธิตางในระดับภูมิภาค สําหรับ
การรวมงานกับมูลนิธิหรือศาลเจาอื่นๆในยะลา จะไมมีการจัดงานใดๆรวมกัน แตถาหากมีงานของ
มูลนิธิหรือศาลเจาอื่นใดจะไปรวมงานในฐานะแขก
คณะกรรมการของมูลนิธิมีหนาที่ดูแลและบริหารการเงินของมูลนิธิและศาลเจา หา
วิถีทางในการธํารงรักษาวัฒนธรรมจีน ผูที่มาเปนคณะกรรมการเลือกมาจากสมาชิกที่เปนพอคาใน
ตลาด สวนมากจะเปนคนแตจิ๋ว มีคนฮกเกี้ยนบาง อยูในตําแหนงวาระละ 4 ป ชุดปจจุบันเปน
สมัยที่ 26 มีการจัดประชุมปละ 2 วาระ คณะกรรมการสามารถไปเปนคณะกรรมการศาลเจาอื่น
ก็ได ในการประชุมจะใชทั้งภาษาจีน และไทย สวนใหญภาษาจีนที่ใชจะเปนภาษาจีนแตจิ๋ว
2. ศาลเจาแมทับทิม ยะลา (มูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยง)สืบเนื่องมาจากชาวไหหลําในยะลา
ในอดีตขาดความรวมมือในการประกอบกิจการงาน สาเหตุสวนหนึ่งมาจากไมมีโอกาสที่จะพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ประกอบกับชาวไหหลําสวนใหญมีฐานะปานกลาง ซึ่งในบางครั้งอาจ
ตองการความชวยเหลือ ดังนั้นในวันที่ 26 มีนาคม 2502 (วันที่ 26 มีนาคม นับเปนวันคลายวัน
เกิดของเจาแมทับทิมซึ่งเปนที่นับถือของคนไหหลํา)ชาวไหหลําอาวุโสหลายทานจึงไดรวมหารือกัน
ที่รานตัดเสื้อสีทอง เพื่อจัดหาทุนกอสรางศาลเจาแมทับทิม สําหรับเปนศูนยรวมจิตใจของชาว
ไหหลํา ในขั้นตนไดตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เรี่ยไรเงินมากอสรางศาลเจา ซึ่ง
เงินทุนที่ไดในครั้งแรก สามารถนําไปจัดซื้อที่ดินได 1 แปลง สวนที่เหลือยังไมเพียงพอที่จะนํามา
กอสรางศาลเจาได ตอมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2503 คณะกรรมการไดทําการประชุมอีกครั้งที่
โรงแรมฮัวเฮง เพื่อหาทุนสําหรับกอสรางอาคารศาลเจา จนกระทั่งไดเงินทุนเพียงพอ ตัวแทนชาว
ไหหลํ า 5 คนจึง ยื่นขออนุ ญาตกอสรา งศาลเจา ที่แ ผนกศึ ก ษาธิการจั ง หวัดยะลาและตั้ง ชื่อวา
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ศาลเจาตุยบวยเต็งเนี่ยง เพื่อกอสรางเสร็จและไดทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2504 โดยได
เชิญผูวาราชการจังหวัดยะลา คือพ.ต.อ.พิเศษ ศิริ คชหิรัญ ซึ่งมีเชื้อสายจีนภาษาไหหลํามาเปน
ประธานพิธีเปดปาย พรอมกับไดนิมนตเจาอาวาสวัดญวนสะพานขาว กรุงเทพฯ มาทําพิธีเจิมปาย
ทั้งยังเชิญนายหานหลีกวง ธรรมถึกทําพิธียวงสรวงเปดมาน
ตามตํานานเจาแมทับทิม เลาวา บนเกาะไหหลํามีหมูบานหนึ่งชื่อวา หมูบานตุยบวย
(สุยเวย ในภาษาจีนกลาง ซึ่งมีความหมายวา สุดปลายน้ํา) ชาวบานในหมูบานมีอาชีพประมง
มีชายชาวประมงคนหนึ่งออกหาปลา วันนั้นทั้งวันไมสามารถหาปลาไดเลย ทอดแหไปคราใดก็ได
แตทอนไมติดแหมาทอนหนึ่งทุกครั้ง ชาวประมงไดทิ้งทอนไมนั้นลงน้ําแลวนําเรือกลับเขาฝง วัน
ตอมาและอี ก หลายวั น ชาวประมงออกหาปลา และทอดแหไดท อนไม เ ชน วัน วาน จนในที่สุ ด
ชาวประมงจึงไดอธิษฐานวาหากทอนไมเปนทอนไมศักดิ์สิทธิ์ ขอใหเขาจับปลาไดมากๆ แลวจะนํา
ทอนไมไปแกะสลักเปนรูปเคารพบูชา เมื่อกลับมาบานชาวประมงไดนําทอนไมวางไวขางคอกหมู
และต อ จากวั น นั้ น ชาวประมงหาปลาได ม ากจนร่ํ า รวยขึ้ น และลื ม เรื่ อ งท อ นไม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ป
จนกระทั่งคืนหนึ่งนอนหลับฝนเห็นหญิงสาวมาทวงถึงการแกะสลักทอนไม ชาวประมงเมื่อตื่น
ขึ้นมา ระลึกถึงความฝนไดจึงนําทอนไมไปจางชางแกะสลักเปนรูปหญิงสาวและนํามาบูชาที่บาน
เมื่อชาวบานคนอื่นๆรูจึงไดมาสักการะบูชาดวย ชาวประมงในหมูบานตุยบวยจึงจับปลาไดมากขึ้น
และฐานะดีขึ้น ตุยบวยเต็งเนี่ยง (เจาแมตุยบวย) จึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวไหหลํา
เปนจํานวนมาก เมื่อคนไหหลําโยกยายไปตั้งรกรากอยูที่ใดก็มักจะสรางศาลเจา เพื่อเปนที่
ประดิษฐานของตุยบวยเต็งเนี่ยง ใหเปนที่เคารพสักการะบูชาของคนไหหลําตอไป แตยังไมทราบ
แนชัดวาเหตุใดคนจีนไหหลําในไทยจึงเรียกเจาแมตุยบวยวาเจาแมทับทิม
ศาลเจ า แม ทับทิ ม จัง หวัดยะลาเป น ที่ประดิ ษฐานเจา แมทับทิมและเทพเจา อื่น ๆที่
ชาวไหหลําใหความเคารพ ในเดือนกรกฎาคมของทุกป จะมีการจัดงานประจําปฉลองศาลเจา 5
วัน 5 คืน จะมีพิธีกรรมการไหวเจา การไหวเจาแมทับทิมจะนิยมไหวดวยแพะ การเขาทรง แหพระ
ในขบวนแหพระจะมีการทรงเจาในแบบที่เอาเหล็กแหลมมาทิ่มแทงลิ้น แกม และสวนอื่นของ
รางกาย (เดิมทีที่นี่เปนศาลเจาแหงแรกและแหงเดียวในเทศบาลนครยะลาที่มีการทรงเชนนี้ แต
ปจจุบัน ศาลเจาแมพระโพธิสัตวก็มีการเขาทรงเชนเดียวกัน) ภายหลังจากการแหพระรอบเมืองแลว
จะมี การลุยไฟ และเชนเดียวกับศาลเจาอื่นๆที่ไมอนุญาตใหผูหญิงที่มีรอบเดือนเขารวมหรือเขาไป
ในเขตพิธีกรรม การจัดงานตางๆของศาลเจาจะอยูในการดูแลและจัดการโดยคณะกรรมการและ
สมาชิกของศาลเจาซึ่งจะเปนชาวจีนไหหลําเทานั้น
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นอกจากศาลเจาแมทับทิมจะเปนที่พบปะสังสรรคของชาวจีนไหหลําแลว ทางศาลเจา
ยังจัดกิจกรรมดานการบริการและสวัสดิการตางๆ กลาวคือการสงเคราะหสมาชิกผูสูงอายุที่ไรญาติ
ใหมีที่พัก มีศาลาสําหรับตั้งบําเพ็ญกุศลศพของชาวไหหลําโดยมีเงินสวัสดิการทําศพแกสมาชิก
ดวย นอกจากนี้ยังมีการใหทุนการศึกษาแกบุตรหลานสมาชิกที่เรียนดี
3. ศาลเจาแมกวนอิม (หลังโรงเรียนยะลาบํารุง) ตั้งขึ้นเมื่อป 2515 เลากันวามีคนจีน
คนหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจากเมืองจีน ไดบวชเปนพระจีนที่บานคลองเรียน อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เมื่อยายมาพํานักที่ยะลาไดสรางที่พักพออยูได ดวยตั้งใจหาเงินกอนหนึ่งเพื่อจะกลับเมือง
จีน แตเกิดปวยระหวางการเดินทางกลับและมรณภาพในที่สุด เหลือเงินประมาณ 30,000 –
40,000 บาท และทองจํานวนหนึ่ง คนใกลชิดกับพระรูปนี้ ซึ่งเปนสามีของคนขายขนมถวยจีนทีเ่ ปน
ที่รูจักกันดีในหมูชาวจีนในยะลา เปนผูเก็บรักษาเงินจํานวนนี้ไว ชายผูนี้กลัวคําครหาเกี่ยวกับ
ทรัพยสินดังกลาว จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาลงความเห็นวาใหสรางศาลเจาบนที่ดินของเถาแกเห
อชางหลง เพื่อประดิษฐานเจาแมกวนอิมและเปนสมาคมของชาวจีนแคะ แตสุดทายไมไดสราง
สมาคมดวยเหตุผลวาเจาแมกวนอิมไมใชชาวจีนแคะ
เงินทุนในการกอสรางรวบรวมจากเงินของภิกษุจีนรูปดังกลาวกับเงินจากการขายทอง
และรับบริจาคเพิ่มเติม แตจํานวนเงินยังไมเพียงพอในการกอสราง คุณพายัพซึ่งเปนผูรับเหมา
กอสรางไดสมทบทุนบริจาคเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท จึงสามารถสรางไดสําเร็จ ปจจุบัน
ศาลเจาตั้งอยูที่ เลขที่ 107 ถนน 5 ธันวา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เทพเจ า ในศาลเจ า มี เ จ า แม ก วนอิ ม พระครู ห วาถอ เจ า แม ลิ้ ม กอเหนี่ ย ว กวนอู
นอกจากนี้ ยั ง มี ห อป า ยบรรพบุ รุ ษ ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ ป า ยชื่ อ ของบรรพบุ รุ ษ ของชาวจี น ส ว นเจ า ที่
ของศาลเจานี้เชื่อกันวาเปนเจาที่จีนไทย
งานประจําปที่จัดขึ้นจะเปนงานวันเกิดเจาแมกวนอิม และกวนอู ซึ่งจะมีการเซนไหว
ดวยอาหารและแจกจายอาหารแกคนยากจน นอกจากนี้มีการไหวหอปายบรรพบุรุษ 2 ครั้งตอป
คนที่มาไหวจะมีทั้งคนไทยและคนจีน ในอดีตเคยมีงานเทกระจาด แตปจจุบันยกเลิกพิธีกรรมนี้ไป
เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการจะเปนคนจีนทุกภาษาที่ประกอบอาชีพคาขาย สวนใหญจะเปนชาวจีน
แคะ ดวยเปนศาลเจาที่ชาวแคะนิยมมากราบไหวบูชาและพบปะสังสรรคกัน สวนคนไหหลําจะไม
เปนคณะกรรมการที่นี่ เพราะคนไหหลําจะมีเจาแมของกลุมภาษาตนเองอยูแลวคือเจาแมทับทิม
คณะกรรมการมีหนาที่จัดหาเงินรายไดและบริหารจัดการ ในการประชุมจะใชภาษาจีนกลาง โดย
จะมีการประชุม 3 ครั้งตอป เปนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การทํางานของศาลเจาจะเปนการทํางาน
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เพื่อสังคมไมเกี่ยวของกับการเมือง และศาลเจาแมกวนอิมแหงนี้ไมมีการตั้งบําเพ็ญกุศลศพเชน
ที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว จึงไมไดการใหความชวยเหลือในการทําศพ
นอกจากนั้นยังมีการตั้งกองทุนชวยเหลือนักเรียนเรียนดีแตขาดทุนทรัพย นักเรียน
เรี ยนดีที่สอบได ที่ห นึ่ง ของชั้ นเรี ยน ซึ่งจะจัดใหมีการมอบทุนการศึกษาใหแกเ ด็กนักเรียนของ
โรงเรียนยะลาบํารุงและผดุงประชา และบุตรหลานของสมาชิกที่ตองมีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.75
ซึ่งถือเปนโครงการริเริ่มทุนการศึกษาในจังหวัดยะลามาเกือบ 30 ปแลว แตชวงสองปที่ผานมา
ดวยวิกฤตเศรษฐกิจทางศาลเจาจึงขอยกเลิกทุนการศึกษาแกโรงเรียนยะลาบํารุงเปนการชั่วคราว
แตสวนของบุตรหลานสมาชิกยังคงใหทุนการศึกษาอยู
จากเหตุที่ในเขตเทศบาลนครยะลามีศาลเจาแมกวนอิมอยู 2 แหงดวยกัน จึงเกิดความ
ขัดแยงกันบาง กลาวคือเจาหนาที่ศาลเจาแมกวนอิมแหงนี้ไดกลาวถึงศาลเจาแมกวนอิมอีกแหงที่
เรียกกันวาศาลเจาแมพระโพธิสัตว ไมไดทําอะไรที่ชวยเหลือสังคมเลย ไมเหมือนที่นี่ มูลนิธินี้ได
รวมมือกับศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในการทํางานรวมกับมูลนิธิสงเคราะหผูประสบภัย14จังหวัดภาคใต
4. ศาลเจ า แม พ ระโพธิ สั ต ว ( มู ล นิ ธิ พ ระโพธิ สั ต ว อ วโลกิ เ ตศวรยะลา) ศาลเจ าแม
พระโพธิสัตว(สะเตง) ยะลา สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2529 จากเงินบริจาคจากประชาชนในจังหวัด
ยะลา และจังหวัดใกลเคียงในการกอสราง จํานวน 1,800,000 บาท และไดทําพิธีเปดปาย และ
ศาลเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตว (สะเตง) ยะลา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2531 ตลอดระยะเวลาที่เปด
ศาลเจา นางโสภา สุขสวัสดิ์ ไดเปนผูดูแลและดําเนินกิจกรรมตางๆ กับบรรดาคณะศิษยตลอด
โดยนางโสภาเองเคยปวยและเชื่อวาเจาแมกวนอิมไดชวยใหหายจากอาการปวย นางโสภาจึงได
เปนรางทรงของเจาแมกวนอิม คอยชวยเหลือผูอื่นจนถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2537 หลังจาก
เสร็จพิธีศพแลว นายสมคิด สุขสวัสดิ์ ผูสามี ไดปรึกษาหารือกับบรรดาคณะศิษย เพื่อกอตั้งเปน
มูลนิธิและรวบรวมสมทบทุนตามเจตนารมณของนางโสภา มีผูบริจาคเงินไดมาอีก 240,000 บาท
และนายสมคิดไดบริจาคที่ดินสรางศาลเจาพรอมอาคารที่กอสรางแลว 1 หลัง มูลคาประมาณ
300,000 บาท ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิไดรับอนุญาตใหเปนมูลนิธิ เมื่อ 30 มิ.ย.
2537 โดยมีชื่อวา มูลนิธิพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ยะลา ภาษาจีน ใชชื่อวาฉื่อเต็กเซี่ยงตึ้ง ตั้งอยู
ที่ 63/22 ถ.วิภากุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
ศาลเจาพระโพธิสัตวเปนศาลเจาของเจาแมกวนอิม (ซึ่งเปนรูปจําลองจากเจาแม
กวนอิมที่วัดถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา) นอกจากนี้ยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธ ซึ่ง
เปนรูปพระพุทธเจาปางสมาธิเปนพระประธาน พระสังฆจายศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องทรัพย และโชคลาภ
ขางอาคารใหญของศาลเจา จะมีอาคารขนาดเล็กสรางอยูติดกันเปนศาลเจาของแปะกง ที่ศาลเจา
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แหงนี้มีศาลพระภูมิตั้งอยูบริเวณหนาศาลแปะกง ขางหนาอาคารใหญของศาลเจาจะเปนที่ตั้ง
กระถางธูปบูชาเทพเจาฟาดิน
เนื่ อ งจากศาลเจ าแหง นี้ เ ป น ศาลเจา ของเจา แม ก วนอิ ม จึง มีตํ า นานเลา ถึง เจ า แม
กวนอิมวาเดิมเจาแมเปนธิดาของจักรพรรดิ์ ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศึกษา
ปฏิบัติธรรมจนไดบรรลุอภินิหาร แตไมยอมเขาสูพระนิพพาน เพราะทรงตั้งปณิธานไววา จะตอง
ชวยสัตวโลกทั้งหลายใหพนทุกขเสียกอน พระองคจึงจะเขาสูพระนิพพานเปนคนสุดทาย
ใครก็ตามเมื่อตกอยูในหวงแหงอันตรายหากอธิษฐานวิงวอนใหพระองคชวย พระองค
ก็จะเสด็จมาโปรดใหพนทุกขได ถาหากวิบากกรรมของคนผูนั้นไมหนักจนเกินไป ไมมีเสียงใดใน
โลกจะพนจากสายตาความรูเห็นของพระองคไปได จึงทรงไดชื่อวา กวนซีอิม อันมีความหมายวา
มองเสียงโลก แตคนทั่วไปเรียกสั้นๆ วา กวนอิม ทรงสําแดงแปลงพระองคได 84,000 พระเศียร
พระกร และพระกรรณ และปรากฏในรูปปางตางๆ ไดมากถึง 12 ปาง ปางที่ชาวโลกนิยมบูชามาก
ที่สุด คือ ปางในเพศสตรี ซึ่งแสดงถึงความเมตตาและออนโยน จึงมีอีกพระนามหนึง่ ทีน่ ยิ มเรียกกัน
โดยทั่วไปวา พระแมเมตตา
งานประจําปของศาลเจาคือ
งานวันเกิดเจาแมเชื่อวามี3องค โดยไหว 3 ครั้ง คือ วันที่ 19 เดือน 2 วันที่ 19 เดือน 6 และ
วันที่19 เดือน9 ซึ่งนับตามปฏิทินจีน โดยมีการเซนไหว แหพระ มีการละเลนและมหรสพ แจกทาน
โดยอาหารที่ไหวเสร็จแลว จะแจกทานใหคนทั่วไป
งานเทศกาลกินเจวันที่ 1-9 เดือน 9 โดยวันแรก เปนวันรับพระ วันที่ 10 เชา เปนวันสง
พระดวยเรือทอง
สําหรับอาหารเจ
มีคนบริจาคใหที่โรงทาน
งานดวงดาววันที่ 22 เดือน 11 เปนการไหวเทพเจา 9 ดวง ซึ่งเปนดาวพระเคราะห
เปนการไหวสะเดาะเคราะหตออายุ
งานสิ้นปเปนงานแกบน จัดขึ้นในเดือน 12 เปนงานที่ใหคนที่บนไวแลวไมไดแกบนมา
แกบนและมีการใหทาน แตไมมีการเทกระจาด
วันสารทจีนจัดขึ้นเพื่อไหวบรรพบุรุษ และไหวสรรพสัตว ในเดือน 8 อาหารที่ไหวแลวจะ
นําไปแจกแกชุมชนตางๆที่ยากจนเปนทาน มีการทรงเจาเพื่อชวยเหลือแกปญหาแกผูคนที่ตองการ
นอกจากนี้จะมีพิธีการไหวพระจีน ทุก 1 ค่ํา และ 15 ค่ํา
ในวันเขาพรรษาของทุกปทางศาลเจาจะจัดใหมีหลอเทียนพรรษา และนําไปถวาย
ตามวัดตางๆ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกลเคียง เปนจํานวน 9 วัดทุกป โดยจะเชิญชวนผูมี
จิตศรัทธาทั้งชาวจีนและชาวไทยรวมเดินทางกันไปหลายคันรถ
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งานในสวนของมูลนิธิพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร มูลนิธิไดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคคือ
เพื่ อ บํ า รุ ง บู ร ณะ และปฏิ สั ง ขรณ ศ าสนสถาน ให ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา จัดหาและมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพยทุกเชื้อชาติและ
ศาสนา รวมงานกับองคกรการกุศลอื่นๆ สรางสาธารณประโยชน กิจกรรมทั้งหมดจะไมดําเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง
คณะกรรมการมูลนิธิประกอบไปดวยคนไทยและคนจีนที่เปนพอคา โดยมีการประชุม
ปละ 2 ครั้ง เกี่ยวกับเรื่องเงิน การจัดงาน การชวยเหลือทั้งศาลเจาและมูลนิธิ ในการประชุมจะใช
ภาษาไทยในการประชุม
สกินเนอร(2529:139-140) ไดใหความเห็นวา ศาลเจาตางๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมี
สวนสรางความแตกแยกในสังคมคนจีนในเมืองไทย เนื่องจากคนจีนแตละภาษานับถือเทพเจา
ตางกันเชน คนไหหลํานับถือเทพเจาสุยเหวยเหนียง หรือเจาแมทับทิม ฮกเกี้ยนนับถือ เทียนโฮว
เซิงหมู ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ได เกิดขึ้นที่ยะลาเชนเดียวกัน เห็นไดวาชาวจีนฮกเกี้ยนและแตจิ๋ว
เปนคณะกรรมการดูแลศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ในขณะที่คนไหหลําดูแลศาลเจาแมทับทิม ชาวจีน
แคะดูแลศาลเจาแมกวนอิม และในการประชุมคณะกรรมการศาลเจาแตละครั้ง ภาษาที่ใชในการ
ประชุมจะเปนภาษาของคณะกรรมการ เชนศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวปจจุบันมีคณะกรรมการสวน
ใหญเปนคนจีนแตจิ๋วภาษาที่ใชในการประชุมจะเปนภาษาจีนแตจิ๋ว เมื่อเปนเชนนี้เห็นไดวาไมมี
ชองทางใด ที่คนจีนภาษาอื่นจะเขามีสวนรวมในศาลเจาที่ไมใชของภาษาตนเองได
สวนศาลเจาแมพระโพธิสัตวซึ่งเปนศาลเจาใหมที่สุดในจังหวัดยะลา คณะกรรมการ
จะเปนคนจีนภาษาตางๆ ซึ่งมีคนจีนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวาศาลเจาแหงนั้นเกิดจากการ
รวมตัวของคนจีนภาษาตางๆรุนใหม ที่ตองการมีบทบาทในทางสังคม แตไมสามารถเขาไปเปน
คณะกรรมการในศาลเจาอีก 3 แหงได เนื่องจากคณะกรรมการคนเกายังคงอยูและมีอาวุโสกวา
มาก
ถึงแมในทัศนะของสกินเนอรจะมองวาศาลเจาไมไดสรางใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนจีนโดยรวม แตศาลเจาซึ่งเปนศูนยรวมทางความเชื่อนั้นเปนสถานที่พึ่งทางจิตใจ
เปนศูนยรวมของคนจีนภาษาเดียวกันใหไดมีโอกาสรูจักวากลุมคนภาษาเดียวกันในยะลาเปนใคร
บาง ไดสังสรรค และยังไดใหความชวยเหลือแกผูที่ยากไรกวา ในงานประจําปของศาลเจาแตละ
ศาลเปนชวงเวลาที่เอื้อใหคนจีนในกลุมภาษาเดียวกันไดมาทํากิจกรรมรวมกัน และในความเปน
จริงเมื่อมีงานประจําปชาวจีนภาษาอื่นๆอาจมาสักการะบูชาเทพเจาแตละศาลเจาโดยไมไดคํานึง
วาเทพเจาองคดังกลาวเปนเทพเจาของกลุมภาษาใดหนึ่ง ซึ่งโอกาสที่ชวยใหไดพบปะกันนี้สวน
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หนึ่งเอื้อตอประโยชนทางการคาตอไปอีกดวย อีกทั้งในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตในชีวิต คนจีนไมวา
ภาษาใดจะไปสักการะบูชาขอความชวยเหลือจากเทพเจาที่ไดชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะทาง
นั้นๆ เชน หากตองการความชวยเหลือในเรื่องภัยพิบัติทางทะเลตองไปขอความชวยเหลือจาก
เจาแมทับทิม สวนในเรื่องการคาและเจ็บไขไดปวยจะตองขอจากเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และถาหาก
ครอบครัวใดยังไมมีลูกสืบสกุลตองไปขอจากเจาแมกวนอิมเปนตน และถึงแมศาลเจามีสวน
แบงแยกความเปนจีนแตละภาษา แตในสังคมคนจีนที่ยะลา ยังคงมีองคกรอื่นๆ ที่ชวยหลอมรวม
คนจีนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เชนสมาคนแซ และโรงเรียนยะลาบํารุงผดุงประชา

ภาพที่11 ภาพงานวันเกิดเจาแมกวนอิม ที่ศาลเจาแมพระโพธิสัตว

นอกจากศาลเจาจีนจะสะทอนใหเห็นบทบาทและหนาที่ที่มีตอสังคมชาวจีนในหนวย
ยอย ทั้งเปนพื้นที่ในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและแบงแยกดังที่กลาวมาขางตนแลว
องคกรที่กอตั้งในรูปแบบของศาลเจาจีนยังมีสวนชวยสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางคน
ชาติพันธุตางๆในยะลาอีกดวย โดยจะเห็นไดจากงานวันเทกระจาดของศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ในวันที่มีการแจกจายอาหารแหงแกผูที่มารอรับนั้น ซึ่งมีทั้งชาวมลายูมุสลิมและชาวไทยจํานวน
ไมนอยไดเขามารวมในกิจกรรมนี้ดวย ศาลเจาแมพระโพธิสัตวเปนอีกศาลเจาหนึ่งที่มีประเพณีการ
ใหทานในงานวันเกิดเจาแม งานสิ้นปและงานวันสารทจีน ในการใหทานงานวันเกิดเจาแมจะมีการ
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แจกขาวสารและอาหารแหง มีชาวมลายูมุสลิมและชาวไทยจํานวนมากไปรอรับ สวนงานวันสิ้นป
และงานวันสารทจีนทางศาลเจาจะจัดอาหารปรุงสําเร็จบรรทุกใสทายรถกะบะไปแจกจายให
ชาวบานในชุมชนตางๆ ซึ่งคณะกรรมการศาลเจาเลาวา โดยมากจะนําไปใหกับชุมชนมุสลิมที่
ยากจน ซึ่งชาวมุสลิมเหลานั้นก็รับไป
ในอดีตพิธีกรรมการเทกระจาดของศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเปนพิธีใหญที่มีคนจีน และ
คนไทยไปรวมรับของเปนจํานวนมาก ไมพบวามีชาวมลายูมุสลิมไปรวมในพิธีนี้ ชาวจีนสองคนซึ่งคน
หนึ่งเปนคณะกรรมการศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และอีกคนเปนคณะกรรมการศาลเจาแมพระโพธิสัตว
เลาตรงกันวาไดสังเกตเห็นวามีชาวมลายูมุสลิมเขามารวมในพิธีกรรมดังกลาวนี้เมื่อประมาณ 4-5 ป
ที่ผานมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจทําใหชาวบานประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
โรงเรียนจีน : สถาบันธํารงรักษชาติพันธุ
โรงเรียนจีนเปนสถาบันหนึ่งที่คนจีนใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการธํารงรักษาความเปน
จีนผานการสอนภาษา และวัฒนธรรมตางๆ สูลูกหลานชาวจีน
โรงเรียนมูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชา เดิมเปนโรงเรียนจีนตั้งอยูที่บานทาสาป โรงเรียน
จีนแหงนี้เปนโรงเรียนของคนจีนทุกกลุมภาษาที่รวมกันกอตั้งขึ้นมาเพื่อใหลูกหลานจีนที่เกิดใน
เมืองไทยไดมีโอกาสเรียนรูภาษาจีน ภาษาจีนที่สอนที่โรงเรียนคือภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)
ครูผูสอนเปนชาวจี นจากกลุมภาษาตางๆที่ สามารถ ฟง พูด อา น และเขีย นภาษาจี นกลางได
ลูกหลานของคนจีนทุกกลุมภาษามีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนจีนโดยไมมีการแบงแยกแตอยางใด
เมื่อมีการยายที่ตั้งของเมืองมาอยูที่บานนิบงประมาณป 2482 โรงเรียนจีนจากทาสาป
ไดยายตามเมืองมาสรางขึ้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของสถานีรถไฟยะลา เปดทําการเรียน
การสอนอยางเปนปกติจนกระทั่งชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุนบุกขึ้นทางจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย โรงเรียนจีนจึงไดปดทําการลงชั่วคราว การยายโรงเรียนจีนมาตั้งอยูที่บานนิบงนี้
เปนหลักฐานยืนยันวาคนจีนที่ทาสาปเกือบทั้งหมดไดยายบานเรือนจากทาสาปมาตั้งรกรากอยูท นี่ บิ ง
ในป 2486 ผูวาราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้นคือ พ.ต.ประยูร รัตนกิจ ไดทําการยาย
หนวยงานทางราชการทั้งหลายจากสะเตงมาที่บานนิบงเพื่อความสะดวกในการติดตอราชการของ
ชาวยะลา ซึ่งกอนหนานั้นตลาดไดยายมาตั้งอยูที่บานนิบงเปนเวลาหลายปแลว ทางจังหวัดจึงได
ขอเชาอาคารและพื้นที่โรงเรียนจีนเพื่อใชเปนที่ทําการศาลากลางจังหวัดชั่วคราว เมื่อศาลากลาง
ใหมที่ถนนวงเวียน 1 สรางเสร็จแลว จึงไดเลิกเชาและยายออกไปในป 2493
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ป 2494 โรงเรียนจีนจึงไดเปดทําการเรียนการสอนอีกครั้ง และใชชื่อวาโรงเรียนยะลา
บํ า รุ ง เป ด สอนตั้ ง แต ชั้ น เตรี ย มประถมศึ ก ษาจนถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โดยจะมี ก ารเรี ย น
การสอนภาษาจี น ตั้ ง ชั้ น เตรี ย มประถมจนถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ภายหลั ง เมื่ อ มี ห ลั ก สู ต ร
ประถมศึ ก ษามี ถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 และ 6 ชั้ น เรี ย นดั ง กล า วจะสอนภาษาอั ง กฤษแทน
ภาษาจีนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากโรงเรียนยะลาบํารุง ยังมีโรงเรียนผดุง
ประชาซึ่งจะสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นตนและชั้นสูง
สอนในโรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการยะลา ตอมาในป 2523 ไดมีการเปดโรงเรียนในระดับชั้น
อนุบาลชื่อวา โรงเรียนอนุบาลศรีบํารุง ซึ่งมีอาจารยใหญคนแรกเปนชาวมลายูมุสลิม โรงเรียนทั้ง
4 แหงนี้ดําเนินการภายใตมูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชา
โรงเรีย นในมู ลนิ ธิ เ หลา นี้ เ ปน โรงเรีย นเอกชนที่ดํ า เนิ น งานโดยคณะกรรมการและ
ผูบริหารซึ่งเปนชาวจีนทั้งหมด คณะกรรมการจํานวน 26 คนเหลานี้ไดรับเลือกจากนักธุรกิจและ
เจาของรานคาชาวจีนในเทศบาลนครยะลาที่เปนผูบริจาคเงินใหกับโรงเรียน โดยคณะกรรมการจะ
ดํารงตําแหนง 2 ป โดยในปจจุบันการบริหารงานของทั้ง 4 โรงเรียนจะแบงเปน โรงเรียนอนุบาล
ศรีบํารุงบริหารงานโดยสมาคมศิษยเกาโรงเรียนยะลาบํารุง สวนโรงเรียนยะลาบํารุง และโรงเรียน
ผดุงประชา ไดรวมกันเปนชื่อโรงเรียนยะลาบํารุงผดุงประชา บริหารงานโดยมูลนิธิยะลาบํารุงผดุง
ประชา และโรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ บริหารงานโดยมูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชาเชนกัน
เงินบริจาคจากนักธุรกิจและเจาของหางรานชาวจีนในยะลานี้ถือเปนรายไดหลักของ
โรงเรียน โดยนักธุรกิจและเจาของรานคากวารอยละ 90 ในเทศบาลนครยะลารวมกันออกเงิน
บริจาคทั้งลักษณะที่เปนรายเดื อนและรายป จํานวนมากนอยตามแตความสามารถ หากเปน
นักธุรกิจที่มีฐานะดีจะบริจาคเปนรายเดือนเดือนละ 1,000 – 2,000 บาท สวนเจาของรานคาขนาด
เล็กอาจบริจาค 100 – 500 บาทตอเดือน ตอมาทางกระทรวงศึกษาธิการไดใหเงินสนับสนุนโดยจาย
เปนรายหัว สําหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาจะใหคนละ 4,460 บาทตอ 1 ปการศึกษา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต นหัวละ 3,900 บาท สวนในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน และชั้น สูงทาง
โรงเรียนมีรายไดจากการรับสมัครของนักศึกษา คาเลาเรียนและคาหนวยกิตตางๆ นอกจากนี้
มูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชายังมีรายไดจากมูลนิธิและสมาคมจีนอื่นๆรวมถึงการบริจาคของคนจีน
ในวาระโอกาสตางๆ เชนงานแตงงาน งานศพ วันเกิด และการกลับมาเยี่ยมเยียนของศิษยเกา
นักเรียนของโรงเรียนยะลาบํารุงและโรงเรียนผดุงประชา เดิมเปนบุตรหลานของคนจีน
ทั้งในอําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน อําเภอเบตงจังหวัดยะลา อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ชวงแรกเมื่อตั้งโรงเรียนใหมๆ ทางโรงเรียนไดเปดรับสมัครนักเรียนใหมที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
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ตอมามีบุตรหลานคนไทยและชาวมลายูมุสลิมเขามาสมัครเรียนบางประมาณรอยละ 5 -10 ซึ่งเปน
คนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในเมืองยะลาสมัยกอน
มีเพียงไมกี่แหง คือโรงเรียนรัชตะวิทยา โรงเรียนบานนิบง (โรงเรียนนิบงชนูปถัมภในปจจุบัน)
และโรงเรียนสามัคคี (ซึ่งเลิกกิจการไปเมื่อประมาณ15ปกอน) ปจจุบันโรงเรียนในมูลนิธิทั้ง 4 แหง
มีนักเรียนประมาณ 2,000 กวาคน และประมาณ 5 ปที่ผานมาโรงเรียนยะลาบํารุงมีนักเรียนเปน
ชาวมลายูมุสลิมประมาณรอยละ 80 สวนโรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการมีนักศึกษาชาวมลายู
มุสลิมประมาณรอยละ 90 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบัยใหมในเรื่องสิทธิของผูรับ
การศึกษาในเรื่องการแตงกายถูกตองตามหลักความเชื่อ ทําใหทางโรงเรียนอนุญาตใหเด็กนักเรียน
หญิงชาวมลายูมุสลิมที่ผูปกครองแจงความจํานงใหแตงกายตามศาสนบัญญัติสามารถคลุมฮิญาบ
มาโรงเรียนได
การที่มีนักเรียนชาวมลายูมุสลิมสัดสวนมากขึ้นทําใหชาวจีนในเมืองมีคําพูดขึ้นมาวา
“ตึงนั้งฉุดจี้ ฮวนนา*ถักจือ” ซึ่งเปนภาษาจีนแตจิ๋วมีความหมายวา คนจีนออกเงิน คนมุสลิมเรียน
หนังสือ สาเหตุที่นาจะทําใหนักเรียนสวนใหญของโรงเรียนเปนนักเรียนชาวมลายูมุสลิมเนื่องจาก
บุตรหลานของชาวจีน ในปจจุบั นนิยมเข าเรียนในโรงเรียนอนุบาลยะลา ซึ่ง มีชื่อเสียงในการที่
นักเรียนสามารถสอบเขาโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดไดเปนจํานวนมาก นักเรียนสวนใหญที่เขา
เรียนที่โรงเรียนแตเดิมมักเปนลูกหลานขาราชการ โรงเรียนอนุบาลจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนที่มี
คุณภาพในดานการเรียนการสอน มีสภาพแวดลอมที่ดี และสังคมในโรงเรียนจะเปนสังคมบุตร
หลานของชนชั้นกลางหรือชนชั้นนําของสังคม ผูปกครองที่เปนพอคาชาวจีนที่มีฐานะดี จึงเลือก
โรงเรียนอนุบาลยะลาใหกับบุตรหลาน แมวาบางครั้งอาจตองเสียคาบํารุงพิเศษใหกับโรงเรียนเปน
เงินหลายหมื่นบาทก็ตาม ดวยเหตุผลที่วา ภาษาจีนไมสําคัญ เรียนหลายภาษาจะทําใหเด็กสับสน
ภาษาอังกฤษสําคัญกวา โรงเรียนอนุบาลยะลามีคุณภาพมากกวา มีโอกาสที่จะสอบเขาโรงเรียน
ประจําจังหวัดไดมากกวาโรงเรียนอื่น และบุตรหลานจะไดอยูในสังคมที่ดี ยิ่งโรงเรียนยะลาบํารุงมี
นักเรียนชาวมลายูมุสลิมมากเทาไร พอแมชาวจีนยิ่งหมดความมั่นใจในประสิทธิภาพของโรงเรียน
มากเท า นั้ น ด ว ยทั ศ นคติ แ ต ดั้ ง เดิ ม ที่ รู สึ ก ว า ชาวมลายู มุ ส ลิ ม เป น ผู ที่ อ อ นด อ ยทางการศึ ก ษา
ประกอบกับทัศนคติที่วาชาวมลายูมุสลิมไมขยัน และกระตือรือรนจึงไมอยากใหลูกของตนได
เขาไปคลุกคลีดวย

*

หรือคนไทย

ฮวนนา เปนภาษาจีนแตจิ๋ว แปลวาชาวพื้นเมือง ซึ่งคนจีนมักใชเรียกชาวมลายูมสุ ลิม
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ภาพที่12 ภาพนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นตนของโรงเรียผดุงประชาพาณิชยการ

เหตุผลตอมาคือในปจจุบันชาวมลายูมุสลิมตื่นตัวในเรื่องการศึกษากันมากขึ้น พอแม
ชาวมลายูมุสลิมที่แตเดิม ไมอยากใหบุตรหลานออกมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนดวยกลัววา “ลูกจะ
กลายเป นไทย” ในขณะนี้ ไดเปลี่ ยนทั ศนคติส ง บุต รหลานออกมาเรีย นหนัง สือในเมื อ งมากขึ้น
เพื่อที่ จ ะได มี โ อกาสไปเรี ย นต อ ในโรงเรีย นสอนศาสนาอิ สลามในระดั บมัธ ยมศึ ก ษาตอ ไป ซึ่ ง
ในขณะที่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงในการที่เด็กนักเรียนสามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยไดมาก และเด็กที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจะไดประกอบอาชีพที่ดี ชาวมลายูมุสลิม
ในเมืองที่ประกอบอาชีพคาขายในตลาด และสายกลางที่ตื่นตัวในการใหการศึกษาแกบุตรหลาน
ใหเหตุผลวา ปจจุบันจําเปนตองมีความรูใหมากเพื่อที่จะมีงานที่ดี และการเรียนภาษาใหมากนาจะ
เปนประโยชน ไมวาจะเปนภาษาไทย หรือภาษาจีน จะมีสวนชวยในการคาขายหากบุตรหลานจะ
มาดําเนินกิจการการคาตอไป
สาเหตุ สุ ด ท า ย เนื่ อ งจากโรงเรี ย นยะลาบํ า รุ ง ผดุ ง ประชาเป น โรงเรี ย นเอกชน ซึ่ ง
สามารถสมัครเขาเรียนไดเลย โดยไมจําเปนตองผานการสอบคัดเลือกเหมือนโรงเรียนของรัฐบาล
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และคาเลาเรียนตอ 1 ภาคการศึกษาประมาณ 600 – 850 บาทตอคน ชาวมลายูมุสลิมที่สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดไมสูงมากนัก ก็สามารถสงบุตรหลานเขาเรียนได
นอกจากนี้ถึงแมสังคมยะลาจะจัดเปนสังคมเมืองแตก็ไมถือเปนเมืองใหญ ขาวสารที่
สงตอสามารถถายทอดกันไดปากตอปาก ผูปกครองชาวมลายูมุสลิมอาจบอกเลากันตอไปวาไดสง
บุตรหลานเขาเรียนที่โรงเรียนยะลาบํารุง ไดเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม คาเลาเรียนถูก ปลอดภัย และ
สามารถสวมฮิญาบ (ผาคลุมศีรษะของหญิงชาวมุสลิม) ไปเรียนได*
ในความเปนจริงยังมีโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลาอีก
หลายโรง คือโรงเรียนมานะศึกษาเปนโรงเรียนคริสเตียน โรงเรียนรังษีอนุสรณ โรงเรียนรัชตะวิทยา
โรง เรียนมานะศึกษาไมไดรับความสนใจจากผูปกครองชาวมลายูอยางแนนอน เนื่องจากโรงเรียน
เป น โรงเรี ย นคริ ส เตี ย น มี โ บสถ และอาจารย ผู ส อนเป น แม ชี ส ว นอี ก สองโรงเรี ย นมี นั ก เรี ย น
ชาวมลายูมุสลิม แตดวยคาเลาเรียนที่คอนขางสูง ทําใหอัตราสวนของนักเรียนชาวมลายูมุสลิม
มีนอยกวาในโรงเรียนจีน
นักเรียนที่จบชั้นสูงสุด(ซึ่งเมื่อประมาณ 40 ปกอนคือ ประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลัง
ไดเปลี่ยนเปนประถมศึกษาปที่ 6) จากโรงเรียนยะลาบํารุง ในอดีตที่นักเรียนสวนใหญเปนชาวจีน
หากไมศกึ ษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็จะไปทํางานขายของในรานของครอบครัว หรือหาก
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดีนัก ก็จะไปรับจางทํางานในที่ตางๆ แตนักเรียนสวนใหญ
มักจะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเมื่อประมาณ 50 ปกอน โรงเรียนมัธยมศึกษาประจํา
จังหวัดมีอยูดวยกัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา ซึ่งเปนโรงเรียนชายลวน
และโรงเรียนสตรียะลาเปนโรงเรียนหญิงลวน นักเรียนชายจากโรงเรียนยะลาบํารุงจึงสอบเขาเรียน
ตอโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง สวนนักเรียนหญิงจะสอบเขาโรงเรียนสตรียะลา หากสอบไมได
จึงกลับมาเรียนที่โรงเรียนผดุงประชาตอไป ภายหลังในป พ.ศ. 2506 เมื่อโรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัดทั้ง 2 โรง ไดเปลี่ยนระบบเปนโรงเรียนสหศึกษา แนวโนมในการเลือกสอบเขาเรียนตอจึง
หันเหไปที่โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงมากกวาโรงเรียนสตรียะลา (ดวยความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
*

อาจารยใหญฝายภาษาไทยของโรงเรียนยะลาบํารุงเลาวากอนหนานี้มีผูปกครองมา
ขออนุญาตใหนักเรียนคลุมฮิญาบมาโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ไดขอผูปกครองบางสวนไปวา จริงๆ
แลวเด็กนักเรียนประถมยังอายุนอย ยังไมนาจะถึงวัยที่จะตองคลุมฮิญาบ แตก็ไดผอนผันใหคลุม
ฮิญาบมาได 2 คน ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหมอนุญาตใหนักเรียนสามารถ
แตงกายตามหลักศาสนาได ทางโรงเรียนจึงไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ขณะนี้
จึงมีนักเรียนคลุมฮิญาบมากันจํานวนมาก
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คณะราษฎรบํารุงในการทีมีนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยปดของรัฐบาลไดในอัตราที่มากกวา)และ
หากสอบไมได โรงเรียนผดุงประชาก็ยังคงเปนทางเลือกสุดทายที่รองรับอยู
เมื่ อ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงสั ด ส ว นชาติ พั น ธุ ข องนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นยะลาบํ า รุ ง
แนวทางการเรียนตอของนักเรียนก็ตางไปจากเดิม นักเรียนของโรงเรียนยะลาบํารุงในปจจุบันซึ่ง
สวนใหญเปนชาวมลายูมุสลิม เมื่อเรียนจบแลวมักจะเขาเรียนตอในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิถา
เปน ผูชาย แตถาเปนผูหญิงจะเขาเรียนตอในโรงเรียนสตรีธรรม ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสําหรับนักเรียนหญิงลวนซึ่งอยูในเครือของมูลนิธิธรรมวิทยา หรือโรงเรียนพัฒนา
วิทยาเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกแหงหนึ่ง (ตั้งอยูใกลถนนวงเวียน 3) มีนักเรียน
จํานวนนอยมากที่ไปสอบเขาเรียนตอโรงเรียนประจําจังหวัด โดยที่อาจารยโรงเรียนยะลาบํารุงคน
หนึ่ ง เล า ว า “เมื่ อ 2 ป ก อ นมี นั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม คนหนึ่ ง สอบได เ ป น ที่ ห นึ่ ง ของโรงเรี ย นทั้ ง ในวิ ช า
ภาษาจีน และคะแนนรวม แตนาเสียดายที่เขาไมไดสอบเขาโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง เขากลับไป
เรียนฝงโนน (ตลาดเกา) โรงเรียนธรรม (โรงเรียนธรรมฝายหญิง)”
การจัดระดับชั้นทางสังคม (Social Stratification)
เมื่อกลุมชาติพันธุใดหนึ่งควบคุมวิถีทางการใชประโยชนจากผลผลิตของกลุม ชาติพนั ธุ
อีกกลุมหนึ่ง ความไมเสมอภาคและการแบงชนชั้นจะเกิดขึ้น อาจกลาวไดวาการแบงชนชั้นใน
สังคมที่เปนพหุสังคมเกิดขึ้นจากการที่กลุมชาติพันธุตางๆครอบครองทรัพยสินที่กลุมตางๆให
คุณคารวมกัน ยกตัวอยางจากสังคมปาทานในบางพื้นที่มีการแบงชนชั้นขึ้นอยูกับการเปนเจาของ
ที่ดิน ชาวปาทานสวนใหญเปนเจาของที่ดิน ในขณะที่กลุมอื่นเปนคนงานในการเพาะปลูก (Barth
1969:27)
Shibutani T.และ K. Kwan แสดงความคิดเห็นเรื่อง Ethnic Stratification วาเรา
สามารถจัดแบงมนุษยออกเปนลําดับชั้น คนแตละคนอาจถูกจัดแบงดวยวิธีตางๆหลายวิธี แตวิธี
ที่สําคัญที่สุดนาจะเปนการแบงสถานภาพของคนในชุมชน การจัดระดับชั้นทางสังคมเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดแบงผูคนตามชนชั้น ซึ่งมุงศึกษาในเรื่องความไมเทาเทียมกัน แตเนื่องจากมีเกณฑ
ในการจัดแบงระดับชั้นทางสังคมหลายตัวดวยกัน เชนแบบของตะวันตกที่ใชระดับการศึกษา
รายได และอาชีพเปนเกณฑ ซึ่งในงานวิจัยของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ เรื่อง Ethnic Relations
among Thai, Thai Muslim and Chinese in South Thailand พบวาภายในกลุมชาติพันธุแตละ
กลุมมีเกณฑการแบงระดับชั้นทางสังคมที่แตกตางกัน คือ ในกลุมของคนไทยมุสลิมที่เครงครัดใน
ประเพณีจะจัดระดับชั้นตามสถานภาพทางสังคมที่สืบมาตามเชื้อสาย แตในปจจุบัน เกณฑการ
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จัดแบ งได ปรับเปลี่ยนไปสิ่งที่สํ าคัญที่สุดคือความสําเร็จ ซึ่งหมายถึงการศึกษาและฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ส ว นคนจี น พิ จ ารณาจากฐานะทางเศรษฐกิ จ เปน สํา คัญ และสํา หรั บ คนไทยจะให
ความสําคัญกับนามสกุล การศึกษา และการรับราชการ ดวยการจัดแบงที่มีเกณฑหลากหลาย
ฉวีวรรณเลือกใชรูปแบบของตะวันตกเขามาพิจารณาแลว พบวา เมื่อจัดระดับชั้นในสามกลุม
ชาติพันธุ ชาวมุสลิมจะอยูระดับลางสุด สวนคนไทยและคนจีนจะอยูในระดับเดียวกัน อยางไร
ก็ ต ามจากความแตกต า งทางด า นวั ฒ นธรรมและสํ า นึ ก ทางชาติ พั น ธุ ทํ า ให สํ า นึ ก ทางชนชั้ น
ไมสามารถตัดขามเสนแบงของกลุมชาติพันธุได (Chavivun Prachuabmoh 1982:68)
ความสัมพันธของคนในเทศบาลยะลาก็เชน เดียวกัน ในระหวางกลุมชาติพันธุ 3
กลุม คือมลายูมุสลิม จีน และไทย หากแบงตามเกณฑดังกลาวชาวมลายูมุสลิมยังคงถูกจัดอยู
ในระดับลา งของระดับชั้น ทางสัง คม เห็น ไดจ ากคํา บอกเลา ของคนจีน หลายครั้ง ในเรื่อ งที่ค น
มุสลิมมาทําการคา “เพราะเดี๋ยวนี้เขามีการศึกษา” ซึ่งการศึกษาในความหมายของคนจีน และ
คนไทยคือการศึกษาในแบบของรัฐไทยที่เปนพื้นฐานในการนําไปประกอบอาชีพตอไป ไมหมาย
รวมถึงการศึกษาทางศาสนาอิสลาม สวนคนจีนในปจจุบันนาจะเปนกลุมชนที่อยูระดับสูงสุด
ดวยฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงมาแตเดิมทําใหมีกําลังสงลูกหลานใหไดรับการศึกษาในระดับสูง
ได โดยเฉพาะในสังคมเมืองเล็กๆ อยางยะลา ความมีหนามีตาของครอบครัวนอกจากจะเปนเรื่อง
ฐานะแลว การที่ลูกหลานเรียนหนังสือสูงและผลการเรียนดีเปนตัวชวยเสริมอีกทางหนึ่ง รูปถาย
ในการรับ พระราชทานปริญ ญาบัตรหรือรับปริญ ญาของบัณฑิต ทั้ง หลายจึง มัก ติด อยูบ นผนัง
ในสวนที่ผูมาเยี่ยมเยียน หรือผูมาจับจายซื้อของจะเห็นไดชัดเจนที่สุด นอกจากนี้รูปรับปริญญายัง
เปน “ยันตร” ในการปองกันการกดขี่จากผูที่มีอํานาจทางการเมืองการปกครอง ยิ่งหากเรียนจบแลว
ได ทํ า งานที่ มี ร ายได สู ง ให เ พิ่ ม พู น ความมั่ ง คั่ ง ของครอบครั ว ยิ่ ง ทํ า ให รั บ ฐานะทางสั ง คมของ
ครอบครัวสูงขึ้น
สวนคนไทยที่รับราชการซึ่งตองเปนบุคคลที่มีการศึกษาสูง เสนแบงระหวางชาติพันธุ
ทั้งสองอาจไมชัดเจนมากนัก เนื่องจากบางสภาวะแวดลอมขาราชการก็อาจมีอํานาจมากกวานัก
ธุรกิจ แตในบางกรณีขาราชการเหลานี้ก็อาจตองพึ่งพิงพอคาในดานเศรษฐกิจดวยเชนกัน แตถา
หากไมเอาอํานาจทางการเมืองใดๆมาเกี่ยวของ ใชเกณฑทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวกลุม
ขาราชการจะอยูรองลงมาจากคนจีน สวนคนไทยที่เปนคนดั้งเดิมในทองถิ่น ซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจะอยูในระดับเดียวกับชาวมุสลิม
นอกจากระดับชั้นทางสังคมระหวางชาติพันธุที่กลาวมาขางตน ในสังคมแตละกลุม
ชาติพันธุยังมีการจัดระดับชนชั้นภายในกลุมของตนเองอีกดวย ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงโครงสราง
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ภายในกลุมยอยของสังคม ในที่นี้จะกลาวถึงการจัดระดับชั้นของกลุมชาติพันธุ 2 กลุมเทานั้นคือ
กลุมชาวมลายูมุสลิมและกลุมชาวจีน
ระดับชั้นทางสังคมของคนมุสลิม
หากจัดระดับทางชั้นทางสังคมของชุมชนมุสลิมในชนบท เกณฑการจัดแบงเปนเรื่อง
ความรูความเชี่ยวชาญทางศาสนา ผูนําที่มีบทบาทมากของชุมชนจึงเปนผูที่มีความรู เกีย่ วของและ
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องศาสนา คือโตะอิหมาม (ผูนําในการละหมาดรวมที่มัสยิด (เสาวนีย จิตตหมวด
2535:455) โตะครู (เปนผูทรงความรูดานศาสนาอิสลามและมีฐานะเปนเจาของปอเนาะ (โรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม) และอุสตั ซ (ครูสอนศาสนาอิสลาม) บุคคลเหลา นี้มักเปนที่นับถือเปน ที่
ปรึกษา และชวยตัดสินกรณีตางๆ ของผูคนในหมูบาน
ในขณะที่งานวิจัยของฉวีวรรณ (1982:68) ระบุไววาปจจุบันเกณฑการจัดระดับชั้น
ทางสังคมของคนมุสลิมไดใหความสําคัญกับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจมากขึ้น มุสลิม
ที่เปนเจาของรานคาในยานตลาดเมืองยะลานับวาเปนกลุมคนในระดับสูงของสังคม ดวยฐานะ
ที่มั่นคงและมั่งคั่งกวามุสลิมทั้งที่อยูในตลาดเกา และ “กําปง” (หมูบาน) ทําใหลูกหลานมุสลิม
เหลานี้มีโอกาสทางการศึกษาสูงมาก สวนใหญจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งจากสถาบันของ
รัฐและเอกชน เชน สถาบันราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเอกชนที่
ได รั บ ความนิ ย มคื อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพฯ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม
นอกจากนี้มีบางรานที่สนใจใหลูกหลานไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศอิสลาม
ภายหลังจากจบการศึกษา มุสลิมรุนใหมเหลานี้เขารับราชการ เปนลูกจางในบริษัท และสืบทอด
กิจการของครอบครัว
ดวยสถานภาพทางสังคมที่ดี ความพรอมทั้งดานการสืบเชื้อสายและนับญาติกับ
ตระกู ล ดาโต ะ ยุ ติ ธ รรมที่ มี บ ทบาททางการเมื อ งในระดั บ ท อ งถิ่ น ฐานะทางเศรษฐกิ จ ระดั บ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ มุสลิมในตลาดจึงมีมุมมองตอมุสลิมที่ตลาดเกา และ “กําปง” ตาง
ไป
เมื่อพูดถึงตลาดเกา เจาของรานคนหนึ่งในสายกลางบอกวา “ไมมีทางซื้อบานหรือซื้อ
ที่ที่ ตลาดเกา เพราะเปนแหลงยาเสพติด คนดั้งเดิมก็ดีนะ แตมีคนมาอยูใหมเยอะ อยูฝงนีด้ กี วา ไม
อิจฉาตารอน สะอาดดีกวา” เจาของรานหลายคนยังใหความเห็นตรงกันวา มุสลิมฝงนี้ (ตลาด)
กับมุสลิมตลาดเกา “เปนคนละระดับ” คนหนึ่งบอกวา “ฝงนี้ไฮโซกวา” เจาของรานผูหญิงชาว
มุสลิมสองคนใหความเห็นตรงกันเรื่องความสะอาดวา บานเรือนฝงตลาดและยานสายกลางรักษา
ความสะอาดดีกวาตลาดเกา รวมไปถึงรานอาหารอิสลามที่มีอยูมากมายก็ไมคอยสะอาดมากนัก

134
เจาของรานชาวมุสลิมอีกคนที่อยูในสายกลางมาตั้งแตเกิด หลังจากแตงงานไดสรางบานอยูที่
ตลาดเกาหลังหนึ่งตอนกลางวันจะมาเปดรานขายของ ตอนเย็นกลับไปพักที่บานฝงตลาดเกา
เธอบอกวากลั บไปก็อยูแตในบ า น ไมไดไปพบปะสังสรรคกั บเพื่ อนบา น ไมรูจั กเพื่ อนบานเลย
ฝงนี้รูจักเจาของรานตางๆทั้งสายกลางและในตลาด นอกจากนี้ตลาดเกาในทัศนะของคนฝงตลาด
มองว า ตลาดเก า เป น ที่ ร วมของความเสื่ อ มโทรม ยาเสพติ ด บ อ นการพนั น และ”แก ง ”ต า งๆ
ที่ปจจุบันตํารวจไมกลาเขาไปปฏิบัติงานในยานดังกลาว
“กําปง” คําเรียก ชนบทหรื อหมูบานของคนมุสลิมเมื อง ลูกจางในรานค าตางๆใน
ตลาดเมืองยะลาเปนคนที่มาจากกําปง เจาของรานมุสลิมคนหนึ่งใหความเห็นวา “คนกําปงมีเรียน
สูงขึ้น เลยออกมาทํางานรับจางในเมือง ทั้งทํางานในรานคา และโรงงาน ตอนแรกมาทํางานใหมๆ
ยังโงอยู มีคนหนึ่งถูกผูชายหลอก..” สวนในเรื่องของการคาขายเจาของรานชาวมุสลิมคนหนึ่งเลา
ว า คนค า ขายเป น มุ ส ลิ ม ที่ มี เ ชื้ อ สายจี น มาจากป ต ตานี “มี หั ว ทางการค า ” คนท อ งถิ่ น ทํ า แต
เกษตรกรรม พวกนี้ “ไอคิว ต่ํา” ทําการค าไมเปน นอกจากกําปงจะเปนพื้ นที่ของคนที่มี ระดับ
ความรูนอยแลว ในทัศนะของคนเมือง กําปงยังเปนตนตอของปญหาความรุนแรงตางๆ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดวยไมมีการศึกษา จึงไมรูเทาทันพวกชนชั้นนําของสังคม ที่อาจปลุกระดมใหทํา
อะไรก็ตามที่เอื้อประโยชนตอกลุมชนชั้นนําเหลานั้น เจาของรานตางๆมักบอกผูศึกษาวา “เราทํา
การคาขาย ไมมีเวลาไปยุงกับเรื่องการเมืองหรอก”
ส ว นคนที่ ต ลาดเก า ที่ ผู ศึ ก ษาได พู ด คุ ย ซั ก ถามอย า งไม เ ป น ทางการเพี ย งไม กี่ ค น
เมื่อทราบวาผูศึกษาตองเขาไปสัมภาษณกับเจาของรานตางๆในตลาด คนตลาดเกาเริ่มแสดง
ความวิตกกับผูวิจัยวา “เขาจะคุยดวยหรือ พวกเขาคนรวย ขายของ คงไมมีเวลามาคุยดวยหรอก”
หรือเมื่อผูศึกษาถามวาเปนญาติกับใครที่ฝงตลาดหรือเปลา จะไดรับคําตอบวา “ไมกลานับญาติ
กับเขาหรอก เขาคนรวย” หรือ “คนมุสลิมที่ขายของในสายกลางเปนพวกหัวกาวหนา ทันสมัย”
อยางไรก็ตามชาวมลายูมุสลิมในยานตลาดและสายกลางยังคงใหความเคารพตอผูรู
ทางศาสนาไมวาจะเปนอิหมาม โตะครู หรืออุสตัซ แตดวยพื้นที่เมืองเปนพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณ
กวาง ประชากรจํานวนมากและหลากหลายชาติพันธุ ความใกลชิดกับศูนยกลางการปกครอง
บทบาทของผูรูทางศาสนาตอสังคมจึงนอยกวาในระดับหมูบาน
ระดับชั้นทางสังคมของคนจีน
ในยะลาคนจี น ถื อ ได ว า เป น ชนกลุ ม น อ ย ที่ มี ป ระชากรน อ ยที่ สุ ด ในคนสามกลุ ม
ชาติพันธุในสังคมของคนจีนนั้นมักใหคุณคากับเรื่องความมั่งคั่ง ฐานะทางเศรษฐกิจมากกวาความ
เครงครัดในความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี อยางไรก็ตามการศึกษาหรือความรูเปน
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องคประกอบหนึ่งในการจัดระดับชั้นทางสังคมของคนจีนเชนกัน คนจีนเกือบทั้งหมดในยะลาจะ
อาศัยอยูในยานตลาด และบริเวณใกลเคียง แตคนจีนเหลานี้ไมไดประกอบอาชีพคาขายทั้งหมด
มี ค นจี น บางส ว นที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาในระดั บ สู ง แล ว เข า รั บ ราชการหรื อ ทํ า งานบริ ษั ท เอกชน
และคนจีนอีกบางสวนที่ทําการเกษตร คือเลี้ยงหมู และทําสวนผัก ซึ่งคนกลุมนี้จะตั้งบานเรือนอยู
ในบริเวณริมแมน้ําปตตานี
Skinner (2529:136) เสนอวา การจัดแบงชนชั้นในสังคมจีนขึ้นอยูกับฐานะและการ
ไดรับความนับถือ และรองลงมาคือการใหความชวยเหลือกลุมชนชาวจีน ผูที่มีฐานะและเปนผูที่
ไดรับการนับถือมากที่สุดในสังคมชาวจีน คือพอคา ซึ่งในกลุมพอคายังจัดแบงระดับตามขนาด
ของธุรกิจ และความมั่งคั่งทางการเงิน
หากจัดระดับชั้นทางสังคมของคนจีน คนที่ประกอบอาชีพคาขายซึ่งเปนผูที่มีฐานะดี
ที่สุดจะถูกจัดอยูในระดับสูงของสังคมจีน เปนผูอุปถัมภสมาคมตางๆของคนจีน รวมถึงโรงเรียนจีน
คนเหลานี้จึงมีบทบาททางสังคมมากพอสมควร สวนคนจีนกลุมที่ทําการเกษตรมักไมคอยเขารวม
เปนสมาชิกสมาคมใดหนึ่ง ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ แตคนกลุมนี้อาจรูจักกับคนคาขายดวย
การเปนคนดั้งเดิมของทองถิ่น หรือมีปฏิสัมพันธในการขายผลผลิตทางการเกษตร พบเจอกันใน
การไปจับจายของในตลาด และการไดพบปะกันในงานประจําปของศาลเจาตางๆ ในอดีตกลุมคน
อีก กลุม ที่ ถู ก จัดอยู ในระดั บล า งของสัง คมจีน คื อ กลุม คนที่เ ป น ลู กครึ่ง จีน -ไทย ด ว ย “เชื้อ ไทย”
เปนสวนหนึ่งของความขี้เกียจ
ในกลุมนักธุรกิจพอคายังมีการจัดระดับชั้นที่ยอยลงไป โดยที่ระดับชั้นจะแปรผันตาม
ขนาดของธุรกิจและความมั่งคั่งของทรัพยสิน กลาวคือนักธุรกิจคนใดที่มีกิจการขนาดใหญเชน
โรงแรม โรงงานแปรรูปยางพารา โรงไม จะมีฐานะร่ํารวยนับวานักธุรกิจในระดับนี้จะเปนชนชั้นที่
สูงที่สุดในสังคม เปนที่รูจักของผูคนทั่วไปทั้งในกลุมชาวจีน และชาติพันธุอื่นๆ โดยเฉพาะหากได
รวมทํากิจกรรมการกุศลตางๆเพื่อสังคมดวยแลว ยิ่งจะเปนผูที่ไดรับการนับถือจากคนในสังคมมาก
ขึ้น ในกลุมนี้จะมีเพียงไมกี่คน คนที่เปนที่รูจักในเมืองยะลามากคนหนึ่งคือ “เถาแกเสียง” หรือ
นายเสียง วิวัฒนสุรกิจ ซึ่งเปนบุคคลที่เปนที่นับถือของทั้งคนจีน และคนมลายูมุสลิมในจังหวัด
ยะลา รวมไปถึงเหลาขาราชการ เถาแกเสียงนับเปนคนจีนที่มีบทบาททั้งในทางสังคม และทาง
การเมือง ในการจัดงานฉลอง 212 ปเมืองยะลา เมื่อป 2545 ผูวาราชการจังหวัดยะลาไดเขาพบ
และ ขอคําปรึกษาเปนการสวนตัวกับเถาแกเสียงดวย
รองลงมาจากระดับสูง คือผูที่มีกิจการธุรกิจรานคาขนาดกลาง ซึ่งมีเปนชนชั้นที่มี
จํานวนมากที่สุด คนทั้งสองชนชั้นนี้มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีบทบาททาง
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การเมืองในบางสวนเชนเปนผูสนับสนุนคนสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆของภาครัฐ และบทบาท
ทางสังคมในการใหความชวยเหลือเมื่อมีภัยธรรมชาติตางๆ หรือใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาส
ในสังคม เจาของรานชาวจีนทั้งหมดในยานสายกลางจัดอยูในกลุมนี้
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจะเห็นวาคนมลายูและคนจีนเปนคนกลุมแรกๆที่เดิน
ทางเขามาจับจองที่ดินและตั้งรกรากในยานสายกลาง แมจะมีคนไทยกลุมหนึ่งที่เขามามีบทบาท
สําคัญในการรวมสรางบานแปงเมือง แตภายหลังคนไทยกลุมนี้ไดโยกยายออกจากยานสายกลาง
ไปอยูยานอื่นในพื้นที่จังหวัดยะลา ยานสายกลางจึงเปนพื้นที่อยูอาศัยของคนจีนและมลายู
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งชาติ พั น ธุ เ ห็ น ได ว า ความเชื่ อ ประเพณี
พิธีกรรม และองคกรทางสังคมของแตละกลุมชาติพันธุไมเอื้อใหคนตางกลุมชาติพันธุตางความเชื่อ
เชน คนจีนและคนมลายูไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันมากเทาใดนัก ในขณะที่บทบาทหนาที่ทาง
สังคมในบริบทของสังคมเมือง เชน ความเปนเพื่อนบาน และชองทางเศรษฐกิจ เชนการเปนคูคา
หรือผูประกอบอาชีพเดียวกัน เอื้อใหคนสองชาติพันธุมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกันมากกวา

บทที่ 3
ปฎิสมั พันธของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
ความเปนทองถิ่น:การพึ่งพิงอิงอาศัยกันทํามาหากิน
อามา:“ดั้งเดิมดินผืนนี้เปนของเขา (ชาวมลายู) ถาเขาจะเอาคืนก็ไมผิดอะไร
เราไปวาเขาไมได”
หลาน:“แลวถาเขาแบงแยกดินแดนจริงๆ อามาจะยายไปอยูที่อื่นไหม”
อามา:“ไมยาย กูเกิดนี่ อยูนี่มาตลอดชีวิต ไมเคยมีปญหากับเขา ทําไมจะตองยาย”
บทสนทนาของยาย-หลานในครอบครัวชาวจีนที่ยะลา ในชวงเวลาที่ขาวเรื่องความรุนแรง
และการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตถูกนําเสนออยางตอเนื่อง
ชาวมลายู มุสลิ มและชาวจีนในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใตมีปฏิสั ม พัน ธกั น มาอยา ง
ยาวนานตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยวิ วั ฒ นาการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งคนสองชาติ พั น ธุ ไ ด สั่ ง สม
เปนประสบการณรวมกันของคนในทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสํานึกทางชาติพันธของทั้งสองกลุม
แตกระบวนการสรางสํานึกทางชาติพันธุยังปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบและลักษณะการปฏิสัมพันธของ
คนกลุมชาติพันธุตางๆเฉพาะในแตละพื้นที่อีกดวย
การทําความเขาใจการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของมนุษยจากมิติทางวัฒนธรรม โดย
เนนการผลิตซ้ําและสรางใหมของอัตลักษณทางวัฒนธรรมทําใหเราสามารถทําความ
เข า ใจกั บ ความเป น ชาติ พั น ธุ ใ นฐานะของชุ ม ชนจิ น ตนาการที่ มี ลั ก ษณะซั บ ซ อ น
เคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (ยศ
สันตสมบัติ 2545:107)
ในบทนี้จึงเริ่มดวยความสัมพันธของคนสองชาติพันธุในสังคม คือการแตงงานขามชาติพันธุ
เพื่อใหเห็นภาพความสัมพันธที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ลักษณะและรูปแบบการทําการคาของทั้งสองกลุม
ชาติพันธุนอกจากจะแสดงถึงวิวัฒนาการในการทําการคายังชวยใหเห็นถึงวิวัฒนาการในการปฏิสัมพันธ
ของคนทั้งสองกลุมจนกระทั่งถึงปจจุบัน ที่คนสองกลุมชาติพันธุมีปฏิสัมพันธกันในพื้นที่ทางการคา
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โดยแบ ง รู ป แบบการปฏิ สั ม พั น ธ อ อกเป น การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง “คนใน” คื อ การปฏิ สั ม พั น ธ
ระหวางเจาของรานในยานสายกลาง และการปฏิสัมพันธระหวาง “คนใน”กับ“คนนอก” คือ
การปฏิสัมพันธระหวางเจาของรานกับลูกจาง และการปฏิสัมพันธระหวางเจาของรานกับลูกคา
การจัดแบงกลุมคนออกเปน“คนใน” และ “คนนอก” ในที่นี้ผูศึกษาจัดแบงกลุมตาม
พื้นที่อยูอาศัย “คนใน”จึงหมายถึงคนที่อาศัยอยูในยานสายกลาง สวน”คนนอก” คือผูที่อาศัยอยู
ภายนอกย า นสายกลาง อย า งไรก็ ต ามการเป น “คนใน” ในที่ นี่ ไ ม ไ ด ห มายถึ ง ผู ค นที่ เ ป น กลุ ม
ชาติพั น ธุ เ ดี ย วกั น ไมไ ด มี วั ฒ นธรรม ความคิด หรื อ อาจจะไม ได มีร ะดั บชั้ น ทางสัง คมเดี ย วกั น
จึงไมไดหมายความวา“คนใน”เหลานี้มีอัตลักษณหนึ่งเดียวกัน หากตางก็มีอัตลักษณที่ซอนทับและ
เลื่อนไหลไปมาตามปจจัยและเงื่อนไขดังจะอธิบายตอไป
การแตงงานขามชาติพันธุ : ความสัมพันธของสองชาติพันธุในทองถิ่น
คนจีนและคนมลายูมุสลิมมีความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน นับเนื่องตั้งแตคนจีน
ทยอยกันอพยพเขามาในดินแดนปตตานี ดวยความเปน “แขก” คนจีนจึงพยายามสรางสัมพันธ
อันดีกับเจาของผืนแผนดินที่จะมาอาศัยอยู เหมือนกับคนจีนที่อพยพเขาไปในพื้นที่ตางๆทั่วโลก
คนจีนคนหนึ่งในยะลาบอกวา “คนจีนไมมีปญหาอะไร อยูไดเพราะออนนอมถอมตน” แนวทางใน
การผูกสัมพันธกับคนทองถิ่นดั้งเดิมของคนจีนมีหลายแนวทางดวยกัน นับตั้งแตการเรียนรูภาษา
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น และการแตงงานกับคนทองถิ่น
ปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุของทั้งคนจีนกับคนมลายูตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
เปนไปในหลายรูปแบบ เชน การแตงงานขามชาติพันธุ ความสัมพันธของคนในทองถิ่นเดียวกัน
และการพึ่งพิงกันในการทํามาหากิน เมื่อชุมชนบางแหงเปลี่ยนแปลงจากชุมชนหมูบานเปนชุมชน
เมืองความสัมพันธที่ผานมายอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามลักษณะของสังคม
ตามศาสนบัญญัติคนมุสลิมจะแตงงานกับคนตางศาสนาไมไดนอกเสียจากวาคนคน
นั้นจะมีศรัทธาตอเอกองคอัลลอฮฺ (ซ.ล.) เสียกอน เมื่อคนจีนแตงงานกับคนมลายูมุสลิม คนจีนคน
นั้นจะตองเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลาม ถึงแมคนจีนสวนใหญเลือกที่จะไมแตงงานกับคน
มุสลิมดวยสาเหตุดังกลาว แตยังคงมีการแตงงานกันระหวางชาติพันธุทั้งสองกลุมนี้เกิดขึ้นดังที่
ปรากฎอยูในตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งเปนตํานานที่เลากันอยางแพรหลายในทองถิ่นถึงความ
รักของชายหนุมชาวจีน กับหญิงสาวชาวมลายูมุสลิม การแตงงานระหวางคนมลายูมุสลิมกับคน
จีนนี้แมไมเกิดขึ้นมากมายเทาการแตงงานระหวางคนจีนกับคนไทยแตก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ชาวมลายูมุสลิมหลายคนเลาวายอมรับการแตงงานระหวางคนมลายูมุสลิมกับ
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คนจีนไดมากกวาการแตงงานกับคนจากชาติพันธุอื่น เพราะคนจีนเมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนา
อิสลามก็จะปฏิบัติอยางจริงจัง และวัฒนธรรมของครอบครัวจีนในเรื่องการนับญาติเอื้อตอการ
แตงงานของหญิงชาวจีนกับชายชาวมุสลิมอยางยิ่ง กลาวคือคนจีนนิยมจะรับลูกสะใภเขามาอยูใน
บานเปน “คนใน” ของวงศตระกูล ในขณะที่เมื่อลูกสาวแตงงานแลว จะถือวาลูกสาวเปน “คนนอก”
การประกอบพิธีกรรมเพื่อบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวจะเปนหนาที่ของ“คนใน”เชน ลูกชาย ลูกสะใภ
หลานๆ ที่เกิดจากลูกชายทั้งสิ้น ดังนั้นลูกสาวของคนจีนจึงไมมีพันธะกับครอบครัวพอแมของตน
มากนัก หากตองแตงงานแลวเปลี่ยนศาสนา ซึ่งหมายถึงตองเปลี่ยน ความเปนอยูและวิถีปฏิบัติ
การเขาไปอยูในครอบครัวใหม ความเชื่อและการปฏิบัติใหมโดยไมมีพันธะใดๆกับครอบครัวเดิม
จึงเปนเรื่องที่ชวยลดความสับสนลักลั่นและขัดแยงไดเปนอยางดี ดังนั้นชาวมลายูมุสลิมจึงพึงพอใจ
สะใภชาวจีนมากกวาสะใภชาติพันธุอื่น สวนเขยขึ้นอยูกับการปฏิบัติตัวภายหลังการเขารับอิสลาม
ของแตละบุคคล อยางไรก็ตามคนมลายูพอใจในเขยชาวจีนมากกวาเขยไทย โดยใหเหตุผลวา
คนไทยนั้นนิยมดื่มเหลา บางครั้งแมเปลี่ยนมารับอิสลามแลว ยังไมสามารถงดการดื่มเหลาไดซึ่ง
เปนการกระทําที่ขัดกับหลักศาสนา
กรณี ก ารแต ง งานข า มชาติ พั น ธุ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ไปในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
จะเห็นวาชาวมลายูมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนจะมีผิวขาวกวาชาวมลายูทั่วไป และบางคนจะมีตาขนาด
เล็กเหมือนลักษณะตาของคนจี น ซึ่งในยานสายกลางจะพบวาเจาของรานสวนใหญมีผิวขาว
เหมือนคนจีน และบางคนมีลักษณะตาดังที่กลาวมา
การแตงงานกับคนทองถิ่นอาจมีสวนชวยคนจีนที่อพยพเขามาในเมืองไทยในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เห็นไดวาคนจีนที่อพยพเขามายังประเทศไทยจํานวนหนึ่งแตงงานกับคนพื้นเมือง
เพื่อสามารถกระทําธุรกรรมตางๆในเมืองไทยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามสําหรับ
คนจี น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต อ าจเป น สถานการณ ที่ แ ตกต า งออกไปบ า ง เนื่ อ งจากความ
แตกตางทางดานศาสนาและวัฒนธรรมทําใหชาวมลายูมุสลิมกับคนจีนมีความสัมพันธโดยการ
แตงงานไมมากเทากับการแตงงานระหวางคนจีนกับคนไทย การแตงงานระหวางชาวมลายูและ
ชาวจีนที่เกิดขึ้นสวนใหญไมไดเปนไปเพื่อการพึ่งพิงอาศัยกันดังที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น แตมักเกิดขึ้น
ดวยความพึงพอใจตอกัน
นอกจากความสัมพันธโดยการแตงงานแลวยังพบกรณีที่ครอบครัวชาวมลายูมุสลิมรับ
เด็กชาวจีนมาเลี้ยงเปนลูก เลากันวาคนจีนในอําเภอเบตงและพื้นที่ใกลเคียงสวนใหญมีฐานะ
ยากจน จนไมสามารถเลี้ยงดูลูกได บางคนจึงยกลูกใหกับคนมลายูมุสลิมไปเลี้ยง เด็กที่ยกใหชาว
มลายู มุส ลิม คือ เด็ ก ผู ห ญิ ง ตามค า นิ ย มและประเพณี ดั้ง เดิ ม ของคนจีน ที่ใ หคุ ณค า กั บลู ก ชาย
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มากกวา ลูกสาว คนจีนมองวาการที่ชาวมลายูมุสลิมรับเด็กชาวจีนไปเลี้ยงเพราะเด็กชาวจีน
หนาตาดี ผิวขาว และเชื่อวาเด็กชาวจีนทําให “ทํามาหากินงาย” ดังที่คนจีนคนหนึ่งเลาวา “ลูกสาว
คนโตของบานนั้น (เพื่อนบานชาวมลายูมุสลิม) แตงงานแลวไมมีลูก ไปซื้อลูกคนจีนจากเบตงมา
เลี้ยงเพราะเขาชอบลูกคนจีน เอาขาวๆ คนเบตงมีลูกเยอะ ทําสวนยางไมมีเงินเลี้ยง ก็ขายลูก” สวน
ชาวมลายูมุสลิมมองวาการรับเด็กมาเลี้ยงเปนลูกนั้นนับวาเปน “ริสกี”* อยางหนึ่งจากพระเจา เมื่อ
รับมาแลวตองดูแลเสมือนเปนลูกแทๆ คนหนึ่ง ในยานสายกลางมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้น กลาวคือมี
ชาวมลายูมุสลิมคนหนึ่งรับเด็กหญิงชาวจีนมาเลี้ยงสองคน และเมื่อเด็กทั้งสองเติบโตถึงวัยมี
ครอบครัว หญิงสาวเชื้อสายจีนที่นับเปนลูกสาวของครอบครัว ไดรับมรดกเชนเดียวกับลูกคนอื่นๆ
และหนึ่งในสองคนยังคงเปดรานคาขายอยูที่สายกลางจนกระทั่งปจจุบัน
สวนคนจีนโดยทั่วไปไมนิยมรับเด็กมาเลี้ยง อาจเนื่องจากครอบครัวชาวจีนมักมีลูก
หลายคน เชื่อในเรื่องสายเลือด และธรรมเนียมปฏิบัติที่ลูกชายคนโตเปนผูสืบทอดมรดก อยางไร
ก็ตามผูศึกษาพบชาวจีนครอบครัวหนึ่งรับเด็กคนไทยเชื้อสายจีนมาเลี้ยงเปนลูกบุญธรรม 2 คน
ดวยแมของเด็กนําเด็กมาฝากไวเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน
ยานธุรกิจการคา : พื้นที่ปฏิสัมพันธ
ความสั ม พั นธในทางเศรษฐกิจ เปนสวนหนึ่ง ของการพลวัตทางสั งคมแต ละสั ง คม
ในยะลาชาวมลายูมุสลิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งทําสวนผลไม และยางพารา เปนเจาของ
ผืนแผนดินอยูทั่วไป คนจีนที่ทําการคาจึงมีทั้งที่เปนพอคาแมคาตามตลาด เชาหรือซื้อบานทํา
รานคาในยานตลาดของชุมชนตางๆ บางคนเปนพอคาคนกลางเดินทางรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาไปยังพื้นที่ตางๆ
ปฏิสัมพันธในพื้นที่ทางการคาระหวางคนจีนและชาวมลายูมุสลิมมีพัฒนาการตาม
การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและสภาพแวดลอมของตลาด กลาวคือในอดีตปจจัยที่สรางให
เกิดปฏิ-สัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุคือการเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆของคนจีน เพื่อการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ความสามารถทางภาษาและการปรับตัวของคนจีนที่เปนผูมาใหมกับคนดั้งเดิม
ของทองถิ่น

*

ริสกี หมายถึง สิ่งหรือเครื่องยังชีพที่อัลลอฮฺ (ซล.)ประทานใหแกบาวของพระองค
(เสาวนีย จิตตหมวด 2535:484)

141
ในขณะที่ปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตลาดยะลากลายเปนตลาดขนาด
ใหญและภาครัฐบาลกําลังจะขยายใหตลาดยะลาเปนตลาดศูนยกลางระหวางประเทศไทยและ
มาเลเซีย การเคลื่อนยายเขามายังพื้นที่เศรษฐกิจของคนมลายูมุสลิมและการตั้งบานเรือนที่อยู
อาศัยในพื้นที่ดังกลาวไดเปลี่ยนความสัมพันธจากผูที่เคยแลกเปลี่ยนสินคา พึ่งพิงอิงอาศัยกัน
ในทางเศรษฐกิจมาเปนความสัมพันธของเพื่อนรวมอาชีพ เพื่อนบาน และความสัมพันธระหวาง
นายจางและลูกจาง ซึ่งคูความสัมพันธเหลานี้สวนหนึ่งผูกโยงและเกี่ยวของกับตํานานของคนจีนใน
ทองถิ่น และความเชื่อในหลักศาสนาอิสลามของคนมุสลิม
สําหรับยานสายกลางแตเดิมรานคาที่ตั้งขายอยูในยานนี้และตลาดของเมืองยะลา
ไมไดเปนรานคาเฉพาะของชาวเมืองยะลาเทานั้น เนื่องจากยานสายกลางและตลาดยะลาทํา
หนาที่เปนตลาดกลางระหวางดินแดนชายฝงทะเลกับทองถิ่นที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน พัฒนาการ
ทางการคา รูปแบบและเสนทางการคามีสวนชวยในการสรางและกําหนดความสัมพันธระหวางผู
ซื้อและผูขายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พัฒนาการในการทําการคาของคนจีน
คนจี นได เดิ นทางมาทํ าการค ากั บดิ นแดนแถบเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต มาเป นเวลา
ยาวนานหลายรอยป ตอมาในปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ประเทศจีนจึง
อยูในความไมสงบตลอดมา อยางไรก็ตามในเวลาเดียวกันนั้นเทคโนโลยีการเดินเรือของจีนได
พัฒนาจนกระทั่งมีการนําเรือกลไฟเดินทางรับสงผูโดยสารจากจีนตอนใตถึงประเทศสยามดวย
คาโดยสารที่ต่ําลงและความปลอดภัยที่สูงขึ้น (Skinner,2529:30-33) ชาวจีนจีนจึงทยอยอพยพ
เขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และดินแดนแหลมมลายูเปนจุดหมายปลายทางหนึ่งของ
ชาวจีนอพยพผูที่ตองการแสวงหาชีวิตที่ดีกวา
เมื่อชาวจีนอพยพทางทะเลขึ้นฝงยังดินแดนสยาม นโยบายการปกครองของรัฐบาล
สยามเปดโอกาสใหชาวจีนอพยพไดสิทธิในการเดินทางไดทั่วพระราชอาณาจักร โดยไมตองเขาเวร
รับราชการ ประกอบกับการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนื่องจากมีสถานะเปนคนตางดาว รวมทั้งความ
มุมานะบากบั่น ความมุงหมายที่จะมีรายไดสงใหครอบครัวทางเมืองจีน ปจจัยเหลานี้ลวนมีสวน
ผลักดันใหชาวจีนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย เชนเดียวกับชาวจีนที่เดินทางมาขึ้นฝงยังเมือง
ปตตานีซึ่งเปนเมืองทาคาขายทางทะเลที่สําคัญแหงหนึ่งในอดีต ดวยความเปน “แขก” จึงทําใหคน
จีนไมสามารถเขามาประกอบอาชีพที่คนพื้นเมืองประกอบอยูมาแตเดิม เชนทําเกษตรกรรม และ
การประมง เนื่องจากอาชีพเหลานี้ตองประกอบไปดวยปจจัยอื่นๆ เชนการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํา
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กิน โดยเฉพาะคนจี น ที่ เ พิ่ ง อพยพเขา มานั้น จะมี ส ถานภาพเปน “คนตา งดา ว” ที่ ไม สามารถมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใดๆได ไมมีความรูและความถนัดในภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ซึ่ง
ตองอาศัยเวลานานและความคุนเคยตอพื้นที่ในการเรียนรู “แขก”เชื้อสายจีนที่เขามาใหมจึงเขาสู
อาชีพตางๆที่ไมตองมีทุนเปนที่ดินหรือความรูเฉพาะเชนที่กลาวมา
เมื่ อ แรกเข า มาคนจี น สว นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ ค า ขายและอี ก สว นหนึ่ง ทํ า งานเป น
กรรมกรรับจางทั่วไป เปนชางในเหมืองแรดีบุกที่ดําเนินการโดยชาวตะวันตก อาศัยความขยัน
ประหยัดและอดทนทําใหมีเงินออมจนสามารถปรับตัวมาทําการคาและทําเหมืองแรไดในทีส่ ดุ ดังที่
skinner (2529: 95) วิเคราะหถึงบุคลิกภาพดังกลาววาเปนตามแบบชาวนาจีนคือ “อุตสาหะ ขยัน
ขันแข็ง และกระเหม็ด กระแหม” ดวยความตระหนักรูวาตนเองมีหนาที่ตอบรรพบุรุษทั้งในอดีตและ
อนาคต คือการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษผานพิธีกรรมตางๆ และรับผิดชอบตอการกระทําที่
จะทําใหวงศตระกูลเจริญรุงเรืองตอไป ขณะเดียวกันนิธิ เอียวศรีวงศ (2531:37-38) ไดวิเคราะห
ถึงการเขาสูอาชีพคาขายของคนจีนในเมืองไทยไววา คนจีนที่เขามาในเมืองไทยนั้นเปนคนที่ผาน
การคัดสรรจากธรรมชาติแลววาเปนผูที่มีความมุงมั่นบากบั่น และมีแรงผลักดันที่จะหาทรัพยชวย
ครอบครัวใหกาวหนา การเลือกสรรนี้ทําใหประชากรจีนที่เขามาในเมืองไทยเปนประชากรที่มี
คุณภาพ และเมื่ อเข า มาแล ว การจะเขา มาประกอบอาชี พเกษตรกรรมซึ่ง สรา งรายได ไมเ พี ย ง
พอที่จะสงไปชวยเหลือครอบครัวที่อยูในเมืองจีนได อาชีพคาขายจึงเปนอาชีพที่เหมาะกับทั้ง
ความตองการและบุคลิกภาพของคนจีนที่อพยพเขามาในเมืองไทย
ดวยภูมิศาสาตรทางทะเลของปตตานีที่เอือ้ อํานวยตอการทําการคาเปนอยางมาก
ทําใหคนจีนในเมืองปตตานีเปนกลุมคนทีม่ ีฐานะดี
ปตตานียังเปนดินแดนดึงดูดชาวจีนอพยพ
มาอยางไมขาดสาย
เมื่อเมืองทาทางการคาอยางปตตานีเสื่อมถอยลง พอคาชาวจีนที่เคยอาศัยกันอยาง
คับคั่งบนแผนดินชายฝงทะเลจึงเริ่มเคลื่อนยายเขาสูดินแดนภายในแผนดินใหญที่อุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ ยะหา ทาสาป บันนังสตา เบตง เปนตัวอยางของบานและเมืองที่ชาวจีนเดิน
ทางเขาไปบุกเบิกตลาดควบคูไปกับการทําเหมืองแรดีบุก และเมื่อยางพาราถูกนําเขามาปลูก
ในพื้นที่ภาคใตแลวกลายเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ คนจีนซึ่งมีความสามารถทางการคามา
แตดั้งเดิมจึงดําเนินธุรกิจยางพาราในเวลาตอมา
เมื่อคนจีนรุนแรกเริ่มลงหลักปกฐานไดมั่นคง คนจีนอพยพรุนตอมาจึงเขามาทํางานใน
รานคาหรือเหมืองแรของคนจีนดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูและแบงงานตามกลุมภาษาดังที่กลาวมา
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การเขามามีบทบาททางการคาของคนจีนเปดโอกาสใหเกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยกันในการทํามา
หากินระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในทองถิ่นเดียวกัน
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงชาวตะวันตกที่มีบทบาทสําคัญในการทํา
เหมืองแรดีบุกทางตอนใตของไทยไดถอนทุนและเทคโนโลยีในการทําเหมืองกลับออกไป การทํา
เหมืองแรในจังหวัดชายแดนภาคใตจึงซบเซาลงในเวลาเดียวกันกับการเกิดและขยายตัวของเมือง
และตลาดตามเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงสุไหงโกลก คนจีนจึงหันกลับมาตั้งรกรากสรางชุมชน
ตลาดและขยายเปนชุมชนเมืองขนาดเล็กตลอดตามเสนทางคมนาคมสายใหมที่อํานวยประโยชน
ทั้งทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
ชาวจีนจากบานและเมืองเล็กๆตางๆ รวมทั้งปตตานี หลายครอบครัวเดินทางเขามา
กอรางสรางตลาดในบานนิบงประมาณปลายทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษที่ 2470 ชาวจีนที่เขามา
กลุมแรกๆสวนใหญเปนชาวจีนฮกเกี้ยน ภายหลังในเวลาไมนานชาวจีนภาษาอื่นๆจึงอพยพตาม
เขามาอยางตอเนื่อง
ประวัติโดยยอของหญิงชาวจีนคนหนึ่งจากบานทาสาปอาจสะทอนใหเห็นภาพของ
การเคลื่ อ นยา ยของชาวจี น ได เ ป น อยา งดี หญิง ชาวจีน คนนี้ชื่ อวา ”เกี้ย นติ้น ” แมของเด็ก หญิ ง
เกี้ยนติ้นเปนคนจีนที่มีเชื้อสายไทย (ตาของแมแตงงานกับยายซึ่งเปนคนไทย) เกิดและเติบโตใน
เมืองไทย เด็กหญิงเกี้ยนติ้นเกิดและเติบโตที่บานทาสาปในป 2455 มีพี่สาวหนึ่งคนอายุมากกวา
เธอ 3 ป พอของเธอเปนคนจีนที่เดินทางมาจากเมืองจีนและขึ้นฝงทํามาหากินอยูที่ปตตานี แรกเริ่ม
เดินเรือคาขายระหวางปตตานี ปนัง และสิงคโปร ตอมาจึงเขามาทําเหมืองในพื้นที่ลึกเขามาใน
แผนดิน (แถบอําเภอยะหา จังหวัดยะลาในปจจุบัน) พอจึงไดพาแมและยายของเกี้ยนติ้นมาอยูที่
ทาสาป เมื่อเกี้ยนติ้นเกิดไดไมนานพอของเธอเสียชีวิตตั้งแตเธอยังพูดไมได เกี้ยนติ้นจึงอาศัยอยูกับ
ยาย แม นาชาย และพี่สาวที่บานทาสาป เธอเลาวาเมื่อครั้งพอยังมีชีวิตอยูไดซื้อที่ดินที่ปตตานีไว
หลายแหง รวมทั้งจับจองที่ดินแถบบานนิบงไวดวย แตเมื่อพอเสียชีวิตแมซึ่งมีลูกเล็กและไมมี
ความรูมากนักจึงไมสามารถจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได
ครอบครัวของเธอมีรายไดจากการเปดรานคาขายของชําในบานหองแถวที่ทาสาป
โดยจะซื้ อ สิน ค า มาจากป ต ตานี การไปซื้อ สิน ค า ที่ ปต ตานีจ ะล องเรื อ ไปตามแม น้ํา ปต ตานีถึ ง
ปากอาวซื้อสิ นคาแลวจึงเดินทางกลับ ภายหลังจากพอเสีย ชีวิตประมาณ 3-4 ป แมของเธอก็
เสียชีวิต เธออยูที่บานที่ทาสาปกับยายและนาชาย ยายของเธอยังคงดําเนินกิจการคาขายตอไป
ถึ ง แม บา นท า สาปจะเปน หมู บา นเล็กๆแห ง หนึ่ง ในประเทศไทย แตสํ า หรับเด็ ก ใน
ครอบครัวจีนภาษาแรกที่ตองเรียนรูคือภาษาจีน สวนภาษาไทยถิ่นใตเปนอีกภาษาหนึ่งที่เธอได
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เรียนรู นอกจากนี้ในวัยเยาวเธอมีพี่เลี้ยงเปนชาวมลายูมุสลิมทําใหเธอและพี่สาวสามารถพูด
ภาษามลายูไดอยางคลองแคลว ภาษาสุดทายที่เธอเรียนรูคือภาษาไทยกลาง เด็กหญิงเกี้ยนติ้นได
เรียนเขี ยนอานภาษาไทยกลางจากแมชีที่วั ดใกลบ าน แตด วยภาษาไทยกลางเป นภาษาที่เธอไม
จําเปนตอง ใชเลยตลอดชั่วชีวิต เกี้ยนติ้นจึงไมสามารถออกเสียงภาษาไทยกลางไดชัดเจนจน
ตลอดชีวิต
นางสาวเกี้ยนติ้นแตงงานเมื่ออายุ 17 ป กับชายหนุมชาวจีนวัย 20 ปที่เดินทางมาจาก
มณฑลฮกเกี้ยนแลวมาทํางานในเหมืองแรของพอเธอ โดยการจัดการของนาชาย เมื่อแตงงานแลว
จึงอพยพครอบครัวใหมไปคาขายอยูที่ยะหาหลายป จนกระทั่งมีลูก 4 คนจึงไดยายไปคาขายที่
“โกระ” หมูบานชายแดนไทย-มาเลเซีย (อยูในพื้นที่ประเทศมาเลเซียติดกับอําเภอเบตง จังหวัด
ยะลาในปจจุบัน) สามีของเธอนั้นไมไดทําการคาดวยกัน หากแตไปรับจางทําเหมืองตามความถนัด
อยูที่โกระไดไมนานจึงยายกลับมาซื้อบานที่บานนิบง (ยานสายกลางในปจจุบัน) โดยยังคงให
ลูก ชาย 2 คนอยู ที่โกระ กั บ สามีของเธอเพื่อที่ลู ก ทั้งสองจะไดเ รีย นในโรงเรีย นสอนภาษาจีน ที่
ประเทศมาเลเซีย
นางเกี้ยนติ้นเลาเปนภาษาใตวา “กอนที่จะยายมาที่นี่ (บานนิบง) กู (แปลวานาชาย
เปนภาษาฮกเกี้ยน) ถามวากูกับจี๊เอี่ยง (แปลวาพี่เอี่ยงเปนภาษาฮกเกี้ยน) จะมาอยูนิบงไดผรื่อ
(ไดอยางไร) ที่เขาถามพรรคนั้น (ที่เขาถามอยางนั้น) เพราะวานิบงตอนนั้นยังเปนปาอยูเลย”
ชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เธอไดเปดรานขายของชําติดกับรานของพี่สาว และ
ใหกําเนิดลูกชายคนที่ 5 ที่บานหลังใหมนี้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น สามีของเธอ ลูกชายคน
ที่ 1และ2ติดอยูที่โกระ ไมสามารถเดินทางมาที่บานนิบงได สวนตัวเธอกับลูกๆ 3 คนที่อยูที่บานได
กลับไปยังทาสาป “ตอนสงครามโลก กูพาบิ้น เบง กับกอ (ชื่อของลูกคนที่ 3,4 และ 5 ของเธอ
ตามลําดับ)ไปทาสาป “เจะซอ” (เปนชาวมุสลิมซึ่งเปนทั้งเพื่อนสนิทและลูกจางของญาติผพู คี่ นหนึง่
ของเกี้ยนติ้น) เปนคนพายเรือขามแมน้ําตานี พากูหนีญี่ปุนไปอยูบานอิสลามที่ทาสาป อยูนั้นเกือบ
เดือนถึงลอบ (กลับ) มานิบง”
เมื่อนางเกี้ยนติ้นใหกําเนิดลูกชายคนที่ 6 ยางพาราเริ่มเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ
เธอไดตัดสินใจเปลี่ยนกิจการการคาจากการขายของเบ็ดเตล็ดมาเปนรับซื้อยาง ดังเชนที่ชาว
ฮกเกี้ยนในยะลานิยมประกอบเปนอาชีพในขณะนั้น ดวยทําเลที่ตั้งที่ไมเหมาะสมในการรับซื้อขาย
ยางพาราของยานสายกลาง และดวยสายกลางในสมัยนั้นเปนยานการคาขายของเบ็ดเตล็ด ของ
ชํา และโรงแรม เธอจึงยายออกจากยานสายกลางมาตั้งรานคาหนาตลาดรัฐกิจ (ซึ่งหางจากยาน
สายกลางเพียง 200 – 300 เมตร) พรอมกับพี่สาวที่ยายมาตั้งรานติดกัน
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เธออาศัยอยูที่บานตรงขามตลาดรัฐกิจจนใหกําเนิดลูกคนที่ 7 8 และ9 บานนิบงคอยๆ
กลายสภาพจากปาเปนเมือง เปนศูนยกลางการศึกษาของชาวยะลา หลานๆของเธอซึ่งเกิดจาก
ญาติผูนองเดินทางจากอําเภอยะหาเขามาเรียนหนังสือที่ในเมืองและพักอาศัยอยูที่บานเธอตลอด
ในชวงเปดภาคการศึกษา ชวงที่เธอมาอยูที่ยะลานี้เมื่อเพื่อนเกาชาวมลายูมุสลิมจากทาสาปและ
ยะหาเข า เมื อ งมาซื้ อ ของที่ ต ลาดยะลา เพื่ อ นเก า เหล า นี้ จ ะแวะมาเยี่ ย มเยี ย นถามไถ ทุ ก ข สุ ข
บางครั้งมีของฝากจากสวนทั้งผลไมและพืชผัก ลูกหลานที่อยูบานเดียวกับอามาเกี้ยนติ้นจะรูจัก ”
เจะซอ” เพื่อนอามากันทุกคน หลายครั้งที่เพื่อนของหลานๆอามาที่มาเลนอยูที่บานของอามาเกี้ยน
ติ้นแปลกใจที่อามาตอนรับขับสูและพูดคุยภาษามลายูอยางคลองแคลวกับชายแกชาวมลายูดวย
ความสนิทสนม ความสัมพันธเชนนี้ดําเนินไปจนกระทั่งฝายใดฝายหนึ่งตายจากกันไป
ภายหลังเมื่อลูกๆและหลานๆสําเร็จการศึกษาแลว ลูก 7 คนใน 9 คนของเธอได
แยกยายกันไปทํางานที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพฯ เชียงใหม และอุบลราชธานี สวนหลานๆ ทั้งหมด
ไดแยกยายกันทํางานในจังหวัดอื่นๆเชนกัน คงเหลือลูกสาวเพียง 2 คนที่ยังคงอาศัยอยูในจังหวัด
ยะลาจนกระทั่งปจจุบัน
วัฏจั กรของชีวิ ตเชน นี้ไมไดเกิดขึ้น กับครอบครัวของเกี้ ยนติ้น เทา นั้น แตครอบครัว
คนจีนหลายครอบครัวมีวัฏจักรเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปจจุบันแตละครอบครัวยังคงเหลือสมาชิก
เครือญาติที่อาศัยอยูในยะลาดวยกันไมมากนัก สวนใหญจะออกไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่น
โดยเฉพาะครอบครัวของชาวจีนฮกเกี้ยนและแตจิ๋ว ดวยชาวจีนสองภาษานี้เปนชาวจีนรุนแรกที่เขา
มาบุกเบิก มีสวนในการรวมสรางตลาดของเมืองยะลา มีฐานะที่มั่นคงเปนปกแผนกอนชาวจีน
ภาษาอื่น หลักฐานที่ยืนยันถึงฐานะของคนฮกเกี้ยนและแตจิ๋วในยะลาคือศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ที่สรางขึ้นในป 2485 เปนศาลเจาแหงแรกของเมืองยะลา และผูอุปถัมภ (คณะกรรมการศาลเจา)
ทั้งหมดเปนคนจีนสองภาษานี้เทานั้น ฐานะที่มั่นคงนี้ทําใหชาวจีนสองภาษามีโอกาสสงลูกหลาน
ไดรับการศึกษาในระดับสูง จนกระทั่งไมไดประกอบอาชีพคาขายและกลับมาอยูในทองถิ่นดั้งเดิม
ของตนเอง
ในปจจุบันครอบครัวชาวจีนในพื้นที่จังหวัดยะลาสวนใหญเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยว
ซึ่งจะแตกตางจากครอบครัวชาวจีนในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย แตในครอบครัว
เดี่ ย วนี้จ ะประกอบไปด ว ยพ อ แม ลู ก และปู ยา หรื อ ตายาย หรื อ ตาหรื อ ยายเพี ย งคนใดคนหนึ่ ง
ภายหลังเมื่อรุนหลานไปศึกษาหรือทํางานตอในจังหวัดอื่น ครอบครัวเดี่ยวเหลานี้จะเหลือเพียงพอ
แมและปูยาหรือตายาย
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ลักษณะการทําการคาของคนจีน : ปฏิสัมพันธระหวางการเดินทาง
ในอดีตชาวจีนในยะลาไมไดทําการคาโดยตั้งรานขายของอยูในยานสายกลางเพียง
อยางเดียว แตเจาของรานฝายชายสวนใหญจะเดินทางไปทําการคาในพื้นที่ตางๆ เสนทางในการ
ทําการคาสายหลักมักเปนเสนทางจากเมืองยะลาไปยังประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร ดวยพอคา
เหลานี้จะเดินทางไปยังสองประเทศนี้เพื่อซื้อสินคามาขายในรานคาของตน ในระหวางการเดินทาง
พอคาจะทําการคากับผูคนในพื้นที่ตางๆไปตลอดเสนทาง เสนทางการทําการคาของคนจีนนีจ้ งึ อาจ
เป น เครื่ อ งมื อ อี ก อย า งที่ ส ามารถสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการทางการค า ของตลาดและ
ยานสายกลางของเมืองยะลา รวมถึงบอกเลาความเปนมาของความสัมพันธระหวางชาวจีนและ
ชาวมลายูมุสลิมในทองถิ่นไดเปนอยางดี
เสนทางและลักษณะการคาในอดีต
เมื่อประมาณ 50 ปกอนรถไฟยังไมไดเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกเชนในปจจุบัน
รถไฟจากกรุงเทพฯจะมายะลาเพียงสัปดาหละ 2 ครั้ง โดยรถไฟจากกรุงเทพฯมาถึงหาดใหญ
ประมาณ 9.00 น. ผู โ ดยสารที่ ต อ งการเดิ น ทางมายะลาจะต อ งเปลี่ ย นรถไฟที่ ส ถานี ชุ ม ทาง
หาดใหญเพื่อเดินทางมายะลา รถไฟจากหาดใหญจะมาถึงยะลาประมาณบายโมงของวันเดียวกัน
ซึ่งเปนการเดินทางที่ใชเวลามากและไมสะดวกในการขนสงสินคา ตางกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สิน คา ในพื้ น ที่ ใกล เ คี ย ง การคมนาคมทางบกจึง เปน เส น ทางที่สะดวกและปลอดภั ย มากที่สุ ด
และเปนเสนทางที่ผูทําการคาในทองถิ่นนิยมใชมากที่สุดเชนกัน
ตลาดยะลาในอดี ต นั้ น เปน ตลาดขนาดเล็ก ของทอ งถิ่ น การแลกเปลี่ ย นสิ น ค า ไม
จําเปนตองเกิดขึ้นที่ยานตลาดยะลาเสมอไป ถึงแมเสนทางคมนาคมทางบกเมื่อประมาณ 50 ป
กอนจะสะดวกกวาเสนทางอื่นแตก็ยังไมสะดวกเทาในปจจุบัน รวมทั้งรถยนตไมไดเปนยานพาหนะ
ที่แพรหลายเชนในปจจุบัน พอคาซึ่งเปนผูที่คอนขางมีฐานะเพียงพอที่จะซื้อรถยนตจึงเปนผูเดิน
ทางเขาไปหาลูกคาในชุมชนตางๆ เห็นไดวารานในยานสายกลางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปน
รานคาของครอบครัวคือเจาของรานสามีภรรยาจะชวยกันคาขาย ในอดีตเจาของรานฝายชาย
มักจะออกจากบานไปทําธุรกิจนอกรานคือจะเปนผูเดินทางไปหาซื้อสินคาเขาราน และนําสินคาไป
สงกับรานคาในชุมชน หรืออาจแวะขายในตลาดนัด บางครั้งเมื่อนําสินคาสงใหรานคาในชุมชนก็
จะรับซื้อ ผลิตผลของชุมชนดังกลาวกลับมาขายที่รานหรือไปขายในพื้นที่อื่นดวย การเดินทางทั้ง
ไปซื้อและขายสินคานี้จะชวยเพิ่มรายไดใหกับเจาของรานดังกลาวโดยการเปนพอคาคนกลาง
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เจาของรานในยานสายกลางมักจะเดินทางไปซื้อสินคาที่ประเทศมาเลเซีย เกาะปนัง
บางครั้งเดินทางไปไกลถึงประเทศสิงคโปร สินคาสวนหนึ่งจะนํามาวางขายที่รานคา อีกสวนนําไป
สง ให รา นคา ที่ ตอ งการในชุม ชน เชน ร า นคา ในหมูบา นหรืออําเภอตา งๆในพื้น ที่จัง หวั ดยะลา
อําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานีและนราธิวาส พอคาเหลานี้จะซื้อสินคาเชนผลไม
พืชผักและของปา รวมทั้งหัตถกรรมของชุมชนกลับมาขายดวย ซึ่งเสนทางและลักษณะการทํา
การคาเชนนี้เห็นไดจากแผนที่ที่4
ถาหากเจาของรานในยานสายกลางหรือพอคาคนกลางอื่นๆไมไดเดินทางเขาไปใน
ชุม ชน พ อคา ในชุม ชนซึ่ ง สว นใหญเ ป น คนจีน จะเปน ผูเ ดิ น ทางออกมาหาซื้ อสิ น ค า ที่ย ะลาเอง
บางครั้งลูกคาในชุมชนซึ่งสวนมากเปนชาวมลายูจะฝากซื้อหรือฝากขายของหรือติดรถนําของ
มาขายดวย เปนการชวยเหลือเกื้อกูลของคนในทองถิ่นเดียวกัน
การเดินทางไปยังชุมชนหมูบานมีสวนชวยทําใหพอคาแมคาชาวจีนไดสัมผัสกับวิถี
ชีวิต ความเปน อยู ข องชาวมลายูมุ สลิม ไดรูจั กและมี ปฏิสั ม พัน ธตอกัน รวมทั้ งไดทํา ความเขา
ใจความตองการและขอจํากัดของลูกคาซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรมอิสลามดวย เชนอาหาร
จะตองไมมีผลิตภัณฑที่ปนเปอนเนื้อหมู เครื่องดื่มของมึนเมาเปนสิ่งตองหาม ชาวมุสลิมไมนิยมนุง
หมเสื้อผาที่มีรูปภาพคนและสัตว ผาขาวดิบหอศพเปนสินคาที่เปนที่ตองการของชาวมลายู เปนตน
สิ่งเหลานี้ทําใหคนจีนในอดีตมีความรูและความเขาใจในความเปนมุสลิมไดเปนอยางดี การที่
พอคาชาวจีนพูดภาษามลายูกับคนมลายูไดเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
มากกวาการเปนเพียงคูคา
ภายหลังเมื่อมีการเดินรถประจําทางและรถยนตเปนยานพาหนะที่แพรหลายมากขึ้น
อีก ทั้ งการโดยสารรถไฟในระยะใกล ๆเปน เสน ทางคมนาคมอีก ทางที่ สะดวกและราคาไมแพง
มากนัก พอคาที่เคยเดินทางเขาไปยังหมูบานเลิกทําการคาสงเชนที่ผานมา ลูกคาชาวมลายูมุสลิม
ในหมู บ า นจะเดิ น ทางนํ า ผลผลิ ต เข า มาขายยั ง ตลาดด ว ยตั ว เองโดยไม ต อ งผ า นคนกลาง
การเดินทางเขามาขายของเองนี้ชาวมลายูมุสลิมจะคงเลือกขายของใหกับพอคาที่เคยรูจักกัน
หรือรานที่มีการแนะนํากันตอมา นอกจากดวยความสัมพันธที่เคยมีมาแตเดิม การบริการและ
เอาใจลูกคาอยางดีของพอคาชาวจีนเปน ปจจัยสําคัญอีกอยางที่ผลักดันใหชาวมลายูมุสลิมนํา
สินคามาขายหรือซื้อของกับชาวจีน
ในการทําการคาเชนนี้จะเห็นถึงความสัมพันธที่พึ่งพิงอิงอาศัยกันทางเศรษฐกิจของ
คนในทองถิ่น ดวยการที่คนจีนเปนพอคารับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เชนผลไม และยางพารา
ของชาวมลายูมุสลิม รานคารับซื้อผลไมโดยมากตั้งอยูในตลาดสด สวนรานรับซื้อยางจะตั้งอยู
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รอบนอกตลาดและยานสายกลางเพื่อความสะดวกในการขนสง เมื่อไดเงินจากการขายสินคา
ชาวมลายูมุสลิมจะนําเงินที่ไดจากการขายของไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากรานคาชาวจีนซึ่ง
สวนใหญจะตั้งรานคาในยานสายกลาง
ในทางกลับกันคนจีนที่เปนพอคา จะเปลี่ยนบทบาทเปนลูกคาซื้อสินคาที่ชาวมลายู
ผลิตได ซึ่งสวนใหญเปนอาหารสดทั้งที่เปนพืชผัก ผลไม เนื้อสัตวตางๆ(ยกเวนเนื้อหมู) เครื่องเทศ
เครื่องปรุงรสตางๆ และเครื่องจักสานเชนเสื่อ กระบุง เขง กระจาด ไมกวาด เปนตน ซึ่งสินคา
เหลานี้จะมีราคาคอนขางถูก
ยิ่งไปกวานั้นสําหรับคนจีนที่เพิ่งจะอพยพมาอยูในเมืองไทยไมสามารถมีกรรมสิทธิ์
ครอบครองอสังหาริมทรัพยได พอคาคนจีนเหลานี้จึงไมสามารถครอบครองบานและที่ดินที่เปด
เปนรานคาอยูได ประกอบกับการเขามาจับจองพื้นที่ภายหลังคนมลายูมุสลิมจึงทําใหไมมีโอกาส
ไดเปนเจาของ ระยะแรกคนจีนเหลานี้จึงเปน “ผูเชา” บานและที่ดินซึ่งเจาของเปนชาวมลายูมุสลิม
คนจีนคนหนึ่งในยานสายกลางเลาถึงหะยีมะตอเฮชาวมลายูผูเปนเจาของบานเชาหลายหลังใน
ยานสายกลางวา “มาตาแฮ (หะยีมะตอเฮ) เปนคนดีมาก เมื่อกอนถาจะขึ้นคาเชามาตาแฮจะเรียก
คนเชามาประชุมที่อําเภอวาจะขึ้นคาเชาไดไหม ถาเรา (คนเชา) บอกวาไมใหขึ้น มาตาแฮก็ไมขึ้น
มาตาแฮนี่เปนเหลนของคนจีน ทวดเขาเปนคนจีน เลยคาขายเปน“
บทบาททางเศรษฐกิจของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนที่สลับเปลี่ยนกันไป แสดงให
เห็นถึงการพึ่งพิงอิงอาศัยในการดํารงชีพและทํามาหากินอยูรวมของคนในทองถิ่นเดียวกันในอดีต
การเดินทางของคนจีนเขาไปในหมูบานเพื่อทําการคากับชาวมลายูหรือคนทองถิ่นนี้เกิดขึ้นใน
ประเทศมาเลเซียเชนเดียวกัน ดังที่ Abdul Maulud Yusof (1987:51)ไดเสนอไวในงานเรื่อง
Culture Change in Malay Society : From Peasantry to Entreprenuership วา การขายผลิตผล
ทางการเกษตรและประมงเขาสูตลาดในเมืองกอใหเกิดเครือขายทางการคาแบบพึ่งพิงระหวาง
กลุมเกษตรกรชาวมาเลยและพอคาคนกลางที่เดินทางมาจากเมืองใหญ โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร
ที่ไมมีอํานาจในการตอรองราคากับพอคาทั้งราคาของสินคาในชีวิตประจําวันที่พอคานําเขามาขาย
และผลผลิตทางการเกษตรที่พอคาซื้อจากเกษตรกร อยางไรก็ตามในยะลามีเงื่อนไขและปจจัยที่
ตางกันออกไปในเรื่องความสัมพันธระหวาชาวจีนกับชาวมลายูมุสลิม ในพื้นที่และเวลาหนึง่ ชาวจีน
เปนผูกุมอํานาจในการตอรอง ในหมูบานพอคาจีนที่เดินทางเขาไปคาขายอาจเปนผูที่กําหนดราคา
ทั้งในการซื้อผลิตผลทางการเกษตรและการขายสินคาที่นํามาจากภายนอก ในทางกลับกันในพืน้ ที่
เมือง ชาวจีนจะตองพึ่งพาชาวมลายูมุสลิมผูเปนเจาของพื้นที่ทํามาหากินของคนจีน ในสถานการณ
เชนนี้เห็นไดวาหากขาดฝายใดฝายหนึ่ง ความสมดุลในการทํามาหากินของทองถิ่นอาจเสียไป
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นอกจากเสนทางการคาจะแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของคนจีนและคนมลายูมุสลิมใน
ทองถิ่นที่พึ่งพิงอิงอาศัยกันแลว ยังแสดงใหเห็นวาทองที่ตางๆในอดีตมีความสงบและปลอดภัย คน
ตางภาษาและตางชาติพันธุอยางคนจีนจึงกลาที่จะเดินทางเขาไปทําการคากับผูคนในพื้นที่ตางๆ
ในความเปนจริงจังหวัดชายแดนภาคใตทั้ง 3 จังหวัดมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
มาเลเซีย ทั้งทางดานภูมิศาสตร วัฒนธรรม มากกวากรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย แตเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเสนทางคมนาคมที่มีนัยยะถึงความมีอารยะธรรมของประเทศสยาม และนัยยะทาง
การเมืองของกรุงเทพฯ สงผลใหเกิดเสนทางรถไฟมาจนถึงชายแดนไทยมาเลเซีย ประกอบกับการ
แบงอาณาเขตของประเทศอยางชัดเจนที่ทําใหการเดินทางผานเสนแบงเขตแดนประเทศเปนไป
อยางมีเงื่อนไขและยากลําบากมากกวาแตกอน จากปจจัยทั้งสองนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเสนทางการคา
เสนทางและลักษณะการคาในปจจุบัน
ในปจจุบันภายหลังจากการเดินทางโดยรถไฟสะดวกขึ้น สินคาในตลาดยะลาที่เคย
นําเขาจากประเทศมาเลเซีย เกาะปนัง และสิงคโปร คงเหลือเพียงสินคาที่นําเขาจากประเทศ
มาเลเซียที่เดินทางผานชายแดนเขามาทั้งโดยถูกและไมถูกกฎหมายเพียงไมกี่ชนิด และสินคา
บางอย า งจากอิ น โดนี เ ซี ย เช น อาหารแห ง ผ า และเสื้ อ ผ า พื้ น เมื อ ง เครื่ อ งไฟฟ า และเครื่ อ ง
โทรศัพทมือถือ สําหรับสินคาสวนใหญที่วางขายในยานสายกลางเปนสินคาจากกรุงเทพฯ อาจมี
ปะปนสินคานําเขาบางแตไมมากนัก เนื่องจากสินคาที่นําเขาโดยถูกกฎหมายมักมีราคาที่แพงกวา
สินคาจากกรุงเทพฯ ดังนั้นเจาของรานคาจึงมักสั่งสินคาจากกรุงเทพฯมากกวานําเขา
ประกอบกับความพยายามของเทศบาลในการที่จะพัฒนายะลาเปนเมืองหนาดาน ที่
สําคัญเมืองหนึ่ง ในโครงการรวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค หรือโครงการรวมมือเขตเศรษฐกิจ
3 ฝ าย (IMT-GT) ทั้ งยั งมีโครงการเส นทางแนวใหมสายเศรษฐกิจปตตานี–ยะลา-เบตง-ปนั ง
(LANDBRIDGE) (สํานักงานจังหวัดยะลา 2544:20) โดยจะเชื่อมโยงเสนทางการคาทางบกใหมีการ
ขนสงสินคาจากยะลา ปตตานี ออกทางเบตงเพื่อไปยังทาเรือน้ําลึกที่ปนัง โดยโครงการดังกลาวจะเริ่ม
ดวยการปรับปรุงถนนสายยะลา- บันนังสตา-ธารโต-เบตง ซึ่งโครงการเหลานี้ลวนเปนโครงการเพื่อ
พัฒนาและยกระดับทางเศรษฐกิจของยะลา หากโครงการเหลานี้ประสบความสําเร็จตลาดยะลาจะ
กลายเปนตลาดขนาดใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งแนนอนวาสิ่งเหลานี้ยอมจะสงผลใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทองถิ่นรวมถึงกระทบตอปฏิสัมพันธของทั้งสองชาติพันธุ การพึ่งพิงอิงอาศัยกันในทาง
เศรษฐกิจยอมหมดไปเมื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายเปนเรื่องของการทําธุรกิจเพื่อธุรกิจอยางแทจริง เห็น
ไดวาเสนทางการคาของตลาดยะลาไดเปลี่ยนแปลงไป ดังในแผนภาพ

151

แผนที่ที่ 5 แผนที่เสนทางและลักษณะการคาในป 2546

152
จากแผนที่ที่ 5 เห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดยะลาวาตลาดไดกลายเปน
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา โดยที่การนําเขาสินคาไมใชคนจากทองถิ่นเดินทางไปเลือกซื้อหา
มาเองดังเชนในอดีต แตจะมีพอคาคนกลางหรือผูผลิตเดินทางนํามาเสนอขายใหแกเจาของรานใน
ยานสายกลาง พอคาเหลานี้จะเสนอสินคา 1-2 ชนิดจํานวนไมมากนัก สําหรับสินคาจํานวนมาก
จากโรงงานจะมีพนักงานขายจากบริษัทขนาดใหญมาติดตอกับเจาของราน เจาของรานในยาน
สายกลางจึงไมมีความจําเปนที่จะตองเดินทางไปเลือกซื้อสินคาเองอีกตอไป ในขณะที่ผูซื้อทั้งผูซื้อ
สงที่นําสินคาไปขายยังรานคาในหมูบาน และผูซื้อปลีกสวนใหญจะเดินทางเขามาเลือกซื้อสินคา
ในเมืองดวยตนเองเชนเดียวกัน เมื่อการเดินทางไปยังทองที่อื่นของพอคาแมคาชาวจีนสิ้นสุดลง
ความสัมพันธที่เคยใกลชิดกันในอดีตทิ้งระยะหางมากขึ้น เนื่องจากขาดโอกาสที่ไดพบปะเยี่ยม
เยียนกันถึงบานดังเชนที่เคยเปนมา การเดินทางเขามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในสถานที่ที่จัดตั้ง
ขึ้นมาเฉพาะ ไมไดเปดโอกาสใหผูคนที่เขามาไดพบปะพูดคุยกันมากไปกวาการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
โดยถา หากพิจารณาความใกลชิ ดของคนจีน กับคนมลายูมุ สลิมจากการใช ภ าษา
มลายูจะพบวาพอคาแมคาคนจีนที่ไดเดินทางเขาไปในหมูบานเปนคนรุนปูยาตายาย(ปจจุบันอายุ
ประมาณ 70-90 ป)คนจีนเหลานี้ใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และพูดภาษามลายูไดทุกคน ทั้ง
เนื่องจากการที่ตองเดินทางเขาไปคาขายในหมูบานและทั้งตองติดตอสัมพันธโดยตรงกับลูกคาชาว
มลายูมุสลิมที่ไมสามารถพูดภาษาไทยได คนจีนรุนนี้จะรูจักและมีเพื่อนเปนชาวมลายูมุสลิมมาก
นอยขึ้นอยู กับบุคคลิก ภาพสวนตั วของแตละบุ คคล รุ นพอแม(ปจจุบั นอายุประมาณ 40-69ป)
รับสืบทอดกิจการการคาแลวจึงทําการคาอยูที่รานคาเทานั้น ไมมีโอกาสไดไปสัมผัสและทําความ
เขาใจกับวิถีชีวิตที่แตกตางออกไป คนจีนรุนนี้ยังคงพูดภาษาจีนไดและพูดภาษามลายูไดบาง
แตในการทําการคาปจจุบันสวนใหญจะจางลูกจางชาวมลายูมุสลิมมาชวยขายของ โดยอธิบายวา
ถึงแมจะพูดไดแตไมลึกซึ้งมากพอ เจาของรานคนจีนวัย 40 คนหนึ่งอธิบายวา “ใหเขาพูดกันเอง
เหมือนฟงวิทยุคลื่นเดียวกัน สื่อสารกันเขาใจมากกวา” ในขณะที่รุนลูก (อายุประมาณ 20-39 ป)
เปนรุนที่ไมไดรับสืบทอดกิจการการคาและเคลื่อนยายออกไปทํางานตั้งรกรากในพื้นที่อื่นๆ คนจีน
รุนนี้บางสวนยังคงพูดภาษาจี นได สวนที่พูดไมไดมักจะฟงเขาใจ บางสวนไดหันกลับไปเรีย น
ภาษาจีนตามกระแสความนิยมในยุคปจจุบัน ทําใหสามารถใชภาษาจีนกับพอแมปูยาตายายใน
ครอบครัวได สวนภาษามลายูนั้นไมสามารถพูดและฟงไดเลย คนจีนรุนลูกมีเพื่อนเปนชาวมลายู
มุสลิมนอยกวารุนพอแม เนื่องจากโอกาสที่จะไดพบปะเพื่อนชาวมลายู โดยการเปนเพื่อนรวม
โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีไมมากนัก เมื่อเรียนจบแลวลูกหลานชาวจีนมักไปศึกษา
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ตอในระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดอื่น รวมทั้งทํางานในจังหวัดอื่นตอไป การติดตอถึงเพื่อนชาวมลายู
ซึ่งสวนใหญจะยังคงอยูที่บานเดิมลดนอยลงไปตามลําดับจนกระทั่งหางเหินกันไปในที่สุด
การที่ ค นจี น ไม ไ ด เ ดิ น ทางเข า ไปค า ขายในหมู บ า นต า งๆ นอกจากจะส ง ผลต อ
ความสัมพันธดังที่กลาวมาขางตน ยังสงผลตอความเขาใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหวางชาว
จีนและมลายูมุสลิมในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือเมื่อคน
จีนไมไดเดินทางออกไปพื้นที่นอกเมืองจึงไมไดพบเห็นสภาพความเปนจริงของหมูบานชาวมุสลิม
เมื่อเกิดเหตุการณเรื่องความไมสงบ คนจีนในเมืองเหลานี้ไดรับทราบขาวสารจากสื่อตางๆ ซึ่ง
บางครั้งสรางภาพเกินความเปนจริง กอใหเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันของคนในทองถิ่น
ในขณะที่พอคาชาวจีนในอดีตไดเดินทางเขาไปสัมผัสความเปนอยูและความเปนไปของชาวมลายู
อยางแทจริง มีความเขาใจและเชื่อมั่นในคนตางชาติพันธุที่อยูในทองถิ่นเดียวกันมากกวา เชน
คนจีนในยะลาที่มีการติดตอสัมพันธกับชาวมลายูมุสลิม และที่เคยเดินทางไปคาขายในหมูบานใน
สมัยกอนจะมีความเห็นตรงกันวา การเรียกคาคุมครองมายังรานคาตางๆของคนจีน ที่คนอื่นเขาใจ
วาเปนการกระทําของกลุม “ขจก.”นั้น ความจริงเปนเพียงโจรทั่วไป หรือคนจีนที่ถูกจับตัวไปเรียก
คาไถ มักเกิดจากเรื่องสวนตัวไมใชเรื่องระหวางชาวจีนและมลายูมุสลิม และหลายคนมองวา
ปญหาความไมปลอดภัยในทองถิ่นหางไกลนั้น เกิดจากปญหาวัยรุนที่ตองการบริโภคสินคา
ฟุมเฟอยตามที่สื่อตางๆนําเสนอ แตไมมีรายไดเพียงพอจึงใชวิธีขโมย ปลน หรือจี้ ซึ่งเปนปญหา
สังคมที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในปจจุบัน
การคาของคนจีน : ความเชื่อและหลักการ
คนจีนในเขตเทศบาลนครยะลารอยละ 70 ประกอบอาชีพธุรกิจการคาตั้งแตขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ อีกประมาณรอยละ 30 รับราชการ ทํางานรัฐวิสาหกิจ หรือทํางานใน
บริษัท หางรานขนาดใหญ และอีกสวนหนึ่งเปนเกษตรกรทําสวนผัก
ในการทําการคา คนจีนจะเชื่อวาการทําพิธีไหวเจาและบรรพบุรุษอยางสม่ําเสมอจะ
สงผลใหเกิดความเจริญในกิจการงานตางๆที่ทําแลว การไหวเจาที่ยังเปนความเชื่อของคนจีนที่ทํา
การคาวาจะสงผลทั้งดีและไมดีตอกิจการของตนดวย
หากเขาไปในรานคาของคนจีนสิ่งที่ลูกคาเห็นจนเปนสัญลักษณของรานคาจีนคือ
“ตี่จูเอี๊ย” หรือ เจาที่ ซึ่งหมายถึงเจาที่ที่อยูคูกับบานหรือรานคาแหงนั้น “ตี่จูเอี๊ย”ซึ่งมีลักษณะเปน
เหมือนบานหลังเล็กทาดวยสีแดงทั้งหลัง นิยมตั้งไวกับพื้นใกลประตูชั้นใน เจาของบานจะเซนไหว
ด ว ยอาหารและผลไม ต ามวาระโอกาส ในการตั้ ง เจ า ที่ เจ า ของบ า นจะต อ งปรึ ก ษา”ซิ น แส”
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(ซึ่งอาจเปนผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญทางดานเทพเจาและฮวงจุยหรือคนทรงเจา) ถึงฤกษยาม
และตําแหนงในการวางตี่จูเอี๊ย รวมไปถึง”ชาติพันธุ”ของเจาที่ โดยเจาของบานจะตองบอกบาน
เลขที่ หรืออาจเชิญ”ซินแส”มาดูที่บาน ผูศึกษาไดมีโอกาสสัมภาษณ”พี่เลี้ยง”คนทรงเจาคนหนึ่งถึง
วิธีการพิจารณาเรื่องการตั้งเจาที่ “พี่เลี้ยง”เลาวา “ใหเปรียบเหมือนโลกมนุษย เดิมที่ตรงไหนเปน
ของใครครอบครองมากอน อยาง 3 จังหวัดภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส,ผูศึกษา) ตั้งเจาที่ได
แตไหวหมูไมได คือเราไมลบหลูเจาของแผนดินเดิม เปนอาณาเขตของอิสลาม เราอัญเชิญใหเขา
อยูประทับใหมั่นคง ไมใหเขาอยูสะเปะสะปะ ฐานะเราจะมั่นคง ลูกหลานเรียนหนังสือจะไดเรียนมี
ประสิทธิภาพ บางแหงเจาที่เปนจีนเพราะบรรพชนเขาใหมา ลวงล้ํามาอยูในบานเขา ก็ตั้งเจาที่
อีกที่ดวยกัน” เมื่อผูศึกษาถามถึงสาเหตุที่ตั้งเจาที่ติดกับพื้นดิน ซึ่งดูเหมือนจะเปนที่ต่ํา พี่เลี้ยง
ตอบวา “ตั้งที่ต่ําเพื่อจะดูดทรัพย”
คนจีนในยะลาเชื่อวาเจาที่มีเชื้อสาหรือเรียกกันวา “เจาที่แขก” อาหารที่ใชในการเซนไหว
จึงไมมีอาหารที่มีสวนประกอบของเนื้อหมู ในรอบ1ปจะมีการเซนไหวเจาที่ดวยอาหารคาวในวันตรุษจีน
และวันสารทจีน เชนเปดและไก รานคาบางรานเลือกไหวเฉพาะผลไม โดยไดอธิบายวาเพื่อความ
สะดวกและปองกันการพลั้งเผลอหากมีเนื้อหมูปนเปอนไป นอกจากวันสําคัญสองวันใน 1 ปที่
มี พิธีไหวเปนพิเศษนี้แลว การไหวจะขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละราน บางรานไหวผลไมและ
ดอกไมทุกวัน บางรานไหวดอกไมเพียงอยางเดียวทุกวัน โดยสวนใหญจะเลือกไหวผลไมและ
ดอกไม ทุกวันพระในศาสนาพุทธ
เจาของรานคนจีนบางรานรูสึกไมสบายใจในการไหว“เจาที่แขก”เพียงอยางเดียวแลว
ไมไดไหวเจาที่จีน ซึ่งเปนเชื้อชาติเดียวกับตน จึงไดตั้ง “ตี่จูเอี้ย” 2 ที่ติดกัน และแบงที่หนึ่งเปน
“เจาที่แขก” อีกที่เปน “เจาที่จีน” เมื่อไหวอาหารคาว อาหารชุดของเจาที่จีนจะมีหมูอยูดวย
คนจีนที่ทําการคาเชื่อวาถาหากไหวเจาที่อยางสม่ําเสมอและไมไดขาดตกบกพรอง
อะไร เจาที่จะเมตตาทําใหกิจการการคาเจริญรุงเรือง
การระดมทุนดวยการเลนแชร
การเลนแชร เปนระบบการระดมเงินเพื่อการกูยืมของคนจีน ที่มักเกิดจากการรวมตัว
กันของคนในชุมชน หรือผูที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ยานตลาดยะลา รวมถึงยานสายกลางมีวงแชร
หลายร อ ยวง การเล น แชร เ ป น ที่ นิ ย มกั น มากในกลุ ม คนค า ขาย เนื่ อ งจากได เ งิ น จํ า นวนมาก
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดอกเบี้ยถูกกวาการกูเงินนอกระบบ แตแพงกวาการกูธนาคาร ถึงแม
ดอกเบี้ ย จะแพงกวา ธนาคาร แต ส ะดวกกว า ที่ไม ตอ งมีห ลัก ทรัพ ยค้ํ า ประกัน และไมต อ งผา น
กระบวนการขั้นตอนที่อาจใชเวลานาน อีกทั้งยังสามารถผอนจายไดเปนงวดๆ ไป
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ขั้นตอนการตั้งกลุมแชร คือ เริ่มจากมีเทาแชร ซึ่งโดยมากจะเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ
เทาแชรมีหนาที่รวบรวมสมาชิกเพื่อตั้งวงแชร ดูแลเก็บเงินในแตละงวด และจายเงินใหแกผู “เปย”
(เปรียบเหมือนการกูยืมเงิน) สวนการกําหนดจํานวนเงินตอ 1“มือ” และระยะเวลาของงวด สมาชิก
จะรวมกันกําหนด หลังจากนี้จะเปนการกําหนดวาสมาชิกแตละคนจะเลนกี่ “มือ” ซึ่งโดยทั่วไปจะ
เลนตั้งแต 1 – 3 มือตอสมาชิก 1 คน เมื่อสมาชิกแตละคนนําเงินมารวมกัน เงินในงวดแรกจะเปน
ของเทาแชรโดยที่เทาแชรไมตอง “เปย” (หมายถึงไมตองเสียดอกเบี้ย) ในงวดแรกนี้แชรบางวงจะมี
การเลี้ยง “โตะแชร” คือใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสพบปะและรับประทานอาหารรวมกัน โดยที่เทา
แชรจะเปนผูออกคาอาหารทั้งหมด งวดที่สองจะเปนของผูที่ตองการกูยืม โดยคนที่ตองการเงินไป
ใชจะเสนอราคาดอกเบี้ย โดยการเขียนราคาใสกระดาษแผนเล็กเพื่อไมใหสมาชิกคนอื่นเห็น ใคร
เสนอในราคาสูงสุดคนนั้นจะไดเงินไปในงวดดังกลาว และตองจายดอกเบี้ยไปจนกวาเงินจะหมุน
ไปครบทุก “มือ” ดังนั้นในระบบนี้คนที่ตองการออมทรัพยโดยไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยจะรับ
เงินเปนงวดกอนสุดทาย หรืองวดสุดทาย
ในยานสายกลางเจาของรานคนจีนสวนมากจะรวมเลนแชรกัน โดยไมไดจํากัดสมาชิก
วงแชรเพียงกลุมคนในยานสายกลาง มีการชักชวนเจาของรานที่อยูในยานอื่น แตรูจักและไวใจกัน
มารวมเลน และเจาของรานเหลานี้มักเลนกันดวยเงินเปนจํานวนมาก บางคนเลนหลายวงเพื่อให
ไดเงินเปนกอนใหญมาหมุนทําการคา นอกจากการเลนแชรจะเอื้อประโยชนตอการทําการคาดังที่
กลาวมา ระบบการเลนแชรบางวงมีสวนเปดโอกาสใหสมาชิกที่เลนไดพบปะ รูจัก และสังสรรค
และการชวยเหลือโดยการไปอุดหนุนสินคาของรานที่เปนสมาชิกวงแชรดวย
จากการเก็บขอมูลไมสามารถนับจํานวนไดวาวงแชรในยานสายกลางมีทั้งหมดกี่วง
เนื่องจากมีการเลนกันทั้งในระดับเจาของรานคา ระหวางลูกจางในรานกับเจาของ หรือลูกจางใน
รานตางๆมารวมตัวกัน พบวามีการตั้ง รูปแบบการเลน แชรขึ้นมาใหมที่นาสนใจ คือแชรสังคม
สงเคราะห เปนการรวมกลุมกันของเจาของรานคาและเจาของโรงแรมขนาดกลางในเขตเทศบาล
นครยะลาทั้งหมด 18 มือ (5มือใน 18 มือเปนเจาของรานคาในยานสายกลาง) มือละ 5,000 บาท
ดอกเบี้ยในแชรวงนี้จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกใหกับผูเปยแตละงวด และสวนที่สองแบงยอย
ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งสําหรับการเลี้ยงสังสรรคกันระหวางสมาชิก สวนที่สองเก็บไวสําหรับ
บริจาคเพื่อสรางสาธารณประโยชน
สวนหลักการทําการคาของคนจีนนั้นจะมีวิธีการและรายละเอียดปลีกยอยมากมายซึ่ง
ตองอาศัยเวลาการเรียนรูและประสบการณตางๆ โดยไมสามารถถายทอดออกมาเปนทฤษฎีได
โดยรวมแลวคนจีนจะเนนในเรื่องความขยัน อดทน ประหยัด และสําหรับคนคาขายสิ่งที่สําคัญคือ
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ความออนนอมถอมตน และประนีประนอมตอลูกคา ผูศึกษาไดสังเกตการณวิธีการคาขายของ
รานขายผาของชาวจีนรานหนึ่ง รานแหงนี้จะเปดตั้งแต 8.00-18.00น.ทุกวันไมเวนวันหยุด เจาของ
รานจะเฝารานเกือบตลอดเวลา เวลาอาหารกลางวันจะรับประทานที่หนาราน สินคาแตละชนิดจะ
ไมมีปายราคาติดอยู เนื่องจากราคาจะขึ้นอยูกับลูกคา กลาวคือถาลูกคาประจําจะซื้อ-ขายในราคา
หนึ่ง สวนลูกคาไมประจําจะซื้อ-ขายอีกราคาหนึ่ง ราคาที่ไมคงที่เหลานี้จะไมเกี่ยวกับชาติพันธุแต
จะเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย หลายครั้งที่ผูศึกษาสังเกตเห็นวาลูกคาคนจีน
บางคนซื้อสินคาในรานนี้ในราคาที่แพงกวาลูกคาชาวมลายูมุสลิมบางคนที่รูจักกับเจาของรานเปน
อยางดีเปนเวลานาน ในเรื่องราคาสินคานี้ ผูศึกษาเคยสอบถามถึงวิธีการตั้งราคา เจาของรานคน
ดังกลาวเลาวาราคาสินคาจะขึ้นอยูกับวาลูกคามาจากหมูบานไหน เพราะชาวมลายูมุสลิมนั้นเมื่อ
ไปซื้อของรานไหนแลวจะชวยไปบอกตอใหคนรูจักหรือคนในหมูบานเดียวกันมาซื้อรานดังกลาว
ดังนั้นจะตองจําใหไดวาหมูบานไหนขายราคาเทาไร หรืออาจถามวาคนที่แนะนํามาบอกวาซือ้ ไดใน
ราคาเทาไร สินคาบางอยางขายใหไปในราคาเทาทุนเพื่อมัดใจ แตจะไปเอากําไรจากสินคาอื่นๆ
ต อ ไป กลวิ ธี ก ารขายเหล า นี้ เ ป น รายละเอี ย ดที่ เ จ า ของร า นชาวจี น ใช ใ นการผู ก มั ด ใจลู ก ค า
นอกเหนือไปจากการบริการขนสงสินคาถึงรถ ทาทีที่กระตือรือรนและเปนมิตรแลว เจาของราน
ชาวจีนจะเปน ผูดูแลรานคาและสินคาดวยตนเองตลอดเวลา ตั้งแตรับสินคาเขาราน จาย-รับ-ทอน
เงินดวยตนเอง ดูแลลูกคาเอาของออกจากราน รานคนจีนสวนใหญลูกจางจะเปนผูดูแลลูกคา แต
การตอรองราคาจะตองผานการตัดสินใจของเจาของรานซึ่งตางจากรานคามลายูมุสลิมที่ลูกจางใน
รานมักจะตัด สินใจในเรื่องราคาได ผูศึกษาสังเกตวารานชาวมลายูมุสลิมหลายรานติดปายราคาไว
ที่สินคา ราคาที่ตอรองไดจะไมลดนอยลงจากปายราคามากนัก บางรานเจาของรานไมไดดูแลเรื่อง
การเงินอยางเครงครัดมากนักโดยลูกจางเปนผูรับ-จาย-ทอนเงินดวยตัวเอง
พัฒนาการสูก ารประกอบอาชีพคาขายของชาวมลายูมุสลิม
ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมักประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะเปน
คนทองถิ่นที่เปนเจาของที่ดิน แตดวยปตตานีในอดีตเคยเปนทําเลทองที่สงผลใหปตตานีเปนเมือง
ทาการคาทางทะเลที่สําคัญยุคหนึ่งในประวัติศาสตร คนมลายูมุสลิมสวนหนึ่งประกอบอาชีพ
คาขายทั้งคาขายภายในทองถิ่น และระหวางประเทศโดยการเดินเรือบรรทุกสินคาไปขายยังที่
ตางๆ
ชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางสวนใหญมีพื้นเพมาจากหมูบานตางๆในปตตานี
ดังที่เลามาแลวในบทที่ 2 เลากันวา บรรพบุรุษของคนกลุมนี้มีเชื้ อสายจีนจากสายตระกูลของ
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ลิ้มโตะเคี่ยมหรือบริวาร ดวยความที่มีเชื้อสายจีนจึงทําใหมีความสามารถทางการคาหรือเรียกกัน
วา “มีหัวทางการคา” ชาวมลายู-จีนมุสลิมกลุมนี้เดิมทีประกอบอาชีพคาขาย บางคนเคยเดินทาง
แลกเปลี่ยนคาขายโดยเรือจากปตตานี ไปมาเลเซีย ปนัง สิงคโปร บางคนเคยเดินทางไปไกลถึง
ซาอุดิอารเบีย บางคนเพียงคาขายอยูภายในหมูบาน นอกจากคาขายแลวชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้
ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคูกันไปดวย การที่มีบรรพบุรุษประกอบอาชีพคาขายทําใหมี
ฐานะดีกวาผูที่ทําการเกษตรเพียงอยางเดียว ดังนั้นเมื่อมีการจับจองที่ดินที่จะเปนยานธุรกิจใน
อนาคตคนกลุมนี้จึงมีโอกาสที่คอนขางดีกวาคนอื่นดวยมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะนํามาซื้อที่ดิน
เพิ่มเติม อีกทั้งการถายทอดความรูเกี่ยวกับการคามาสูลูกหลานทําใหลูกหลานกลาเขามาสูการทํา
ธุรกิจการคา
นอกจากนี้การศึกษายังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเขามาประกอบอาชีพคาขาย
จากการที่ ผู ศึ ก ษาได เ ข า ไปพบปะพู ด คุ ย กั บ ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ในย า นสายกลางสั ง เกตเห็ น ว า
ชาวมลายูมุสลิมที่เปนเจาของรานคาอายุเฉลี่ยประมาณ 35-55 ป หลายรานเจาของรานเปนญาติ
ผูพี่ผูนองที่อยูในวัยใกลเคียงกัน เจาของรานเหลานี้ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนอยางนอย สามารถพูดภาษาไทยไดอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับชาวมลายู
มุสลิมทั่วไป มีเพียง 2-3 คนเทานั้นที่พูดไทยไมชัดและไมสามารถอานภาษาไทยไดเลย แตอยางไร
ก็ดีสําหรับเจาของรานที่ไมสามารถอานไทยไดนั้นจะมีลูกๆที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษาที่ตองศึกษาภาษาไทยเปนวิชาบังคับจนสามารถอานออกเขียนไดมาชวยในการอาน
เอกสารใหฟง
เจ า ของร า นชาวมลายูมุ สลิม เติบ โตอยูใ นยา นสายกลางไดเ ห็น และเรี ย นรู ก ารทํ า
การคาของคนจีน อีกทั้งมีเพื่อนเปนคนจีนที่เติบโตมาดวยกัน บางคนเคยไปฝกงานในรานคนจีน
เจาของรานมุสลิมมีนคนหนึ่งเลาวา “เคยไปเปนลูกจางรานซอมจักรยานของคนจีน ไดเปนลูกจาง
คนจีนนี่เปนกําไรมาก คนจีนคาขายดีและฉลาด“
จากพื้นฐานครอบครัวทั้งความรูในเรื่องการคา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพของ
การเปนเจาของที่ดิน และการไดรับการศึกษาจนกระทั่งอาน เขียน ฟง พูด ภาษาไทยได ทั้งหมดนี้
ลวนเปนองคประกอบใหชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้เขาสูอาชีพการทําธุรกิจการคาในระดับเดียวกับ
คนจีนไดโดยไมยาก
ในปจจุบันคนมลายูมุสลิมกลุมนี้ไดชักชวนญาติพนี่ องใหเขามาประกอบอาชีพคาขาย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่กาํ ลังจะเปดรานในยานสายกลาง และกระจายอยูในพืน้ ที่อื่นๆของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
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เมื่อผูศึกษาถามถึงความหวังในอนาคตของลูกหลาน เจาของรานเกือบทั้งหมดตอบวา
อยากใหลูกหลานทําอาชีพคาขายตอไป เนื่องจากเปนอาชีพที่ดี ดวยทานนบีมูฮัมหมัดประกอบ
อาชีพคาขายเชนกัน อีกเหตุผลหนึ่งของเจาของรานมุสลิมมะฮฺคนหนึ่งคือ “อยากใหลูกสาวมาทํา
การคาตอไป การทําการคาดีสําหรับผูหญิง เพราะเราจะไดดูแลครอบครัวอยางใกลชิด”
การคาของชาวมลายูมุสลิม : ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาที่ยังคงรักษาความศรัทธา และความเครงครัดในหลัก
ปฏิบัติไดอยางเขมแข็ง ทั้งนี้สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนับไดวาเปน
ธรรมนูญชีวิต (code of life) นั่นหมายถึงหลักของศาสนาอิสลามนอกจากจะเปนหลักความเชื่อ
ยังเปนหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิต ครอบคลุมทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว การเมือง
สังคมและเศรษฐกิจ
ตามหลักศาสนาอิสลามสนับสนุนใหชาวมุสลิมทุกคนประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และ
อยูหางไกลจากภาวะหนี้สิน การทํางานเพื่อมีรายไดในการดํารงชีพไมไดเปนเพียงหนาที่ แตเปน
การทําความดีอันหนึ่ง ศาสนาอิสลามเคารพตอการทํางานทุกประเภทที่ทําใหมีรายได โดยที่งานนั้น
ตองเปนงานที่ไมผิดตอกฎหมายและหลักการทางศาสนา และตองนํารายไดสวนหนึ่งที่ไดมา
บริจาคดวย (Abdalati 1988:126) ดังที่มีในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน
บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคสวนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆ ของสิ่งที่พวกเจาได
แสวงหาไว และจากสิ่งที่เราไดใหออกมาจากดิน สําหรับพวกเจา และพวกเจาอยางมุงเอา
สิ่งที่เลวมาบริจาค ทั้งๆที่พวกเจาเองก็มิใชจะเปนผูรับมันไว นอกจากพวกเจาจะหลับตาใน
การรั บ มั น เท า นั้ น และพึ ง รู เ ถิ ด ว า แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ นั้ น เป น ผู ที่ ท รงมั่ ง มี ผู ท รงได รั บ การ
สรรเสริญ (2:267)

ตามศาสนบัญญัติ บุคคลที่ทํางานใหแกผูอื่น บริษัท หรือองคกรจะตองทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและซื่อสัตย ในสวนของผูที่ทําธุรกิจการคา ไมวาจะเปนการคาในรูปแบบใด การทํา
การค า อย า งซื่ อ ตรงและซื่ อ สั ต ย จ ะได รั บ อนุ ญ าตและความชื่ น ชมจากเอกองค อั ล ลอฮฺ (ซล.)
การ ฉอโกง ปกปดตําหนิของสินคา แสวงหาผลประโยชนจากความตองการของลูกคา ผูกขาด
และกักตุนสินคา ทั้งหมดลวนเปนบาปและผูที่กระทําจะไดรับการลงโทษตามศาสนบัญญัติ ทั้งนี้
ความซื่อตรงและความซื่อสัตยดังกลาวหมายรวมถึงเรื่องระบบการชาง ตวง วัด ในการทําการคา
ดวย (Abdalati 1988 :127-129) ตามที่มีบันทึกในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ซูเราะฮฺที่ 83 ดัล
มุฏ็อฟฟฟน ุซอฺที่ 30 (83:1-6)
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ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ
1. ความหายนะจงประสบแดบรรดาผูทําใหพรอง (ในการตวงและการชาง)
2. คือบรรดาผูที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม
3. และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งใหคนอื่นก็ทําใหขาด*
4. ชนเหลานั้นมิไดคิดบางหรือวาพวกเขาจะถูกใหฟนคืนชีพ
5. สําหรับวันอันยิ่งใหญ
6. วันที่มนุษยจะยืนตอหนาพระเจาแหงสากลโลก
*คือความพินาศของความวิบัติจงประสบแดบรรดาคนชั่วเหลานั้นที่ทําใหการตวงและ
การชั่งพรองไมเต็มตามจํานวนที่ไดตกลงกันไว ชนเหลานั้นก็คือเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งหรือ
ซื้อจากคนอื่น ก็จะเอาเต็มตามจํานวนหรือมากกวานั้น แตเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งหรือขาย
ใหแกคนอื่น พวกเขาก็จะทําใหพรองหรือขาดจํานวนลง
*บรรดาผูที่ทําใหการตวงการชั่งบกพรองลงนั้นไมรูมากอนเลยหรือวา พวกเขาจะถูกให
ฟนคืนชีพในวันที่ยากลําบาก วันที่นาหวาดกลัวและระทึกใจ คือวันที่มนุษยจะยืน ณ ทุง
มะฮฺชัรในสภาพเปลือยเทาเปลาเงียบสงบและถอมตัวตอหนาพระเจาแหงสากลโลก

การตอสูกับความฉอโกงและแสวงหาผลประโยชนในการคา หลักอิสลามสนับสนุน
การทํางานที่ถูกตองและซื่อสัตย หามการกูเงินและเก็บดอกเบี้ย แสดงใหเห็นวาคนมุสลิมเปน
เจาของสิ่งที่ตนเองหาไดจากการทํางานอยางชอบธรรม สวนการแสวงหาประโยชนจากความ
จําเปนของผูอื่นเปนสิ่งที่ผิดหลักศาสนา (Abdalati1988:127) ดังที่มีบันทึกในพระมหาคัมภีรอัลกุ
รอาน ซูเราะฮฺที่ 2 อัล-บะเกาะเราะฮฺ ุซอฺ ที่ 3 (2:275)
บรรดาผูกินดอกเบี้ยนั้น พวกเขาจะไมทรงตัว (หมายถึงทรงตัวในการดําเนินชีวิต)
นอกจากจะเปนเชนเดียวกับผูที่ชัยฏอนทํารายเขาทรงตัว (คนที่ถูกชัยฏอนทํารายนั้นจะมีสติ
ฟนเฟอน หรือเปนบา ดังนั้น การทรงตัวของผูที่กินดอกเบี้ยจึงประหนึ่งคนบา คือบาเงิน) พวก
เขากลาววาที่จริงการคาขายนั้นก็เหมือนการเอาดอกเบี้ยนั้นเอง และอัลลอฮฺนั้นทรงอนุมัติ
การคาขายและทรงหามการเอาดอกเบี้ย ดังนั้นผูใดที่การตักเตือนจากพระเจาของเขาไดมา
ยังเขา แลวเขาก็เลิก สิ่งที่ลวงแลวมาก็เปนสิทธิของเขา และเรื่องของเขานั้นยอมกลับไปสู
อัลลอฮฺ และผูใดกลับ (กระทํา) อีก ชนเหลานี้แหละคือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยูในนรก
นั้นตลอดกาล

ซูเราะฮฺที่ 2 อัล-บะเกาะเราะฮฺ ุซอฺ ที่ 3 (2:276)
“อัลลอฮฺจะทรงใหดอกเบี้ยลดนอยลงและหมดความจําเริญ และจะทรงใหบรรดาที่
เปนทานเพิ่มพูนขึ้น และอัลลอฮฺนั้นไมทรงชอบผูเนรคุณ ผูกระทําบาปทุกคน”
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บทบั ญ ญั ติ ข า งต น เป น ศาสนบั ญ ญั ติ ใ นพระมหาคั ม ภี ร อั ล กุ ร อาน สํ า หรั บ คนที่
ประกอบอาชีพทําการคา เจาของรานมลายูมุสลิมในยานสายกลางเลาวา การทําการคาเปนอาชีพ
ของทานนบีมุฮัมมัด คนทําการคาจึงไดเอาแบบอยางมาจากทานนบีดวย
เจ า ของร า นในสายกลางทั่ ว ไปเล า ว า ยึ ด หลั ก ในการทํ า การค า ตามคํ า สอนใน
พระมหาคัมภีรกุรอานคือ การบริจาคซะกาต* ซื่อสัตยตอลูกคาคือไมบอกราคาสูงกวาตนทุนมาก
เกินไป ไมกักตุนสินคา และไมกูเงินมาลงทุน เนื่องจากการกูเงินจะเกี่ยวของกับดอกเบี้ย นอกจากนี้
บางรานยังมีรายละเอียดที่แตกตางไปเชน เมื่อคนขายและคนซื้อตกลงกันในราคาที่พอใจทั้งสองฝาย
คนขายจะกลาวย้ําอีกครั้งวาจะขายของชิ้นนี้ในราคานี้ รับเงินและทอนเงินพรอมทั้งบอกราคาของ
จํานวนเงินที่ไดรับมา และจํานวนเงินทอน เพื่อยืนยันในความซื่อสัตยและราคาที่ทั้งสองฝายพอใจ
เจาของรานชาวมลายูมุสลิมหลายคนปฏิบัติตามหลักศาสนา และพึงพอใจกับรายได
ที่เจาของรานชาวจีนเห็นวาไมนาจะมีผลกําไรมากนัก โดยคนมุสลิมเหลานี้อธิบายวา คนมุสลิมเชื่อ
ใน “ริสกี” คือสิ่งที่พระเจาประทานให เพราะฉะนั้นจะขายของไดจํานวนมากหรือนอยลวนแตเปน
ริสกีจากอัลลอฮฺ (ซล.) ไมจําเปนตองแขงขันหรือขายตัดราคากับรานอื่น
ถึงแมเจาของรานสวนใหญจะยืนยันวาไดทําตามหลักศาสนาในการประกอบอาชีพ
การคา แตจากการสังเกตการณพบวาเจาของรานบางคนไดกูเงินจากธนาคารพาณิชยมาลงทุนใน
การทําการคา และกักตุนสินคา บางรานนําสินคามาขายเลหลังเพียงรานเดียว ซึ่งการกระทําเชนนี้
ทําใหเจาของรานคนดังกลาวไมเปนที่ชื่นชอบของเจาของรานชาวมลายูมุสลิมอื่นๆ ดวยเจาของ
รานคนอื่นมองการกระทําเชนนั้นวาเปนการตัดราคา ในเรื่องการกูเงินจากธนาคารมาลงทุน ดวย
ผูกูตองจายดอกเบี้ยใหกับธนาคารซึ่งเจาของรานคนที่กูยืมเงินทราบวาเปนการกระทําที่ขัดตอ
ศาสนบัญญัติ แตก็ไดอธิบายวาไมมีทางเลือกในการระดมเงินมาลงทุน อยางไรก็ตามในปจจุบัน
ไดมีการกอตั้งธนาคารอิสลามขึ้น เพื่อดําเนินกิจการดานการเงินของชาวมลายูมุสลิม ซึ่งเอื้อตอการ
ทําการคาหรือขยายกิจการการคาอยางถูกตองตามหลักศาสนาตอไป
*

ซะกาตแบงออกเปน 2 ประเภทใหญคือ ซะกาตมาลหรือซะกาตทรัพยสิน หมายถึง
การที่มุสลิมผูถือครองทรัพยสินตามพิกัดที่ศาสนากําหนดไวจนครบรอบ 1 ป หรือชวงระยะเวลา
หนึ่งจะตองจายทานบังคับใหแกมุสลิม 8 ประเภทดวยอัตราที่กําหนดไว ซะกาตที่สองคือซะกาต
ฟตเราะฮฺ หมายถึงการที่มุสลิมทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จะตองจายทานบังคับใหแกมุสลิม โดยใช
อาหารหลักของทองถิ่นบริจาคตามพิกัดที่ศาสนากําหนดไว ยังคงมีการบริจาคอีกประเภทคือ
ซะดะเกาะฮฺเปนทานไมบังคับ (เสาวนีย จิตตหมวด 2535:71-72)
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ผูศึกษาไดมีโอกาสอยูรวมในชวงเวลาที่มีการตั้งธนาคารอิสลามโดยธนาคารกรุงไทยที่
จังหวัดยะลา ในวันเปดธนาคารไดมีการจัดพิธีเปด โดยมีผูวาราชการจังหวัดและขาราชการชั้น
ผู ใ หญ ห ลายท า นมาร ว มในงาน นั ก ธุ ร กิ จ ชาวจี น ในยะลาหลายคนได รั บ เชิ ญ ให ไ ปร ว มงาน
ชาวมลายูมุสลิมสวนใหญใหความสนใจตอธนาคารอิสลาม แตบางคนยังคงลังเลตอความมั่นคง
ของธนาคารเนื่องจากเคยมีประสบการณไมดีตอธนาคารอิสลามโดยการดูแลของธนาคารอื่นที่เคย
ตั้งอยางไมเปนทางการ จากการสอบถามและสังเกตการณพบวาเจาของรานชาวมลายูมุสลิม
บางคนยังคงลังเลที่จะไปใชบริการธนาคารอิสลาม อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไปและทางธนาคาร
สรางความมั่นใจแกผูใชบริการ นักธุรกิจชาวมุสลิมมีแนวโนมที่จะมาใชบริการธนาคารทั้งเรื่องการ
ออมทรัพย และยืมเงินไปลงทุน
นอกจากนี้ชาวมลายูมุสลิมยังรับรูปแบบการระดมเงินจากชาวจีนมาปรับใช คือการ
เลนแชร การทําการคาของคนจีนไดเงินทุนสวนหนึ่งมาจากการเลนแชรซึ่งเปนระบบการระดมเงินที่
นิยมกันมาก ในชวงแรกชาวมลายูมุสลิมไมสามารถนําระบบนี้มาใชในการระดมเงินไดเนื่องจาก
ขัดกับหลักศาสนา ในเรื่องของดอกเบี้ย
อยางไรก็ตามชาวมุสลิมสวนหนึ่งไดรับเอาระบบนี้ไปใชในการระดมเงินเชนกัน แต
นําเอาไปปรับใหเหมาะสมกับหลักศาสนา โดยเลนแชรแบบไมเปย คือไมมีดอกเบี้ย วิธีการคือ
รวมกลุมกัน นําเงินมาวางรวมกันในแตละงวด แลวจับฉลากวาใครจะไดเงินไปในงวดนั้นๆ ซึ่งอาจ
เปรียบไดกับการระดมเงินและใหยืม หรือนับไดวาเปนการออมทรัพยรูปแบบหนึ่ง แตในความเปน
จริ ง ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ส ว นหนึ่ ง ยั ง คงเล น แชร ใ นแบบ “เป ย ” คื อ มี ก ารเสี ย และรั บ ดอกเบี้ ย
เชนเดียวกับการเลนแชรของคนจีน และสวนใหญที่เลนแบบนี้ มักจะเลนในวงที่มีคนที่ไมใชมลายู
มุสลิมรวมเลนดวย
ในยานสายกลางพบวาเจาของรานชาวมลายูมุสลิมไมนิยมเลนแชรกับเจาของรานคน
อื่นๆ แตมักเลนกันกับลูกจาง หรือญาติที่ทํางานอยูในรานเดียวกัน จํานวนเงินไมมากนัก และใช
ระยะเวลาไมนาน เนื่องจากลูกจางอาจลาออกจากรานเมื่อใดก็ได ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมา
ภายหลัง อยางไรก็ตามขณะที่ผูศึกษาลงไปเก็บขอมูลพบวาเจาของรานชาวมลายูมุสลิมในยาน
สายกลางกําลังชักชวนกันตั้งวงแชรโดยมีเจาของรานในยานสายกลาง และหนาสถานีรถไฟ ซึ่งรวม
แลวมีสมาชิกประมาณ 5 ราน และเปนการเลนแบบไมมีการเปย
สิ่งที่ชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางเครงครัดตามหลักศาสนามากที่สุดคือสินคาที่
นํามาขายจะไมเปนสินคาตองหามตามบัญญัติในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานและวจนะของทาน
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ศาสดา จากหนังสือกฎหมายอิสลามของมุนีร มุฮัมมัด (2521:18-24) สรุปถึงขอหามทางการคาไว
ดังนี้
1. การขายสินคากอนที่จะเปนเจาของโดยสมบูรณ
2. พันธบัตรของรัฐบาลหรือของธนาคาร หรือพันธบัตรเพื่อการลงทุน
3. การแลกเปลี่ยนสิ่งของชนิดเดียวกัน เวนแตวาจะมีจํานวน อัตรา คุณภาพ และ
ราคาเทากัน
4. การซื้อขายโดยไดกําหนดเงื่อนไขขัดกับ แนวทางแหงอั ลกุรอานและวจนะของทา น
ศาสดา
5. การซื้อขายสลากกินแบงหรือสิ่งอื่นใดที่มีสวนคลายคลึงกัน เพราะเปนการคลาย
กับการพนัน
6. การซื้อขายแบบผอนสง โดยที่ผูซื้อจะตองจายเงินเพิ่มสูงกวาราคาเงินสด เพราะ
เปนการคลายกับดอกเบี้ย
7. การขายของที่เลวโดยนําไปผสมกับของที่ดี
8. การขายลูกสัตวที่อยูในทองแม
9. การขายตัดหนาหรือตัดราคาผูอื่น
10. การขายองุนหรือสิ่งอื่นที่ผูขายทราบวาผูซื้อจะนําไปปรุงเปนเครื่องมึนเมา
11. การเหยียบเรือหัวแพ คือการเปนตัวแทนเกี่ยวกับการซื้อขายซึ่งเกือบไมตองลงทุน
ลงแรงแตประการใด
12. การขายสินคาที่กําหนดราคาตายตัว นอกจากวาการกําหนดสินคานั้นจะชวยใน
การกําจัดการกักตุนสินคา
13. การขายผลไมที่ยังอยูบนตน
14. การกักตุนสินคา
15. การคากําไรเกินควร
16. การขายสินคาตอใหผูอื่นกอนที่พอคาจะออกเดินทาง
17. การขายทาสีที่เปนนักรอง กลาวคือหญิงที่เปนนักรองในอดีตและมีความสามารถ
ในการขับรอง หากเจาของขายจะไดกําไรดี
18. การโกงตาชั่ง
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บทบาทขององคกรทางการคาตอปฏิสัมพันธของคนสองชาติพันธุ
องคกรที่เกี่ยวของกับการทําการคาที่กอตั้งโดยความรวมมือของผูประกอบการใน
จังหวัดยะลามีอยู 2 องคกรดวยกัน คือ หอการคาจังหวัดยะลา และชมรมธุรกิจการคามุสลิม
จัง หวัด ยะลาซึ่ ง ชมรมนี้ ได ปด ดํ า เนิ น การลงชั่ว คราวเมื่ อ ประมาณตน ป 2546 ด ว ยป ญหาการ
บริหารงานภายใน การศึกษาเกี่ยวกับองคกรทั้งสองแสดงใหเห็นถึงบทบาทขององคกรตอการทํา
การคา และการปฏิสัมพันธของทั้งสองชาติพันธุ
หอการคาจังหวัดยะลา
หอการคาจังหวัดยะลาตั้งขึ้นเมื่อป 2527 โดยการประสานงานระหวางหัวหนาพาณิชย
จังหวัดกับพอคาในจังหวัดยะลา โดยผูรวมกอตั้งในครั้งแรกนั้นเปนนักธุรกิจและพอคาชาวจีนทั้งหมด
หอการคาจังหวัดตั้งขึ้นมาดวยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการคา อุตสาหกรรมและการเกษตรภายใน
จังหวัดดวยการรวบรวมสถิติ เผยแพรขาวสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อให ผูประกอบการ
ในภาคตางๆ ไดรับรูขอมูลขาวสารอยางทันทวงที ประสานงานทางการคาระหวาง ผูประกอบการ
กับราชการ และชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
การบริหารงานภายในหอการคาจะมีการบริหารจัดการโดยประธานหอการคาและมี
คณะกรรมการที่ไดจากการเลือกตั้งของสมาชิกดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป ตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึง
ปจจุบันผูที่ดํารงตําแหนงประธานหอการคาคือพอคาชาวจีน คณะกรรมการสวนใหญเปนชาวจีน
เชน กั น ประมาณ 10 ป ที่ ผา นมาชาวมลายูมุสลิ ม เริ่ ม เข า ไปดํา รงตํา แหนง เป น คณะกรรมการ
หอการคาซึ่งคณะกรรมการหอการคาชาวมลายูมุสลิมคนนี้คือสมาชิกเครือญาติในสายกลาง และ
ตอมาเปนผูริเริ่มกอตั้งชมรมธุรกิจการคามุสลิมจังหวัดยะลาดวย นอกจากชาวมลายูมุสลิมจะเขา
มารวมเปนกรรมการแลว ในชวงเวลาดังกลาวผูประกอบการธุรกิจรานคาเริ่มเขามาเปนสมาชิก
หอการคาดวยเชนกัน
อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามเจา ของรานตางๆในสายกลางทั้ง ที่เปนชาวมลายูและ
ชาวจีนใหความเห็นตรงกันวาบทบาทของหอการคาจังหวัดยะลามีไมมากนัก เนื่องจากประธาน
และคณะกรรมการหอการคามีภาระหนาที่ตอกิจการการคาของตนเองจนกระทั่งไมมีเวลามา
ทํางานใหกับหอการคา ผูที่เปนสมาชิกจะไดพบเจอกันในการประชุมของหอการคาอยางนอยปละ
ครั้ง ตอมาภายหลังสมาชิกชาวจีนไมคอยเขาประชุม บทบาทตางๆของหอการคาจังหวัดจึงยิ่ง
ลดนอยลงไป
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ชมรมธุรกิจการคามุสลิมจังหวัดยะลา
ชมรมธุรกิจการคามุสลิมจังหวัดยะลาตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อป 2543 นายรุสดี
ภารวัณ ประธานชมรมอธิบายถึงการริเริ่มตั้งชมรมวา เนื่องจากยะลาเปนจังหวัดที่มีพอคามุสลิม
มากที่ สุ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ระดั บ กลางและระดั บ ล า ง
จึง ต อ งการให มี ช มรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การคา อุ ต สาหกรรรม การเกษตร และการท อ งเที่ ย ว
สรางเครือขายธุรกิจการคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมมือกันทางดานราคาไมใหตัดราคา
สิ น ค า กั น เอง ส ง เสริ ม ให แ ข ง ขั น กั น ในด า นการบริ ก าร เป น หน ว ยงานที่ ป ระสานงานระหว า ง
ผูประกอบการกับทางราชการ ใหความรูแนวทางการคาตามหลักศาสนาอิสลาม สนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมการกุศลและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมระบบประชาธิปไตย (เอกสารขอบังคับ
ของชมรมธุรกิจการคาจังหวัดยะลา ม.ป.ป.:1)
เมื่อแรกตั้งชมรมไดรับการตอบรับคอนขางดีจากชาวมุสลิมผูประกอบอาชีพคาขาย
โดยมีสมาชิกประมาณ 200 คน รวมถึงเจาของรานคาในยานสายกลางเกือบทุกรานเขารวมเปน
สมาชิก (มีเพียงรานเดียวที่ไมไดเขาเปนสมาชิก ซึ่งเจาของรานดังกลาวเลาวา “ไมมีใครชวนเขา
คงเห็นวาเราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจ”) ทางชมรมมีการจัดประชุมปละ 2 ครั้ง ในการประชุมเปดโอกาสให
ผูประกอบการตางๆมีโอกาสพบปะรูจักกัน แตเจาของรานชาวมุสลิมในยานสายกลางที่เปนสมาชิก
เลาวาชมรมไมไดเอื้อประโยชนในการทําการคาแตอยางใด อาจจะเอื้อประโยชนแกผูทําธุรกิจใน
ภาคอื่น “เวลามีงานก็ไปประชุมบาง แตไมทุกครั้ง สมาชิกทุกคนก็รูจักกันดีอยูแลว เพราะเปนญาติ
พี่นองกันทั้งนั้น” นอกจากนี้ที่ผานมาชมรมไดดําเนินงานสงเสริมการคาระหวางผูประกอบการใน
ยะลากับนักธุรกิจในมาเลเซียซึ่งไดพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดังกลาวมาก ตอมา
การดําเนินงานของชมรมเริ่มมีปญหาภายในสงผลใหชมรมตองปดลงชั่วคราวเมื่อประมาณตนป
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ดังนั้นในปจจุบันองคกรที่ตั้งขึ้นเพื่อธุรกิจการคาทั้งสองแหงไมไดมีบทบาททั้งทางดาน
ธุ ร กิ จ และสั ง คมต อ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ แต อ ย า งใด ในขณะที่ อ งค ก รที่ ไ ม ไ ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมบางสถาบัน รวมถึงการรวมกลุมอยางไมเปนทางการกลับมีสวนชวย
สงเสริมทางธุรกิจ การสรางเครือขาย และความสัมพันธของคนในทองถิ่นไดมากกวา เชนสมาคม
แซ มูลนิธิศาลเจา โตะแชรของชาวจีน มัสยิดของชาวมลายูมุสลิม แตการรวมกลุมและสถาบันทาง
สั ง คมเหล า นี้ ไ ม ส ามารถผลั ก ดั น ให เ กิ ด การปะทะสั ง สรรค สร า งเครื อ ข า ยการค า ระหว า ง
ผูประกอบการธุรกิจตางชาติพันธุได หากจะมีการรวมมือ การแนะนํา ชวยเหลือกันทางธุรกิจ
ระหวางคนสองชาติพันธุมักจะเกิดขึ้นดวยความสัมพันธสวนบุคคล
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ทัศนคติทางการคาระหวางชาติพันธุ
จากความเชื่ อ และหลั ก คิ ด ทางการค า รวมถึ ง ประสบการณ ที่ แ ตกต า ง เป น ผลให
แนวทางและวิธีทางการคาของชาวมลายูและชาวจีนแตกตางกัน ดวยความใกลชิดจากการทํา
การคาอยูในยานเดียวกัน ทําใหทั้งสองกลุมไดมีโอกาสพิจารณาถึงวิถีทางการคาซึ่งกันและกัน
จีนมองแขกคา
เมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมายานสายกลางยะลาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นดังที่ได
กลาวไวแลวในบทที่ 3 ดวยเรื่องการเขามาในพื้นที่การคาของชาวมลายูมุสลิม ทั้งที่เขามาเปดราน
เป น เจ า ของกิ จ การและทั้ ง ที่ เ ข า มาเป น ลู ก จ า งในร า นค า ปรากฏการณ เ หล า นี้ ล ว นสั่ น คลอน
ความรูสึกของชนกลุมนอยชาวจีนที่กุมพื้นที่เศรษฐกิจมาเนิ่นนานอยูไมนอย ตั้งแตอดีตคนจีนเปน
คนกลุ ม ใหญ ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ การค า ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต งานวิ จั ย ของฉวี ว รรณ
ประจวบเหมาะ (1980:66) ที่ตีพิมพในป 1980 เขียนเรื่องราวความสัมพันธของคน 3 ชาติพันธุใน
จังหวัดปตตานีวา เห็นไดชัดวาคนจีนเปนผูกุมอํานาจทางการคา กิจการของคนจีนมีตั้งแตขนาด
เล็กถึงขนาดใหญ ในขณะที่อาชีพเกษตรกรและประมงเปนของคนไทยและชาวมลายูมุสลิม
ในงานเดียวกันนี้ไดอางถึงงานของ Suhrke and Noble ป 1977 ชื่อวา Muslims in the
Philippines and Thailand ที่พูดถึงโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดวาอยูในมือของขาราชการ
ไทยพุทธ และนายทุนชาวจีน ทั้งที่ประชากรสวนใหญเปนมุสลิม (Chavivun Prachuabmoh
1980:68)*
พอคาคนจีนในยานสายกลางมองวาในขณะที่สภาพเศรษฐกิจของยะลาชวงที่ผานมา
ไมคอยดีเทาที่ควร คนอื่นๆไมกลาลงทุนทําธุรกิจ ชาวมุสลิมกลับเขามาเปดรานและขยายกิจการคา
*

นาสนใจวาขณะที่อํานาจทางการเมืองอยูในมือของคนไทย และอํานาจทาง
เศรษฐกิจอยูในมือของคนจีน ซึ่งคนสองกลุมนี้เมื่อวัดจากจํานวนประชากรเห็นวาเปนชนกลุมนอย
สวนชาวมุสลิมซึ่งเปนชนกลุมใหญกลับไมมีอํานาจในทางใดทางหนึ่ง งานวิจัยเกี่ยวกับชาวมลายู
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผานมาสวนใหญไดชี้ใหเห็นถึงอคติที่ชาวมุสลิมมีตอชนกลุมนอย
ที่กุมอํานาจทางการเมืองอยางคนไทย สวนความสัมพันธของคนมุสลิมกับชนกลุมนอยทีก่ มุ อํานาจ
ทางเศรษฐกิจมักไมเปนที่สนใจศึกษา ทั้งที่คูความสัมพันธดังกลาวก็เปนอีกคูความสัมพันธที่จะ
เติมเต็มภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต ปฏิสัมพันธของคนสองกลุมนี้นาจะ
บอกถึงแนวทางตลอดจนแนวโนมความสัมพันธของคนสองกลุมชาติพันธุในสังคมที่ดูเปนภาพที่
สงบนิ่ง ทามกลางความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต
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ในสายกลางมากขึ้น เพราะเหตุผลแรกคือไมตองเชาบาน เหตุผลที่สองที่ชาวมุสลิมกลาเสี่ยง
มาคาขายเพราะ “เจงก็ไมเปนไร ยังมีสวนยางมีสวนผลไม ถาขาดทุนก็ขายที่ดินมาลงทุนใหม คนจีน
อยางเราไมมี” เหตุผลที่สามคือปจจุบันชาวมุสลิมมีการศึกษาสูงขึ้น ทําใหสนใจทําการคามากขึ้น

ภาพที่13 ภาพลูกจางชาวมลายูมุสลิมกําลังขายของใหลูกคาชาวจีน

เจาของรานชาวจีนทุกคนเชื่อวาตอนนี้คนมุสลิมยังไมมีทางทําการคาสูคนจีนได แตอกี
5-10 ปขางหนานี้ คนจีนจะลําบากเมื่อมุสลิมเขามาทําธุรกิจมากกวานี้ เพราะถึงแมวิธีการจะสูคน
จีนไมไดแตดวยลักษณะที่โดดเดนในเรื่องความรักพวกพองมีสวนเอื้อในการทําธุรกิจของชาวมุสลิม
คนจีนหลายคนไดยกตัวอยางวา กอนที่คนมุสลิมจะมาซื้อของรานเรา เขาจะตองลองแวะไปดูของ
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รานมุสลิมดวยกันกอน หากพิจารณาตามหลักการของศาสนาเห็นไดวาการที่คนมุสลิมเลือก
ซื้อของจากรานคาชาวมลายูมุสลิมนั้นมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องขอหามและขอที่ควรหรือไมควรปฏิบัติ
ทางศาสนา การเลือกซื้อของรานคนมุสลิมดวยกันนาจะสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อวาจะไดสนิ คาที่
ไมขัดกับบทบัญญัติทางศาสนาอยางแนนอน แตจากการสอบถามลูกคาชาวมลายูมุสลิม ลูกคา
สวนใหญบอกวาเวลาที่จะซื้อของไมเคยเลือกวารานไหน ใครเปนเจาของ แตจะเลือกซื้อรานที่ราคา
ถูก และบริการดีมากกวา
คนจีนมองวาคนมุสลิมมีวิธีการคาขายที่ยังลาหลังคนจีนอยู ยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม
คือเมื่อมุสลิมจะทําการคาจะรวมกลุมกันหลายคน นําเงินมาลงทุนรวมกัน เมื่อไดผลประโยชนมาก
ขึ้นก็เริ่มขัดแยงกัน ในที่สุดจะแตกกลุมเลิกกิจการไป จุดนี้ในสายตาของคนจีนมองวาคนมุสลิมไม
มีความอดทนและไมวางแผนในระยะยาว นอกจากนี้คนมุสลิมมักทําการคาเลียนแบบกันไป เชน
ถามีการริเริ่มทําการคาสินคาอยางหนึ่งแลวประสบผลสําเร็จ คนที่จะมาลงทุนตอไปจะคาขาย
สินคาชนิดเดียวกัน การที่รานคาหลายรานคาขายสินคาชนิดเดียวกันเชนนี้ทําใหผูประกอบการ
ดังกลาวไมสามารถดําเนินกิจการคาไดในระยะยาว หลายครั้งที่รานคนมุสลิมตองปดกิจการไป
เพราะสาเหตุ ดัง กล า ว อีก ทั้ง คนจี น มั ก จะมองมุ สลิ มในลั ก ษณะที่ เ หมารวมว า เป น คนขี้เ กีย จ
ซึ่งอุปนิสัยนี้ไมเหมาะกับการทําการคาเปนอยางยิ่ง
คนมุสลิมที่คาขายมาดั้งเดิมก็มีทัศนคติบางอยางเหมือนคนจีนคือมองวาคนมุสลิม
รุนใหมที่เริ่มมาลงทุนทําการคาตอนนี้ยังขาดประสบการณ บางครั้งลงทุนไปขาดทุน อาศัยที่มี
กิจการอยางอื่นของทางบานเชนมีสวน มีที่ดินมาชวยเพิ่มทุนให
นอกจากนี้คนจีนมองวาคนมุสลิมคาขายของชนิดเดียวกันกับคนจีนแตขายในราคา
ที่ถูกกวาได ดวยการคิดตนทุนต่ํากวา กลาวคือมุสลิมไมไดคิดคาแรงในการทําการคาลงไปในราคา
สินคา เชนที่เจาของรานชาวจีนคนหนึ่งยกตัวอยางใหฟงวา “ซื้อของมา 100 บาท มุสลิมขาย 108
บาทได คนจีนไมไดอยางนอยตองไดกําไรรอยละ 10 อิสลามเขาไมตองคิดคาแรงคาเหนื่อย”
ในส ว นของการคิ ด คํ า นวณซึ่ ง เป น ความรู ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า การค า คนจี น นั้ น มี
เครื่องมือซึ่งเปนภูมิปญญาเฉพาะในการชวยคํานวณที่นําติดตัวมาจากเมืองจีนดวยคือ ลูกคิด
การใช ลูกคิดมีสวนชวยในการทําการคาของคนจีนเปนอยางมาก คนจีนมองวาสาเหตุที่ชาวมลายู
มุสลิมไมสามารถทําการคาในระดับเดียวกับคนจีนไดในอดีตเนื่องมากจากการขาดความรูทางการ
คํานวณ หญิงชราชาวจีนคนหนึ่งในยานสายกลางเลาเรื่องการซื้อขายของกับแมคาชาวมลายูมุสลิมที่
นําสินคามาขายในอดีตวา “เมื่อกอนเวลามีตลาดนัด 2 วัน เขา(ชาวมลายูมุสลิม) มาขายของกัน
เยอะ เขาคิดเงินไมเปน เราไปซื้อของตองใหเราคิดเงินให เราก็วางเงินทีละบาท ถาซื้อเยอะยิ่งคิดไม
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เป น กิ โ ลก็ ไ ม มี ซื้ อ ผลไม ก็ นั บ เป น ลู ก พวกแขกเขาไม รู ว า ลู ก ใหญ ลู ก เล็ ก ขายราคาต า งกั น ได
แตเดี๋ยวนี้เขาคาขายเกงมาก มีเครื่องคิดเลข เรียนหนังสือมากขึ้น เรียนภาษาไทยก็เลยคาขายเปน”
เครื่องคิดเลขจึงเปนเครื่องมือคิดคํานวณที่มีสวนชวยใหชาวมลายูมุสลิมกาวเขามาทัดเทียมชาวจีน
ในการทําการคาในปจจุบัน
คนจี น จึ ง มองว า ผู ที่ จ ะทํ า การค า แข ง กั บ คนมลายู มุ ส ลิ ม ได คื อ ผู ที่ ข ายสิ น ค า ที่
ชาวมลายูมุสลิมยังไมไดนํามาขาย ในขณะนี้เชน ขายเครื่องยนต เครื่องมือกอสราง รานถายรูป
เปนตน อีกทางหนึ่งคือยกระดับสินคามาขายสินคาที่มีคุณภาพราคาแพง เชนรานขายนาฬิการาน
หนึ่งของคนจีนไดปรับตัวจากที่ขายนาฬิกาทั้งที่ไมมียี่หอราคาถูก และมียี่หอราคาแพง มาเพิ่มการ
ลงทุนรับแตนาฬิกาที่มีคุณภาพราคาสูงมาขาย เพราะชาวมลายูมุสลิมยังคงไมสามารถลงทุน
ขนาดนั้นได
วิถีทางการคาของคนมุสลิมที่คนจีนมองเห็นสวนหนึ่งยืนยันใหเห็นถึงการที่คนมุสลิม
คาขายตามหลักการของศาสนาจริงเชน เรื่องการตั้งราคาสินคาที่คนจีนมองวาคนมลายูมุสลิมขาย
สินคาในราคาถูกเพราะไมไดคิดคํานวณถึงตนทุนอยางถี่ถวน แตในความเปนจริงตามหลักปฏิบัติ
ของอิสลาม การคากําไรเกินกวาที่ควรเปนเปนสิ่งตองหาม เปนตน
แขกมองจีนขาย
สวนคนมุสลิมที่ทําการคามองคนจีนที่ทําอาชีพเดียวกันวาคาขายเกง ขยันทํางาน มี
วิ ธี การทํ าการค าหลายอย างเช นการเอาใจลู ก ค า ด วยการแลกซื้ อ แถม หรื อบริ การส ง ของฟรี
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด การหมุ น เวี ย นสิ น ค า ได อ ย า งดี ตรงนี้ เ จ า ของร า นมุ สลิ ม คนหนึ่ ง เล า ว า
“เมื่อกอนรานขายมะมวงขางทางรถไฟเปนของคนจีน กะ (ภาษามลายู แปลวาพี่สาว) นั่งรถผานไป
กับแฟน ไมเคยเห็นมะมวงเนาสักลูกดูสดใหมนากิน ตอนนี้เปลี่ยนเปนคนอิสลามมาขาย กะยังบอก
แฟนวานาสงสาร คนขายเห็นมะมวงเนาเต็มเลย เขาหมุนเวียนสินคาไมเปน ไมรูวาคนจีนทําไดยังไง
”คนมุสลิมยังมองวาในการทําการคาของคนจีนนั้น คนจีนไดเปรียบอีกอยางคือพูดภาษามลายูได
การพูดภาษามลายูไดทําใหคนมลายูมุสลิมรูสึกวา “เปนพี่นองกัน” สวนคนมุสลิมพูดภาษาจีน
ไมได
เจาของรานมุสลิมคนหนึ่งบอกวาคนจีนคาขายแบบ “เห็นเงินเปนพระเจา” จริงจังกับ
การคามาก เราทําไมได เจาของรานคนนี้คือคนที่มีประสบการณถูกคนจีนตัดราคาในการขาย
สินคาชนิดเดียวกัน เลาถึงการ “เห็นเงินเปนพระเจา” ของคนจีนวา “คนอิสลามขายของอยางคน
จีนไมได เพราะคนจีนไมปลอยเลย เฝากลองเงิน เฝารานตลอดเวลา กินตรงโตะที่เก็บเงินนั่นหละ
สวนกะกับสามียังสลับกันไปนอนกลางวัน” “กะ” ยังเปรียบเทียบวิธีการทําการคาของมุสลิมกับคน
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จีนวา การคาของมุสลิมนั้นยึดวิถีตามศาสนบัญญัติคือหามกักตุนสินคา คนจีนกักตุนสินคาได ทํา
ใหคาขายไดดีกวา
ในงานเรื่อง Bangkok Muslims and the Tourist Trade ของชัยวัฒน สถาอานันท
(1991:100) มีบทสัมภาษณเจาของรานอาหารชาวมุสลิมที่นนทบุรี เจาของรานคนนี้เคยทํางานใน
รานอาหารจีนเปนเวลาสองป จากประสบการณเขาแสดงความคิดเห็นตอการทําธุรกิจของคน
ตางชาติพันธุวา “เมื่อคนไทยร่ํารวยจากการทําธุรกิจ เขาจะเลิกทํา สวนคนมุสลิมทําธุรกิจเพียงเพื่อ
ยังชีพ สําหรับคนจีนพวกเขาจะปรับปรุงธุรกิจใหดีขึ้นเสมอ แตเรา(คนมุสลิม)ภูมิใจที่จะพิสูจนวา
เราสามารถทําธุรกิจไดเชนกัน”
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ภาพที่14 ภาพลูกคาชาวมลายูมุสลิมกําลังซื้อผาจากรานของชาวจีน

จะเห็นไดวามุมมองของมุสลิมตอคนจีนในเรื่องการคาจะเปนทัศนคติในดานบวก
มากกวาดานลบ คนจีนเปนผูเชี่ยวชาญทางดานธุรกิจและนาที่จะนํามาเปนแบบอยางในความรูสึก
ของชาวมุสลิม แมกระทั่งเจาของรานอาหารขางตนยังเลือกที่จะหาประสบการณการทําธุรกิจจาก
รานของคนจีน ซึ่งปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นที่ยะลาอยางกวางขวางเชนกัน
ประธานชมรมธุรกิจการคามุสลิมจังหวัดยะลาเลาวา คนมุสลิมยังคงทําการคาสูค นจีน
ไมได ดูจากสมาชิกชมรมเปนเพียงนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หากพิจารณาจากสมาชิก
หอการคาจังหวัดจะพบวาธุรกิจขนาดใหญเปนของคนจีนทั้งหมด และธุรกิจขนาดกลางเปนของคน
จีนสวนใหญ ทั้งยังบอกวาการดําเนินการของชมรมในระยะแรกนั้น ผูดําเนินการไดขอคําแนะนํา
อยางไมเปนทางการจากนักธุรกิจชาวจีนบางคน อีกทั้งยังไดรับเงินสนับสนุนประมาณ 100,000
บาทจากนักธุรกิจชาวจีน
จากการพูดคุยกับเจาของรานที่เปนมุสลิมมะฮฺ 3 คนในเวลาที่ตางกัน ทั้ง 3 คนอายุ
ประมาณ 35 – 40 ป เปนมารดาที่มีลูกในวัยรุน พบวาทั้ง 3 มีทัศนคติบางอยางที่เหมือนกันใน
เรื่องการเลี้ยงลูก วาอยากเลี้ยงลูกใหไดอยางคนจีน ลูกของคนจีนเรียนสูง เกง มีอนาคตดี และรูจัก
ใชเงิน คนจีนสอนลูกไดดี ทั้งยังบอกวาปจจุบันนี้คนมุสลิมสอนลูกใหดูอยางคนจีน โดยเฉพาะใน
การทําการคา ทัศนคติอันนี้สะทอนออกมาใหเห็นชัดในเรื่องความนิยมสงลูกเขาเรียนในโรงเรียน
ยะลาบํารุงของเจาของรานคามุสลิมในสายกลาง รวมถึงความพยายามชักชวนและสนับสนุนให
ลูกเขามาชวยคาขายในรานเพื่อจะไดเรียนรูกิจการของครอบครัวตั้งแตยังเล็ก เชนลูกหลานชาวจีน
นอกจากทัศนคติในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ทั้งสองกลุมชาติพันธุมีตอกันแลว
ในทางปฏิบัติชาวมุสลิมและชาวจีนในยานตลาดมีชองทางในการผูกโยงสายสัมพันธระหวางชาติ
พันธุดวยตํานานของทองถิ่น การสรางปฏิสัมพันธในลักษณะเปนเพื่อนรวมอาชีพ เพื่อนบาน
ซึ่ ง เป น ความสั ม พั น ธ ข องคนใน(ย า น) ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนในกั บ คนนอกจะเป น
ความสัมพันธแบบนายจางและลูกจาง คนขายและคนซื้อ
ตํานานกับคัมภีร
ตํ า นานและคัม ภี รที่จ ะกล า วถึ ง ตอ ไปนี้มี ค วามสํ า คั ญ ในการบอกเลา และกํ า หนด
ความสัมพันธของคนในทองถิ่น กลาวคือตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งเปนตํานานที่แสดงถึง
การปฏิสัมพันธของชาวมลายูและชาวจีนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในสวนของคัมภีรคือ
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คัม ภี รอัลกุร อานซึ่ ง เป น ธรรมนูญแหง ชีวิ ต ของชาวมุ สลิม บทบัญญั ติใ นคัม ภีรจึง มีส ว นในการ
กําหนดความสัมพันธของชาวมุสลิมกับคนอื่นๆดวย
ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนีย่ ว:สายเลือดรวมมลายู-จีน สูอัตลักษณของของชาว
มลายูผูคาขาย
ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเปนตํานานของทองถิ่นที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน
อยางแพรหลาย ตํานานเรื่องนี้มีความสําคัญกับคนในทองถิ่นหลายประการดวยกันคือ ประการ
แรกประวัติความเปนมาของเจาแมผูเปนเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ที่คนในทองถิ่นใหความเคารพนับถือ
อยางมาก ประการตอมาเปนตํานานความสัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุในทองถิ่นคือชาวมลายู
มุสลิมและชาวจีน ซึ่งเปนที่มาของ “เชื้อสายกรือเซะ” ประการสุดทายคือเรื่องราวความเปนมาของ
ศาสนาสถานสําคัญสามแหงในเมืองปตตานี คือมัสยิดกรือเซะ สุสานและศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
นอกจากนี้ยังเปนเรื่องเลาถึงอาวุธโบราณที่ถูกโยกยายมายังกรุงเทพฯในสมัยตนรัตนโกสินทร
“กรื อ เซะ” รู จั ก กั น ดี ว า เป น ชื่ อ ของมั ส ยิ ด ซึ่ ง มี ป ญ หาทางประวั ติ ศ าสตร ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตรและสถาปตยกรรมอยางมาก* ในที่นี้จึงขอระบุที่ตั้งของมัสยิดกรือเซะอยางกวางๆวา
ในปจจุบันมัสยิดกรือเซะตั้งอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
มัสยิดสรางขึ้นเมื่อไรนั้นยังคงเปนปญหาที่ถกเถียงกันไมรูจบ จากประวัติศาสตรหลาย
สํานวนพอสรุปไดวามัสยิดกรือเซะสรางเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-23 คนทั่วไปในจังหวัด
ชายแดนภาคใตจะรูความเปนมาของมัสยิดกรือเซะตามตํานาน ตํานานที่วาคือตํานานที่เชื่อมโยง
ความเปนมาของสิ่งสําคัญ 3 อยางของเมืองปตตานี มัสยิดกรือเซะ เจาแมลิ้มกอเหนี่ยวและปน
ใหญพญาตานี เนื่องจากตํานานถูกเลาสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนเปนเวลายาวนาน
หลายชั่วอายุคน ประวัติศาสตรจากการบอกเลาจึงเลาตอและเผยแพรกันหลายสํานวน ในที่นี้จะ
กลาวถึงตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวที่เลาสืบตอกันมาของผูคนในทองถิ่น ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ในพงศาวดารปตตานี และประวัติเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวจากหนังสือสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
เนื่องจากตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวใน 3 สํานวนมีประเด็นที่นาสนใจแตกตางกันไป
กลาวคือ ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวที่บอกเลากันในทองถิ่น เปนตํานานที่คนในทองถิ่นรับรูและ
เลาสืบตอกันมาอยางกวางขวางมากที่สุด ถึงแมจะมีความแตกตางบางในรายละเอียดแตก็ไมได
*

อานเพิ่มเติมเรื่องความขัดแยงของขอมูลเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะไดใน “กรือเซะเวที
แหงการปะทะตอรองทางเอกลักษณครั้งใหมของชาวมุสลิม” ของชัยวัฒน สถาอานันท ในนิตยสาร
คดี ฉบับที่ 108 ปที่ 9 เดือนกุมภาพันธ 2537 หนา 94-108
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แสดงนัยยะสําคัญมากนัก เชน ความแตกตางเรื่องอาชีพหรือความถนัดของลิ้มโตะเคียม บางคน
เลาวาลิ้มโตะเคี่ยมปนทหารหรือขุนนาง บางคนเลาวาเปนชาง บางคนบอกวาลิ้มเตาเคียนเปน
พอคาแตทั้งหมดนี้มีบทสรุปที่วา เมื่อลิ้มโตะเคี่ยมมาถึงปตตานี ไดเขาทํางานกับเจาเมืองปตตานี
สมรสกับธิดาของเจาเมืองและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในที่สุด
ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในพงศาวดารเมืองปตตานีเริ่มเรื่องจากการกลาวถึงปนใหญ
และมัสยิดกรือเซะ เชื่อมโยงไปถึงนายชางผูสรางของสําคัญของเมืองปตตานี จนกระทั่งการปรากฎ
ตัวของนองสาวนายชางและ สาเหตุที่นองสาวของนายชางเปนเจาแมศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนในทองถิ่น
เคารพนับถือ ตํานานสํานวนนี้ถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งนาจะเปน
หลัก ฐานยืน ยัน ไดวา ตํา นานเจา แมลิ้ม กอเหนี่ย วเลา ตอ กัน มาเปน เวลากวา 100 ป และโดย
ธรรมชาติของพงศาวดารจะบันทึกแตเรื่องการเมืองการปกครองของเมืองตางๆ แสดงใหเห็นวา
ตํา นานเรื่อ งนี้เ ปนเรื่อ งที่นา สนใจและมีความสํา คัญตอคนในทองถิ่น มากพอที่ผูปกครองจาก
สว นกลางควรที่จ ะไดรับรูเพื่อทําความเขาใจคนในทองถิ่นนี้เอาไว เรื่องที่นาสนใจอีกเรื่องใน
ตํานาน เจาแมลิ้มกอเหนี่ยวสํานวนของพงศาวดารเมืองปตตานีคือ การอธิบายถึงตนกําเนิดของ
ชาวมลายู-จีน มุสลิมในหมูบานกรือเซะ วาเปนบุตรหลานที่สืบเชื้อสายมาจากลิ้มโตะเคียมนั่นเอง
ซึ่งในสวนนี้ตรงกับคําบอกเลาของคนในทองถิ่นที่อธิบายวาตนเองมีเชื้อสายจีน และเชื้อสายจีนที่
ติดตัวมานั้นจากบรรพบุรุษที่เปนที่รูจักกันดีในทองถิ่น นั่นคือลิ้มโตะเคี่ยม หรืออาจเปนเชื้อสายของ
บริวารของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวและลิ้มโตะเคียมที่เดินทางมาจากเมืองจีนดวยกันในครั้งนั้น
ประวัติเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวสํานวนจากหนังสืมสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว จัดพิมพขึ้นใน
ป 2544 โดยมูลนิธิปูชนียสถาน (เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว) ฝายสงเสริมการศาสนา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปตตานี เนื้อหาอางอิงจากหนังสือที่ระลึกงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในป 2527 และ
บทละครเรื่องเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวที่จัดทําขึ้นโดย วิทยาลัยครูยะลา (ในสมัยนั้นยังไมไดเปลี่ยนเปน
สถาบันราชภัฎ) ป 2527 เชนเดียวกัน ประเด็นที่นาสนใจในประวัติเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวสํานวนนี้คือ
หนังสือดังกลาวเปนหนังสือที่หาซื้อไดงายสําหรับผูที่ไปเยี่ยมเคารพสักการะศาลเจาและสุสานของ
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และเปนหนังสือที่หาซื้อไดงายสําหรับผูที่สนใจศึกษาประวัติเจาแมลิ้มกอ
เหนี่ยวดวย หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่จัดพิมพเมื่อ 2 ปกอน พบวาไมไดมีการกลาวถึงมัสยิดกรือ
เซะในประวั ติ เ จ า แม ลิ้ ม กอเหนี่ ย ว และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสาเหตุ ก ารฆ า ตั ว ตายของเจ า แม
ลิ้มกอเหนี่ยว ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเชื่อมโยงเรื่องราวการตายของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวกับประวัติ
มัสยิดกรือเซะครั้งหนึ่งเคยกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางชาวจีนกับขาวมุสลิมในทองถิ่น
ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวที่เขียนถึงในที่นี้จะเขียนถึงเฉพาะตํานานที่เลาสืบตอกันมา
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ในทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องราวที่ผูคนในปจจุบันทั้งคนจีนและมลายูในทองถิ่นรับรูและบอกเลาตอกัน
อยางแพรหลายมากที่สุด โดยมีเนื้อความดังนี้
เล า กัน ต อ มาวา ในอดี ตมี ช ายชาวจี นคนหนึ่ ง ชื่อ ลิ้ ม โต ะเคี่ ยมเดิน ทางมายั งเมื อ ง
ปตตานี ไดพบรักกับหญิงชาวปตตานีที่มีเชื้อสายเจาเมืองและแตงงานกัน ลิ้มโตะเคี่ยม
เปลี่ยนศาสนาเขารับนับถืออิสลาม ตั้งรกรากอยูที่ปตตานี ไดชวยงานการกอสรางมัสยิด
และปนใหญ ทางเมืองจีนนั้นลิ้มโตะเคี่ยมยังคงเหลือครอบครัวซึ่งประกอบไปดวยแม และ
นองสาว 1 คน ลิ้มโตะเคี่ยมเงียบหายมาอยูเมืองปตตานีเปนเวลานาน จนแมลมปวยและ
ตองการพบลูกชายคนเดียว ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งเปนนองสาวของลิ้มโตะเคี่ยมจึงรับอาสามา
ตามพี่ชายกลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวไดเดินทางขามทะเลมาจนถึงปตตานี ไดพบและขอให
พี่ชายกลับไปเยี่ยมแมซึ่งกําลังปวย แตลิ้มโตะเคี่ยมไมยอมกลับไป ดวยกําลังกอสรางมัสยิด
กรือเซะอยู ลิ้มกอเหนี่ยวเสียใจมากจนกระทั่งไปผูกคอตายที่ตนมะมวงหิมพานต (ซึ่งนํามา
แกะเปนรูปเคารพเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ในศาลเจาเลงจูเกียง) กอนตายไดสาปแชงใหมัสยิด
กรือเซะสรางตอไปไมสําเร็จ หากมีการสรางตอเติมเพิ่มขึ้นครั้งใดจะเกิดปรากฏการณ
ธรรมชาติฟาผาลงมาทุกครั้งไป สวนลิ้มโตะเคี่ยมเสียชีวิตในการสรางปนใหญ (ซึ่งปนใหญ
กระบอกหนึ่งที่ลิ้มโตะเคี่ยมสรางคือปนพญาตานี) เนื่องจากปนใหญกระบอกหนึ่งใชการ
ไมได ลิ้มโตะเคี่ยมไดไปทดลองยิงดวยตนเอง ปนเกิดระเบิดขึ้นทําใหลิ้มโตะเคี่ยมเสียชีวิต
ในการทดลองปนครั้งนั้น

เมื่อตํานานของทองถิ่นกลายเปนประวัติของโบราณสถาน และความเปนมาของแหลง
ทองเที่ยวในปตตานี ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวถูกเผยแพรในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ
อยางกวางขวางมากขึ้น สงผลกระทบตอความรูสึกของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีความภาคภูมิใจในมัสยิดเกาแกของตน โดยเฉพาะเรื่องราวคําสาปแชงของหญิงสาว
ชาวจีนที่ทําใหมัสยิดกรือเซะสรางไมเสร็จมาจนถึงปจจุบัน สงผลตอความรูสึกตอความสัมพันธ
ของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในทองถิ่นชวงระยะเวลาหนึ่ง ชาวมลายูมุสลิมคนหนึ่งไดแสดง
ความคิดเห็นวาตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวฉบับเพื่อการทองเที่ยวนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบาย
แบงแยกและปกครองของรัฐบาลไทยที่ตองการสรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นกับคนในทองถิ่นซึ่ง
เคยมีความสัมพันธที่ดีตอกันตลอดมา เมื่อกรมศิลปากรประกาศไมใหชาวมุสลิมเขาไปประกอบ
ศาสนกิจใดๆในมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ ชาวมลายูมุสลิมจึงไดรวมตัวกัน
ประทวงในป 2530 การประทวงดําเนินตอมาอีกเปนเวลา 3 ป แลวเรื่องราวดังกลาวไดเงียบหายไป
ในเรื่องนี้กลุมคนจีนคงตระหนักรูถึงความรูสึกไมดีที่อาจเกิดขึ้นระหวางชาวจีนและ
ชาวมลายู มุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ศาลเจ า เล ง จู เ กี ย งซึ่ ง เป น ศาลเจ า ที่ ป ระดิ ษ ฐานรู ป เคารพเจ า แม
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ลิ้มกอเหนี่ยวไดจัดพิมพหนังสือที่ระลึกงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวออกจําหนาย เลมที่จัดพิมพ
ลาสุดในป 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเปนภาษาไทย ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ
เห็นไดวาประวัติของเจาแมที่ถูกพิมพเผยแพรโดยศาลเจาเลงจูเกียงในป 2544 ไมมี
เนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับคําสาปแชงตอมัสยิดกรือเซะ เพียงแตมีรูปของมัสยิดกรือเซะในปกหนาดาน
ในโดยไมมีคําบรรยายเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะ ในเนื้อหาของประวัติเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเพียงแต
บอกวา ลิ้มเตาเคียนผูพี่ชายไดรับอาสาเจาเมืองปตตานีสรางมัสยิด และในตอนทายเรื่องราวได
จบลงดวยการที่ลิ้มกอเหนี่ยวหญิงสาวชาวจีนมีบทบาทชวยวงศตระกูลของเจาเมืองปตตานีรบกับ
กบฏโดยไมไดแบงแยกเชื้อชาติหรือศาสนาแตอยางใด
ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวทั้งสองสํานวนที่บันทึกเปนลายลักษณอักษร ตํานานเจา
แมลิ้มกอเหนี่ยวของพระยาวิเชียรคิรีที่บันทึกไวเปนพงศาวดารเมืองปตตานี แสดงใหเห็นวาตํานาน
ดังกลาวเปนตํานานที่รูจักและเลากันในทองถิ่นสืบตอมานับรอยปอธิบายถึงลูกหลานชาวมลายู
มุสลิมที่มีเชื้อสายจีนผสมอยู นอกจากนี้เห็นไดวาเรื่องราวของคําสาปแชงของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ตอมัสยิดยังไมไดปรากฎในบันทึกดังกลาว ไมมีตอนใดที่กลาวถึงมัสยิดกรือเซะเลย เรื่องราวของ
คําสาปแชงของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวปรากฎขึ้นในชวงใดไมแนชัด แตกลับกลายเปนเรื่องราวที่เลา
ตอกันอยางกวางขวางของคนในทองถิ่น ซึ่งแนนอนตํานานที่เกี่ยวกับคําสาปแชงยอมไมไดสราง
ความพึงพอใจใหกับชาวมลายูมุสลิมมากนัก โดยเฉพาะชาวมลายูที่ไดรับการศึกษาในระดับสูง
รวมทั้งที่อยูในแวดวงวิชาการ
ประธานชมรมธุรกิจการคามุสลิมจังหวัดยะลา อธิบายถึงคนที่ประกอบอาชีพคาขาย
ในจังหวัดยะลาวา “คนที่คาขายในจังหวัดยะลามีอยู 3 กลุม คือกลุมแรกเปนคนจีน กลุมที่สองเปน
อิ ส ลามที่ ม าจากป ต ตานี กลุ ม ที่ ส ามเป น คนไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามมี ภู มิ ลํ า เนามาจาก
นครศรีธรรมราช” สวนคนมุสลิมที่ทําการคาอยูในสายกลางประมาณรอยละ 90 เปนเครือญาติ
กัน ดังที่ไดอธิบายมาขางตน เจาของรานชาวมุสลิมรานหนึ่งที่อยูใกลบริเวณสายกลางแสดงความ
คิดเห็นวา “มุสลิมที่อยูฝงนี้ (ตลาดและสายกลาง) เปนมุสลิมที่เรียกไดวาเปนไฮโซ มุสลิมที่มาขาย
ของทําการคาสวนใหญมาจากปตตานี มุสลิมดั้งเดิมยะลาเปนพวกไอคิวต่ํา ทําการคาไมเปน
มุสลิมปตตานีเปนคนมีเชื้อสายจีนทําการคาเปน”
นอกจากนี้ยังมีคํายืนยันถึงเชื้อสายของตนเองอีกหลายครั้งโดยชาวมุสลิมที่ประกอบ
อาชีพคาขายในยานสายกลาง คนมุสลิมทั่วไป และคนจีน วาคนมุสลิมที่มาคาขายทั้งที่สายกลาง
และที่อื่นในยะลาสวนใหญเปนคนมุสลิมที่มาจากปตตานี มีเชื้อสายจีน ถาหากเปนมุสลิมที่สาย
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กลางเกื อ บทั้ ง หมดมี เ ชื้ อ สายกรื อ เซะ หรื อ ยะหริ่ ง สื บ เชื้ อ สายมาจากเจ า แม ลิ้ ม กอเหนี่ ย ว
ลิ้มโตะเคี่ยม หรือบริวารที่ติดตามมาจากเมืองจีน และดวยเชื้อสายจีนจากบรรพบุรุษนี่เองที่ทําให
รูจักทําการคาขายเปนมากกวาคนมลายูมุสลิมทั่วไป
คัมภีรอัลกุรอานกับความสัมพันธของเพื่อนบาน
ในสังคมหมูบาน คนในหมูบานสวนใหญอยูรวมกันเปนชุมชนเครือญาติ โดยเฉพาะ
พี่นองมักสรางบานในอาณาบริเวณเดียวกัน ความเปนเพื่อนบาน(Neighborhood) จึงไมมีบทบาท
สําคัญเทากับระบบเครือญาติ เพราะเพื่อนบานนับไดวาเปนญาติคนหนึ่ง แตในสังคมเมืองความเปน
เครือญาติไดเจือจางไปตามขนาดของพื้นที่ จํานวนประชากร และการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของ
เมือง ทําใหลักษณะความสัมพันธแบบเพื่อนบานเขามาแทนที่ระบบเครือญาติ การเปนพันธมิตรกัน
ระหวางเพื่อนบานมีสวนชวยสรางอัตลักษณและความมั่นคงปลอดภัยแกถิ่นที่อยูอาศัย (Guinness
1993: 318 อางจากSullivan 1990;Guinness 1986;Pinches 1987)
อยางไรก็ตาม เมืองยะลามีลักษณะเปนเมืองขนาดเล็ก ที่เปนศูนยกลางทางการคา
ของท อ งถิ่ น มี ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ อ ย า งใกล ชิ ด กั บ ชุ ม ชนต า งๆโดยรอบ จึ ง ยั ง คงมี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธทั้งสองรูปแบบผสมผสานกัน กลาวคือ ความสัมพันธภายในสังคมมุสลิมนั้น คน
มุสลิมยังคงความสัมพันธในระบบเครือญาติไวอยางเหนียวแนน เนื่องชาวมุสลิมนับญาติในแนว
กวางและนับญาติทั้งสองฝาย สมาชิกและเครือญาติของแตละครอบครัวจึงมีจํานวนมาก อีกทั้ง
นิยมที่จะประกอบอาชีพรวมทั้งตั้งหลักแหลงในภูมิลําเนาเดิมหรือพื้นที่ไมหางไกลจากเครือญาติ
และบรรยากาศความเปนมุสลิม สําหรับชาวมุสลิมในยานสายกลางมีเงื่อนไขอีกอยางที่ทําใหการ
ตั้งบานเรือนสัมพันธกับระบบเครือญาติ คือการที่กลุมเครือญาติเปนเจาของที่ดินแตดั้งเดิมใน
ยานสายกลาง
ในขณะที่คนจีนซึ่งเปนผูอพยพเขามาใหมนั้นนิยมการนับญาติทาง“แซ” ซึ่งไมใชญาติ
รวมสายเลือดเดียวกัน เพื่อใหมีจํานวนสมาชิกภายในกลุมความสัมพันธจํานวนมากขึ้น สวนคนจีน
ที่มาตั้งรกรากในพื้นที่มากกวา 2 รุ นแลว มั กจะมีเครือญาติรวมสายเลือดจํานวนมากอยูแลว
แต ลู ก หลานของคนจี น เหล า นี้ มั ก ไม ตั้ ง หลั ก แหล ง ประกอบอาชี พ อยู ใ นท อ งถิ่ น เดิ ม ด ว ยวุ ฒิ
การศึกษาระดับสูงตามการสนับสนุนการศึกษาของครอบครัว มีสวนชวยผลักดันใหลูกหลานคนจีน
เหลานี้ตองไปทํางานในเมืองที่ใหญกวาเมืองยะลา
สําหรับความสัมพันธระหวางชาติพันธุในยานการคาของยะลา ที่ผูคนตางชาติพันธุ
ตางอพยพเขามาอยูใหมเปนระยะๆเพื่อทําธุรกิจการคา ชาวจีนและชาวมลายูมสุ ลิมในยานสายกลาง
จึงสัมพันธกันในลักษณะความเปนเพื่อนบานมากกวาเปนเครือญาติ ชาวมลายูมุสลิมไดยดึ ถือหลัก
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ปฏิบัติตอความสัมพันธกับคนอื่นในรูปแบบตางตามหลักศาสนาอิสลาม ในพระคัมภีรอัลกุรอาน
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ที่ชาวมุสลิมพึงปฏิบัติตอเพื่อนบาน ซึ่งบทบัญญัตินี้เปน
สวนหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของชาวมุสลิมที่มีตอเพื่อนบานชาวจีนดวย
บทบัญญัติเรื่องการปฏิบตั ิตอเพื่อนบาน และเพื่อนตางศาสนา
เรื่องการปฏิบัติตัวและการเอาใจใสตอเพื่อนบานมีบัญญัติอยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน
และฮะดีษของทานศาสดา(ศ็อลฯ) ซึ่งอัลลอฮฺ (ซ.ล.) บัญชาไววา
และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค
และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาทั้งสองและตอผูเปนญาติที่ใกลชิด และเด็กกําพราและผูขัดสน
และเพื่อนบานใกลเคียง และเพื่อนที่หางไกล และเพื่อนเคียงขาง และผูเดินทาง และผูที่มี
มือขวาของพวกเจาครอบครอง แทจริงอัลลอฮฺไมชอบผูยะโส ผูโออวด (4:36 )

ทุ ก คนที่ มี บ า นอยู ข า งเคี ย งกั น ย อ มมี สิ ท ธิ ใ นการเป น เพื่ อ นบ า น ถึ ง แม ว า จะไม ไ ด
เกี่ยวของในการเปนเครือญาติ หรือมีศาสนาเดียวกันก็ตาม การปฏิบัติดีตอเพื่อนบานทั้งที่เปน
มุสลิมและไมไดเปนมุสลิมเพื่อเปนการใหเกียรติแกเพื่อนบานนี้เปนตัวอยางของขันติธรรมที่อิสลาม
สงเสริม และเพื่อการเผยแพรขันติธรรมถึงผูคนทั้งมวล นอกจากคําสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน นอกจากนี้ทานศาสดา (ศ็อลฯ) ยังไดกลาวถึงหลักปฏิบัติตอ
เพื่อนบานในรายละเอียดอีกหลายอยาง เชนการใหเกียรติ ไมทํารายหรือรบกวนเพื่อนบาน การเอา
ใจใส ต อ เพื่ อ นบ า น ถ า หากเพื่ อ นบ า นที่ อ ยู ใ นระยะที่ อ าจเดื อ ดร อ นจากกลิ่ น การปรุ ง อาหาร
ใหชาวมุสลิมคนนั้นเพิ่มปริมาณอาหารและนําไปใหแกเพื่อนบานดวย การเอื้อเฟอตอเพื่อนบานนี้
ไมไดจํากัดเพียงเพื่อนบานที่เปนมุลิมเทานั้นแตหมายรวมถึงเพื่อนบานที่ไมใชมุสลิมดวย “อัลลอฮฺ
มิไดทรงหามพวกเจาเกี่ยวกับรรดาผูที่มิไดตอตานพวกเจาเรื่องศาสนา และพวกเขามิไดขับไลพวก
เจาออกจากบานเรือนของพวกเจา ในการที่พวกเจาจะทําความดีแกพวกเขาและใหความยุติธรรม
แกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูมีความยุติธรรม” (60:8) และเพื่อนบานที่ชาวมุสลิมตองให
ความสําคัญกอน คือเพื่อนบานที่มีบานอยูใกลบานชาวมุสลิมคนนั้นมากที่สุด
คําสอนและหลักปฏิบัติตัวตอเพื่อนบานนี้มีสวนชวยกําหนดพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ
ของชาวมลายูมุสลิมตอเพื่อนบานทั้งที่เปนชาติพันธุและศาสนาเดียวกัน รวมไปถึงเพื่อนบาน
ต า งชาติ พั น ธุ ต า งศาสนาด ว ย เมื่ อ ผู ศึ ก ษาได สั ง เกตการณ ใ นย า นสายกลางนั้ น จะพบว า ใน
ชีวิตประจําวันของผูคนที่อาศัยอยูในยานสายกลางไมวาจะเปนชาวมลายูมุสลิม หรือชาวจีน เมื่อ
ปดรานแลวแตละครอบครัวก็จะทํากิจกรรมอยูในบานตนเอง โดยไมไดมีการเยี่ยมเยียนหรือพบปะ
กันระหวางเพื่อนบาน นอกจากในเวลาที่มีขาวคราวบางอยางที่ตองการเลาสูกันฟง ทั้งชาวจีนและ
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ชาวมลายูมุสลิมจะเดินไปหากันที่บานเชน เจาของรานทองชาวจีนคนหนึ่งเคยมีลูกจางหนาราน
เปนมุสลิมมะฮฺซึ่งรูจักกับเจาของรานชาวมลายูมุสลิมที่ตั้งรานอยูเยื้องกับรานทองดังกลาว ตอมา
หญิงสาวคนนี้ไดลาออกไปแตงงานกับเจาบาวชาวมุสลิมที่การศึกษาสูงและฐานะดี เจาของราน
ชาวมลายูมุสลิมไดรับทราบขาวจึงมาหาเจาของรานทองแลวเลาเรื่องราวของอดีตลูกจางของ
เพื่อนบานวาไดไปมีชีวิตครอบครัวที่ดี นอกจากการไปมาหาสูกันในเวลาที่มีขาวคราว เพื่อนบาน
ตางชาติพันธุจะไปเยี่ยมเยียนกันเมื่อไดทราบขาวการปวยไข งานฉลองแตงงาน และบางครั้งจะไป
รวมงานศพ แตดวยงานพิธีศพนี้เปนงานที่เกี่ยวของกับความเชื่อและศาสนาคอนขางมาก สําหรับ
ชาวจีนนั้นไมสามารถเขารวมงานศพของชาวมลายูมุสลิมได สิ่งที่สามารถทําไดคือฝากเงินรวม
ทําบุญ สวนชาวมลายูมุสลิมบางคนที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับคนตางศาสนาเปนการสวนตัวนัน้
อาจจะไปรวมงานดวย
เพื่อที่จะเห็นภาพความสัมพันธระหวาง “คนใน” ไดชัดเจนมากขึ้น ผูศ ึกษาไดจัดกลุม
ความสัมพันธของคนในออกเปน ความสัมพันธระหวางเจาของรานทีเ่ ปนคนชาติพนั ธุเดียวกันและ
เจาของรานทีเ่ ปนคนตางชาติพันธุเพื่อใหไดภาพของการปฏิสัมพันธที่ชดั เจนมากขึ้น
เจาของรานชาวมุสลิมกับเจาของรานชาวมุสลิม
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ว า เจ า ของร า นชาวมลายู มุ ส ลิ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในระบบ
เครือญาติ โดยมีการนับญาติกันเกือบทุกรานในยานสายกลาง เครือญาติเหลานี้มักจะเลาวาเปน
มลายูมุสลิมเชื้อสาย”กรือเซะ” และยืนยันวา “คนอิสลามที่คาขายในฝงตลาดมีเชื้อจีนทั้งนั้น”
แตตอมามีชาวมุสลิมจากที่อื่นเขามาทําการคาในสายกลาง จึงมีรานมุสลิม 2 รานที่ไมไดเปน
เครือญาติกันกับรานดั้งเดิม รานหนึ่งในสองรานเขามาเปดรานในยานสายกลางไดเพราะบิดาของ
เจาของรานคนปจจุบันเปนผูรวมบุกเบิกทําโรงไมรวมกับครอบครัวหนึ่งในกลุมเครือญาติขางตน
มารดาของเจาของรานดังกลาวจึงขอเชาบานในยานสายกลางเพื่อทําการคา ราคาคาเชารานจึง
ถูกกวาที่ควรจะเปน จนกระทั่งในปจจุบันรานคาแหงนี้ไดสืบทอดมาถึงรุนลูก และเจาของบานเดิม
ไดยกกรรมสิทธิ์บานใหหลานสาวคนหนึ่ง แตคาเชาบานยังคงไมเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเปนมา
รานคาที่เปนเครือญาติกันจะมีความรูสึกผูกพันกันมากกวา เจาของรานคาเหลานี้
โดยมากจะบอกไดวาสัมพันธเปนญาติกับรานอื่นอยางไร รานนี้นับเปนญาติฝายใดกับรานนั้น
ถึงแมบางรานจะเปนญาติหางๆ หรืออาจไมไดมีความสัมพันธกันทางสายเลือดเลย แตดวยรูจัก
และสัมพันธกันมาเนิ่นนานจึงยังคงนับวาเปนญาติกันอยู ญาติๆเหลานี้ไมคอยไดพบปะกันบอยนัก
เจาของรานมุสลิมหลายรานใหเหตุผลวา “เรามันคนคาขาย ไมมีเวลาไปนั่งคุยเลน” ดังนั้นจึงไดพบ
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เจอกัน เฉพาะในโอกาส “กิ น บุญ ”หรือ งานพิธี กรรมต า งๆเชน ฮารี รายอปอซอ (ตรุ ษอีดิ้ ลฟ ตรี )
ฮารีรายอฮัจยี (ตรุษอิดิ้ลอัฎฮา) มาโซะยาวี (ภาษามลายู แปลวาพิธีการขลิบอวัยวะเพศ) มาแกปูโละ
(ภาษามลายู หมายถึงงานแตงงาน) ในเวลาที่มีคนปวย* หรือในงานศพ งานเลี้ยงน้ําชาเพื่อระดม
เงินบํารุงมัสยิดหรือเพื่อใชเงินในการอื่นเปนตน พิธีกรรมเหลานี้เปนพิธีกรรมทางศาสนาที่มีบทบาท
แฝงนอกจากในเรื่องของความเชื่อแลวยังมีสวนชวยในการรวมคน สรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และตอกย้ําสํานึกทางชาติพันธุใหเขมแข็งขึ้น
รานคาอีก 2 ราน รานหนึ่งขายผาปาเตะและผาพื้นเมืองตางๆ รานอุไรเปดขายมา
ตั้งแตหลังไฟไหมจนถึงปจจุบันนับวาเปนรานเกาแกรานหนึ่งในสายกลาง เจาของรานเปนมุสลิม
มะฮฺ (หญิง ชาวมุสลิ ม) จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และอีกรานคือรา นเปน รานขนาด 2 หอง
(อาคารพาณิชยติดกันสองหลัง) มีผูประกอบการหลายคนมารวมกันเชาแลวกั้นแบงเปนพื้นที่ขนาด
เล็ก เปนรานยอยของเจาของแตละคน ซึ่งเจาของรานรายยอยเหลานี้เปนมุสลิมทั้งหมด
ในการทําการคาชาวมุสลิมในสายกลางไดแบงวิธีทําการคาออกเปน 2 แบบคือทํา
การคาตามแบบศาสนบัญญัติ และทําธุรกิจแบบสมัยใหม (แบบทุนนิยม เชนมีการกักตุนสินคาเพื่อ
เก็งกําไร) ชาวมุสลิมสวนใหญจะใหความนับถือกับผูที่ทําการคาในแบบแรกมากกวาแบบทุนนิยม
ผูศึกษาไดคุยกับเจาของรานชายมุสลิมคนหนึ่งบอกวารานของเขาทําการคาโดยยึดหลักศาสนา
บัญญัติ รานที่ตรงขามกัน(ซึ่งเปนรานมุสลิมเชนกัน)ทําการคาแบบ “ทุนนิยม” ไมยึดหลักศาสนา
ในวิธีการทําการคาที่แตกตางนี้ผูวิจัยพบวามีสวนสรางทัศนคติในทางลบตอเจาของรานที่นับถือ
ศาสนาเดียวกัน ตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธที่ไมราบรื่นของสองรานนี้ คือผูวิจัยได
บอกเจาของรานคนที่ยึดหลักการคาในศาสนบัญญัติวา ผูวิจัยคาดวาจะไปคุยกับเจาของรานตรง
ขามตอไป เจาของรานคนเดิมบอกวา “ไมตองไปคุยหรอกเขาไมมีการศึกษา ไปคุยกับรานโนน
ดีกวาคอนขางมีการศึกษาหนอย” และยังมีเจาของรานชาวมุสลิมรานอื่นๆพูดถึงรานดังกลาว
(รานที่ขายแบบทุนนิยม)ในทํานองกักตุนสินคา รวมถึงประธานชมรมธุรกิจการคามุสลิมเลาวา

*

ในกรณีที่มีคนปวย ชาวมุสลิมถือวาเปนโอกาสที่จะไดแสดงน้ําใจตอกัน สวนใหญจึง
ไมไดเพียงแตซื้อของไปเยี่ยมเยียน แตจะไปเฝาไขหรืออยูเปนเพื่อนญาติของผูปวยทั้งวัน หากเปน
ผูที่สนิทกันชาวมุสลิมที่เปนญาติหรือเพื่อนจะไปเยี่ยมทุกวัน เพื่อไดพูดปลอบใจ ใหกําลังใจโดย
หยิบยกเอาหลักคําสอนทางศาสนามาบอกกลาวกัน ดังนั้นจึงพบเห็นภาพชาวมลายูมุสลิมเปน
กลุมใหญคอยเฝาไขผูปวย 1 คนที่โรงพยาบาลตางๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
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“เจาของ รานเปนคนรุนใหม ทําธุรกิจทําลายสายกลาง ขายของเลหลัง ตัดราคาคนอื่น เปนหนี้ 5
ลานกวาบาทแลว เดี๋ยวก็ไปไมรอด”
อยางไรก็ตามความสัมพันธทางการคาไมไดเปนเรื่องของความขัดแยงเพียงอยางเดียว
แต มี ก ารช ว ยเหลื อ กั น ในระหว า งเครื อ ญาติ เช น เจ า ของร า นคนหนึ่ ง ต อ งการหารายได เ พิ่ ม
นอกเหนื อจากการขายสิ นคาในราน โดยคิดวาอยากลองทําอาหารหรื อขนมเพื่อส งออกไปขาย
ประเทศซาอุ ในชวงแรกไดทดลองทําพิซซาแลวนําไปใหญาติๆทั้งในยานสายกลาง และที่อื่นชวย
ชิมและติชม รวมทั้งหาคําแนะนําถึงชองทางในการสงออกตอไป จากการชิมครั้งแรกญาติหลายคน
ในสายกลางไดชวยอุดหนุนโดยการสั่งซื้อทั้งนําไปรับประทานภายในครอบครัวและซื้อแจกจายให
เพื่อนตอไปดวย
โดยรวมความสัมพันธระหวางเจาของรานชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางเปนไปใน
ลักษณะเครือญาติที่รูจักกันอยางดี แมไมไดไปมาหาสูกันมากนักดวยความจําเปนที่ตองเฝาราน
และดูแลกิจการตลอดทั้งวัน อยางไรก็ตามเครือญาติเหลานี้จะมีโอกาสพบปะกันในงานพิธีกรรม
สํา คั ญ ต า งๆ รวมทั้ ง เมื่ อ ครอบครั ว ใดครอบครัว หนึ่ ง เกิ ด ประสบป ญ หาหรื อ เจ็ บ ไข ไ ด ป ว ย แต
เนื่องจากการประกอบอาชีพเดียวกันและการเปนเพื่อนบานใกลชิดกันอาจกอเกิดความขัดแยงกัน
บางในบางครั้ง โดยเฉพาะรานที่ขายสินคาใกลเคียงกัน หรือชนิดเดียวกัน มีโอกาสที่จะเกิดความ
ขั ด แย ง กั น มากกว า ร า นที่ ข ายสิ น ค า ต า งชนิ ด กั น และการทํ า หรื อ ไม ทํ า การค า ตามหลั ก
ศาสนบัญญัตินั้นมีสวนในการสรางทัศนคติทางบวกและทางลบภายในกลุมเครือญาติเหลานี้ดวย
เจาของรานชาวจีนกับเจาของรานชาวจีน
เดิมคนจีนในยะลารูจักกันดีมาตั้งแตตนตระกูล เนื่องจากเปนชนกลุมนอยที่มีจํานวน
นอยที่สุดและตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกัน ภายหลังเมื่อการเดินทางสะดวกขึ้น มีคนจีนจากที่
อื่นยายมาอยูในยะลาอีกหลายครัวเรือน เมื่อจํานวนประชากรจีนเพิ่มมากขึ้น การจะทําความรูจัก
สนิทสนมกันอยางในอดีตจึงไมใชเรื่องงาย แตอยางนอยที่สุดคนจีนในยะลาจะรูจักกันในลักษณะ
“คุนหนา”
คนจี น ส ว นใหญ ที่ อ ายุ 45 ป ขึ้ น ไป เมื่ อ พบปะกั น ตามที่ ต า งๆ จะสนทนากั น ด ว ย
ภาษาจีน เจาของรานคาเมื่อขายของใหลูกคาชาวจีนก็จะใชภาษาจีน แตสําหรับคนที่อายุต่ํากวา
45 ปลงมา ใชภาษาไทย ซึ่งอาจเปนภาษาใต สวนเด็กรุนใหมจะใชเพียงภาษาไทยกลาง คนรุนนี้
ยังคงฟงและเขาใจภาษาจีน ที่ใชในครอบครัวได แตนอยคนที่จะใชสนทนาได สวนภาษาใตก็
เชนกันคือฟงเขาใจ แตไมสามารถพูดได
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นอกจากโอกาสที่คนจีนไดพบเจอกันในการประชุมของสมาคมแซตางๆ คนจีนยังมี
โอกาสที่ไดพบเจอกันหลายครั้งใน 1 ป ในงานพิธีกรรม เชนงานแตงงาน งานศพ และงานประจําป
ของศาลเจาจีน งานแตงงานของคนจีนมักจัดงานเลี้ยงที่โรงแรม การเชิญแขกมาในงานนอกจากจะ
เชิญแขกที่รูจักกันเปนการสวนตัวแลว บางครั้งจะเปนแขกที่มาเปนตัวแทนของสมาคมแซดวย
คนจีนในยานสายกลางมักจะเชิญเพื่อนบานที่เปนชาวมุสลิมไปรวมในงานแตงงานดวยและจะมี
การจัดโตะอาหารอิสลามแยกตางหากสําหรับแขกชาวมุสลิม
งานศพของคนจีนจะจัดที่มูลนิธิศาลเจาแมลิ้ มกอเหนี่ ยว* หรือที่คนจีนเรียกกันวา
“เซียงตึ้ง” สําหรับคนจีนไหหลําจะนําศพไปตั้งที่ศาลเจาแมทับทิม คนจีนจํานวนไมมากจะทําพิธศี พ
ที่ วั ด ไทย ในงานศพของคนจี น แทบไม มี ค นมุ ส ลิ ม มาร ว มพิ ธี เ ลย มุ ส ลิ ม ในย า นตลาดบางคน
อาจฝากเงินมารวมในงานศพ
งานประจําปของแตละศาลเจาจะเปนอีกงานที่ทําใหคนจีนมีโอกาสมาพบปะกันซึ่ง
ใน 1 ปจะมีงานอยางนอย4ครั้ง หมุนเวียนกันไป คนจีนจะไดมีโอกาสพบปะและทําบุญรวมกันใน
พิธีกรรมนี้ บางไดไปกินเจ บางไปชวยงานศาลเจา จะเห็นไดวาประเพณีเหลานี้ไมไดเปนเพียง
ประเพณีทางความเชื่อ แตมีบทบาทในการสืบทอดประเพณีที่ชวยสรางสํานึกทางชาติพันธุและ
ชวยประสานความสัมพันธของชาวจีนในสังคมเมืองที่ไมใหญมากนักเชนเมืองยะลา
นอกเหนือจากการพบปะกันตามวาระโอกาสขางตนแลว แมบานชาวจีนยังมีโอกาสได
พบปะกับคนจีนดวยกันในเวลาที่ไปจับจายซื้อของทั้งที่ตลาดและรานคาตางๆ ซึ่งเปนโอกาสที่จะ
ไดรับ-สงขาวสารตางๆที่ทําใหคนจีนรับรูถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางรวดเร็ว ผูศึกษา
มีโอกาสสังเกตการณอยางมีสวนรวมในรานคาแหงหนึ่งเปนเวลาหลายวัน พบวาเจาของรานคามี
บทบาทที่ชวยรับและกระจายขาวสารสูชุมชน จากการที่มีลูกคาสักคนเขามาแลวเลาเหตุการณที่
*

มีการประกอบพิธีกรรมทั้งในทางพุทธศาสนา คือนิมนตรพระภิกษุมาสวดพระ
อภิ ธ รรมทุ ก คื น และมี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมตามประเพณี จี น ในวั น สุ ด ท า ย คื อ ทํ า กงเต็ ก ส ง
วิญญาณผูตายสูสรวงสวรรค ทําบุญอุทิศสวนกุศลเพื่อใหผูตายนําติดตัวไปใชในโลกหลังความ
ตาย บางศพที่มีฐานะดี ลูกหลานจะจัดใหมีการรองเพลงจีนโดยนักเรียนจากโรงเรียนยะลาบํารุง
เพื่อแสดงการไวอาลัยแกผูตาย สุดทายจะเปนพิธีเคารพศพของสมาคมและองคกรตางๆที่เจาภาพ
บริจาคเงินให องคกรเหลานี้ไมใชมีเพียงสมาคมจีนเทานั้น แตมีทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน ซึ่ง
ตัวแทนองคกรเหลานี้จะตองมาเคารพศพผูตายตามแบบจีน หลังจากเสร็จพิธีจะมีการแหศพใน
ระยะทางไมไกลมากนัก แลวจึงนําศพขึ้นรถเพื่อไปฝงหรือเผาตามแตการตัดสินใจของลูกหลาน
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เกิดขึ้น และเมื่อลูกคาคนตอมาเขามาจะมีการบอกเลาและถกเถียงถึงเหตุการณนั้นตอไป ครั้งหนึ่ง
มีเหตุการณการยิงครูใหญของโรงเรียนแหงหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งยังไมไดมีออกขาวทาง
สื่อตางๆแตอยางใด แตเรื่องนี้นับเปนขาวใหญประจําวันที่รานคาแหงนั้น มีการบอกเลาแลกเปลีย่ น
ขอมูลที่รูกันมาระหวางเจาของราน ลูกจาง และลูกคากันตลอดทั้งวันและอีกหลายวันตอมา
สวนเจาของรานฝายชายจะมีโอกาสพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันที่
รานน้ําชาในตอนเชา และรานอาหารเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค หรืองานเลี้ยงโตะแชในตอนเย็นของบาง
วัน เจาของรานบางรานจะมีโอกาสพบปะกันมากขึ้นจากการไปเลนกีฬาและออกกําลังกายรวมกัน
ถึงแมยะลาจะมีลักษณะเปนเมือง แตดวยเปนเมืองขนาดเล็กผูคนจึงมาใชพื้นที่ตลาด
พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมรวมกัน ทําใหมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยน
ปะทะสังสรรคกัน ขาวคราวเกือบทุกขาวของคนจีนจึงมักเปนที่รับรูกันอยางกวางขวางในกลุม
คนจีนดวยกัน
เจาของรานชาวจีนกับเจาของรานชาวมุสลิม
เจาของรานในสายกลางมีความสัมพันธกันในลักษณะของเพื่อนบาน ในความเปน
จริงเจาของรานในสายกลางทุกคนรูจักกันหมด และสวนใหญไมไดรูจักกันเพียงรุนเดียวแตรูจักกัน
มาตั้ ง แต รุ น แม รุ น ยาย ส ว นความสนิ ท สนมมากน อ ยนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความสั ม พั น ธ ส ว นบุ ค คล
เนื่องดวยการประกอบอาชีพคาขายที่จําเปนตองอยูเฝารานตลอดทั้งวัน ทําใหไมสามารถออกไป
พบปะสังสรรคกันได แตเมื่อพบเจอกันโดยบังเอิญก็มีการทักทายปราศรัยกันอยางดี เมือ่ มีรา นใหม
เขามาตั้งก็จะรูจักกันโดยการบอกเลาตอๆไป สวนขาวคราวความเปนไปของรานในยานสายกลาง
จะถูกเลาตอกันไป อาจเลาจากบานที่ติดกันไปสูอีกบานที่ติดกันอีกดานหนึ่ง
กรณีที่มีการเจ็บปวยของเพื่อนบาน ทั้งชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนถือวาเปนหนาที่
ของเพื่อนบานที่จะตองไปเยี่ยมเยียนกัน โดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิมจะเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมาก เจาของรานเปนมุสลิมมะฮฺคนหนึ่งเลาวา ปกติเวลามีใครปวยก็ไปเยี่ยม “แตถาเปนคน
จีนก็ไดแตเอาของไปให พูดคุยกันเรื่องปวยไมเขาใจ เพราะจะไปบอกวาถึงเวลาจะตายก็ตองเตรียม
ตัวใหพรอม ตองยอมรับความเจ็บไขไดปวย ไมไดเลย คนจีนจะโกรธเอา คนจีนจะชอบใหบอกวา
แข็งแรงๆ และอายุยืน บอกวาพระเจาดลบันดาลก็ไมได พูดกับเขาเขาก็ดูถูกเรา เรื่องหมอบานก็
เหมือนกัน เขาวาโง ปลอยใหรักษาหมอบาน” เจาของรานคนดังกลาวยังอธิบายย้ําตอไปวาเขาใจ
กันไดยาก สวนเจาของรานชาวมุสลิมอีกคนเลาใหฟงวา “ถาใครแถวนี้เจ็บไขไดปวยก็จะไปเยี่ยม
กัน ตอนที่กะ (กะแปลวาพี่สาว) ไมสบายเขาโรงพยาบาลเพื่อนบานก็ไปเยี่ยม (เพื่อนบานของกะ
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เปนคนจีนสวนใหญ) แบ (แบแปลวาพี่ชาย)เขาโรงพยาบาลคนแถวนี้ (ซึ่งสวนใหญเปนคนจีน,
ผูศึกษา)ก็ไปเยี่ยม”
คนจี น ที่ ทํ า การค า ส ว นใหญ ใ นย า นตลาดขณะนี้ ส ามารถพู ด ภาษามลายู ไ ด
ดวยตระหนักดีวาลูกคากวารอยละ 80 เปนชาวมลายูมุสลิม แตจะสามารถพูดไดมากนอยตางกัน
ไปตามที่ตั้งของราน กลาวคือ เจาของรานที่ขายของที่ตลาดเกาจะพูดภาษามลายูไดเกือบจะ
เทียบเทาเจาของภาษา เมื่อขามฝงทางรถไฟมาเจาของรานฝงตลาดพูดภาษามลายูไดเพีย ง
ในการทําการคาและที่ใชในชีวิตประจําวันเล็กๆนอยๆ สวนชาวมุสลิมที่เปนเจาของรานคาสวน
ใหญเปนชาวมุสลิมที่มีระดับทางการศึกษาคอนขางสูง เขาใจภาษาไทยและพูดภาษาไทยไดอยาง
ชัดเจน แตภาษาหลักที่ใชคือภาษามลายู คนมุสลิมไมสามารถพูดภาษาจีนได ซึ่งมุสลิมบางคนที่
ทําธุรกิจการใหความเห็นวาเปนเรื่องที่เสียเปรียบ ถาหากพูดภาษาจีนไดการทําการคากับคนจีนก็
จะงายขึ้น อีกทั้งมองวาคนจีนมีความทันสมัยในการทําธุรกิจมากกวาดวยไดทราบขอมูลขาวสาร
จากการอานหนังสือพิมพจีนหรือดูขาวภาคภาษาจีน ซึ่งทําใหมีทราบขอมูลระดับนานาชาติอยาง
รวดเร็ว อยาไรก็ตามเมื่อเพื่อนบานในยานสายกลางพบเจอกันจะไมสื่อสารกันดวยภาษามลายู
แตจะใชภาษาไทยในการพูดคุยกัน
เจาของรานทั้งชาวมุสลิมและชาวจีนจะไปมาหาสูกันในบางวาระเชนงานเปดราน
งานแตงงาน งานศพ และเมื่อมีใครเจ็บปวย งานเปดรานใหมจะเปนงานที่ทําใหคนในสายกลาง
ไดมีโอกาสพบปะกัน ซึ่งก็ไมไดเกิดขึ้นบอยนัก เจาของรานอื่นๆจะนําดอกไมไปให ไดพูดคุยทํา
ความรูจักกัน ไดดื่มน้ําชากัน ในงานแตงงาน งานแตงงานของชาวมุสลิมมักจัดที่บาน และชาวจีน
มารวมไดโดยไมมีขอหามใดๆ สวนงานแตงงานของชาวจีนนั้นมักจัดที่โรงแรม ถาหากเจาภาพจัด
โตะสําหรับมุสลิม เพื่อนบานชาวมุสลิมก็ยินดีที่จะไปรวมงาน งานศพเปนงานที่ชาวมุสลิมไม
สามารถไปรวมได แตก็จะฝากเงินทําบุญ บางครั้งก็ไมทราบเพราะเพื่อนบานบางคนไมไดบอก เชน
มีรานหนึ่งเปนรานคนจีน มารดาของเจาของรานเสียชีวิต เจาของรานนี้ไมไดบอกรานตรงขามที่
เปนชาวมุสลิม เจาของรานตรงขามทราบวามารดาของเพื่อนบานเสียชีวิต 3 เดือนตอมา เมื่อถาม
ถึ ง อาการป ว ยของผู ต ายด ว ยเข า ใจว า ยั ง ป ว ยอยู ซึ่ ง ในกรณี เ จ า ของรา นชาวมุ ส ลิม รู สึ ก ว า น า
เสียดายที่ไมทราบจึงไมไดทําบุญ
ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อของชาวจีนไมไดมีขอหามหรือขอจํากัดใดๆในการรวมพิธีกรรม
ของศาสนาอื่นๆ ทําใหชาวจีนสามารถเขารวมพิธีกรรมหรืองานบุญของชาวมุสลิมไดมากกวาชาว
มุสลิมมารวมพิธีกรรมของคนตางศาสนา ซึ่งขอจํากัดในการรวมพิธีกรรมตางศาสนาความเชื่อของ

183
ชาวมุสลิมนี้บางครั้งกอใหเกิดความรูสึกในดานลบของคนตางศาสนา เชนจะมีคําพูดวา “ทีเวลา
งานเขารับเงินทําบุญของเราได แตงานเราทําบุญไมได ไปไมไดเพราะผิดหลักศาสนา”
ปฏิสัมพันธระหวางเจาของรานที่ขามชาติพันธุไมไดเปนไปดวยดีเสมอไป มีบางครั้งที่
เจาของรานมุสลิมพบกับประสบการณที่ไมดีนักในการสนทนา เชน เจาของรานหญิงชาวมุสลิมเลา
วา เจ า ของรา นหญิ ง ชาวจี น คนหนึ่ง มาคุย กับ เธอและบอกวา อยากเปน เพื่ อ นกั บ เธอ ชอบเธอ
เธอนิสัยดี แตมีคนเตือนวา “อยาไปคบกับพวกแขก” และลูกจางคนหนึ่งในรานของคนจีนมาเลา
ใหเจาของรานมุสลิมคนเดียวกันนี้วาเจานายของเธอบอกเธอวา “พวกแขกไวใจไมได” เจาของราน
มุสลิมคนนั้นบอกวา “อยากจะถามเขากลับไปวาคนจีนดีหมดเหรอ แลวพวกเราไวใจไมไดตรงไหน
แตก็ไมไดถาม เพราะบานอยูแวดลอมดวยคนจีนจึงไมควรมีปญหา” สวนเจาของรานคนจีนคน
หนึ่งที่รานดานซายติดกับรานชาวมุสลิม และรานดานขวาติดกับรานชาวจีน ทั้ง 3 รานเปดขายของ
มาในเวลาใกลเคียงกัน เมื่อผูวิจัยขอใหชวยแนะนําวาควรไปคุยกับใครตอไป เจาของรานตอบวาไป
คุยกับเฮียกุย (ชื่อสมมติของเจาของรานคนจีนที่อยูดานขวา) ดีกวา เมื่อผูศึกษาถามถึงรานติดกัน
อี ก ร า น เจ า ของร า นคนเดิ ม ตอบว า “ไม ค อ ยสนิ ท ไปคุ ย กั บ เฮี ย กุ ย ดี ก ว า เขาดี มี ค วามรู เ ยอะ”
อีก ประสบการณ ข องเจ า ของร า นชาวมุ ส ลิ ม อี ก ร า นคื อ ร า นคนจี น ร า นหนึ่ ง ซึ่ ง ขายสิ น ค า ชนิ ด
เดียวกันกับเธอ มักจะเฝาดูเวลาลูกคาเขารานเธอ เมื่อลูกคาออกจากรานเธอ แลวเดินผานไปราน
นั้น เจาของรานนั้นจะขอเปดถุงดูและถามลูกคาวาซื้อมาในราคาเทาไร บางทีก็จะขายใหใน
ราคาที่ ต่ํากวารานเรา” แตเจาของรานก็บอกวา “แตกะวาไมไดเกี่ยวกับเขาเปนจีน แลวเราเปน
มุสลิม แตนาจะเกี่ยวกับเราขายของแบบเดียวกัน”
อยางไรก็ตามความสัมพันธสวนใหญดําเนินไปดวยดีไมวาตางฝายจะมีทัศนคติตอกัน
อยางไร เพราะที่สําคัญกวานั้นคือผลประโยชนทางการคา เจาของรานชาวมุสลิมในสายกลางบอก
วามีเพื่อนเปนชาวจีนมากกวาคนไทย เพราะคนไทยเปนขาราชการและทํางานบริษัท เขาก็อยูสวน
เขาไป และแถวนี้ก็มีแตคนจีน ความสัมพันธของเขากับเพื่อนบานชาวจีนเปนไปดวยดี เพราะ
“เราทําการคา” บางคนยังบอกวา รูสึกไวใจคนจีนมากกวาคนไทย เพราะคนไทยเปนขาราชการ
คนจีนนั้นไมเคยกดขี่อะไรคนมุสลิม
ความสัมพันธระหวาง “คนใน” กับ “คนนอก”
ในยานสายกลางซึ่งเปนยานการคาแหงหนึ่งของผูคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนพื้นที่ที่ผูคนชาติพันธุตางๆไดมีโอกาสพบปะ ปะทะสังสรรคกัน ซึ่งในที่นี้จะขอจํากัดเพียง การ
ปฏิสัมพันธ ระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนดังที่กลาวมา ผูคนที่เขามาปฏิสัมพันธกันในยาน
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การคาแหงนี้อาจแบงเปนกลุมใหญได 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนผูที่อยูอาศัยในยานสายกลาง จัดวา
เปน“คนใน”ยาน กลุมนี้เปนเจาของรานคาตางๆทั้งชาวมลายูมุสลิมและชาวจีน ซึ่งไดกลาวถึง
ความสัมพันธของกลุมนี้มาแลวในขางตน กลุมที่สองคือกลุมที่เขามาในยานเปนการชั่วคราว
จัดวาเปน “คนนอก”ยาน ซึ่งหมายถึงลูกจางของรานคา และลูกคา
เมื่อแบงกลุมคนหลักๆดังนี้แลว จะทําใหเห็นคูความสัมพันธยอยๆ ออกมาหลายคู
ดวยกัน คือ คูความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตางชาติพันธุ คูความสัมพันธระหวางผูซื้อ
กับ ผูขายทั้งที่เปนชาติพันธุเดียวกัน และตางชาติพันธุ ในการเก็บขอมูลภาคสนามผูศึกษาพบวา
ระหว า งคู ค วามสั ม พั น ธ เ ช น นี้ มี ทั ศ นคติ แ ละอคติ ต า งๆแฝงอยู ใ นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น อยู
ตลอดเวลาซึ่งสะทอนผานมาจากการบอกเลาถึงเรื่องราวตางๆ และจากผูศึกษาสั งเกตเห็นในการ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม
เจาของรานชาวจีนกับลูกคาชาวมุสลิม
ปฏิสัมพันธระหวางคนซื้อกับคนขายโดยมากแลวเปนไปดวยดี เนื่องในผลประโยชน
ทางการคา เจาของรานคนจีนมักเอาใจลูกคา และกระตือรือรนในการขาย
เจาของรานคนจีนหลายรานใหความเห็นตอลูกคาชาวมุสลิมคลายกันหลายประเด็น
กล าวคื อ ก อนนี้คนมุสลิมเป น คนที่ไมมี ความรูซึ่ง “ความรู”ในความหมายของคนจีนหมายถึง
ความรูในการคิดคํานวณ ความรูและความสามารถทางดานภาษาไทย ความรูเกี่ยวกับสินคา
รวมถึงความรูในการทําการคา อีกทั้งรานคาของมุสลิมในสมัยกอนมีจํานวนนอยมาก คนมุสลิม
สวนใหญตองมาซื้อสินคาจากรานคนจีนอยางไมมีทางเลือก การซื้อขายจึงเปนความสัมพันธที่
มากกว า การทํา ธุ รกิ จ สว นหนึ่ ง เปน ความสัม พั น ธ เ ชิง อํา นาจระหวา งผูรูและผูไมรูแฝงอยูด ว ย
ดวยความรูที่นอยทําใหมุสลิมในอดีตในสายตาของคนจีนเปนกลุมคนที่ดอยกวา ไมเทาทันกลวิธี
ทางการคาของจีนนัก การมาซื้อของของคนจีนจึงสรางความรูสึกแกชาวมุสลิมเสมือนวาชาวมุสลิม
มาพึ่งพิงคนจีน และไวใจคนจีนมาก เชนการปลอยสินเชื่อเล็กๆนอยๆใหกับลูกคา ชาวมุสลิมในอดีต
ไมไดคิดวาเปนกลวิธีหรือระบบหนึ่งในการคา แตเปนความใจดีและเปนน้ําใจของเจาของรานชาวจีน
เจ า ของร า นชาวจี น มี เ รื่ อ งเล า ถึ ง ลู ก ค า มุ ส ลิ ม ในอดี ต หลายเรื่ อ ง ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางผูขายกับผูซื้อ เชนเจาของรานผูชายรานหนึ่งเลาวา “เมื่อกอนมุสลิมมาซื้อ
ของเหมือนมาพึ่งพา เวลามาซื้อของเขาจะกลัว กอนมาตองทองวาจะซื้ออะไร จะซื้ออะไรก็ซื้อเทาที่
ทองมาเปนภาษาไทย อยางอื่นไมรูจัก รานคาตกแตงดีไมได เพราะคนมุสลิมจะไมเขา เขากลัววา
ราคาแพง เราก็ไมทํารานใหสวย เพราะจะขายของยาก”
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“เมื่อกอนขายของใหคนมุสลิมสนุกมาก ถามุสลิมมาซื้อรองเทาแลวจะตองลองขนาด
ตองหาถุงพลาสติกมาใสเทากอน เพราะเทาของคนมุสลิมสกปรกมากทําใหรองเทาสกปรกและขาย
ไมไดอีก”หรือ“รองเทาบางทีถาไมมีเบอร เอาเบอรใหญหนอยให แลวแอบเอากระดาษยัดไวก็ขายได”
เจาของรานชายชาวจีนคนหนึ่งบอกวาคนมุสลิมเปนคน “เหลาซิก” (ภาษาจีนกลาง)
แปลวาเปนคนซื่อสัตย โดยยกตัวอยางวาหากเราทอนเงินผิดใหกับลูกคา 10 คน ถาเปนลูกคา
มุสลิมจะนํามาคืน 8 คนใน 10 คน ถาเปนคนจีนหรือไทย อาจจะนํามาคืนถึง 5 คนหรือนอยกวานั้น
คุณลักษณะของลูกคาชาวมุสลิมที่พอคาแมคาจีนเห็นรวมกันวา คนมุสลิมซื้อของงาย
ไมจูจี้จุกจิก ไมเลือกหรือตอรองราคามาก ตางกับคนจีนและคนไทย เวลาซื้อจะเลือกมาก ตอราคา
มาก ติโนนตินี่ และเมื่อคนมุสลิมไปซื้อของรานไหนแลวมักจะเปนลูกคาประจํา มีการแนะนําและ
ชักชวนใหคนรูจักมาซื้อ จากการสังเกตการณรานคาแหงหนึ่งผูศึกษาพบวา มีการแนะนําและชักชวน
กันมาซื้อของที่รานประจํากันจริง บางรานจะมีลูกคาจากหมูบานเดียวกันทั้งหมูบานเปนลูกคาประจํา
สวนลูกคาชาวมุสลิมมีความคิดเห็นตอคนขายคนจีนวารานคนจีนมักขายของเอากําไร
มาก ลูกคามุสลิมคนหนึ่งเลาวา “ถาไปซื้อน้ําตาลจากรานคนจีนทีไร ตองตวงขาดไปครึ่งแกวทุกที”
หรื อเชนการซื้อผาว า “ถ า ไปซื้อผ า รา นคนจีน 1 หลา คนขายจะตั ดให 35 นิ้วครึ่ง (เทา กับ 90
เซนติเมตรพอดี, ผูศึกษา) แตถาเปนรานอิสลามจะตัดให 36 นิ้ว อยางไรก็ตามลูกคาชาวมุสลิม
สวนใหญรูสึกประทับใจในบริการ และการตอนรับของเจาของรานคนจีน ลูกคาบางคนเลาวา
เมื่อไปซื้อของรานคนจีน สวนใหญเจา ของรานจะออกมาตอนรับขับสูและบริการลูกคา อยางดี
มีบริการสงของถึงบาน
เจาของรานชาวมุสลิมกับลูกคาที่ไมใชชาวมุสลิม
โดยทั่วไปลูกคาชาวจีนนับวามีไมมาก ดวยสัดสวนจํานวนประชากร แตก็เปนสวนหนึ่ง
ของลูกคา เจาของรานชาวมลายูมุสลิมมองวาลูกคาที่เปนคนจีนเปนกลุมลูกคาที่ซื้อของยากที่สุด
ต อ รองราคามาก ด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ เช น ตํ า หนิ คุ ณ ภาพสิ น ค า เพื่ อ ให ไ ด ร าคาถู ก ที่ สุ ด ใน
ขณะเดียวกันก็ตองการไดสินคาคุณภาพดี คนจีนคนหนึ่งอธิบายใหผูศึกษาฟงถึงลักษณะรวมกัน
ในเรื่อง การซื้อของยากของคนจีนวา ดวยคนจีนไดรับการอบรมในเรื่องความประหยัดดังนั้นเมื่อ
จะจับจายซื้อของตองเลือกเฟนของคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกัน สวนลูกคาคนไทยจะเหมือน
ลูกคามุสลิมคือไมคอยจะตอรองราคามาก ซื้อของงายกวาเมื่อเทียบกับคนจีน
อยางไรก็ตามเจาของรานชาวมลายูมุสลิมบางคนเห็นวาลักษณะและวิธีการซื้อของ
เปนนิสัยสวนตัวของแตละคนมากกวา โดยยกตัวอยางวาคนจีนบางคนก็ซื้อของงาย และคนมุสลิม
บางคนซื้อของยากยิ่งกวาคนจีน
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สวนลูกคาชาวจีนถาเขามาจับจายซื้อของในยานสายกลางอาจเลือกซื้อของในของ
รานคนรูจัก แตถาหากสินคาที่ตองการไมมีในรานของคนรูจัก และจําเปนตองเลือกระหวางราน
ชาวมลายูมุสลิมกับรานคนจีนดวยกัน โดยมากคนจีนจะเลือกซื้อของในรานคนมุสลิมดวยเหตุผล
เรื่องราคาที่ถูกกวา

เจาของรานชาวจีนกับลูกจางชาวมุสลิม
ประมาณ 5 ป ที่ ผา นมา ร า นค า ตา งๆเริ่ ม มี ลูก จ า งขายของหน า รา นเป น หญิ ง สาว
ชาวมุสลิม ปจจุบันรานคากวารอยละ 80 มีลูกจางชาวมุสลิม บางรานมีเฉพาะผูหญิง บางรานเปน
ชาย บางรานมีทั้งหญิงและชาย ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา เชนถาเปนรานขายเครื่องกอสราง
ลูกจางจะเปนผูชาย ลูกจางเหลานี้มาจากหมูบานนอกเมือง และตางอําเภอ หรือที่ชาวมลายู
มุสลิมมักเรียกวา “กําปง” มีอายุประมาณ 18-35 ป สวนใหญจะอยูในชวง18-25ป วุฒิการศึกษา
ของผูมาสมัครขายของหนาราน มีตั้งแตจบประถม 6 ถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเพิ่งมีมา
สมัครปที่แลวอาจเนื่องจากเพราะเศรษฐกิจไมดี หางานทําไมได ลูกจางเหลานี้ไดรับเงินคาจางที่
ไมสูงมากนักประมาณ 3,000-5,000 บาทตอเดือน
สาเหตุที่มีรานคาชาวจีนจางลูกจางชาวมุสลิมมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในภาษา
มลายูและ”ความรักพวกพอง”ของชาวมุสลิม ลูกจางชาวมุสลิมจึงมีสวนชวยดึงดูดใหชาวมลายู
มุสลิมเขาราน ดังที่ชาวมุสลิมคนหนึ่งไดเปรียบเปรยวาคนจีนจางคนมุสลิมมาเปน “หนามา” และ
“นางกวัก” ดวยชาวจีนเชื่อวาชาวมลายูมุสลิมมีความโดดเดนในเรื่องของการรักพวกพวง ลูกจาง
ชาวมุสลิมจะชวยดึงดูดลูกคาทั้งที่เปนญาติ คนหมูบานเดียวกับลูกจาง หรือเพื่อน หรืออยางนอย
ที่สุดลูกคาชาวมลายูมุสลิม ในเรื่องนี้ผูศึกษาไดตั้งขอสังเกตวาลูกจางชาวมุสลิมดึงดูดลูกคาชาว
มลายูมุสลิมดวยมีสวนชวยสรางการความมั่นใจเรื่องการซื้อขายที่อยูในกรอบปฏิบัติทางศาสนา
อิสลามซึ่งผูขายที่เปนชาวมุสลิมดวยกันยอมมีความเขาใจไดดีกวาผูขายที่เปนคนตางศาสนา
นอกจากนีเ้ มื่อเปรียบเทียบลูกจางคนไทยทีน่ ับวันยิง่ หายากมากขึ้น “คาแรงสูง ขี้เกียจ
ดื่มเหลาจนเสียงาน สูบบุหรี่ และหัวหมอ” กับลูกจางชาวมุสลิมที่ซื่อสัตย คาแรงต่ํากวา ไมดื่มของ
มึนเมาแลว ลูกจางชาวมลายูมุสลิมดูจะเปนที่ตอ งการมากกวา ประกอบกับคนมุสลิมเองมี
การศึกษามากขึ้น มีความรูพ ูดภาษาไทยไดมากขึ้นจึงกลาออกจาก “กําปง” (ชนบท) มาทํางานใน
เมือง นอกจากนี้สาํ หรับรานที่ตองสงของออกไปนอกตัวเมือง ผูสงของที่เปนชาวมุสลิมจะสะดวก
กวาในเรื่องของสวัสดิภาพของคนสง ยานพาหนะ และสินคา
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ในการทํางานแตละวันลูกจางชาวมุสลิมเหลานี้ยังคงสามารถดําเนินชีวิตประจําวันให
อยู ใ นกรอบของหลั ก ศาสนาได โดยความยิ น ยอมของนายจ า งชาวจี น ในเรื่ อ งของอาหาร
การแตงกาย และการละหมาด
ลูกจางชาวมลายูจะไมรับประทานอาหารกลางวันกับเจาของรานเนื่องดวยความไม
สะดวกในเรื่องของอาหารตองหามของชาวมุสลิม เจาของรานบางรานจะใหลูกจางพักออกไปซื้อ
อาหารรับประทานนอกราน แตบางรานพบปญหาวาลูกจางที่ออกไปรับประทานอาหารขางนอก
ใชเวลาในการรับประทานนานเกินกวาที่ควร สวนใหญจึงใหลูกจางนําขาวกลองมารับประทานที่
ราน เจาของรานจะจัดหาน้ําดื่มเตรียมไวให
ในสวนของการแตงกายลูกจางที่เปนมุสลิมมะฮฺจะคลุมฮิญา[มาทํางาน ลูกจางชาว
มุสลิมเหลานี้เลาวาถาหากเด็กสาวจากหมูบานที่เขามาทํางานในเมืองไมคลุมฮิญาปในระหวาง
การทํางาน แลวมีคนในหมูบานมาพบเห็นเมื่อกลับไปยังหมูบานเด็กสาวคนนั้นจะถูกครอบครัว
ญาติพี่นองและเพื่อนบานตําหนิ ดังนั้นไมวาอยูที่ไหนก็ตองคลุมฮิญาป ซึ่งในเรื่องนี้เจาของรานชาว
จี น ส ว นใหญ ไ ม ไ ด ม องว า เป น ป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการทํ า งานแต อ ย า งใด ในทางกลั บ กั น
เจาของรานชาวจีนรูสึกวาผาคลุมผมหรือฮิญาปนั้นเปนสัญลักษณที่ชัดเจนอยางหนึ่งในการดึงดูด
ลูกคาชาวมลายูมุสลิม
นอกจากเรื่องของอาหารและการแตงกายซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวมลายู
มุสลิม การละหมาดยังเปนอีกสวนของชีวิตชาวมลายูมุสลิมดวย รานคาคนจีนสวนใหญอนุญาตให
ลูกจางชาวมุสลิมที่ตองการละหมาด ทําพิธีละหมาดที่รานไดในเงื่อนไขวาเวลาที่จะไปทําละหมาด
ตองเปนเวลาที่ลูกคาเขารานไมมากนัก ถาหากมีลูกคาเขารานมากใหเลื่อนเวลาในการทําละหมาด
ไปกอน
สวนในชวงเวลาของการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม ลูกจางชาวมุสลิม
จะไมสามารถทํางานหนักไดเทากับชวงเวลาปกติและจะขออนุญาตกลับบานกอนเวลาเลิกงานเพื่อ
เตรี ย มอาหารรั บ ประทานในเวลากลางคื น ซึ่ ง นายจ า งชาวจี น จะยอมรั บ และเข า ใจในส ว นนี้
เมื่อสิ้นสุดการถือศีลอด ชาวมุสลิมจะฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในวัน “ฮารีรายอปอซอ”
(อิดีลฟตรี) ซึ่ง เจาของร านชาวจีนเลาวา “ในวัน นี้ ไมวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหห ยุด งาน
เขา(ลูกจางชาวมุสลิม)ก็จะตองหยุดงานอยางแนนอน”
นอกจากนี้ในความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตางชาติพันธุมีทัศนคติ และ
การปฏิ บั ติ ต อ กั น ในด า นต า งๆ ที่ ส ะทอ นออกมาจากการบอกเล า ของนายจ า งและลู ก จ า งคื อ
ลูกจางบางคนเห็นวาเจาของรานชาวจีนบางคนไมมีความเขาใจในศาสนาอิสลาม บางครั้งใหลูกจาง
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หนารานไปลางจานขาว ซึ่งทําใหอึดอัดใจ แคใหทําความสะอาดรานก็นาจะเพียงพอแลว แตบางราน
เจาของรานก็ใจดี จายคาจางดี และขึ้นคาจางใหโดยไมตองขอ ลูกจางชาวมลายูมุสลิมบางคนเลาวา
ชอบทํางานกับรานคนจีนเพราะเมื่อถึงวันตรุษจีนจะไดรับเงิน “แตะเอีย” หรือ “อั่งเปา” ดวย
คนจี นคิ ดว าการที่ คนมุ สลิ มออกมาจาก “กํ าปง” มาเป นลู กจ างนั้ นส วนหนึ่ งเป นผล
มาจากการศึกษา ทําใหคนมลายูมุสลิมหันมาสนใจทําการคามากขึ้น คนจีนมองวาชาวมลายูมาเปน
ลูกจาง ของคนจีนเพื่อเขามาเรียนรูวิธีการทําการคา แลวภายหลังคนเหลานี้จะออกไปตั้งรานคาเอง
ลูกจางมุสลิมสวนใหญก็ทํางานเรื่อยๆไมคลองตัว แตบางคนขยันคลองแคลว ลูกจางมุสลิมจะ
ซื่อสัตยและเชื่อฟง เจาของรานคนหนึ่งเพิ่มเติมวามีความสุภาพเรียบรอย นอกจากนี้คนมุสลิม
เปนคนที่รักพวกพองเมื่อลูกคาเปนชาวมุสลิม และโดยเฉพาะเปนคนรูจัก หรือคนที่มาจากหมูบาน
เดียวกัน จะมีการกระซิบถึงราคาและคุณภาพของ บางครั้งมีคําแนะนําใหไปซื้อสินคาชนิดเดียวกัน
อีกรานที่ราคาถูกกวา
ปญหาการจางชาวมุสลิม เจาของรานบางคนบอกวาเมื่อกอนเขากับลูกจางชาวมุสลิม
ไมได แตตอนนี้เขากันไดแลว นอกจากนี้ยังมีปญหา คือ ชาวมุสลิมหยุดงานคอนขางบอย เพราะมี
งานบุญ งานกินเหนียว (งานแตงงาน) บางครั้งเปนเหตุผลวาญาติปวย ซึ่งชาวมุสลิมมีการนับ
ญาติคอนขางกวาง ญาติของแตละคนจึงมีจํานวนมาก และดวยธรรมเนียมของชาวมุสลิมที่ตอง
เยี่ยมเยียนแสดงน้ําใจไมตรีตอกันยามเจ็บปวย วันลางานของลูกจางชาวมุสลิมจึงมีอยางไมจํากัด
เจาของรานคนหนึ่งเลาวาเดิมใหคาจางเปนเงินเดือน รับเงินเดือนแลวมาทํางาน 10 วัน หยุดไป 20
วัน ตอนหลังจึงเปลี่ยนมาจายเปนวัน วันละ 100 บาท สําหรับคนที่บานอยูไกล ตองมาเชาบานอยูจะ
ชวยออกคาเชาบานใหครึ่งหนึ่ง ในเรื่องอาหารการกินรานคาชาวจีนจะใหลูกจางพักกลางวันไปทาน
หรือนํามาทานที่ราน แตไมทานรวมกัน บางรานใหพิเศษสําหรับคาอาหารกลางวัน บางรานไมให
คําบอกเลาของเจาของรานอาหารอิสลามในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับการจางพนักงาน
ในราน จากเรื่อง Bangkok Muslims and the Tourist Trade เจาของรานเลาวา “เราไมสามารถที่
จะจางพนักงานบริการมุสลิมไดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากคนมุสลิมมีญาติเยอะ พวกเขาจึงมักจะมี
เหตุผลในการลาหยุดงานสักวันหรือสองวัน ซึ่งไมดีตอการทําธุรกิจ” (Chaiwat Satha-Anand
1991:100)
เมื่อผูศึกษาเขาไปนั่งสังเกตการณในรานคาของคนจีน ผูศึกษาสังเกตเห็นวาปฏิสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางเปนเพียงเรื่องของการสั่งงาน ความสัมพันธระหวางกันยังคงมีระยะหาง
อยูมาก ผูศึกษาไมคอยพบเหตุการณที่แสดงถึงความสนิทสนมระหวางลูกจางกับนายจางตลอดเวลา

189
ที่ทําการเก็บขอมูล ประสบการณครั้งหนึ่งของผูศึกษาเมื่อเขาไปขออนุญาตเจาของรานชาวจีนคุยกับ
ลูกจางชาวมุสลิมในรานคาแหงนั้น เจาของรานบอกวา “ไมตองไปคุยหรอก พวกนี้ฉลาดนอย”
อยางไรก็ตามการที่เจาของรานชาวจีนจางงานชาวมุสลิมมากขึ้นอาจเปนโอกาสที่ดี
ในการเรียนรูและสรางความเขาใจความเปนอิสลามใหแกเจาของรานชาวจีนที่ไมมีโอกาสไดเดิน
ทางเขาไปสัมผัสวิถีของมุสลิมอยางใกลชิดเชนที่บรรพบุรุษของตนไดกระทํามา

เจาของรานชาวมุสลิมกับลูกจางชาวมุสลิม
เจ า ของร า นชาวมุ ส ลิ ม เห็ น การเปลี่ ย นแปลงในการมาเป น ลู ก จ า งของชาวมุ ส ลิ ม
เชนเดียวกันและมองในลักษณะที่คลายกับคนจีนวา คนมุสลิมมีการศึกษาสูงขึ้น พูดภาษาไทย
ไดมากขึ้น จึงกลาที่จะเขามาทํางานในเมืองที่ตองพบเจอกับคนที่พูดภาษาไทยและลูกจางเหลานี้
กําลังมาเรียนรูงานตอไปอาจไปเปดรานคาเชนกัน
เจาของรานชาวมุสลิมคนหนึ่งตั้งขอสังเกตวา จริงๆชาวมุสลิมไมนิยมใหมุสลิมมะฮฺ
ออกมานอกบาน โดยเฉพาะทํางานนอกบาน แตทําไมตอนนี้มีหญิงสาวจาก“กําปง”มาทํางานใน
เมืองกันมาก คําตอบที่เจาของรานใหแกผูศึกษาคือ เศรษฐกิจคงไมดีมาก ผลไมขายไมไดราคา
ไมพอคาใชจาย และเดี๋ยวนี้มุสลิมก็อยากมีโทรทัศน มีวิทยุ อยากแตงตัวสวยงาม เหลานี้ตอง
ใชเงินในการซื้อหามา การเขามาทํางานในเมืองมีรายไดสม่ําเสมอ และมากพอจะใชจับจายซื้อของ
ที่ตองการ อีกดานหนึ่งก็ดีกวาวัยรุนเหลานี้จะอยูบานเฉยๆ ขอเงินพอแมใชในแตละวัน เหมือนที่
เปนมาในอดีต
เจ า ของร า นมุ ส ลิ ม อี ก ร า นเล า ว า คนมุ ส ลิ ม ที่ เ ป น ลู ก จ า งมาจาก “กํ า ปง” ทั้ ง หมด
ในระยะแรกที่มาเปนทํางานในเมืองยัง “โง” อยู เจาของรานไดเลาวา มีเด็กสาวชาวมุสลิมคนหนึ่ง
มาทํางานที่ราน แลวถูกผูชายที่เปนลูกคาพาไป หายไป 3 วันแลวกลับมาทํางานอยางใจลอย
ผูชายคนนั้นก็ไมไดมาหาอีกเลยหลังจากนั้น ในที่สุดจึงใหลูกจางคนนั้นออกไป นอกจากนี้เจาของ
รานชายมุสลิมคนหนึ่งเลาวาเขาไมไดเฝารานตลอดเวลา จึงใชวิธีการจางลูกจางประจําราน 3 คน
ดวยเชื่อวาจํานวนคนที่เปนคี่ จะปองกันการลักขโมยได เขาเลาวาเคยเกิดการขโมยเงินในราน
ทั้งที่ลูกจางเปนมุสลิมทั้งหมด
สวนเจาของรานบางคนมีความเห็นตรงกันวาลูกจางชาวมลายูมุสลิมสวนใหญจะ
“ขี้เกียจ ไมมีความมานะอดทน ชอบสบาย” คนมุสลิม “ไมหัวหมอ คอนขางซื่อ” สังเกตไดวาการ
หยุดงานบอยของลูกจางชาวมุสลิมเพื่อไป“กินบุญ”หรือ“เยี่ยมญาติ” ที่ปวยไข ไมไดเปนปญหาตอ
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เจาของรานชาวมุสลิมแตอยางใดดวยเปนคนรวมศาสนาเดียวกัน จึงเขาใจกันในสวนนี้มากกวา
นายจางตางศาสนา
ในเรื่องการแตงกาย เจาของรานบางรานจะขอใหลูกจางหนารานแตงกายตามศาสนบัญญัติโดยเฉพาะลูกจางผูหญิง คือตองคลุมฮิญาบสวมเสื้อแขนยาว และกระโปรงยาว รวมทั้ง
ชักชวนและสนับสนุนใหลูกจางละหมาดตามเวลาดวย แตเจาของรานบางราน (โดยเฉพาะรานที่ถูก
มองวาทําการคาแบบทุนนิยม) จะไมเครงครัดทั้งในเรื่องการแตงกาย และการละหมาดกับลูกจาง
การจางลูกจางชาวมุสลิมของเจาของรานชาวมุสลิมนอกจากจะชวยเชื่อมโยงเมืองกับ
กําปงแลว ในทางกลับกันการมาอยูรวมกันในชวงเวลาทํางานของคน 2 กลุมนี้ ไดสรางความรูสึก
ทางชนชั้นในชาติพันธุเดียวกันใหเดนชัดขึ้น
เจาของรานชาวมุสลิมกับลูกจางที่ไมใชชาวมุสลิม
รานคาของชาวมลายูมุสลิมสวนใหญไมไดมีเงื่อนไข หรือขอจํากัดในการจางงานขาม
ชาติพันธุ เจาของรานชาวมลายูมุสลิมยืนยันวารับลูกจางทั้งคนไทย และคนจีน แตที่ไมคอยมี
ลูกจางที่ไมใชมุสลิมดวยปจจุบันทั้งคนจีนและคนไทยไมรับจางเปนคนงานหนารานขายของเชนที่
ผานมา สําหรับคนจีนดวยระดับการศึกษาที่สูงทําใหมีโอกาสหางานที่ไดเงินเดือนสูงกวา สวนคน
ไทยใหความสนใจรับจางทํางานกอสรางหรือทํางานในโรงงานมากกวาเปนลูกจาง
อยางไรก็ตามรานคาบางรานที่มีลูกจางหลายคน พบวามีลูกจางคนไทยพูดหมุนเวียน
เขามาทํางานในบางชวงเวลา ซึ่งเปนที่ตองการของเจาของรานชาวมลายูมุสลิมดวยลูกจางคนไทย
เหลานี้สามารถพูดไทยไดชัดเจนและน้ําเสียงสุภาพกวาลูกจางชาวมลายู ดวยชาวมลายูมุสลิมบาง
คนพูดภาษาไทยไดไมชัดเจน น้ําเสียงและคําศัพทที่ใชบางครั้งไมสุภาพเทาที่ควร แตเจาของราน
ชาวมุ ส ลิ ม ได ใ ห ค วามเห็ น ว า “ลู ก จ า งคนไทยหั ว หมอ ชอบขโมยของ” เจ า ของร า นคนหนึ่ ง
ยกตัวอยางวา ถาหากไลลูกจางคนไทยออกจากงาน ลูกจางเหลานี้จะไปฟองกรมแรงงาน ให
นายจางจายเงินชดเชยเปนเวลา 3 เดือน ซึ่งถาหากเปนลูกจางชาวมุสลิมไมเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น
การเข ามาในยานสายกลางของคนแตละชาติพันธุนั้น นอกจากจะเป นการเขามาทํา
ธุรกรรมเช น การซื้ อ ขาย แลกเปลี่ย นสิน คา กัน แลว สิ่ ง ที่แ ฝงในการทํา กิจกรรมเหลา นี้คื อ การ
แลกเปลี่ยนและกระจายขาวสารซึ่งไมไดเปนขาวสารเฉพาะในกลุมชาติพันธุใดหนึ่ง แตเปนขาวสาร
ของคนที่อยูรวมในชุมชน รวมไปถึงทองถิ่นเดียวกัน ทั้งยังเชื่อมความสัมพันธระหวางชนชั้นของ
กลุมคนทั้งที่เปนคนในชาติพันธุเดียวกันและคนตางชนชั้นตางชาติพันธุเขาดวยกัน ซึ่งอาจทําให
คนกลุมตางๆในพื้นที่แหงนี้มีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
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โดยทั่วไปแลวการแบงงานกันทําตามเพศ เปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดโอกาสการ
พบปะสังสรรคของคนระหวางชาติพันธุ
ในอดีตเจาของรานคาชายชาวจีนจะเดินทางเขาไปคาขายในหมูบานตางๆ ในขณะที่
เจาของรานคาหญิงอยูเฝาราน ในการเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆ ทําใหพอคาชาวจีนมีโอกาสได
พบปะผูคนชาติพันธุตางๆมากกวาฝายหญิงที่เฝารานอยูในเมือง โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยในหมูบาน
ตางๆสวนใหญเปนชาวมลายูมุสลิม ชายชาวจีนจึงมีโอกาสพบปะชาวมลายูมุสลิมและพูดภาษา
มลายูไดมากกวาหญิงชาวจีน สวนในพื้นที่เมืองในอดีตผูคนที่อาศัยอยูสวนใหญเปนคนจีนและ
คนไทยที่รับราชการ ดังนั้นแมเจาของรานฝายหญิงจะประกอบอาชีพคาขายที่เปดโอกาสใหได
พบปะผูคนมากมาย แตผูคนที่มาซื้อของที่รานสวนใหญเปนคนชาติพันธุเดียวกัน หรือคนไทยที่อยู
ในเมือง โอกาสที่จะไดพบปะกับคนมลายูมุสลิมจึงมีนอยกวาเจาของรานชาย
ในปจจุบันเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ชายชาวจีนที่ทําการคาไมไดเดินทางออก
จากเมืองไปคาขายยังหมูบานตางๆ อีกแลว ลูกคาจะเปนผูเดินทางเขามาจับจายซื้อของดวย
ตนเอง ดังนั้นเจาของรานคาซึ่งโดยทั่วไปจะชวยกันขายของทั้งเจาของรานฝายหญิงและฝายชาย
จะมีโอกาสพบปะผูคนตางชาติพันธุคอนขางเทากัน แตเจาของรานฝายหญิงอาจมีโอกาสในการ
พบปะคนชาติพันธุอื่นอีกในกรณีที่เจาของรานหญิงชาวจีนเปลี่ยนบทบาทเปนลูกคาในเวลาที่ไปซื้อ
อาหารที่ตลาดกับคนขายชาวมลายู ชาวไทย และชาวจีน
การปฏิสัมพันธในสถานการณและกรณีตางๆที่กลาวมาขางตนเปนการแสดงใหเห็น
การปฏิ สัม พัน ธร ะหว า งชาติ พัน ธุ ผา นชอ งทางและกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ เปน สว นใหญ ส ว น
ชองทางและกิจกรรมทางสังคมมีสวนชวยใหเกิดการปฏิสัมพันธคอนขางนอย เชนในกรณีการ
แตงงานขามชาติพันธุเกิดขึ้นนอยมากในยานสายกลาง สวนกรณีของการปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน
บานนั้นมีเงื่อนไขเรื่องของการประกอบอาชีพมาเกี่ยวของ ทั้งทางดานขอจํากัดทางเวลาที่เจาของ
ราน ทั้งหลายตองชวยกันทําการคาในเวลาเปดราน เมื่อปดรานแลวตางตองการเวลาพักผอน
หรืออาจไปสังสรรคในงานตางๆที่มักเปนงานสังสรรคภายในชาติพันธุเดียวกัน และเงื่อนไขในการ
ประกอบอาชีพเดียวกันทําใหบางครั้งอาจมีความขัดแยงในทางการคา ความสัมพันธจึงอาจหาง
เหินกันไป
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อยางไรก็ตามเนื่องจากผูคนในยานสายกลางอยูอาศัยในยานเดียวกันมานาน 10 ป
ขึ้นไป คนเหลานี้จึงรูจักหนาคาตารวมทั้งประวัติความเปนมาของกันและกัน ใหความชวยเหลือ
พึ่งพิงอิงอาศัยกันรวมถึงการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจกันในยามที่เกิดวิกฤติในชีวิตใน
ครอบครัวใดหนึ่งในฐานะที่เปนเพื่อนบานกันมานานหรือในฐานะคนรูจักกัน ไมไดเกี่ยวของกับเรื่อง
ผลประโยชนทางธุรกิจแตอยางใด
ในสวนของชองทางทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น ไดกอใหเกิดคูความสัมพันธตางๆ ซึ่ง
แสดงใหเห็นโครงสรางทางสังคมผานคูความสัมพันธคูตางๆขางตน ทั้งที่เปนความสัมพันธแบบเทา
เทียมกันเชนกรณีความสัมพันธระหวางเจาของราน และความสัมพันธตางระดับเชนความสัมพันธ
ของเจาของรานกับลูกคา และความสัมพันธระหวางเจาของรานกับลูกจาง ในกรณีตางๆนี้ทําให
เห็นบทบาทและการปรับตัวของคนชาติพันธุตางๆในสังคมในสถานการณที่แตกตางกันไป

บทที่4
วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
จากขอมูลแสดงใหเห็นวาในการปฏิสัมพันธระหวางคนมลายูมุสลิมและคนจีนในฐานะ
เป น คนในท องถิ่ น เดี ย วกั น คนทั้ ง สองชาติ พั น ธุ มีก ลไกการจัด จํ า แนกแยกแยะกลุ ม ของตนกับ อี ก
กลุมหนึ่ง เพื่อแสดงถึงอัตลักษณของกลุม โดยมีความเชื่อ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิหลัง
บางอย า งตามบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลาเป น ตั ว กํ า หนด สํ า นึ ก ทาง
ชาติพันธุจึงเปนกระบวนการสรางความหมายซึ่งกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมชนตางๆ (อานันท
กาญจนพันธ 2546:9) ในบทนี้จึงขอสรุปถึงวิวัฒนาการความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุทั้งสองที่
นําไปสูกระบวนการสรางสํานึกทางชาติพันธุ
วิวัฒนาการของการปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีน
เมื่อเริ่มสรางบานแปงเมืองยะลา ชาวจีนเปนผูผูกขาดในการทําการคาทั้งในพื้นที่ตลาดใน
เมืองและการเปนพอคาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนสินคาในหมูบานตางๆ คนจีนและคนมลายูตางเปนผู
จัดบริการสินคาให แก กันกล าวคื อคนมลายูจะเปนผูผลิ ตสินคาทางการเกษตรแล วส งขายแกคนจีน
ในขณะที่คนจีนเปนผูรับซื้อสินคาและนําสินคาที่ไมสามารถผลิตภายในทองถิ่นเขามาขาย การประกอบ
อาชีพ ที่แตกตางกันเชนนี้ทําใหคนทั้งสองกลุมมีการพึ่งพิงอิงอาศัยกันและมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ โดยเฉพาะทั้งสองกลุมนี้สัมพันธกันทางเศรษฐกิจโดยไมไดมีความเกี่ยวของใดๆกับเรื่อง
การเมือง ดวยความเปนพอคาที่เปนคนตางถิ่นทําใหคนจีนตองเรียนรูภาษาและความเชื่อของลูกคา
ชาวมลายูเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อผลประโยชนทางการคาของตน
อยางไรก็ตามความสัมพันธในลักษณะนี้ไมไดเปนความสัมพันธอยางเทาเทียมกัน ดวยชาว
จีนที่เปนคนกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา เปนผูที่เดินทางเขาไปหาชาวมลายูในทองถิ่นตางๆ
และเปนผูที่มีความรูในเรื่องการตลาดมากกวา ในสถานภาพเชนนี้เห็นไดวาชาวมลายูมุสลิมสวนใหญ
อาจตองเปนฝายที่พึ่งพิงชาวจีนมากกวา ชาวจีนจะมีอํานาจในการตอรองมากกวาชาวมลายูมุสลิม
และถึงแมวาชาวมลายูมุสลิมจะเขามาเลือกซื้อสินคาในเมืองจากรานคาซึ่งสวนใหญเปนของคนจีนนั้น
คนจีนยังคงเปนผูมีอํานาจตอรองมากกวา เนื่องดวยในพื้นที่เมืองคนจีนยังคงเปนผูที่ผูกขาดทางการคา
คนมลายูมุสลิมสวนใหญในอดีตไมรูภาษาไทยจึงไมรูจักชื่อสินคาและไมมีความรูในเรื่องมาตราชาง
ตวงวัด ชาวจีนจึงเปนผูควบคุมกิจกรรมในการซื้อขายเกือบทั้งหมด
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ในทางกลับกันคนจีนบางกลุมที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง จะตองเชาบานจากคนมลายู
มุสลิมเพื่อทําการคา อยางไรก็ตามคนมลายูมุสลิมที่เปนเจาของบานและที่ดินเปนกลุมคนมุสลิมที่
เปนเครือญาติกัน คนมลายูมุสลิมกลุมนี้ไมใชคนกลุมใหญในสังคมเมืองยะลา ในสถานะเชนนี้
อํานาจในการต อรองของคนจีน จะลดนอยลง แตทั้ง นี้การต อรองจะขึ้น อยูกั บความสัมพัน ธ
ระหวางผูเชาและผูใหเชาดวย เชนในกรณีที่หะยีมะตอเฮไมขึ้นคาเชาตามคําขอรองของคนจีน
เนื่องจากรูจักกับคนจีนผูเชาเปนการสวนตัวนอกเหนือจากความสัมพันธทางธุรกิจ
อยางไรก็ตามการปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูและชาวจีนทั้งในสวนของชนบทและ
ในเมืองเปนไปอยางพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการทํามาหากิน ถึงแมจะมีความสัมพันธที่ไม
เทาเทียมกันแตเปนความไมเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ ไมไดเปนการกดขี่ขมเหงทางความเชื่อ
และวัฒนธรรม ในทางกลับกันการกระทําบางอยางเพื่อผลประโยชนทางการคาของคนจีนนั้นกลับ
เปนการแสดงออกถึงความพยายามเรียนรูในวัฒนธรรมมลายูมุสลิมเชนการเรียนรูภาษา การเรียนรู
ในความเชื่อบางอยางที่เกี่ยวกับขอหาม จนกระทั่งเปนความเขาใจและ ยอมรับในความแตกตาง
ระหวางกัน
ในปจจุบันเมื่อตลาดเมืองยะลาเติบโตขึ้น ชาวมลายูมุสลิมผูเปนเจาของที่ดินเขามา
ประกอบอาชีพการคาในยานสายกลางมากขึ้น ปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุเปลี่ยนแปลงไป ชาว
จีนและชาวมลายูมุสลิมกําลังแขงขันกันในการประกอบอาชีพคาขายในพื้นที่เดียวกัน ชาวมลายู
มุสลิมเขามาทําการคาดวยปจจัยหลายประการ ประการแรกชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้เปนคนจาก
ปตตานีที่มีบรรพบุรุษผูซึ่งมีประสบการณในการทําการคาขายมาตั้งแตอดีต ประการที่สองชาว
มลายูกลุมนี้เปนเจาของที่ดินในยานสายกลาง ประการที่สามชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้มีทุนจาก
บรรพบุรุษและครอบครัว เพียงพอสําหรับใชลงทุนในการทําการคา ประการสุดทายชาวมลายู
กลุมนี้เปนคนรุนใหมคืออายุระหวาง 30-40ป ที่ไดรับการศึกษาคอนขางสูง มีความสามารถในการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษามลายู ไทย และบางคนมีความรูในภาษาอังกฤษดวย ทําใหสามารถเรียนรู
และเทาทันในเรื่องการตลาดมากกวาชาวมลายูในอดีต ในขณะที่คนจีนตองออกจากพื้นที่ทาง
การคาในยาน ดังกลาวไปเพราะปจจัยตางๆ คือ ประการแรกลูกหลานชาวจีนที่ไดรับการศึกษา
ในระดับสูงไมกลับมาอยูอาศัยและทํางานที่ยะลาอีกตอไป ประการที่สองชาวจีนไมสามารถตอ
สัญญาเชาบานไดจึงตองยายออกไปจากพื้นที่ ซึ่งบางคนยายไปเปดรานคาที่อื่นในกรณีที่ลูกหลาน
กลับมาสืบทอดกิจการของพอแม บางคนเลิกกิจการไปเลยเมื่อตองยายออกจากยานสายกลาง
นอกจากนี้ภายหลังสิ้นสุดยุคอาณานิคมเมืองตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตได
รับผลกระทบจากการแพรกระจายของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
สงผลใหเกิดการอพยพ

195
เคลื่อนยายของแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง
หนุมสาวชาวมลายูมุสลิมที่มกี ารศึกษาตั้งแต
มัธยมศึกษาปที่ 3 จนถึงระดับปริญญาตรีที่มีความรูภาษาไทยดี ไดเขามาหางานทําในเมือง ทั้งที่
ทํางานในโรงงาน และรับจางขายของหนาราน ในขณะนี้รานคาชาวจีนแทบทุกรานจะจางชาวมลายู
มุสลิมทํางานในรานดวยเจาของรานชาวจีนรุนที่ไมไดเดินทางไปคาขายตามหมูบาน ไมสามารถพูด
ภาษามลายูได
หรืออาจพูดไดไมมากพอที่จะทําความเขาใจความตองการของชาวมลายูมุสลิม
ลูกจางชาวมลายูจึงรับหนาทีเ่ ปนทั้งคนขายของ ลาม และ“นางกวัก” ซึ่งหนาที่สุดทายนี้เปนการ
สรางประโยชนจากลักษณะ“การรักพวกพอง”ของชาวมุสลิมตามที่คนจีนเขาใจ
ถึงแมวา การมี
ลูกจางชาวมุสลิมจะสรางความไมพอใจในหลายเรื่องแกชาวจีน เชน เรื่องการหยุดงานบอยๆ ไมขยัน
เทาที่ควร ชาวจีนยังคงจางชาวมลายูตอไปเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจหลายอยางคือ คาจาง
แรงงานต่ํา
ความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูกับลูกคาและการชวยดึงดูดลูกคาชาว
มุสลิมและแกปญหาการหยุดงานดวยการใหคาจางรายวันดังที่ไดกลาวมาแลว
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงเชนนี้สงผลตอรูปแบบความสัมพันธของชาวมลายูและ
ชาวจีน จากที่เคยพึ่งพิงอาศัยในการทํามาหากิน แลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ
ระหวางคนสองชาติพันธุมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น จากที่เคยเปนเพียงผูซื้อกับ
ผูขาย ผูเชาบานกับผูใหเชาบาน มาเปนเพื่อนบาน คูแขงทางการคา ผูซื้อกับผูขาย นายจางกับ
ลูกจาง การปฏิสัมพันธระหวางคูตางๆเหลานี้ดําเนินอยูภายใตกลไกการตลาดในเมืองขนาดเล็ก
ซึ่งมีสิ่งจูงใจรวมกัน คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ยานสายกลางในเมืองยะลาจึงเปนพื้นที่ปฏิสัมพันธของคนตางชาติพันธุ และตางชนชั้น
ประสบการณของการปฏิสัมพันธระหวางคนสองกลุมชาติพันธุเปนสวนชวยในการสรางอัตลักษณ
และพรมแดนทางชาติพันธุขึ้น อีกทั้งในการปฏิสัมพันธนี้ยังกอใหเกิดกลไกการปรับตัว และกลไกใน
การลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการอยูรวมกัน
อัตลักษณทางชาติพันธุ
อัตลักษณเปนสิ่งที่บงบอกถึงตัวเราที่ตางจากคนอื่น คนแตละคนมีสัดสวนองคประกอบ
ของอัตลักษณที่แตกตางกัน อัตลักษณไมใชสิ่งที่บันทึกอยูในเอกสารทางราชการ แตเปนความภักดี
ของคนแตละคนตออะไรบางอยางที่รวมคนเขามาเปนกลุม เชน ประเพณีทางศาสนา ชาติ ชาติพันธุ
เชื้อชาติ องคกรตางๆเชน องคกรทางสังคม กลุมเลนกีฬา กลุมเพื่อน ฯลฯ โดยที่ปจเจกบุคคลจะผูกพัน
ตัวเองเขากับกลุมตางๆมากมายและมีสัดสวนความรูสึกรวมความภักดีตอกลุมตางๆ ไมเทาเทียมกัน
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สัดสวนความภักดี ตอกลุมตางๆของแตละคนทําใหคนแตละคนมีความเฉพาะตั วและไมสามารถ
แทนที่กันได (Maalouf 2000:10-12)
ในที่นี้ผูศึกษาไมไดมุงศึกษาเรื่องอัตลักษณระดับปจเจกบุคคล แตตองการอธิบายถึง
อัตลักษณของกลุมคนที่อยูรวมกันในสังคมที่มีโครงสรางซับซอนทั้งในเรื่องของกลุมชาติพันธุ และ
ระดับชั้นทางสังคม ที่แสดงใหเห็นวาชาวจีนและมุสลิมยานสายกลางมีอัตลักษณทางชาติพันธุที่
ปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปมาตามปจจัยทางประวัติศาสตร ประสบการณในการปฏิสัมพันธ สภาวะ
แวดลอม ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อัตลักษณของชาวมลายูมสุ ลิม
ชาวมลายูมุสลิมเปนชนกลุมใหญที่มีประชากรจํานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ ม ชาติ พั น ธุ อื่ น ในท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ในการอยู ร ว มกั บ ชาติ พั น ธุ อื่ น ในสั ง คม
ชาวมลายูจะนิยามตนเองตางจากกลุมอื่น โดยใชวัฒนธรรมของชาติพันธุและวัฒนธรรมจาก
ความเชื่อในศาสนาในการนิยามตัวตนของชาวมลายูมุสลิม จากการศึกษาพบวาอัตลักษณของ
ชาวมลายูมุสลิมผสมผสานกันดวยการใชประวัติศาสตรปตตานี ภาษามลายู ซึ่งแสดงถึงความเปน
มลายู ผสมกับความเชื่อในศาสนาอิสลามที่แสดงถึงความเปนมุสลิมผานการแตงกาย อาหาร
ประเพณี และพิธีกรรม ดังในงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ(1980:248) ชี้ใหเห็นวามุสลิม
ทางภาคใตจะรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมโดย การแตงกาย และศาสนปฏิบัติ ผานองคกร
ทางสังคมรูปแบบตางๆ เชน ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน มิตรภาพ และการศึกษาศาสนา รวมถึง
ประวัติความเปนมาอันยาวนานรวมกันในการปฏิสัมพันธกับรัฐไทย ซึ่งในสวนของประวัติศาสตร
นั้น มีการเปลี่ ยนแปลงตามการตีความหลักฐานและบริบททางสั งคมการเมืองของชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนของประวัติศาสตรและประสบการณจากการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้มีสวนในการสราง
และปรับเปลี่ยนอัตลักษณของชาติพันธุชาวมลายูมุสลิมดวย
อั ต ลั ก ษณ ข องชาวมลายู มุ ส ลิ ม เริ่ ม ต น จากคํ า เรี ย กตั ว เองของชาวมลายู มุ ส ลิ ม
เมื่ อผู ศึก ษาถามคนม ุสลิ ม ในยา นสายกลางวา เขาเป น ใคร คํ า ตอบที่ ได คือ “ออแฆนายู ” หรื อ
คนมลายู ในงานของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะเขียนถึง ออแฆนายู วาหมายถึงคนที่มีบรรพบุรุษ
ดั้งเดิมเปนคนอาณาจักรปตตานี พูดภาษามลายู แตงกาย และนับถือศาสนาอิสลาม การนิยาม
ตัวตนวาเปน ”ออแฆนายู”เปนผลพวงจากการมีประวัติความเปนมารวมกันของคนในทองถิ่น
(1980:249) เห็นไดวาตัวตนของออแฆนายูเปนการผสมผสานกันระหวางความเปนชาติพันธุมลายู
และความเชื่อในศาสนาอิสลามที่ชาวมลายูนับถือมาเปนเวลาหลายรอยป คนมุสลิมจึงถูกจับคูกับ
ความเปนคนมลายูมาเปนเวลานาน ดังนั้นเมื่อกลาวถึง ออแฆนายู จึงหมายถึง คนมลายูมุสลิม
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ออแฆนายู เ หล า นี้ ไ ด ใ ช ค วามเป น ชาติ พั น ธุ ซึ่ ง แสดงออกผ า นทางประวั ติ ศ าสตร
ความเปนมาของอาณาจักรปตตานีและภาษามลายู และความเชื่อในศาสนาอิสลามซึ่งแสดงผาน
การแตงกาย ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนามาเปนสวนชวยในการสรางอัตลักษณทางชาติพนั ธุ
เห็นไดจากปจจัยตางๆดังนี้
ประวัติศาสตรอาณาจักรปตตานี
ผู ศึ กษาได เขี ยนถึ งประวัติ ศาสตร และขอวิพากษ ทางประวั ติศาสตร ของอาณาจั กร
ปตตานี รวมถึงความทรงจําของคนในทองถิ่นไวในบทที่ 1 ซึ่งผูศึกษาไดสรุปไวแลววาประวัติศาสตร
ที่เปนที่ รับรูของนั กวิชาการนั้ นแตกตางจากประวัติ ศาสตรที่เปนที่รับรูกั นในคนสวนใหญ โดยที่
นักวิ ชาการทางประวัติ ศาสตร จะมี ความรูทางประวัติศาสตรจากวรรณกรรมทางประวัติ ศาสตร
ทั้งที่เขียนขึ้นโดยชาวมลายูและรัฐ ที่มีรายละเอียดและอุดมไปดวยหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
รวมถึงขอวิพากษตางๆ
สําหรับคนสวนใหญแลวประวัติศาสตรที่รับรูจากรองรอยสถานที่และวัตถุตางๆที่
เหลืออยูในปจจุบัน ประกอบกับคําบอกเลาจากความทรงจําที่สืบตอกันมาจากคนเฒาคนแกใน
ชุมชนและครอบครัวชวยสรางความรูสึกภาคภูมิใจในการเปนเจาของแผนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเปน
เมืองทาคาขายสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรทางธรรมชาติตั้ งแตอดี ตจนถึงปจจุบัน ยืนยันถึงรากเหง าของชาวมลายูวาไดอาศัยอยู
บริเวณ 3 จังหวัดภาคใตมาเปนเวลายาวนาน กอนที่“คนอื่น”จะเขามายังดินแดนแหงนี้ ประวัติศาสตร
ยังเปนหลักฐานยืนยันถึงการเปนเชื้อสายมลายูที่มีบรรพบุรุษรวมกัน สายสัมพันธของเครือญาติ
ของคนในชุ ม ชน และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งชุ ม ชนต า งๆที่ กอ ให เ กิ ดสํ า นึ ก ร ว มของท องถิ่น ที่ มี
แหลง กําเนิดอยูที่ ดินแดนแหง อาณาจัก รป ตตานี มีมรดกทางวั ฒนธรรมที่สื บทอดกัน มาอยา ง
เขมแข็ง จนกระทั่งปจจุบันคือภาษามลายู
ประวัติศาสตรของชาวมลายูไมเพียงเปนสวนหนึ่งในการสรางสํานึกทางชาติพันธุของ
ชาวมลายู แตประวัติศาสตรและความทรงจําของชาวมลายูยังเปนพลังในการตอรองกับอํานาจ
ที่เขามาครอบครองดินแดนแหงนี้ดวยเชนกัน
ภาษามลายู
จากการศึกษาพบวา ภาษามลายูเปนอัตลักษณอยางหนึ่งของชาวมลายูมุสลิม และ
ยังเปนเครื่องมือในการสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิม สุเทพ สุนทรเภสัช
(2541:46) ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องภาษาในการสืบทอดอัตลักษณของชาวมุสลิมชาติพันธุตางๆ
ในกรุงเทพฯประการหนึ่งที่ทําใหชาวมุสลิมในกรุงเทพฯสูญเสียลักษณะสําคัญทางชาติพันธุคือ
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ชาวมุสลิมกลุมตางๆในกรุงเทพฯไมไดสอนบุตรหลานใหพูดภาษาดั้งเดิมของกลุม ดวยเพราะ
ภาษาไทยเปนภาษาทางการในการติดตอสื่อสาร ชาวมุสลิมในกรุงเทพฯจึงใชภาษาไทยเปนสวน
ใหญ เห็นไดวาภาษาเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณชาวมลายูมุสลิม ภาษามลายูที่ใชในประเทศ
มาเลเซียเรียกกันวาภาษามลายูกลาง สวนภาษามลายูที่ใชในจังหวัดชายแดนภาคใตเรียกกันวา
ภาษามลายูถิ่น (ประพนธ เรืองณรงค 2540:175) เปนภาษาของชาวมลายูที่ใชกันในทองถิ่นมา
ตั้งแตในอดีต ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจะใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
ภายในครอบครัวและระหวางชาวมลายูดวยกันในการพบปะสังสรรคกันในที่สาธารณะตางๆ ผู
ศึกษาแสดงตัวอยางภาษามลายูไวในตารางตอไปนี้
ภาษามลายูถนิ่
ภาษาไทย
มาแก
กิน,รับประทาน
ซาดะ
อรอย
ดูวิ
เงิน
นามอ
ชื่อ
ออแฆ
คน
กือดา
ยานตลาด,ยานการคา
บือลี
ซื้อ
ปูปู
ลูกพี่ลูกนอง
กะ,กะ
พี่สาว
เดะ
นอง
แบ,อาแบ
พี่ชาย
กําปง
หมูบาน
ตรีมอกาเซะห
ขอบคุณ
กีมานอ
ไปไหน
ตารางที่1 ตารางเปรียบเทียบคําในภาษามลายูกบั คําภาษาไทย

แมในปจจุบันวัยรุนชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางจะไมคอยพูดภาษามลายู วัยรุน
เหลานี้บางคนที่เกิดและเติบโตในยานสายกลางพูดภาษามลายูไดเพียงเล็กนอย บางคนที่ยายจาก
ที่ อื่ น ในเวลาไม น านจะยั ง คงพู ด ภาษามลายู ไ ด ค อ นข า งมาก อย า งไรก็ ต ามวั ย รุ น มลายู ใ น
ยานสายกลางจะมีโอกาสไดเรียนรูภาษามลายูโดยการที่ปูยาตายายและพอแมที่พูดภาษามลายู
เปนภาษาหลักจะใชภาษามลายูกับลูกหลานและคนอื่นๆในครอบครัว ประกอบกับชาวมลายู
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มุสลิมในยานสายกลางนิยมสงลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยานตลาดเกา
ซึ่งทั้ งภายในโรงเรียนและพื้นที่ย านตลาดเกาผูคนใชภาษามลายูกันอยางเขมขน ทําใหลู กหลาน
ชาวมลายูเหลานี้ยังสามารถฟงภาษามลายูไดอยางเขาใจ การไปโรงเรียนที่ตองเรียนศาสนาเปนภาษา
ยาวี และมี ปฏิ สั มพั นธ กั บเพื่ อนชาวมลายู จากพื้ นที่ ชนบทที่ ยั งคงใช ภาษามลายู เป นภาษาหลั ก
เหลานี้ลวนเปนสถานการณบังคับใหลูกหลานชาวมลายูในเมืองไดเรียนรูภาษามลายูมากขึ้น
ภาษามลายูนอกจากเปนอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมแลวยังเปนพรมแดนทาง
ชาติพันธุที่เปนขอบเขตการเปนสมาชิกกลุม เพราะชาวมลายูมุสลิมสวนใหญในปจจุบันสามารถ
พูดภาษาไทยได แตไมนิยมพูด หลายครั้งที่ผูศึกษาไดพบสถานการณที่แสดงออกถึงเสนแบง
พรมแดนทางชาติพันธุ เชน ในการสนทนาระหวางเจาของรานชาวจีนกับลูกจางชาวมลายูมุสลิม23คน หากลูกจางพูดกับเจาของรานโดยตรงจะใชภาษาไทยในการสื่อสาร หรือบางครั้งถาหาก
เจาของรานคนดังกลาวสามารถพูดหรือฟงภาษามลายูเขาใจลูกจางจะพูดภาษามลายูกับเจาของราน
แตเมื่อลูกจางเหลานี้หันมาสนทนากันเอง ทั้งที่เจาของรานยังคงอยูในวงสนทนานั้น ลูกจางชาว
มลายูจะใชภาษามลายูแลวจึงคอยหันมาแปลใหเจาของรานฟงอีกครั้ง
นอกจากกรณีดังกลาวยังพบกรณีที่ลูกจางชาวมลายูจะใชภาษามลายูในการขายของกับ
ลูกคา ตั้งแตแนะนําสินคา บอกราคา จนกระทั่งการตอรองราคาเสร็จสิ้น ลูกจางเหลานี้จะเขาไปบอก
ราคาที่ไดตกลงไวกับเจาของรานเปนภาษาไทย ในทางกลับกันถาหากเจาของรานและลูกจางเปน
ชาวมลายูมุสลิมและลูกคาเปนคนไทยหรือจีน เมื่อมีลูกคาเขามาในรานลูกจางจะพูดภาษาไทยกับ
ลูกคาในการเสนอขายสินคาและราคา เมื่อตอรองราคาแลวลูกจางจะไปบอกเจาของรานเปนภาษา
มลายูวา ลูกคาตองการซื้อในราคาดังกลาว หรือหากลูกคามีคําถามแลวลูกจางตอบไมไดลูกจางจะ
ไปถามเจาของรานเปนภาษามลายู แลวจึงกลับมาตอบลูกคาเปนภาษาไทยตอไป
กรณีที่ผูศึกษามีประสบการณดวยตนเองคือ ครั้งหนึ่งผูศึกษาไดไปสัมภาษณเจาของ
รานแหงหนึ่ง แลวญาติคนหนึ่งของเจาของรานไดเขามารวมในการสัมภาษณครั้งนี้ดวย ซึ่งญาติ
คนนี้ ผู ศึ ก ษาได รู จั ก มาก อ นแล ว ในการให สั ม ภาษณ ทั้ ง สองคนจะตอบคํ า ถามผู ศึ ก ษาเป น
ภาษาไทยอยางชัดเจน แตเมื่อมีขอถกเถียงกันในบางประเด็นทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปใชภาษามลายู
ทันที เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งในเวลาที่ผูศึกษาอยูรวมในวงสนทนาที่มีชาวมลายู
มากกวาหนึ่งคน
จากกรณี ข า งต น ที่ ผู ศึ ก ษาได ย กมานั้ น เห็ น ได ว า ชาวมลายู ไ ด ใ ช ภ าษามลายู ใ น
ชีวิตประจําวันอยางกวางขวางและภาษามลายูไดกลายเปนเสนแบงเขตของคนตางชาติพันธุที่ไมมี
ความรูในภาษามลายู หากชาวมลายูคนใดหนึ่งในวงสนทนาไมไดแปลความหมายใหผูรวมวง
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ตา งชาติ พัน ธุ เ ข า ใจ คนตา งชาติ พั น ธุค นนั้น จะไมไดรับรูเ รื่อ งราวรว มกั น กับ วงสนทนานั้น เลย
บางครั้งความไมเขาใจในภาษาทําใหเกิดความระแวงสงสัยวาชาวมลายูอาจสนทนาเรื่องเกี่ยวกับ
คนตางชาติพันธุที่อยูรวมในวงสนทนานั้นดวย
อยางไรก็ตามชาวมลายูหรือแมกระทั่งกลุมชาติพันธุอื่นในพื้นที่ ไมไดมีระบบคิดเรื่อง
ของมารยาทในการสื่อสารระหวางคนตางภาษาแบบชาวตะวันตก กลาวคือ หากมีคนตางภาษา
และวัฒนธรรมสนทนารวมกัน ภาษาที่ใชสนทนาควรจะเปนภาษากลางที่ทุกคนรับรูรวมกัน และ
ไมควรสนทนาภาษาใดหนึ่งที่คนในวงสนทนาไมเขาใจ แมจะเปนการสนทนาระหวางชาติพันธุ
เดียวกัน ดังนั้นการสนทนาเปนภาษามลายูของชาวมลายูในวงสนทนาที่มีกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ อยูด ว ย
หรือการสนทนาภาษาจีนในขณะที่มีชาวมลายูอยูในวงสนทนาดวย ไมถือเปนเรื่องผิดมารยาททาง
สังคมแตอยางใด
ศาสนาอิสลาม
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาชาวมลายูในปตตานีไดเขารับนับถือศาสนา
อิสลามในสมัยการปกครองของ พญาอินทิรา เดวาวังสา (หรือพญา ตูนักปา อันทิรา มหาวังสา)
ประมาณพ.ศ. 2043-2073 (อารีฟน บินจิ, อ.ลออแม และ อัฮหมัด 2543:12) การเขามาของ
ศาสนาอิสลามในชวงเวลานั้นเปนการเขามาโดยผานพอคาที่เดินทางจากเปอรเซียเขามาคาขาย
ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต เห็นไดวาชาวมลายูชาวมลายูนับถือศาสนาอิสลามมาประมาณ 500 ป
จนกระทั่งศาสนาอิสลามกลายเปนสวนสําคัญในอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมที่แสดงออกผาน
การแตงกาย อาหารประเพณีและพิธีกรรมในวันสําคัญตางๆ
การแตงกาย
ชาวมลายู มุ สลิมจะแต ง กายตามหลัก ศาสนาอิส ลาม กลา วคือผูห ญิง จะแตง กาย
มิดชิด คลุมผม สามารถเปดใหผูอื่นไดเห็นแคเพียงใบหนาและฝามือ ผูหญิงชาวมลายูจะคลุมผม
ดวย”ฮิญาป” ในเวลาที่อยูบานสวนใหญจะนิยมสวมเสื้อแขนยาวกับผาถุง เรียกวา“ผาปาเตะ”
ซึ่งเปนผาพื้นเมืองพิมพลาย แตเมื่อออกไปนอกบานหรือทํางานสาวชาวมลายูมุสลิมจะสวมใสเสื้อ
ชุดกระโปรงยาวที่มักตัดเย็บดวยผาชิ้นเดียวกันทั้งเสื้อและกระโปรง นิยมกันอยู 2 แบบ คือชุดบา
นง และชุดกูรง ชุดบานงจะเปนชุดเสื้อ-กระโปรง เสื้อจะเปนเสื้อเขารูปยาว ผาหนา ติดกระดุมหรือ
เข็มกลัด สวนชุดกู รงเปนเสื้ อ-กระโปรง ตัวเสื้ อจะผาหนาลงมาระดับอก สําหรับผูสู งอายุนิย ม
สวมใสเสื้อแขนยาว บางครั้งอาจเปนเสื้อผาลูกไมกับผาปาเตะ ชุดเชนนี้นอกจากจะสวมใสในกลุม
ผูสูงอายุชาวมลายูมุสลิมแลว หญิงชาวจีนที่เปนคนในทองถิ่นโดยกําเนิดบางคนที่มีอายุ 70 ปขึ้น
ไปนิยมสวมใสเชนกัน
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เจาของรานหญิงชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางทุกคนจะคลุมฮิญาปและแตงตัว
ดวยชุดกูรงหรือบานง หากเปนผูสูงอายุจะนุงผาปาเตะ ไมนิยมสวมใสกางเกง สวนลูกจางหนาราน
มุสลิมมะฮฺเกือบทั้งหมดคลุมผม บางรานที่เจาของรานเขมงวดในเรื่องการแตงกายถูกตองตาม
ศาสนบัญญัติลูกจางจะสวมชุดกูรงหรือบานง สวนบางรานที่เจาของรานไมไดเครงครัดลูกจาง
วั ย รุ น จะคลุ ม ฮิญ าปและสวมกางเกงขายาว เสื้อ แขนยาวมาทํ า งาน ในเรื่อ งการคลุม ฮิ ญ าบ
คอนขางเปนขอบังคับสําหรับมุสลิมะฮฺในปจจุบัน โดยชาวมุสลิมจะใชกลไกการลงโทษทางสังคม
(social sanction) เขามาควบคุมมุสลิมมะฮฺ สําหรับเด็กสาวที่เขามาทํางานในเมืองหากไมคลุม
ฮิญาบขณะอยูในเมืองแลวมีคนในหมูบานเดียวกันมาพบและไปบอกเลาตอในหมูบาน เด็กสาว
คนนั้นจะถูกตําหนิ และบางครั้งอาจถูกหามไมใหเขามาทํางานในเมือง
เนื่องจากการแตงกายของหญิงชาวมุสลิมมีบัญญัติคอนขางชัดเจน และถือปฏิบัติกัน
อยางคอนขางเครงครัดในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเฉพาะการคลุมฮิญาป ชัยวัฒน สถาอานันทไดให
ความเห็นวากรณีการเรียกรองการคลุมฮิญาปของนักศึกษาสถาบันราชภัฏยะลาเปนสวนหนึ่งของ
กระแสการฟนฟูอิสลาม* ในที่นี้การแตงกายเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณชาวมลายูมุสลิมในยาน
สายกลาง และเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงในการสรางสํานึกทางชาติพันธุ
สวนผูชายมุสลิมหรือมุสลิมมีนมีบทบัญญัติในเรื่องการแตงกายเชนกันคือจะตอง
แต ง กายเรี ย บร อ ย โดยให ส วมใส เ สื้ อ ผ า ให ค ลุ ม เข า ลงมา ซึ่ ง ชาวมุ ส ลิ ม มี น ในย า นสายกลาง
มัก แตงกายตามบทบัญญัติทางศาสนาอยางคอนขางเครงครัด ผูศึกษาไมเคยพบมุสลิมมีนทั้ง
ที่เปนเจาของรานและลูกจางสวมใสกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลามไมวาจะในหรือนอกเวลาทํางาน
ประเพณีและพิธีกรรม
ชาวมลายูมุสลิมจะประกอบพิธีกรรมตามหลักการของศาสนา ในวันสําคัญตางๆ ทั้งที่
เปนพิธีกรรมในรอบป เชนฮารีรายอปอซอ ฮารีรายอฮัจยี วันเมาลิด วันอาซูรอ วันนิสฟูซะบาน
วันอิสเราะห สวนพิธีกรรมตางๆในชวงชีวิตจะเปนพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด พิธีกรรมการเปลี่ยน
ผ า นคือ มาโซะยาวี (การทํ า สุ นั ตหรื อ การขลิบ อวั ย วะเพศ) พิธี ก รรมการตาย พิ ธี ก รรมเหล า นี้
*

อานรายละเอียดไดในChaiwat Satha-Anand. “Hijab and Moments of
Legitimation IslamicResurgence in Thai Society.” In Asian Visions of Authority Religion
and the Modern States of East and Southeast Asia, Honolulu:University of Hawaii
Press,1994.

202
ชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางจะยึดถือกระทํากัน แตจะมี เพียงวัน สําคัญ 2 วันในรอบปที่
ชาวมุสลิมยานสายกลางจะปดรานตามประเพณี คือรายอปอซอ และรายอฮัจยี
นอกจากชาวมลายูมุสลิมจะประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา
อิสลาม สิ่งที่ชาวมลายูมุสลิมมะฮฺและมุสลิมมีนยึดถือปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอคือการละหมาด
5 เวลา เมื่อผูศึกษาไปเก็บขอมูลภาคสนามนั้น หากวันใดที่จะตองไปสัมภาษณเจาของรานหรือ
ลูกจางชาวมลายูมุสลิม ผูศึกษาจะตองดูเวลาวาเวลานั้นตรงหรือใกลเคียงกับเวลาละหมาดหรือไม
บางครั้งผูศึกษาพูดคุยเปนเวลานานคาบเกี่ยวชวงเวลาละหมาด เจาของรานหรือลูกจางชาวมุสลิม
จะขอเวลาไปละหมาดกอนแลวจึงกลับมาพูดคุยดวยตอไป นอกจากการละหมาดประจําวันแลว
ทุกวันศุกรมุสลิมมีนทุกคนจะตองไปละหมาดที่มัสยิด (ละหมาดญะมะอะฮฺ) มุสลิมมีนสวนใหญใน
ยานสายกลางจะไปละหมาดที่มัสยิดกลางฝงตลาดเกา แตภายหลังจากมัสยิดดุลอัฮฺมาดีย (ซึ่งอยู
ใกลกับยานสายกลางมาก) มีสัปบุรุษครบตามจํานวนที่จะทําละหมาดญะมะอะฮฺได มุสลิมจาก
ยานสายกลางจึงยายไปละหมาดที่มัสยิดแหงนี้แทน
อาหาร
เนื่องจากชาวมุสลิมมีบทบัญญัติทางศาสนาเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตวตางๆ คือ
ไมบริโภคเนื้อหมู สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชนกบ เขียด สัตวเลื้อยคลาน หรือซากสัตว สวนเนื้อสัตว
อื่นๆเชน ไก แพะ และวัวที่นํามาบริโภคจะตองผานการเชือดตามหลักการทางศาสนา (โดยกลาว
พระนามของพระเจา และทําใหสัตวตายโดยรวดเร็วอยางไมทรมาน) ชาวมลายูมุสลิมในยาน
สายกลางจะเครงครัดในเรื่องการไมบริโภคเนื้อสัตวบางชนิดและจะบริโภคเนื้อตางๆที่เชือดโดยคน
มุสลิ ม ซึ่ ง เนื้อ เหลา นี้จ ะหาซื้ อได ไมยาก ผูข ายเนื้อไก และเนื้อวัว ที่ตลาดลว นแตเ ปน คนมุ สลิม
นอกจากการซื้อของสดมาประกอบอาหารเองที่บาน
บางครั้งเจาของรานชาวมุสลิมจะออกไปรับประทานอาหารนอกบาน ตลอดระยะเวลา
ที่อยูในพื้นที่ศึกษาผูศึกษาไมเคยพบชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางในรานอาหารของคนไทย
พุทธ หลายครั้งที่ผูศึกษาพบกับเจาของรานบางคนซื้อหรือรับประทานอาหารเชาในรานของชาว
มุสลิม และบางครั้งพบที่รานน้ําชาในตอนกลางคืน ซึ่งรานน้ําชานั้นเปนของชาวมุสลิมเชนกัน
เจาของรานคนหนึ่งเลาใหผูศึกษาฟงวา “มีเพื่อนคนจีนเยอะ เพราะเกิดและเติบโตในยานสายกลาง
ตอนนี้ก็ยังสนิทกัน ยังนัดไปกินขาวกินปลากันอยู แตตองไปรานอิสลามนะ” ซึ่งผูศึกษาพบวาการ
ไปรับประทานอาหารรวมกันระหวางเพื่อนเชนนี้ไมไดเปนอุปสรรคใดๆกับคนจีนเลย
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (1982:78) สังเกตวาขอหามเกี่ยวกับเรื่องอาหารถือเปน
อุปสรรคตอความเขมขนและความถี่ในการปฏิสัมพันธระหวางคนตางกลุมชาติพันธุ ชาวมุสลิมกับ
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ชาวไทยจะไมรับประทานอาหารรวมกัน ขอหามเรื่องอาหารเปนพรมแดนแมความสัมพันธในระดับ
ปจเจกที่พัฒนาความสัมพันธจนสนิทสนมกัน ในปจจุบันอุปสรรคและพรมแดนเรื่องขอหามเกี่ยวกับ
อาหารไดเจือจางลงไปบาง โดยเฉพาะความสัมพันธระดับปจเจก เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
รานอาหารอิสลาม และโดยทั่วไปแลวคนจีนในพื้นที่คุนเคยกับอาหารของชาวมลายูมุสลิมดี ใน
ชีวิตประจําวันคนจีนในยานสายกลางซื้ออาหารอิสลามมาบริโภคเมื่อตองการ เชนนาซิดาแฆ ขาว
หมกไก ขาวเหนียวไกทอด ฯลฯ
นอกจากนี้ในพื้นที่เมืองยะลามีรานอาหารที่สะทอนถึงการปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุ
โดยปกติแลวผูศึกษามักรับประทานอาหารเชาสลับไปมาระหวางรานอาหารจีนและรานอาหาร
อิสลาม วันหนึ่งผูเขียนเห็นรานอาหารแหงหนึ่งหนารานดานซายตั้งโตะขายขาวแกงและขาวยํา
คนขายเปนหญิงสาวคลุมผาฮิญาปสองคนกําลังสาละวนกับการตักอาหาร สวนดานขวามีกะทะ
ขนาดใหญและหญิงสาวหนึ่งคนไมไดคลุมฮิญาปกําลังทอดปาทองโก ถัดจากกะทะปาทองโก
ชายผิว คล้ํ า ตาโต ผมหยั กศก กํ า ลังทอดทอดโรตีแ ละมะตะบะในกะทะแบนถัด ไปจากกะทะ
ปาทองโก เมื่อมองเขาไปในรานจะเห็นชั้นวางขวดตางๆและแกวจํานวนมาก ขางๆชั้นเปนหมอตม
น้ํารอนขนาดใหญ ครั้งแรกสุดผูศึกษาเขาใจวารานอาหารแหงนี้เปนรานอิสลาม แตเมื่อเดินเขาไป
ภายในรานผูศึกษาเห็น “ตี่จูเอี๊ย” (เจาที่จีน) ตั้งอยูบนพื้นใกลประตูเล็กที่เปนทางเดินสูภายในบาน
และปายชื่อรานเหนือประตูบานเดียวกันเปนภาษาไทย ชื่อวาราน “เมงฮอ” เจาของรานเปนชาย
ชาวจีนผิวขาว ผูเปนเจาของน้ําชากาแฟ ผูศึกษาไปที่รานนั้นอีกหลายครั้งในเวลาตอมาและ
สังเกตพบวารานแหงนี้มีลูกคาชาวมลายูมุสลิม ชาวจีน และชาวไทยมาอุดหนุนเปนประจํา รานคา
เชนนี้ไมไดมีอยูรานเดียวในยะลา เทาที่ผูศึกษาสังเกตเห็นพบวามีรานคาเชนนี้ 3 ราน รานหนึ่ง
ตั้งอยูในยานตลาดเกา เปนรานเกาแกแหงหนึ่งเรียกกันวารานน้ําชาโกเจง (บางเรียกเปนโกเจง
บางเรียกโกเจง) เปนที่รูจักกันดีในกลุมชาวมลายูมุสลิมในยานตลาดเกา ตลาดและสายกลาง
รานแหงนี้ขายมานาน เลากันวาขายมาตั้งแตรุนพอเจาของรานคนปจจุบันเปนลูก หนารานจะมีรถเข็น
ขายอาหารนานาชนิ ด ของชาวมุ ส ลิม ประมาณ 3 คั น ถึ ง แม ว า รา นค า เช น นี้ อ าจดึ ง ดู ด รา นค า
ชาติพันธุตางๆดวยความหลากหลายของอาหาร หรือความมั่นใจของลูกคาชาวมุสลิมตออาหาร
ที่ข ายว า เป น อาหาร ที่ ป รุ ง ถู ก ต อ งตามหลั ก ศาสนา แต ร า นค า เช น นี้ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การลด
พรมแดนทางชาติพันธุอันเกิดจากขอหามในการบริโภคอาหาร
โดยสรุปแลวจะเห็นวาการสืบตออัตลักษณและสรางสํานึกทางชาติพันธุของชาวมลายู
มุสลิมจะกระทําผานสถาบันทางสังคมตางๆ เชน ครอบครัวชวยในการถายทอดภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม และประวัติความเปนมาของชาวมลายู มัสยิดเปนสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมและ
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ใหความรูทางศาสนา ปลูกฝงใหชาวมลายูมุสลิมชวยกันดูแลใหทุกคนดําเนินชีวิตตามหลักความ
เชื่อทางศาสนา โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีสวนชวยในการอบรมสั่ง
สอนภาษาและหลักการทางศาสนา สถาบันทั้งหมดนี้ชวยกันเกื้อหนุนปลูกฝงใหชาวมลายูมุสลิม
ธํารงรักษาอัตลักษณและมีสํานึกทางชาติพันธุไดคอนขางเขมแข็งกวา ชาติพันธุอื่นในพื้นที่
อัตลักษณทางชาติพันธุของชาวจีน
ถึงแมวาคนจีนจะเรียนรูและรับวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมและไทยหลายอยาง
ที่ เ ห็ น ได ชั ด คื อ เรื่ อ งของภาษา แต ค นจี น เหล า นี้ ยั ง คงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องกลุ ม ตนด ว ยการใช
ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนจีนดวยกันในชีวิตประจําวัน รับขาวสารและอานหนังสือพิมพจีน
(สําหรับคนที่ยังมีความรูภาษาจีน) มีความเชื่อในเทพเจา มีประเพณีและพิธีกรรมตางๆตามความ
เชื่อที่ ผสมผสานระหวางความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อที่รับมาใหมหลังจากโยกยายเขามาในพื้นที่
รวมถึงการไดมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมชาวจีน และความภาคภูมิใจในการเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางการคา ทั้งหมดที่กลาวมาลวนเปนอัตลักษณที่กลุมชาวจีนใชแสดงออกถึงสํานึกทางชาติพันธุ
ภาษาจีน
ถึงแมในปจจุบันความสามารถในภาษาจีนจะแบงตามชวงอายุของคนจีนคือคนจีน
รุนปูยาตายายอายุประมาณ 50 ปขึ้นไปจะพูดภาษาจีนในชีวิตประจําเปนสวนใหญ คนจีนรุนพอแม
อายุประมาณ 30 ปขึ้นไปมีความรูภาษาจีนแตจะใชภาษาจีนสลับกับภาษาไทยทั้งในครอบครัว และ
ชีวิตประจําวัน ในขณะที่ลูกจีนซึ่งอายุนอยกวา 30 ป บางสวนที่สามารถพูดจีนไดจะใชภาษาจีนเมื่อ
มีผูใหญมาพูดคุยดวยเปนภาษาจีน สวนบางคนที่พูดไมไดแตจะฟงไดอยางเขาใจ อยางไรก็ตามใน
ขณะนี้ กลุ มคนจี นที่ เป นเจ าของร านย านสายกลางเกื อบทั้ งหมดเป นคนในรุ นพ อแม ซึ่ งยั งคงมี
ความสามารถในภาษาจีนทั้งฟงพูดอานเขียน
เนื่องจากชาวจีนในยะลาแบงออกเปนกลุมยอยตางๆตามภาษาถิ่น คือจีนฮกเกี้ยน
แตจิ๋ว ไหหลํา กวางตุง และแคะ ซึ่งจีนแตละภาษานี้จะออกเสียงและมีสําเนียงตางกันไป เชนคําวา
กินขาว จีนฮกเกี้ยนวา”เจียะปุย” แตจิ๋ววา”เจียะปง” ไหหลําวา”เยียะปุย” กวางตุงวา”เสกฝน” แคะวา”
ซิดฟาน” แตโดยทั่วไปแลวในการสนทนาของคนจีนกลุมภาษาตางๆกันในชีวิตประจําวัน คนจีนจะใช
ภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) ดวยคนจีนในยานสายกลางปจจุบัน (คนจีนรุนพอแม)เกือบทั้งหมดไดรับ
การศึกษาจากโรงเรียนจีน (โรงเรียนยะลาบํารุงผดุงประชา) ตัวอยางของภาษาจีนกลางดังตาราง
ตอไปนี้
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ภาษาจีนกลาง
ชือ
หาวชือ
เฉียน
หมิงจื้อ,หมิง
เหยิน
ซื่อชี,หมายมายชี
หมาย
เปยซงตี้,ถางซงตี้
เจี่ยเจีย
ตี้ตี,เมยเมย
เกอเกอ
ชุน
เซวี่ยเซวี่ย
ชวี่หนาหลี่

ภาษาไทย
กิน,รับประทาน
อรอย
เงิน
ชื่อ
คน
ยานตลาด,ยานการคา
ซื้อ
ลูกพี่ลูกนองฝายแม,
พี่สาว
นองชาย,นองสาว
พี่ชาย
หมูบาน
ขอบคุณ
ไปไหน

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบคําในภาษาจีนกับคําในภาษาไทย

อัตลักษณของชาวจีนในเรื่องของภาษากําลังเจือจางลงเรื่อยๆ เนื่องจากลูกหลาน
ชาวจีนรุนใหมไมนิยมใชภาษาจีนแมพอแมจะพูดภาษาจีนดวยในชีวิตประจําวัน ประกอบกับ
คา นิยมของผูปกครองที่ให ลูก หลานเขา ศึก ษาที่โรงเรียนประถมประจํ า จั งหวัด ชื่อวาโรงเรีย น
อนุบาลยะลา แทนโรงเรียนเอกชนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน ดวยเชื่อวาโรงเรียนประถมมี
คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีกวาโรงเรียนเอกชนดังกลาว สามารถทําใหลูกหลานสอบผานเขา
ศึก ษาในโรงเรี ย นมัธ ยมประจํ า จั ง หวัด ไดต อไป การไปโรงเรี ย นและการอยู ใ นสั ง คมที่มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพันธุโดยมีภาษาไทยเปนภาษากลางในการสื่อสาร รวมถึงการรับสื่อตางๆที่
เปนภาษาไทย ทําใหพอแมและลูกหลานชาวจีนในปจจุบันไมคอยเห็นความสําคัญของภาษาจีนใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของอัตลักษณทางชาติพันธุ
อยางไรก็ตามหลายครั้งผูศึกษาสังเกตเห็นวา คนจีนในยานสายกลางที่ใชภาษาไทย
เปนสวนใหญจะเปลี่ยนมาพูดภาษาจีนทันที เมื่อตองการวิพากษวิจารณเรื่องราว เหตุการณหรือ
บุคคล ในประเด็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหากมีคนอื่นมาไดยินแลวนําไปเลาตอ เชนในกรณี
การวิจารณนักการเมืองทองถิ่น การเลาเรื่องราวในทางลบของเพื่อนบานที่อยูติดกัน (ทั้งเพื่อนบาน
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ที่เปนคนจีนและคนตางชาติพันธุ) การเลาเรื่องราวความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และกรณี
เมื่อกลาวถึงคนตางชาติพันธุในทองถิ่น แตการวิพากษวิจารณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี การเลาถึง
เรื่องเหตุการณตางๆ หรือบุคคลในภูมิภาคอื่น ชาวจีนจะใชภาษาไทยหรือจีนตามแตความพึงพอใจ
ของตนและคูสนทนา กรณีเชนนี้แสดงใหเห็นวาคนจีนยังใชภาษาเปนพรมแดนทางชาติพันธุแบง
ขอบเขตไมให “คนนอก” มีสวนรวมรับรูและเขาใจถึงเรื่องราวที่เต็มไปดวยความรูสึกหรืออคติของ
คนจีนที่กําลังถายทอดสูกันฟง
ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อของคนจีน
จากขอมูลเรื่องประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อของคนจีนในจังหวัดยะลาในบทที่
2 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคมของชาวจีน ประเพณีและพิธีกรรมเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ของอัตลักษณของชาวจีน ดังเห็นไดจากการปดรานหรือหยุดงานในวันสําคัญตามประเพณีจีน เชน
ตรุษจีน สารทจีนและเชงเมงเพื่อทําพิธีกรรมตางๆตามความเชื่อ การไปนมัสการเทพเจาที่ศาลเจา
และสนับสนุนเงินทุนในการจัดงานประจําปของศาลเจา การประดิษฐานและกราบไหวบูชาเจาที่
ภายในบาน พิธีกรรมเหลานี้เปนพิธีกรรมที่กระทําภายในศาสนสถานหรือบานของคนจีน ซึ่งเปน
พื้นที่เฉพาะที่คนตางศาสนาและชาติพันธุมักไมคอยเขาไปรับรูและรวมงาน
คนจีนยังมีประเพณีพิธีกรรมบางอยางที่กระทําในที่สาธารณะ เชนงานแหพระในงาน
ประจํ า ป ข องศาลเจ า ในงานแห พ ระจะมี ข บวนพาเหรด สิ ง โต มั ง กร ขบวนทรงเจ า และเชิ ญ
รู ป เคารพเทพเจ าแห แหนไปยั ง บ า นเรื อ นของชาวจีน เพื่ อ เปน ศิ ริม งคล นอกจากนี้ช าวจีน ยัง มี
พิธีกรรมการแหศพรอบๆเมือง*กอนที่จะนําศพไปฝงหรือเผา เพื่อเปนการบอกกลาวใหผูที่อยูรวม
ชุมชนไดรับรูการตายของผูรวมชุมชนและไวอาลัยถึงผูตายเปนครั้งสุดทายกอนที่จะนําศพไปฝงหรือ
เผา ในพิธีกรรมเหลานี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงประเพณีความเชื่อ บทบาทและสถานภาพของคน
จีนในสังคมเมืองยะลา แลวยังไมรังเกียจหรือกีดกันใหคนตางชาติพันธุและตางศาสนามีโอกาสได
รับรูในพิธีกรรมของคนจีนและรวมดูงานไดโดยไมรูสึกขัดตอหลักศาสนาหรือมติทางสังคม**เชน
*

พิธีกรรมการแหศพเชนนี้พบในชุมชนชาวจีนในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย เชนใน
จังหวัดเชียงใหม แตรูปแบบขบวนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เชนในพื้นที่เมืองขนาดเล็กเชน
ยะลา ญาติและเพื่อนสนิทของผูตายเดินตามรถบรรทุกโลงศพในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
ตอจากนั้นผูรวมขบวนจะโดยสารยานพาหนะตางๆเพื่อตามไปฝงศพยังสุสานซึ่งมักตั้งอยูนอกเมือง
**

คนมลายูมักไมสบายใจในการเขาไปในอาณาบริเวณศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ
ดวยกลัวขัดตอหลักศาสนาและคนมลายูดวยกันอาจพบเห็นและตําหนิ
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ในขบวนทรงเจาจะมีการเขียนยันตและประพรมน้ํามนต บางครั้งชาวไทยพุทธจะมาขอรับยันตและ
น้ํามนตรดังกลาวเพื่อเปนศิริมงคลตามความเชื่อ หรืออาจทําบุญบริจาคโดยใหแกผูหามพระหรือ
สิงโตดวย ขบวนพาเหรดการแหแหนเหลานี้ถือเปนงานรื่นเริงที่คนตางชาติพันธุในสังคมไดชม
รวมกัน แมกระทั่งในการแหศพถาหากเปนศพของชาวจีนที่เปนที่รูจักในสังคม การแหศพกอนที่จะ
นําไปฝงนับไดวาเปนการบอกกลาวผูคนในสังคมใหไดรวมเสียใจและรับรูถึงการจากไปของบุคคล
นั้นๆโดยการเขารวมในขบวนแห หรือมองดูขบวนแหบริเวณที่ขบวนผาน
ในปจจุบันลูกหลานชาวจีนรุนใหมไดเขารวมในประเพณีและพิธีกรรมเหลานี้นอยลงเพราะ
บางคนไมมีความรูในการประกอบพิธีกรรมบางอยาง ที่ศาลเจาจะพบวาผูที่มา กราบไหวบชู าเทพเจา
ส วนใหญเป นผู ที่ มี อายุ 35 ป ขึ้นไป ในบางครั้งลู กหลานชาวจีนที่ กลั บมาเยี่ยมบ านในวันหยุ ด
แลวพอแมบอกใหไปสักการะเทพเจาที่ศาลเจาเพื่อเปนศิริมงคล จะพบวาหนุมสาวชาวจีนเหลานี้ไม
สามารถจัดแบงธูปจํานวนมากที่ไดรับมาสําหรับการไหวเจาได คือไมทราบวาจะเริ่มไหวที่ใดกอน
และปก ธูปจํ า นวนเท า ไรในแต ล ะกระถาง แม ก ระทั่ง ในการไหวเ จ า ที่บ า นในวั น สํา คั ญตา งๆ
หนุมสาวเหลานี้จะไมทราบรายละเอียดของการจัดเรียงอาหารในการตั้งโตะไหว จึงเห็นแนวโนม
วา อัตลักษณของชาวจีนที่แสดงออกผานประเพณีและพิธีกรรมเหลานี้จะเจือจางลงไปในอนาคต
เชนเดียวกับอัตลักษณทางภาษาที่กลาวมาขางตน
การเขารวมกลุมชาวจีน
การเขารวมเปนสวนหนึ่งของสังคมชาวจีนนี้ คนจีนทั้งหลายจะกระทําโดยการเปน
สมาชิกองคกรตางๆ เชน สมาคม ชมรมตระกูลแซและภาษา การสนับสนุนเงินทุนใหโรงเรียนยะลา
บํารุงเพื่อสืบทอดและสั่งสอนภาษาจีน ซึ่งองคกรเหลานี้เปนองคกรที่ชวยสืบตออัตลักษณของ
ชาวจีน ชวยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนชาวจีนโพนทะเล แมวาองคกรตางๆเหลานี้มักจะ
ตั้งที่ทําการอยูในเมืองซึ่งเปนพื้นที่ที่คนจีนมักจะตั้งรกรากทํามาหากิน แตสมาชิกขององคกรนั้นจะ
ประกอบไปดวยชาวจีนทั้งที่อยูในเมืองและพื้นที่ชนบท องคกรจึงมีสวนชวยเชื่อมโยงคนจีนสอง
พื้นที่เขาดวยกันอีกดวย
ในชวงแรกองคกรเหลานี้ชวยใหผูที่เดินทางอพยพเขามายังเมืองไทยไดมีที่พักพิงและ
ใหความชวยเหลือในปจจัยพื้นฐานตางๆ ใหคนในชุมชนไดรูจัก มีกิจกรรมที่สรางความรวมมือ
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พัฒนาดานการศึกษาโดยใหทุนการศึกษาแกสมาชิกและลูกหลาน
บริ จ าควั ส ดุ อุ ป กรณ จนกระทั่ ง สร า งโรงเรี ย นเพื่ อ สื บ ทอดวั ฒ นธรรม รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข อง
ความเปนจีน และบมเพาะความรูภาษาจีนกลาง นอกจากนี้บทบาทที่แฝงอยูในองคกรเหลานี้คือ

208
เอื้อประโยชนทางการคาใหกับชาวจีน ซึ่งผลประโยชนในที่นี้อาจไมไดเปนในรูปแบบของทรัพยสิน
แตอาจเปนผลประโยชนทางออม เชนการสรางความรูสึกมั่นคงในการอยูรวมกันเปนกลุม การได
รั บ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารระหว า งกั น และเป ด โอกาสในการมี ป ฏิ สั ง สรรค ที่ จ ะนํ า ไปสู
ผลประโยชนทางการคาตอไป นอกจากนี้องคกรเหลานี้ยังเปนสวนหนึ่งของพรมแดนทางชาติพันธุ
ดวยการจํากัดสมาชิกภาพเฉพาะผูที่มีภาษา ความเชื่อหรือแซรวมกันเทานั้น
ภายในกลุมชาวจีนยังมีการแบงเปนกลุมชาติพันธุยอยลงไปตามภาษาทองถิ่นของจีน
ดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งการแบงกลุมยอยนี้เชื่อมโยงไปถึงการนับถือเทพเจา และพิธีกรรมการไหวเจา
เชน ชาวไหหลําพูดภาษาไหหลํา นับถือเจาแมทับทิม ในเวลาที่ไหวเจาจะมีของไหวที่แตกตางจาก
ชาวจีนภาษาอื่น ชาวกวางตุงพูดภาษากวางตุง เวลาที่ไหวเจาจะมีเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง
แตกตางจากเครื่องกระดาษของคนจีนภาษาอื่น การแบงกลุมยอยของชาวจีนเชนนี้อาจสงผลทําให
วั ฒนธรรมของชาวจี น ไม เข ม แข็ ง เท า กั บชาวมลายู มุ สลิ ม ที่ มี สถาบั น ทางสั ง คมเช นมั สยิ ดเป น
ศูนยรวมชาวมลายูมุสลิมตางกลุมตางชนชั้น
อยางไรก็ตามในสถานการณการปฏิสัมพันธขามชาติพันธุคนจีนจะไมแสดงออกถึง
ความแตกตางของกลุมยอยเหลานี้ คนจีนกลุมยอยตางๆจะจัดตัวเองเปนคนจีนที่มีลักษณะรวม
กัน รวมทั้งกลุมชาติพันธุอื่นไมไดตระหนักถึงความแตกตางแยกยอยลงไปเชนกัน ยามตัวตนของ
คนจีนเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับคนกลุมอื่นจึงเปนกลุมคนที่มีตาเล็ก ผิวขาว มีความเชื่อในเทพเจา
ตางๆ โดยการกราบไหวบูชารูปเคารพที่เปนตัวแทนของเทพเจาทั้งหลาย มีความขยันขันแข็งใน
การทํางาน มีความรูความเชี่ยวชาญดานการคา มีความสามารถในการใชภาษาจีนโดยไมไดระบุ
วาเปนภาษาจีนทองถิ่นใดหนึ่งหรือภาษาจีนกลาง มีประเพณีและประกอบพิธีกรรมตามแบบของ
คนจีน แตในการปฏิสัมพันธภายในกลุมชาติพันธุคนจีนเหลานี้จะแสดงอัตลักษณของกลุมยอย
เพื่อจัดแบงความแตกตางระหวางกลุมตนเองกับกลุมอื่น

ชุมชน 2 ระดับ สูการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ
จากแนวคิดของ Fredrik Barth ที่เสนอในเรื่องสํานึกทางชาติพันธุวา สํานึกทาง
ชาติพันธุเปนหลักสําคัญขององคกรทางสังคมและพรมแดนของกลุมซึ่งไมจําเปนที่จะตองมีขอบเขต
ที่ แนนอนตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงได ตัวอยางในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณและพรมแดน
ทางชาติพันธุพิจารณาไดจากงานการศึกษาของ Edmund Leach พบวากลุมคฉิ่นมีการปรับ
อัตลักษณตามกลุมชาน โดยการเปลี่ยนการปกครองไปมาระหวางระบบ Gumlao ที่เปนการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย มาเปน Gumsa ที่เปนการปกครองแบบนายปกครองบาวซึ่งเปนรูปแบบ

209
การปกครองของชาน (ปรานี วงษเทศ 2543:40-41) ดวยคฉิ่นไดรับอิทธิพลจากไทยใหญมากและมี
อุดมคติที่ตองการมีการ ปกครองแบบนายปกครองบาว ซึ่ง Leach ไดเสนอวาคฉิ่นที่เลียนแบบชาน
มักเรียกตัวเองวาชานไปดวย (Lian Kwen Fee and Ananda Rajah 1993:241) การปรับเปลี่ยน
อัตลักษณทางชาติพันธุจึงเปนไปตามผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สภาวะแวดลอมทางสังคมและ
แรงขับเคลื่อนทางการเมือง
อัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนขางตน เปนการแสดงออกซึ่งอัตลักษณและ
พรมแดนทางชาติพันธุในบริบทของการอยูรวมกันและปฏิสัมพันธในบริบทของสังคมเมืองยะลา
แตในการปฏิสัมพันธของคนสองชาติพันธุภายในยานสายกลาง ชาวมลายูมุสลิมกลุมที่อยูในยาน
สายกลางมีการปรับสรางอัตลักษณและลดพรมแดนทางชาติพันธุบางสวน
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลาง
การเขียนถึงชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาตั้งใจ
เขียนถึงคนกลุมนี้วาเปน “ชาวมลายูมุสลิม” ตลอดมา เนื่องจากในบริบทของสังคมทองถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต หรือในบริบทของสังคมเมืองยะลา “ชาวมลายูมุสลิม”ในยานสายกลางจะอธิบาย
วาตนเองเปน “ชาวมลายูมุสลิม” ในขณะเดียวกันชาวมุสลิมกลุมอื่นก็มีความรูสึกวาคนกลุมนี้คือ
“ชาวมลายูมุสลิม”เชนกัน ดวยเพราะชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางสามารถพูดภาษามลายูได
นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิต การแตงกาย ประเพณีและพิธีกรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม
เชนเดียวกับชาวมลายูมุสลิมคนอื่นๆ
แตภายใตสภาวะแวดลอมของสังคมในยานการคาที่ชาวจีนเปนชาติพันธุที่มีภาพลักษณ
และอัตลักษณผูกติดอยูกับเรื่องการคาขายและเปนประชากรกลุมใหญของยานดังกลาว ชาวมลายู
มุสลิมผูทําการคาในยานสายกลางจะปรับอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุม ดวยเพราะชาวจีนเปน
กลุมคนที่ กุ ม อํา นาจทางเศรษฐกิ จ คนที่เ ขา มาทํา การคาไดและได เ ปนอย างดีจึง นา จะมีอะไร
บางอยางที่เกี่ยวของกับความเปนจีน ในที่นี้“กรือเซะ”จึงนาจะเปนความเชื่อที่ถูกนํามาอางถึงอัต
ลักษณความเปนพอคาของชาวมุสลิมกลุมที่กุมอํานาจทางเศรษฐกิจมากกวาที่จะเปนอัตลักษณทางชาติ
พันธุ* โดยหยิบยกการมีเชื้อสายรวมกับชาวจีนขึ้นมาอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของกลุมตน คือการ

*

เจาของรานมุสลิมที่ไมไดสืบเชื้อสายมาจาก “กรือเซะ” บอกวาคนที่มาทําการคาใน
ยะลาสวนใหญเปนมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนจากปตตานี ดวยคนปตตานีมีความรูแประสบการณใน
การทําการคาจากการที่ครั้งหนึ่งเมืองปตตานีเคยเปนเมืองทาที่รุงเรืองมาก สวนคนมุสลิมในยะลา
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เปน มลายู-จีนมุสลิม การเชื่อมโยงชาวมุสลิมกลุมนี้กับบรรพบุรุษชาวจีนนอกจากมีนัยยะเกี่ยวของ
กับอัตลักษณเฉพาะของกลุม ยังเปนคําอธิบายถึงสาเหตุที่พวกเขามี “หัวทางการคา” มากกวา
มุสลิมกลุมอื่นอีกดวย
ชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางมักอธิบายวาตนมีเชื้อสายจีนจากบรรพบุรุษที่มาจาก
หมูบานกรือเซะบางหรือมีเชื้อสายจีนจากพี่ชายของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ตํานานของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
จึงเปนคําอธิบายถึงตนกําเนิดของคนมลายูมุสลิมกลุมนี้ รวมไปถึงสายสัมพันธที่มีกับชาวจีน
จากตํ า นานเจ า แม ลิ้ ม กอเหนี่ ย วทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องชาติ พั น ธุ 2 กลุ ม
ดวยกันคือชาวมลายูมุสลิมที่เปนคนทองถิ่นดั้งเดิมกับชาวจีนที่เปนผูมาเยือนเมืองปตตานีและตั้ง
รกรากอาศัยอยูตอมา
การหยิ บ ยกเอาตํ า นานกรื อ เซะมาผู ก โยงความเป น มาของกลุ ม ตนเชื่ อ มต อ
ความสัมพันธกับชาวจีนในเรื่องการมีบรรพบุรุษเปนชาวจีน หลักฐานที่พิสูจนไดวากลุมเครือญาติ
ชาวมุสลิมในสายกลางสืบเชื้อสายมาจากกรือเซะนาจะเปน สีผิวที่ขาวเกินกวาชาวมลายูมุสลิมใน
ทองถิ่ นและลั กษณะใบหน าที่ ดูเหมื อนคนมีเชื้อสายจี น งานวิ จัยของฉวี วรรณ ประจวบเหมาะ
(1982:70) เปนหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธระหวางชาติพันธุและการสืบเชื้อสายมาถึง
ปจจุบันของคนมลายู-จีนมุสลิม และวิทยานิพนธปริญญาโทของชุตินธรา วัฒนกุล (2537:111)
ที่ศึกษาปรัมปรานิยายของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเปนงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่กลาวถึงคนกลุมนี้วา
“การแตงงานของลิ้มเตาเคี่ยมและธิดาเจาเมืองปตตานี เปนการสรางสัมพันธเชื่อมโยงสองกลุม
ชาติพันธุใหเกิดความรูสึกใกลชิดเปนเสมือนกลุมเครือญาติ”
“ในขณะที่รัฐชาติใชประวัติศาสตรเปนสวนหนึ่งของการผลิตซ้ําอุดมการณชาติ และรับ
ใช ทุ น นิ ย มในการท อ งเที่ ย วและเพื่ อ การค า ชาวบ า นกลั บมองอดี ตเพื่ อปรั บตั ว และเป น ที่ พึ่ ง ”
(ปรานี วงษเทศ 2544:159 ) ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในทัศนะของคนในทองถิ่น จึงเปนเรื่องราว
ที่บอกกลาวถึงความเปนมา ปฏิสัมพันธของคนสองชาติพันธุในสังคมที่รวมกันสรางและพัฒนา
เมืองมาแตในอดีต นอกจากนี้ตํานานของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวยังสะทอนถึงการดํารงอยูของคนจีน
สถานภาพและตําแหนงแหงที่ของคนจีนในสังคมปตตานีในอดีต การที่พี่ชายเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
เขารับอิสลาม เปนราชบุตรเขยของเจาเมือง บอกถึงการกาวขามพรมแดนทางชาติพันธุในระดับ
ปจเจกและแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ“คนนอก”เขาสูสังคมของคนมลายูมุสลิม ตลอดจนการแสดง

ดั้งเดิมไมทําการคากันดวยยะลาตั้งอยูลึกเขามาในแผนดินใหญ ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงไมมีความรูและความสนใจในการทําการคาเทากับคนปตตานี
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วามแข็งแกร งทางวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมที่ผูที่เขามาจะตองปรับตัวตามความเชื่อและ
วัฒนธรรม ของชาวมลายูมุสลิม ดังเชนที่ลิ้มโตะเคี่ยมเขารับนับถือศาสนาอิสลาม
ปฏิสัมพันธระหวางสองชาติพันธุโดยการแตงงานไมไดมีเพียงกรณีของลิ้มโตะเคี่ยม
เพียงกรณีเดียว เพราะจากหลักฐานที่หลงเหลือในรูปลักษณภายนอกของชาวบานกรือเซะและ
ชาวบานบางกลุมในอําเภอยะหริ่ง (จังหวัดปตตานี) แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานทางเชื้อชาติและ
ชาวกรือเซะเองก็ยังยืนยันวาตนมีสายเลือดจีนและแซลิ้มอีกดวย
ความสําคัญของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวจึงไมเพียงเปนเทพเจาที่เคารพนับถืออยางยิ่งของ
คนในทองถิ่น แตเจาแมยังถูกนับไดวาเปนหนึ่งในบรรพบุรุษของชาวจีนที่เดินทางเขามายังปตตานี
ดวยการนับญาติตามระบบแซของชาวจีน ดั้งนั้นคนจีน และคนมลายูมุสลิมกลุมที่มีเชื้อสายจีนจึง
นับได วา เป นเครื อ ญาติจ ากการสื บสายบรรพบุ รุษ เดีย วกัน* ชาวมลายูจี น มุ สลิ มในอดี ตมีก าร
ประกอบพิธีกรรมบางอยางที่แสดงถึงการระลึกถึงบรรพบุรุษชาวจีนอีกดวย
ชาวมลายู-จีนมุสลิมที่ยะลาบางคนเลาวา เมื่อกอนนี้เวลาระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลวจะนําอาหารไปตั้งไวกลางแจง สวนในงานมงคลตางๆมีกรณีเลาวาครั้งหนึ่งเคยมีการ
จัดงานแตงงาน แลวญาติของเจาสาวเกิดลมลงและฟนขึ้นมาพูดเปนภาษาจีนแปลไดวา เหตุใดจึง
ไมบอกกลาวแกบรรพบุรุษ การแตงงานครั้งนั้นจึงตองทําพิธียกน้ําชาแกผูอาวุโสและตั้งอาหาร
กลางแจงเพื่อบอกกลาวบรรพบุรุษดังในงานของชุตินธรา (2537:104-105) ไดเสนอไววา ชาวจีน
มุสลิมในอดีตมีความเชื่อในเรื่องบรรพบุรุษชาวจีน ชาวมุสลิมเชื้อสายจีนจึงมีพิธีกรรมบางอยาง
ตามความเชื่อเรื่องนี้ เชนเมื่อระลึกถึงบรรพบุรุษก็จะเตรียมขาวตมเพื่อรับประทานเพราะมีความ
เชื่อวาชาวจีนชอบรับประทานขาวตม หรือในกรณีงานแตงงานจะตองมีการเตรียมอาหารเพื่อบูชา
บรรพบุรุษ ไมเชนนั้นจะเกิดสิ่งไมดีขึ้นในงาน แตในปจจุบันชาวมลายู-จีนมุสลิมไมไดประกอบ
พิ ธี ก รรมเช น นั้ น แล ว เนื่ อ งจากได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจในหลั ก การของศาสนาอิ ส ลามมากขึ้ น
จากอัตลักษณขางตนในเรื่องของความเชื่อทางศาสนา ภาษาและประเพณีพิธีกรรมที่ชาวมลายู-จีน
มุสลิมกลุมนี้ยึดถือ ทําใหชาวมลายูมุสลิมในยะลาใหการยอมรับวาคนกลุมนี้เปนชาวมลายูและ
*

ขณะที่ประวัติเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในภายหลังถูกผลิตสรางขึ้นมาโดยรัฐ เพือ่ ใชในการ
เล า ถึ ง ความเป น มาของโบราณวั ต ถุ แ ละโบราณสถานที่ สํ า คั ญ ของป ต ตานี ใ นยุ ค ของการ
โฆษณาการทองเที่ยว โดยไมสนใจวาตํานานใหมที่แพรหลายอยางรวดเร็วดวยประสิทธิภาพของ
สื่อตางๆ จะสรางใหเกิดรอยราวในความสัมพันธระหวางคนสองชาติพันธุที่มีบรรพบุรุษรวมกัน
และอยูรวมกันมาอยางสงบสุข
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ในสถานการณทั่วไปคนมลายู-จีนมุสลิมก็รูสึก และจัดตัวเองอยูในกลุมของชาวมลายูมุสลิมที่เปน
ชนกลุมใหญของทองถิ่น แตในสถานการณที่ชาวมลายู-จีนมุสลิมกลายเปนชนกลุมนอยในยาน
สายกลางชาวมลายูกลุมนี้จะมีอัตลักษณบางอยางรวมกับคนกลุมใหญในพื้นที่คือชาวจีนดวย
เห็นไดวาตํานานนี้ไมไดถูกอางเพื่อแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาวมลายู
มุสลิมในยานสายกลาง แตตํานานดั้งเดิมของทองถิ่นถูกอางเพื่อใชเปนอัตลักษณเฉพาะสําหรับ
กลุมมากกวา การปรับอัตลักษณของสองชาติพันธุจึงขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธที่มีการปรับเปลี่ยนอยู
เสมอเชน เมื่ออยูในยานสายกลางและตองปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานและคูคาชาวจีน พอคาชาว
มลายูมุสลิมนับเปนชนกลุมนอยในสนามการคา ชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้จะปรับอัตลักษณเปน ”
ชาวมลายูจีนมุสลิม” แตในสถานการณที่แตกตางไปเชนในการปฏิสัมพันธกับชาติพันธุอื่นในบริบท
สังคมเมืองยะลาหรือจังหวัดชายแดนภาคใตชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้จะนิยามตนเองเปน “ชาว
มลายูมุสลิม” การนิยามตนเองวาเปนชาวมลายูจีนมุสลิมของคนกลุมนี้ก็เพื่อทอดสะพานเชื่อม
ความสัมพันธกับชาวจีนซึ่งเปนคนกลุมใหญในพื้นที่ที่เปนผูเชี่ยวชาญทางการคา ซึ่งเปนอาชีพที่คน
กลุมนี้กําลังใหความสนใจและภาคภูมิใจ ชาวมลายูมุสลิมจึงยอมปรับอัตลักษณโดยการผูกโยง
เชื่อมโยงความเปนมาของกลุมเขากับชาติพันธุที่ประกอบอาชีพในอุดมคติของกลุมตน และดวย
ชาวมลายูมุสลิมมุสลิมที่ประกอบอาชีพคาขายจะมีโอกาสติดตอหรือมีความสัมพันธกับสมาชิก
กลุมชาติพันธุอื่นมากกวา ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณหรือลดพรมแดนของมุสลิมใน
ยานสายกลางจึงมีมากกวามลายูมุสลิมกลุมอื่น บริบททางเศรษฐกิจจึงเปนปจจัยสนับสนุนหรือ
เปนเครื่องกระตุนใหเกิดการปะทะสังสรรคระหวางกลุมชาติพันธุ ขณะเดียวกันยังชวยลดระยะหาง
ทางสังคมและพรมแดนทางชาติพันธุดวย (จักรพันธ ขัดชุมแสง 2543:152, อางจาก Chavivun
Prachuabmoh 1989:117)
กรณีการปรับอัตลักษณเชนที่กลาวมาเกิดขึ้นในสังคมมาเลเซียเชนกัน จากงานเรื่อง
What is a Malay? Situational selection of ethnic identity in plural society. Judith Nagata
(1974:340) ไดอธิบายวาประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซียประกอบไปดวย
ชาติพันธุตางๆ คือ ชาวมาเลย คนอินโดนีเซีย ชาวอาหรับและคนอินเดียบางกลุม แตเนื่องจาก
ชาวมาเลยเปนชนกลุมใหญในทางการเมืองของประเทศและถูกนิยามใหเปนคนมุสลิมที่พูดภาษา
มาเลย ในบางสถานการณคนอินโดนีเซีย ชาวอาหรับ และคนอินเดียบางกลุมก็บอกวาตนเองเปน
มลายู เมื่อตองมีความสัมพันธกับคนจีนผูซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตจะกลับมา
อางถึงชาติพันธุเดิมตามบรรพบุรุษของตนในสภาวะแวดลอมอื่น นอกจากนี้ Nagata ไดยกตัวอยาง
ผูหญิงคนหนึ่งที่ระบุวาตนเองเปนชาวมาเลยเชนเดียวกับเพื่อนบาน แตเมื่อNagataแสดงความเห็น
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ในการที่เธอยุงอยูกับการทํางานบาน เธอไดตอบกลับมาอยางภาคภูมิใจวาเพราะเธอเปนคน
อาหรับและคนอาหรับไมขี้เกียจเชนคนมาเลย
คานิยมรวมของชาวมลายูและชาวจีนในยานสายกลางสูสํานึกรวมทางชนชั้น
ชาวมลายูและชาวจีนในยานสายกลางมีคานิยมรวมกันบางประการจากการที่อยูรวม
ในชุมชนเดียวกัน ซึ่งคานิยมนี้นําไปสูการสรางอัตลักษณเฉพาะกลุมของทั้งสองชาติพันธุดวย
คานิยมรวมดังกลาวคือ
ความเป น พอค า สั ญลั ก ษณที่อยูกั บ ชาวจีน ในเมืองไทยตลอดมาคือ การเปน คน
คาขายซึ่งเปนอาชีพที่ชาวจีนภาคภูมิใจดวยเชื่อวาชาวจีนมีความรู ความสามารถและคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพนี้และประสบความสําเร็จ พิจารณาไดจากคําที่คนจีนมักใชอธิบาย
กลุมของตนและเปนคําที่คนอื่นใชในการพูดถึงคนจีนเชนกัน เชน “มีหัวการคา” “ขยัน” “ประหยัด”
“อดทน” “กตัญู” สิ่งเหลานี้เปนคุณสมบัติที่เหมาะในการทําการคาทั้งสิ้น ชาวจีนที่ยังคงทํา
การคาในยานสายกลางปจจุบัน เปนคนจีนที่ไดรับอิทธิพลจากคานิยมในอดีต ในฐานะที่เปนผู
อพยพเข า มายั ง ผื น แผ น ดิ น ใหม แ ละตองเข า มารั บจา งทํ า มาหากิน ในรูป แบบต า งๆดว ยความ
ยากลําบาก ทั้งการเขามาเปนลูกจางรานคนจีนดวยกัน ความใฝฝนสูงสุดของคนจีนรุนที่เขามาเปน
ลูกจางในรานคนจีนดวยกันนี้คือการไดมีรานขายของเปนของตนเอง การเปนเจาของรานคานับวา
เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ คนจีนที่เปนเจาของรานคายานสายกลางในปจจุบันบางสวนคือ
คนที่เคยเปนลูกจางในรานคนจีนดวยกัน บางสวนเปนลูกของลูกจางเหลานั้นที่สืบทอดความสําเร็จ
ของพอแม แตสําหรับลูกหลานรุนตอมาคนจีนเหลานี้ไดปลูกฝงคานิยมใหมและสนับสนุนลูกหลาน
ไปสูความสําเร็จอีกระดับหนึ่ง ที่คนจีนเห็นวานาจะสรางความเจริญกาวหนาแกลูกหลานในโลกยุค
ปจจุบันมากกวา
ปจจุบันถึงแมชาวจีนจะภาคภูมิใจในคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทําการคา และเห็น
วาอาชีพคาขายเปนอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งที่สรางรายไดใหคนจีนไดอยางดี แตคนจีนไมไดมองวา
อาชีพคาขายเปนอาชีพที่ดีที่สุดสําหรับบุตรหลาน ดวยคนจีนมีคานิยมในการสงเสริมใหการศึกษา
และตองการใหลูกหลานรับราชการทั้งนี้อาจเปนอิทธิพลจากคานิยมในเมืองจีนในระบบจอหงวน
ประกอบกับประสบการณ ที่คนจี นผูอพยพอยูในสถานะคนตางด าวในประเทศไทย คนจีน จึง
พยายามสนับสนุนใหบุตรหลานไดรับการศึกษาในระดับสูง สวนหนึ่งเพื่อที่จะไดเขาไปรับราชการ
มีสายสัมพันธทางการเมือง และไดใกลชิดกับอํานาจทางการปกครอง การรับราชการเปนทั้งอาชีพ
ที่มีเกียรติยศ และเอื้อตอประโยชนในการทําการคาของคนจีนดวย นั่นหมายถึงวาคนจีนไมได
ตองการใหลูกทุกคนรับราชการ แตตองการใหลูกบางคนรับราชการและบางคนทําการคาควบคูกันไป
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สิ่งที่สําคัญที่สุดในครอบครัวชาวจีนคือการสงเสริมการศึกษาใหลูกหลานในระดับสูงที่สุด เพื่อจะ
ไดประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงและเกียรติยศ โดยไมจําเปนตองกลับมาสืบทอดกิจการการคาของ
ครอบครัวที่ตั้งอยูในเมืองเล็กเชนยะลาซึ่งไมอาจขยายกิจการเพื่อรองรับความรูในระดับสูงของ
ลูกหลานชาวจีน นอกจากนี้ชาวจีนที่มองวาการไปทํางานรับจางในบริษัทนาจะดีกวาการเปดราน
ขายของขนาดเล็ก ดวยเพราะการทํางานรับจางเปนการทํางานที่มีตารางเวลา มีวันหยุด หากเปด
รานจะตองอยูที่รานตลอด ไมมีวันหยุด การทํางานในบริษัทจึงนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
ในขณะเดียวกันชาวมลายูมุสลิมในยานสายกลางที่ประกอบอาชีพคาขายมีความ
ภาคภูมิใจในกลุมของตนที่เปนผูประกอบการคาเชนกัน เนื่องดวยเชื่อวาอาชีพคาขายเปนอาชีพ
ของทานศาสดานบีมูฮัมหมัด ผูศึกษาไดรับคําอธิบายจากชาวมลายูมุสลิมยานสายกลางในจังหวัด
ยะลาวา“อาชีพคาขายเปนอาชีพของทานศาสดา อาชีพนี้จึงเปนอาชีพที่ดีที่สุด” คําอธิบายของ
ชาวมลายูมุสลิมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพคาขายในตลาดชายแดนไทย-พมา
เชนกัน ดังในงานของจักรพันธุ ขัดชุมแสง ที่เสนอวาอาชีพคาขายเปนอัตลักษณอยางหนึ่งของ
ชาวมุสลิม โดยอธิบายวา “ศาสนาอิสลามใหความสําคัญตออาชีพที่เกี่ยวของกับการคาขายวาเปน
อาชีพที่ดีที่สุดทั้งยังเปนการเจริญรอยตามแบบอยางที่ดีของทานศาสดานบีมุฮํามัด มุสลิมรุนแลว
รุนเลาตางไดรับการปลูกฝงคุณคาของการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการคาขายหรือการเปน
เจาของกิจการดวยตนเอง” (จักรพันธุ ขัดชุมแสง 2543:150)
ถึงแมชาวมลายูมุสลิมและคนจีนในยานสายกลางจะมีคานิยมในการประกอบอาชีพ
ธุรกิจการคาเชนเดียวกัน แตชาวมลายูมุสลิมยังคงรักษาอัตลักษณและพรมแดนทางชาติพันธุดวย
การทําการคาตามศาสนบัญญัติ
เมื่อผูศึกษาถามถึงหลักการทําการคาของเจาของรานชาวมลายูมุสลิมมักตอบตรงกัน
วา หลักการทําการคาคือไมขายสินคาซึ่งเปนของตองหามตามหลักศาสนาเชนเครื่องมึนเมา หรือ
สลากกินแบงรัฐบาล ไมกักตุนสินคา ซื่อสัตยตอลูกคา บอกราคาและจํานวนเงินชัดเจน ไมตั้งราคา
สูงมากจนเปนการเอาเปรียบลูกคา ไมเกี่ยวของกับดอกเบี้ย และบริจาคซะกาต หลักการเหลานี้
เปนหลักที่ปรากฎอยูในศาสนบัญญัติซึ่งยังคงมี รายละเอียดมากกวาที่เจาของรานไดบอกเลาแก
ผูศึกษา(ดังที่ไดนําเสนอรายละเอียดไวในบทที่ 3)
จากการสังเกตการณอยางมีสวนรวมผูศึกษาพบวาเจาของรานสวนใหญปฏิบัติตาม
หลักศาสนาในเรื่องของการไมขายสินคาตองหาม การบอกราคาและจํานวนเงินอยางชัดเจน ราคา
สินคาไมสูงมากนัก(เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันในรานของคนจีน) และในการชั่งตวงวัด
มักจะตรงตามจํานวนจริง สวนเรื่องการกักตุนสินคาและเรื่องดอกเบี้ย ผูศึกษาไดขอมูลจากการ
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บอกเลาของเจาของรานตางๆ วามีเจาของรานชาวมุสลิมบางคนที่ไมยึดหลักศาสนาในการทํา
การคา ดวยการกักตุนสินคา ขายของตัดราคาและเกี่ยวของกับดอกเบี้ยโดยการกูเงินมาลงทุน
ซึ่งเจา ของร านดังกลาวถูกชาวมุสลิม ผูทําการคา ทั้งในและนอกยานสายกลางวิ พากษวิจารณ
ในเรื่องนี้อยางมาก
การมีคานิยมรวมกันในการประกอบอาชีพการคา ทั้งคนจีนและคนมลายูมองวาอาชีพ
การคาเปนอาชีพที่สรางรายไดดี ทําใหคนทั้งสองกลุมนี้มีระดับฐานะและความเปนอยูดีกวาคนที่
ประกอบอาชีพอื่นๆในสังคม
ความเปนคนเมือง นอกจากคนมลายูและจีนในยานสายกลางจะมีอัตลักษณรวมกัน
ในฐานะเปนคนคาขายในระดับเดียวกันแลว คนมลายูและจีนกลุมนี้ยังมีอัตลักษณรวมกันอีก
ประการคือความเปนคนเมือง Andrew Cornish (1997:14) เขียนเรื่องสํานึกรวมทางชนชั้นไววา
การแบงพื้นที่อยูอาศัยของคนเมืองยะลามีสวนสัมพันธกับชาติพันธุ ความเปนไทย มลายู และจีน
แตมีความจริงประการหนึ่งที่คนเมืองมีทัศนคติรวมกันเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับคนในชนบท
คนเมืองจะมีคําศัพทเฉพาะที่ใชเรียกคนในชนบทคือ ออรังกําปง (orang kampong) ซึ่งเปนคําใน
ภาษามลายู คําศัพทดังกลาวมีนัยยะถึง ความไมทันสมัยเหมือนเมือง ไมมีการศึกษา มีระดับ
ความรูทางภาษาต่ํา (an inferior command of language) และสกปรก (ทั้งการดูแลบานและสุขอนามัย
ของรางกาย) เปนตน
คนเมื อ งทั้ ง ไทย และมลายู ม องว า ตั ว เองมี ค วามเหนื อ กว า คนชนบทในทุ ก ๆด า น
เจาของรานเหลานี้จะมองวาลูกจางในรานเปนคนมาจาก “กําปง” (หมูบาน) ซึ่งคนเหลานีเ้ ปนผูท มี่ ี
ความรูนอย มีฐานะความเปนอยูที่แตกตางจากชาวมลายูรวมถึงชาวจีนในยานสายกลาง เชนใน
เรื่องของสุขลักษณะ ความสะอาด และการแตงกาย สวนนี้คนจีนเองยอมรับชาวมลายูมุสลิมใน
ย า นสายกลางมี ลัก ษณะเป น คนเมือ ง ความเป น อยูแตกตา งจากคนในกํ า ปง และท า มกลาง
สถานการณที่ไมสงบของภาคใต คนจีนยานสายกลางเชื่อวาเพื่อนบานของเขาที่เปนคนเมืองนี้
ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับความรุนแรงดังกลาว
สํานึกทางชาติพันธุเปนแรงผลักดันในการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุขึ้นมา ในขณะ
ที่ สํานึกทางชนชั้นไดจัดแบงคนมุสลิมในสังคมมุสลิม คนจีนในสังคมจีนออกเปนกลุมยอยมากขึ้น
ในงานของฉวีวรรณ (1982 :69) ระบุวาสํานึกทางชนชั้นไมอาจตัดขามกลุมชาติพันธุได แตทัศนะ
ของคนมุสลิมฝงตลาดที่มีตอมุสลิมในตลาดเกาและกําปง รวมถึงความพอใจในการอยูอาศัย
ทามกลางเพื่อนบานชาวจีน แสดงใหเห็นวาคนสองชาติพันธุในยานตลาดมีอัตลักษณบางอยาง
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รวมกันเชนเปนกลุมที่ไดรับการยอมรับวาเปนชนชั้นกลางในสังคม มีอํานาจทางเศรษฐกิจ เปนผูมี
การศึกษา มีสภาวะแวดลอมและความเปนอยูที่แตกตางกับคนกลุมอื่นในชาติพันธุเดียวกัน
ยานสายกลาง:การปรับตัวและกลไกในการลดความขัดแยง
โดยทั่วไปแลวการอยูรวมกันของคนตางชาติพันธุจะอาศัยกันเปนกลุมหรือยาน ในงาน
ของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ(1982;223) แสดงใหเห็นถึงการอาศัยอยูรวมกันเปนยานของกลุม
ชาติพันธุ เดี ยวกันในเขตเทศบาลเมืองปตตานี กลาวคือคนจีนจะอาศัยในยานการคา ในเมือง
คนไทยอาศัยอยูใกลกับสถานที่ราชการ สวนชาวมลายูมุสลิมอาศัยอยูพื้นที่รอบๆเมือง ซึ่งรูปแบบ
การแบงพื้นที่อยูอาศัยเชนนี้ ทําใหพรมแดนทางชาติพันธุแปรเปลี่ยนเปนพรมแดนทางภูมิศาสตรไป
โดยปริยาย
รูปแบบการตั้งบานเรือนของคนชาติพันธุตางๆในเขตเทศบาลเมืองยะลาในอดีตเปน
เชนเดียวกับเขตเทศบาลเมืองปตตานี แตในปจจุบันยานสายกลางเปนพื้นที่ที่คนจีนและมลายู
มุสลิมตางอาศัยรวมกัน โดยที่รานคาของชาวมลายูมุสลิมจะตั้งอยูติดกันที่มุมถนนทางดานหนึ่ง
ตอมาเมื่อชาวมลายูมาเขามาเปดรานมากขึ้น รานคาชาวมลายูเริ่มเขามาตั้งสลับกับรานของชาวจีน
สองฟากถนน แตในสวนของมุมถนนที่ตั้งอยูทางฝงสถานีรถไฟ ทั้งสองฟากถนนจะเปนหยอมบาน
ของชาวจีนทั้งหมดประมาณ 25 หลังคาเรือน โดยไมมีบานชาวมุสลิมสลับคั่นกลาง ถึงแมชาวจีนจะ
ยังคงเปนคนกลุมใหญในยาน แตการเคลื่อนตัวเขามาของคนมลายูมุสลิมเปนไปอยางตอเนื่อง
ในอนาคตมีแนวโนมที่จํานวนประชากรชาวมลายูในยานการคาแหงนี้อาจมีสัดสวนที่เทียบเทากับ
ประชากรชาวจีนได
การอยูรวมในยานเดียวกันของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนเชนนี้ทําใหทั้งสองกลุมมี
โอกาสในการปฏิสัมพันธกันมากขึ้นกวาการอยูคนละยาน ในการปฏิสัมพันธกันในฐานะเพื่อนบาน
ชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนมีกลไกการสรางความสัมพันธและลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
หลายอยาง ดังนี้
การใหความเคารพในความเชื่อ
การอยูรวมกันระหวางชาวมลายูและชาวจีน สิ่งแรกที่ผูศึกษาสังเกตเห็นคือในยาน
สายกลางจะไมมีสุนัขเดินไปมา สัตวเลี้ยงชนิดเดียวที่ผูศึกษาพบคือแมว ซึ่งเปนสัตวที่ชาวมุสลิม
นิยมเลี้ยง ชาวจีนในยานสายกลางไมนิยมเลี้ยงสุนัขหรือถาหากเลี้ยงจะเก็บสุนัขไวในบาน ไมได
ปลอยออกมาเดินขางนอก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนบานซึ่งเปนชาวมุสลิม
นอกจากนี้อาจดวยขอจํากัดของพื้นที่บานที่อยูอาศัยที่เปนลักษณะอาคารพาณิชยไมเหมาะเลี้ยง
สัตว ทําใหชาวจีนในยานสายกลางไมนิยมเลี้ยงสุนัข
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การไหว เ จ า ในวั น ตรุ ษ จี น และสารทจี น ของคนจี น บางครั้ ง มี ก ารตั้ ง โต ะ ไหว เ จ า
หนาบาน เผากระดาษ และจุดประทัดซึ่งอาจกอความรําคาญใหกับเพื่อนบานได ในกรณีเชนนี้
คนมลายูมุสลิมไมเคยวากลาวหรือตําหนิเพื่อนบาน ดวยถือวาเปนเรื่องของคนจีน และกระทําเพียง
ปละ 2-3 ครั้ง“ ไมไดทําทุกวัน”
นอกจากนี้ยังมีกรณีระหวางเจาของรานชาวจีนและลูกจางที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 3
เชนการอนุญาตใหลูกจางทําละหมาดในรานในเวลาทํางานได เจาของรานชาวจีนบางคนที่มีความ
เข า ใจในศาสนาเพี ย งพอจะไม ใ ช ใ ห ลู ก จ า งชาวมลายู มุ ส ลิ ม ล า งจาน หรื อ ซื้ อ อาหารที่ มี
สวนประกอบของเนื้ อ หมู การไมใชใหลูก จ า งทํา งานหนั กและปดรานเร็ ว ขึ้น ในเดื อนรอมฎอน
เหลานี้เปนการแสดงถึงความเคารพในความเชื่อซึ่งกันและกัน
ภาษาไทย: ภาษากลาง
ภาษาไทยถือเปนภาษาทางราชการและภาษากลางของคนในทองถิน่ ภาษาไทยจะถูก
ใชในสถานการณที่เปนทางการในพื้นที่ราชการ เชนการเรียนการสอนในโรงเรียน และการประชุม
ในหนวยงานของราชการ ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนตางชาติพันธุที่ไมสามารถพูดฟงภาษามลายูได
เมื่ อ เจ า ของร า นชาวมลายู มุ ส ลิ ม กั บ ชาวจี น ในย า นสายกลางพบปะพู ด คุ ย กั น
เจ า ของร า นเหล า นี้ จ ะใช ภ าษาไทยในการสื่ อ สาร ซึ่ ง เจ า ของร า นทั้ ง ชาวจี น และมลายู มุ ส ลิ ม
รุนปจจุบันสวนใหญพูดภาษาไทยไดอยางชัดเจน ตางจากชาวมลายูรุนกอน (อายุ 65 ปขึ้นไป)
ที่สวนใหญมักพูดภาษาไทยไมชัดหรืออาจพูดไมไดเลย ทั้งที่อาศัยอยูในยานสายกลาง จนบางครั้ง
ทําใหเกิดความประหมาที่จะติดตอสื่อสารกับคนอื่นๆ ถึงขั้นไมอยากพูดคุยหรือไมยอมพูดคุยดวย
ผูศึกษาพบกรณีเชนนี้สองครั้งดวยกัน ครั้งแรกเจาของรานชาวมลายูคนหนึ่งแนะนําให
ผูศึกษาไปสัมภาษณนาสะใภซึ่งเคยอาศัยอยูในยานสายกลางเมื่อประมาณ 10 ปกอน ปจจุบันได
อาศัยอยูที่หมูบานแหงหนึ่งกับลูกหลาน ผูศึกษาไดตามไปสัมภาษณนาสะใภของเจาของรานผูนั้น
ที่หมูบานกรือเซะ จังหวัดปตตานี เมื่อไปถึงบานพบวานาสะใภของเจาของรานซึ่งมีอายุประมาณ
80 ปไมสามารถพูดภาษาไทยได อยูที่บานคนเดียว ดวยลูกหลานออกไปทํางานกันหมด ผูศึกษาได
แนะนํา ตัว เปน ภาษามลายูตามที่มี ค วามรูเ พี ย งเล็ ก น อย ต อจากนั้น ผูศึ ก ษาและนา สะใภข อง
เจาของรานไมสามารถสื่อสารกันไดอีกเลย อีกกรณีหนึ่งเจาของรานชาวมลายูอีกรานแนะนําให
ผูศึกษาไปสัมภาษณแมของเจาของราน โดยที่เจาของรานคนดังกลาวไดโทรศัพทไปขออนุญาตแม
แตแมปฏิเสธไมใหสัมภาษณดวยเหตุผลวาพูดภาษาไทยไดเพียงเล็กนอย อาจไมสามารถสื่อสาร
กับผูศึกษาไดอยางเขาใจ
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ในกรณีของลูกจางชาวมลายู ความสามารถในการพูด ฟง อาน เขียน ภาษาไทยได
เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งในการไดรับพิจารณาเขาทํางานของลูกจางชาวมลายู ดวยนอกจากลูกจาง
เหลานี้จะตองทําหนาที่ขายของหนารานใหลูกคาทุกคนไดแลว ในบางกรณีลูกจางจะตองเปนลาม
ใหกับลูกคาและเจาของรานดวย การสนทนาระหวางลูกจางในกรณีของเจาของราน ชาวจีนกับ
ลูกจางชาวมลายูมุสลิมจะใชภาษาไทยในการสื่อสารกันเปนสวนใหญ ครั้งหนึ่งขณะที่ผูศึกษานั่ง
สังเกตการณอยูในรานของชาวจีนที่สามารถพูดภาษามลายูไดอยางคลองแคลว มีลูกคาคนจีนคน
หนึ่งเขามาในราน ซึ่งลูกคาคนจีนนั้นเปนขาประจําที่ซื้อของยากและมักจะติสินคา ทั้งเจาของราน
และลูกจางรูสึกรําคาญลูกคาคนนี้มาก จนหันไปพูดคุยกันเองถึงลูกคาคนนี้ในภาษามลายูตอหนา
ลูกคาที่ไมรูภาษามลายู ภายหลังจากลูกคากลับไปลูกจางคนดังกลาวไดมาเลาให ผูศึกษาฟงวา
เจาของรานบนถึงลูกคาคนดังกลาววาอยางไร กรณีเชนนี้เห็นไดวาคนจีนไดขามพรมแดนภาษาเพื่อ
ไปบอกเลาเรื่องราวและแสดงความรูสึกรวมกันระหวางเจาของรานและลูกจางตางชาติพันธุ สวนใน
กรณีของเจาของรานชาวมลายูกับลูกจางชาวมลายูจะใชภาษามลายูเปนสวนใหญ
การสนทนาระหวางเจาของรานกับลูกคา ถาหากเปนคูของเจาของรานชาวจีนกับ
ลูกคาชาวมลายูมุสลิมภาษาในการสื่อสารคือภาษามลายู แมเจาของรานบางคนจะพูดภาษา
มลายูไดไมคลองก็ตาม ในกรณีเจาของรานเปนชาวมลายูจะสื่อสารภาษาไทยกับลูกคาชาวจีน
เจาของรานชาวมลายูบางคนเคยบอกผูศึกษาวาคนมุสลิมเสียเปรียบที่ไมสามารถพูดภาษาจีนได
ถาหากพูดภาษาจีนไดอาจจะทําการคากับคนจีนไดมากกวานี้ ดังเชนที่คนจีนสามารถพูดภาษา
มลายูได สวนลูกคาชาวจีนถาหากพูดภาษามลายูไดลูกคาจะพูดภาษามลายูกับเจาของรานชาว
มลายูมุสลิมดวยเชื่อวาจะตอรองราคาไดมากกวาใชภาษาไทย ซึ่งในความเปนจริงสวนใหญเปน
เชนที่ลูกคาชาวจีนเขาใจ ดวยชาวมลายูมักจะรูสึกดีที่คนตางชาติพันธุสามารถพูดภาษามลายูได
เห็ น ได ว า การปะทะสั ง สรรค ร ะหว า งกลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ นพื้ น ที่ ข องตลาดซึ่ ง มี เ รื่ อ ง
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ พรมแดนทางชาติพันธุบางสวนเบาบางลงดวยการมุงเปาหมายไปที่
ประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวา เชนกรณีของคนจีนที่โดยปกติแลวจะพูดภาษาไทยหรือจีนใน
ชีวิตประจําวัน แตในการทําการคาคนจีนสามารถจะขามพรมแดนทางชาติพันธุในเรื่องของภาษา
โดยการเรียนรูภาษามลายูและนํามาใชในการทําการคาโดยเฉพาะ แมกระทั่งชาวมลายูมุสลิมที่ใช
ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน แตเมื่อตองมาคาขายแลวชาวมลายูมุสลิมจะพูดภาษาไทยในการ
สื่อสารกับลูกคาที่ไมใชคนมลายู ตามทัศนะของ Furnivall เห็นวาสังคมที่ประกอบไปดวยคนหลาย
ชาติพันธุดํารงอยูได เนื่องจากผลประโยชนในยานตลาด และตลาดเปนหนวยของความสัมพันธ
ของคน โดยที่ Furnivall ใหเหตุผลวาเพราะกลุมชาติพันธุไมไดมีคานิยมทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน
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รวมกัน เปนความจริงที่ผลประโยชนในยานตลาดอาจลดพรมแดนและปรับอัตลักษณทางชาติพันธุ
ของคนกลุมตางๆในการเขามามีปฎิสัมพันธในมิติทางเศรษฐกิจ ดวยอํานาจการตอรองและกําลัง
ซื้อ หากในมิติทางสังคมของการอยูรวมกันในชุมชน คนตางกลุมชาติพันธุนี้มีคานิยมบางอยาง
รวมกันซึ่งคานิยมสรางความรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกันไดในบางบริบท ดังจะกลาวตอไปใน
เรื่องคานิยมรวมของชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง ซึ่งการมีคานิยมรวมกันนี้ยืนยัน
วาคนกลุม ชาติพันธุตางๆที่อาศัยอยูรวมในสังคมเดียวกันไมไดอยูรวมกันอยางแบงแยก หากใน
ความแตกต า งและหลากหลายของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ยั ง คงมี บ างอย า งเชื่ อ มโยงและสั ม พั น ธ กั น
ถึงแมวาพื้นที่ของตลาดอาจสงผลใหเกิดการลดและปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางชาติพันธุตาง
ในสังคม แตอคติและความขัดแยงในสังคมเปนอีกปจจัยประกอบที่อาจสงผลตอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงกลไกความสัมพันธในยานตลาดดังกลาว โดยเฉพาะหากมีความขัดแยงรุนแรงใน
สังคม อคติดานลบระหวางชาติพันธุที่เกิดขึ้นอาจเขามาแทนที่ความสําคัญของอํานาจการตอรอง
และกําลังซื้อไปได
การไหวเจาทีข่ องคนจีน
การเลื อ กรั บ จริ ย ธรรมแนวคิ ด มากกว า หนึ่ ง ของคนจี น นี้ เ ป น แบบแผนของชาว
ตะวันออก เชนคนไทยไมกังวลที่จะยอมรับนับถือทั้งศาสนาพุทธ พราหมณและผี รูปแบบดังกลาวนี้
เปนการผสมผสานทางความเชื่อ เนื่องจากเปนการนําประเพณีตางๆมารวมกัน ประเพณีเหลานี้
ไมไดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตผานการพิจารณาอยางระมัดระวังและเลือกสรรใหเขากับ
สถานการณที่หลากหลาย (ปรานี วงษเทศ,2543;22-23)
เนื่องดวยความเปนชนกลุมนอยของชาวจีนที่มาประกอบอาชีพอยูในดินแดนของผูอื่น
การกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของเจาของดินแดนเปนสวนหนึ่งที่จะชวย
สรางความมั่นใจในการดํารงอยูและทํามาหากินในตางแดนของผูมาใหมได เชนในกรณีที่คนจีน
รับเอาความเชื่อในศาสนาพุทธ โดยการทําบุญตักบาตร กราบไหวพระพุทธรูปตางๆ ทั้งที่ยังคง
รักษาความเชื่อในเรื่องของเทพเจา
แตเนื่องจากชาวมลายูในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามที่ไมมีสัญลักษณและรูปเคารพใดๆ
รวมถึงศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เปนธรรมนูญของชีวิต มุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติ มีขอบเขต
และเสนแบงที่ชัดเจน การที่คนจีนจะยอมรับนับถือแลวนํามาปรับเขากับความเชื่อของตนเพียง
บางสวนยอมเปนไปไมได การกราบไหวเจาที่ที่ชาวจีนเชื่อวาเปนเจาที่อิสลามจึงเปนสวนหนึ่งของ
การสร างความมั่ นใจต อการอยู อาศั ยและการประกอบอาชี พ ที่ ช าวจี นพิ จารณาเลื อกสรรให
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เหมาะสมกับฐานะการเปน “แขก” ของชาวจีน และยังสอดคลองกับจริยธรรมขงจื้อของชาวจีนใน
หลักการความนอบนอมและความกตัญู
ความนอบนอม เปนหลักการหนึ่งในหลักพื้นฐานแหงความสัมพันธทั้ง 5 ตามคําสอน
ของขงจื้ อ “หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ประการทุ ก แหง บนพื้ น พิภ พ”นี้ ได แ ก ความนอบน อม ความมีน้ํ า ใจ
กวางขวาง ความจริงใจ ความแนวแน และเมตตาธรรม สวนความกตัญูเปนคุณธรรมรากฐาน
แหงความเปนมนุษย พฤติกรรมแหงความกตัญูตามแนวทางของขงจื้อนี้คือ “จารีตระหวาง
มนุษย จําเปนตองแสดงออกดวยพฤติกรรมแหงความเคารพ ยําเกรง” (สุวรรณา สถาอานันท
2545:37,39)
การกราบไหวบูชาเจาที่ซึ่งคนจีนเชื่อกันวาเปน “เจาที่แขก” (ซึ่งไดเขียนรายละเอียด
เรื่องเจาที่ไวแลวในบทที่ 3) เปนการความนอบนอมและความกตัญูตอเจาของแผนดินเดิมของ
ชาวจีน ผลที่จะไดรับกลับมาคือความอยูเย็นเปนสุข ไดรับความคุมครองจากเจาที่ มีความมั่นคง
และเจาที่จะสงเสริมใหทําการคาไดประสบความสําเร็จ หากละเลยในการใหความเคารพยําเกรง
ตอเจาของผืนแผนดินเดิม เจาที่จะใหโทษ โดยการทําใหเจ็บไขไดปวย ทําการคาไมเจริญกาวหนา
การให ความเคารพเจา ที่ที่ เป น เจา ของแผน ดิน เดิม ผานพิธี กรรมความเชื่อในเรื่ อง
“เจาที่แขก”ของชาวจีน ไดฝงสํานึกในการนอบนอมและความกตัญูออกมาเปนการปฏิบัติตัวของ
ชาวจีนในชีวิตประจําวันดังที่เจาของรานชาวจีนคนหนึ่งเคยกลาวไววา “คนจีนไมมีปญหาอะไร
อยูไดเพราะออนนอมถอมตน”
อคติทางชาติพันธุ
อคติ (prejudice)คือ เรื่องความรูสึกนึกคิดตอชาติพันธุ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม
และการปฏิบัติตอกันของกลุมตางๆ ในสังคม การเลือกปฏิบัติคือพฤติกรรมที่เกิดจากอคติ อคติเกิด
จากสถานการณทางสังคม และสถานะที่ไมเทาเทียมกัน เชนฐานะทางเศรษฐกิจ ความเหนือกวา
ทางสังคมของคนบางกลุมที่ร่ํารวยและมีอํานาจ (Myers 1983:390-413)
จาก Dictionary of Sociology (1995:517)อคติ หมายถึง ความคิด หรือทัศนคติซึ่งไม
ยุ ติ ธ รรม ตามคํ า ศั พ ท แ ล ว ความหมายเป น ไปในทางลบ เพราะอคติ มั ก ใช ใ นการอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธที่ไมดี แตอยางไรก็ตามอคติอาจใชอธิบายถึงทัศนคติในทางบวกดวยได อคติเปนผล
จากการการเรียนรูทางสังคม อาจเปนภายในครอบครัวหรือกลุมทางสังคม ที่ซึ่งมีโอกาสเกิดความ
กดดันในการเผชิญหนากันระหวางคนหรือกลุมคนได
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ในทีน่ ี้จะขอเลือกใชอคติที่มที ั้งความหมายเชิงบวกและเชิงลบ เนื่องจากในความเปน
จริง คนในสังคมยอมไมไดมีอคติตอกันในดานใดดานหนึง่ และจากการสังเกตการณ ผูศึกษาได
รับรูถึงอคติทั้งในเชิงบวกและลบที่คนสองชาติพนั ธุมีตอกัน
อคติ ใ นเชิ ง บวกอาจเกิ ด จากความรู สึ ก ถึ ง ความแตกต า งระหว า งกลุ ม ตนเองและ
กลุมอื่น ซึ่งความรูสึกทางบวกนี้อาจเปนเรื่องการชื่นชมและเห็นถึงขอดีในลักษณะบางประการของ
อีก กลุ ม ชาติ พัน ธุ ซึ่ ง อาจนํ า ไปสู ก ารเลี ย นแบบในพฤติก รรมหรื อรูป แบบการปฏิบัติ บ างอย า ง
จนกระทั่งเกิดการเลื่อนไหลและปรับเปลี่ยนอัตลักษณของกลุมไปได นอกจากนี้อคติอาจเกิดได
จากสถานะที่ไมเทาเทียมกัน หมายความวาอคติอาจแปรผันตามระดับชั้นทางสังคม ทั้งที่เปน
ระดั บชั้น ทางสัง คมระหว า งกลุ ม ชาติพัน ธุต า งๆ และระดับชั้น ทางสัง คมภายในกลุ ม ชาติพั น ธุ
เดียวกัน สํานึกและแรงกดดันถึงความไมเทาเทียมกันนี้อาจนําไปสูอคติในเชิงลบ ที่เปนเงื่อนไข
ของความ ขัดแยงระหวางกลุมตางๆตอไป
ในการเก็บขอมูลภาคสนามในยานสายกลางพบวา อคติระหวางชาติพันธุสวนใหญเปน
ความรูสึกถึงภาพลักษณโดยรวมของกลุมชาติพันธุ (stereotypes) ซึ่งหมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุมคน ภาพลักษณเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลใหมเกี่ยวกับคนกลุมดังกลาว
ซึ่งอคติในแบบภาพลักษณรวมซึ่งคนทั้งสองกลุมชาติพันธุมีตอกันมักสะทอนผาน
คําบอกเลาเรื่องราว การใหคําจํากัดความ หรือการแสดงพฤติกรรมบางอยางเชนในกรณีของ
“แขกมองจีนคา” และ “จีนมองแขกขาย” พบวาชาวมลายูมุสลิมจะมีทรรศนะคติในเชิงบวกกับชาว
จีน ชาวมลายูในยานสายกลางจะเรียนรูและเลียนแบบชาวจีนในเรื่องทางการคา โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการอบรมเลี้ยงดูลูกโดยใหลูกดูตัวอยางจากลูกหลานชาวจีนที่เริ่มเรียนรูทางการคาโดย
การชวยพอแมขายของตั้งแตเด็ก สงลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีการสอนภาษาจีน ดวยความคาดหวัง
ใหมีความสามารถทางภาษาจีนเผื่อวาจะนํามาใชในการทําการคาตอไปในอนาคต เรียนรูการคา
จากคนจีนโดยที่เจาของรานบางคนเมื่ออยูในวัยหนุมเคยไดไปรับจางทํางานในรานคนจีนและได
นํามาปรับใชในการทําการคาของตนเองในปจจุบัน สวนผูที่ไมเคยไปรับจางในรานคนจีนจะอาศัย
เรียนรูจากการทําการคาในยานเดียวกัน คนมลายูใหการยอมรับคนจีนในเรื่องการทําการคาอยาง
มากเห็นไดจากการที่คณะกรรมการชมรมธุรกิจการคาอิสลามไดไปขอคําแนะนําจากนักธุรกิจ
ชาวจีนในยะลาเมื่อแรกกอตั้งชมรม
แต ใ นเรื่ อ งการค า นี้ ค นมลายู มี อ คติ เ ชิ ง ลบต อ คนจี น ผ า นทางคํ า จํ า กั ด ความเช น
“เห็นแกเงิน” “เห็นแกตัว” หรือผานเรื่องเลาเชนการนั่งเฝากลองเก็บเงินทั้งวันหรือการชั่งตวงวัด
ไมเต็มจํานวน
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สวนของคนจีนจะมีอคติเชิงลบกับชาวมลายูมากกวา โดยแสดงออกผานทางคําเรียก
ชาวมลายู มุส ลิ ม ของคนจีน ในบางสถานการณ เ ชน คํ า วา “ฮวนนั้ง ” หรื อ “ฮวนน า ” ซึ่ ง มีค วาม
หมายถึงคนปาลาหลัง ความเปน ฮวนนาหรือฮวนนั้งในมุมมองของคนจีนคือ คนที่ไมมีการศึกษา
ในทางโลกมากนัก ไมมีสุขอนามัยหรือสกปรก และขี้เกียจ แตสําหรับชาวมลายูมุสลิมในยานสาย
กลาง คนจีนในเมืองยะลาจะมีอคติในเชิงบวกตอคนกลุมนี้กลาวคือ ชาวมลายูที่ทําการคาในยาน
สายกลางเปนผูที่มีการศึกษาทางโลกในระดับสูง มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกับชาวจีนใน
ยานเดียวกัน และสําหรับชาวจีนในยานสายกลางจะรูวาคนมลายูมุสลิมกลุมนี้มีเชื้อสายจีน เหลานี้
ทําใหชาวจีนรูสึกวาชาวมลายูกลุมนี้แตกตางจากกลุมอื่นคือมีความสะอาดและขยันกวาคนมลายู
มุสลิมกลุมอื่น
อยางไรก็ตามถึงแมทั้งสองชาติพันธุจะมีอคติดานลบตอกัน แตยังคงมีอคติดานบวก
ที่มาชวยถวงดุลทําใหไมเกิดความขัดแยงรุนแรงตอกัน และอาจเนื่องจากการตองพึ่งพิงอิงอาศัยอยู
ภายในทองถิ่นเดียวกัน แตในชวงเวลา3-4ปที่ผานมาเมื่อหมดสัญญาเชาบานที่ชาวจีนไดทําไวกับ
ชาวมลายูมุสลิมภายหลังไฟไหมเมื่อป 2520 แลวชาวจีนผูเชาไมยอมยายออก ชาวมลายูเจาของ
รานเองตองการเขามาทําการคาขาย สถานการณเชนนี้ไดนําไปสูอคติตอกันอีกรูปแบบ ที่ไมใชเปน
เพียงการใหภาพลักษณโดยรวมของกลุมชาติพันธุ
คนตางชาติพันธุทั้งสองกลุมที่อาศัยในยานสายกลางจะมีความสัมพันธกันในรูปแบบ
ของการเปนเพื่อนบาน เพื่อนบานคือกลุมบานเรือนที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันและผูคนที่อาศัยอยู
ในกลุมบานเรือนตองมีปฏิสัมพันธทางสังคมกัน Anthony Dawns ศึกษาเรื่องความเปนเพื่อนบาน
ในสังคมเมืองอเมริกาในเรื่องการแบงพื้นที่อาศัยตามเชื้อชาติดวยการตั้งราคาที่ดินใหสูง จะเปน
การคัดกรองใหพื้นที่อยูอาศัยเปนพื้นที่ของคนขาว โดยที่คนดําที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ดอยกวา
คนขาวไมอาจซื้อบานในยานที่บานราคาแพงได อยางไรก็ตามDawnsพบวามีพื้นที่หนึ่งเรียกวา
พื้นที่รอยตอ (transition zone) ซึ่งเปนพื้นที่ที่คนผิวขาวและผิวดำอยูรวมกัน พื้นที่แหงนี้สามารถ
บอกถึงรายไดของประชากร กลาวคือคนผิวดําที่อยูในพื้นที่แหงนี้เปนคนที่มีรายไดคอนขางสูง
เพราะเจาของบานที่เปนคนผิวขาวมักจะคิดราคาคาเชาคนผิวดําสูงมาก เมื่อมีคนผิวดํายายเขามา
อยู เพื่อนบานที่เปนคนผิวขาวจะพยายามยายออกไปหาเชาบานในยานคนผิวขาว บางครั้งคนขาย
หรือผูใหเชาหลีกเลี่ยงการขายหรือการใหคนดําเชาบาน บางคนแสดงทาทีไมเปนมิตรตอคนดํา
อยางเปดเผย
พื้นที่เมืองยะลาเปนกรณีที่แตกตางไป เนื่องจากไมมีการเหยียดสีผิวและอคติทาง
เชื้อชาติไมไดมีความรุนแรงเชนในสังคมอเมริกา จากคําบอกเลาของคนในสายกลางและการ
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สังเกตการณของผูศึกษาเห็นวาปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุที่ผานมาเปนไปในทางที่ดี อยางไร
ก็ตามในพื้นที่ยานสายกลางนั้นเปนพื้นที่ราคาที่ดินสูงมากเนื่องจากเปนพื้นที่ทําเลทางการคาที่ดี
ที่สุดของเมือง ผูที่มาจับจองที่ดินคือชาวมลายูมุสลิมที่มีฐานะดีมาแตดั้งเดิม คนจีนผูมีความถนัด
และเชี่ยวชาญทางการคาไดเขามาเชาและซื้อที่ดินจากชาวมลายูโดยที่ชาวมลายูเจาของที่ดินไมได
กีดกันหรือเลี่ยงการขายหรือการใหเชาแตอยางใด
สถานการณเรื่องการเชาบานไดเปลี่ยนไปในปจจุบัน เมื่อชาวมลายูมุสลิมรุนใหมที่มี
ความรูความสนใจและทุนทรัพยเพียงพอที่จะประกอบอาชีพธุรกิจไดเขามาในยานการคาแหงนี้
และทวงสิทธิ์จากการหมดสัญญาเชาบานของคนจีนที่ทําขึ้นภายหลังไฟไหมใหญป 2520 คนจีน
ผูทํา การคา ดั้ ง เดิ ม บางคนรู สึก ไมพ อใจ และยื น ยัน ที่จ ะไมย า ยออกแม ห มดสั ญ ญาแล ว ก็ ตาม
การฟองรองระหวางเจาของบานชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนไดเกิดขึ้น ความขัดแยงในระดับ
ปจเจกระหวางคู กรณีต างชาติพั นธุในกระบวนการทางกฎหมายยั งไมสิ้ นสุด เจ าของบา นเชา
ชาวมลายูมองวาคนจีนไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ทํากันไว ในขณะที่คนจีนมองวาเขามีสิทธิที่จะตอ
สัญญาเชาบานได เหตุการณดังกลาวนําไปสูอคติทางชาติพันธุ เกิดคําบอกเลาวาเจาของบาน
ชาวมลายูตองการกีดกันไมใหคนจีนเชาบานเพื่อเปดโอกาสใหชาวมลายูดวยกันเขามาทําการคา
โดยการไมตอสัญญาหรือขึ้นคาเชาในราคาที่สูงมาก มากกวาคาเชาบานที่เจาของบานเปนคนจีน
จนกระทั่งคนจีนไมสามารถเชาบานในราคาดังกลาวได หรือหากคนมลายูมุสลิมมาติดตอขอเชา
เจาของบานชาวมลายูจะใหเชาในราคาที่ถูกกวาคนจีนมาขอเชา กรณีที่เกิดขึ้นเชนนี้บางครั้งคน
จีนมีความรูสึกวาการกระทําดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติ (discrimination) โดยเชื่อวาชาวมลายู
ตองการเปดโอกาสใหชาวมลายูดวยกันมาคาขายในพื้นที่แหงนี้
อยางไรก็ ตามเพื่อนบานตางชาติพันธุที่อยูรวมกันในยานสายกลางทุกวั นนี้ ไมได
มีปญหาขัดแยงกันแตอยางใด ถึงแมจะมีการเลาเรื่องราวดังที่กลาวมา ความขัดแยงทีค่ งอยูน นั้ เปน
ความขัดแยงเฉพาะปจเจกบุคคลซึ่งเปนคูกรณีฟองรองกันเทานั้น ความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน
ของคนสองชาติพันธุยังคงดําเนินตอไปแมวาการประกอบอาชีพคาขายจะเปนอุปสรรคในการ
พบปะสังสรรคซึ่งกันและกัน นอกจากในเวลาที่เพื่อนบานครอบครัวใดเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตหรือ
ในครอบครัวเพื่อนบานทั้งที่เปนชาติพันธุเดียวกันและตางชาติพันธุจะไปเยี่ยมเยียนหากัน ถึงแมใน
เวลาปกติจะไมคอยมีเวลาพบปะกันเพื่อนบานในยานสายกลางและบริเวณรอบๆจะทราบขาว
คราวความเคลื่อนไหวของกันและกันตลอดเวลา และเด็กในละแวกบานเดียวกันจะมีการพบปะ
และไปมาหาสูกันมีความสัมพันธ ฉันเพื่อน แมวาจะเรียนคนละโรงเรียน
ความเชื่อกับการคา
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ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ กลาวคือศาสนาอิสลาม
สนั บ สนุ น ให ช าวมุ ส ลิ ม ทุ ก คนประกอบอาชี พ เลี้ ย งตั ว เอง และอยู ห า งไกลจากภาวะหนี้ สิ น
การทํางานเพื่อมีรายไดในการดํารงชีพไมไดเปนเพียงหนาที่ แตเปนการทําความดีอันหนึ่ง ศาสนา
อิสลามเคารพตอการทํางานทุ กประเภทที่ทําใหมี รายได โดยที่ งานนั้นตองเปนงานที่ไมผิ ดตอ
กฎหมายและหลักการทางศาสนา และตองนํารายไดสวนหนึ่งที่ไดมาบริจาค
นอกจากนี้หลักการทางศาสนามีสวนในการกําหนดกรอบและวิธีคิดในการทําการคา
ของชาวมุสลิม ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการธุรกิจ
ของตน แตจะตองดําเนินการดวยความซื่อตรงและซื่อสัตย ไมฉอโกง ไมปดบังตําหนิของสินคา
ไมแสวงหาผลประโยชนจากความจําเปนของลูกคา ไมกักตุนและผูกขาดสินคา เหลานี้ทั้งหมดเปน
สิ่งที่เปนบาปในทางศาสนา
การที่คนมลายูนําหลักการทางศาสนามาปฏิบัติจริงไดนั้น ไมเพียงแตเพราะกลุมคน
เหลานี้มีศรัทธาตอศาสนา กระบวนการลงโทษของสังคม (social sanction) เปนอีกปจจัยที่ชวย
เกื้อหนุนใหคนเหลานี้ทําการคาตามกรอบและแนวทางของศาสนา
จากความเชื่อสูหลั กปฏิบัติทําใหเห็นวาการทําการคาของชาวมลายูมุสลิมในยาน
สายกลางไมไดขยายตัวอยางรวดเร็วเทากับการทําการคาของคนจีน ดวยคนมลายูมุสลิมไมไดเนน
ในเรื่องการแขงขัน ไมสามารถฉกฉวยโอกาสจากการแปรผันของอุปสงคและอุปทาน พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจเหลานี้ไมอาจสรางผลกําไรมากมายเทากับการทําการคาของคนจีนที่ดําเนินการคาตาม
หลักการตลาดใน”ระบบโลกสมัยใหม”อยางเต็มรูปแบบ
“ระบบโลกสมัยใหม” (Modern World System) เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกระหวางป
ค.ศ.1450-1640 โดยมี อุ ด มการณ ท างศาสนาของชาวยุ โ รปรองรั บ และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การ
ขยายตัวทางการคมนาคมการติอตอสื่อสารเพื่อการแสวงหาปจจัยการผลิตและตลาดในการทํา
การคา จนกระทั่งเกิดลักษณะโลกาภิวัตนที่นําไปสูการติดตอสัมผัสกันระหวางวัฒนธรรมโลกกับ
วัฒนธรรมของทองถิ่น เมื่อระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัตนครอบงํากํ าหนดกฎเกณฑตางๆในการ
แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ คนในทองถิ่นตางๆไดสราง “ตัวตน”ที่ดานหนึ่งถูกกําหนดโดยระบบเศรษฐกิจ
โลกและอีกดานหนึ่งกําหนดโดยความเชื่อและคุณคาของคนในทองถิ่น (ชัยวัฒน สถาอานันท
2544:62-64)
การดําเนินธุรกิจของชาวมุสลิมตามแนวทางความเชื่อทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจและกลไกการตลาดในโลกปจจุบัน ไดสรางสภาวะ “ลักลั่น” ใหกับชาวมลายูมุสลิม
ผูที่นับไดวาเปนผูบุกเบิกในอาชีพการคาของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ชาวมลายู
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มุสลิมกลุมนี้กําลังถูก “จับตามอง” จากคนสองกลุมคือ กลุมชาวมุสลิมดวยกันที่คอยสอดสอง
พฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ดํ า เนิ น ไปตามแบบอย า งหลั ก การทางศาสนาและซุ น นะห แ ห ง นบี
อีกกลุมคือชาวจีนผูที่มีภาพลักษณคูกับการเปนพอคาซึ่งสภาวะ“ลักลั่น” เชนนี้มีสงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณไปมาของชาวมลายูมุสลิมกลุมนี้ ในสถานการณหนึ่งชาวมลายูจําเปนตอง
กําหนดขอบเขตการเปนสมาชิกภาพรวมกับชาวมลายูมุสลิมคนอื่นๆในสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยแสดงออกผานการทําการคา การดําเนินชีวิต การแตงกายตามหลักศาสนา การสง
ลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการรวมกันสรางมัสยิดใกลยานสาย
กลาง แตในพื้นที่ทางการคาที่คนกลุมนี้มีกลุมคนจีนเปนอุดมคติในการประกอบอาชีพ ชาวมลายู
มุสลิมไดพยายามปรับอัตลักษณเพื่อเชื่อมโยงกับกลุมคนจีนดังกลาว
ในขณะที่ความเชื่อและโลกทัศนของคนมุสลิมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของชาวจีนกลับมีผลในการกําหนดพิธีกรรมความเชื่อบางประการของชาว
จีน ดวยชาวจีนไมมีหลักคําสอนในเรื่องการทําการคาที่ชัดเจนนัก คนจีนดําเนินธุรกิจการคาตาม
ความรูที่ไดจากประสบการณในอดีตและปรับตัวเขากับสถานการณปจจุบันที่ทองถิ่นกําลังถูก
แทรกแซงโดยกระแสโลกาภิวัฒน ประกอบกับคนจีนมีจุดมุงหมายในการแสวงหาประโยชนสูงสุด
ในการทําการคา ดังนั้นไมวาระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดคนจีนจะสามารถ
ปรับตัวเขากับกลไกการตลาดไดงายกวาคนมลายูมุสลิม แนวทางการประกอบธุรกิจเชนนี้มีสวนใน
การควบคุมระบบความเชื่อของคนจีน ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมตามความเชื่อตางๆของคนจีนลวน
แลวแตใหความสําคัญไปที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เชนพิธีกรรมการเผากระดาษที่ไมเพียงแต
แสดงความกตั ญู ต อบรรพบุ รุ ษ แต คนจี น มุ ง หวั งผลตอบแทนจากบรรพบุ รุ ษ ในทางกลั บกั น
การไหวเจาที่ที่ไมเพียงแตแสดงความเคารพตอเจาของแผนดินเดิมแตมุงหวังถึงการตอบแทนของ
เจาที่ตอการประกอบธุรกิจเชนกัน รวมถึงประเพณีการแลกเงินจากศาลเจาประจําปเพื่อนําเงินที่
เชื่อวาเปนศิริมงคลนั้นมาเปนเงินขวัญถุงในการทําการคาตอไป ซึ่งประเพณีพิธีกรรมเชนนี้ไมมีใน
ความเชื่อของชาวมลายูมุสลิม แสดงใหเห็นวาคนจีนใชความเชื่อและพิธีกรรมในการสนับสนุนทาง
กําลังใจในการทํามาหากินมากกวาจะเปนแนวทางและวิธีคิดในการทําการคา และใชการรวมกลุม
ทางสังคมเชนการเปนสมาชิกสมาคมแซ สมาคมภาษา และการรวมกลุมกันเลนแชรสรางเครือขาย
ในการทําการคาของชาวจีน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมความสัมพันธของชาวมลายู
มุสลิมกับชาวจีน
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เมืองยะลาไดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายในประการแรกเกิดจากการศึกษาของเด็กๆในครอบครัว
ชาวจีนและชาวมลายู กลาวคือเมื่อคนจีนพยายามสนับสนุนใหลูกหลานไดรับการศึกษาในขั้น
สูงสุดเทาที่ความสามารถของลูกหลานจะทําได ความมีหนามีตาในสังคมของคนจีนเมืองยะลาคือ
การที่ลูกหลานไดเรียนในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ เมื่อเรียนจบแลว
ไดทํางานในองคกรขนาดใหญมีเงินเดือนสูง หรือรับราชการในตําแหนงสูงและไดอยูในเมืองใหญ
เช น กรุ ง เทพฯ หรื อ ต า งประเทศ ส ว นลู ก หลานบ า นใดที่ ก ลั บ ไปสื บ ทอดในทํ า การค า ต อ จาก
ครอบครั ว แบ ง เป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม แรกเป น กลุ ม ที่ ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นและ
การทํางานในพื้นที่อื่น สวนอีกกลุมคือกลุมที่วางแผนวาจะกลับมาทําการคาตั้งแตตน ซึ่งกลุมหลัง
นี้มีจํานวนนอยกวากลุมแรกมาก เมื่อลูกหลานจีนคนไหนกลับไปทําการคาสืบทอดจากครอบครัว
โดยเฉพาะหากถาไมมีการขยายกิจการ คนเหลานั้นจะถูกจับตามองวาเปนผูที่ไมมีทางไป
ในขณะเดียวกันครอบครัวชาวมลายูมุสลิมในปจจุบันสงเสริมในเรื่องการศึกษาแก
ลูกหลานเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวที่คอนขางมีฐานะดี และชาวมลายูรุนใหมที่มี
การศึกษาในระดับสูง ใชภาษาไทยไดดี รวมทั้งมีฐานการสนับสนุนดานเงินทุนพอสมควรไดเขามา
เป น แนวหน า ในการบุ ก เบิ ก และขยายการค า ของชาวมลายู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
แมกระทั่งชาวมลายูรุนใหมในวัยตั้งแต 15 – 30 ปที่มีผานการศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลสามารถ
ฟงพูดอานเขียนภาษาไทยได แตไมมีทุนทรัพยเพียงพอในการประกอบอาชีพคาขาย ไดเดินทาง
จากหมู บ า นของตนเข า สู เ มื อ งเพื่ อ รั บ จ า งทํ า งานหน า ร า นให กั บ ร า นค า ต า งๆในเมื อ ง ในที่ นี้
การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ขับดันใหคนชาติพันธุหนึ่งเดินทางออกจากพื้นที่การคาในเมือง
เล็กๆเชนยะลาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตนเชื่อวาดีกวา และการศึกษาอีกเชนกันที่สรางโอกาสใหคนอีก
ชาติพันธุหนึ่ง เขามายังพื้นที่แหงนี้
ปจจัยภายในประการที่สองเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาเชาบาน 20 ปที่ทําไวเมื่อครั้งไฟ
ไหมใหญในยานสายกลาง ชาวมลายูผูเปนเจาของที่ดินและมีลูกหลานที่พรอมในการทําการคาไม
ยินยอมตอสัญญาเชาอีกตอไป ชาวจีนผูเชาหลายครอบครัวจึงยายออกจากยานสายกลาง สัดสวน
ประชากรแตเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป ประชากรชาวมลายูมุสลิมไดเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆและยังคง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ป จ จั ย ภายนอกเกิ ด จากกระแสทุ น นิ ย มที่ กํ า ลั ง แพร ข ยายเข า มาในท อ งถิ่ น
การเปลี่ ย นแปลงในเส น ทางคมนาคม การส ง เสริ ม ด า นเศรษฐกิ จ ของฝ า ยปกครอง และ
แนวนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล การคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้นทําใหผูคนจากหมูบานตางๆ
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เดินทางสูเมืองมาเลือกซื้อของจากรานคาและตลาดในเมืองดวยตนเอง พอคาจึงเลิกการเดินทางสู
หมูบานตางๆ สวนการสงเสริมเศรษฐกิจของฝายปกครองทําใหตลาดในเมืองขยายตัวขึ้นมาก
จนกระทั่งปจจุบันตลาดเมืองยะลาไดกลายเปนตลาดกลางของทองถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
แนวนโยบายทางการเมืองที่ผานมาของรัฐบาล ไมวาจะเปนแนวทางการปกครองแบบ
แบงแยกและปกครอง แนวนโยบายการผสมกลมกลืนประกอบกับลัทธิชาตินิยมที่พยายามสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐชาติทามกลางความแตกตางหลากหลายของคนชาติพันธุเปน
อีกปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางชาติพันธุ การที่รัฐบาลไมมี
ความเขาใจในประวัติศาสตรความเปนมาและไมยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชาวมลายู มุสลิมอยางแทจริง นโยบายเหลานี้ นอกจากไมสามารถหลอมรวมความแตกตาง
หลากหลายไดแลว ยังกอเกิดปญหาระหวางกลุมชาติพันธุที่เคยอยูรวมกันมาในทองถิ่นอยางสงบอีก
ดวย
ถึงแมวารัฐบาลจะไดเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.2542-2546 โดยพยายามเนนย้ํ าถึงความเขาใจและเห็น คุณคาในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ใหคนในทองถิ่นสามารถดํารงชีวิต “บนเอกลักษณ
เฉพาะของศาสนาและวัฒนธรรม” โดยเฉพาะ “อยูอยางมุสลิมในสังคมไทย” (สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ 2542:4) หากแตนโยบาย 5 ปของรัฐที่เขียนขึ้นมาเพื่อลดปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นตอเนื่องยาวนานมากวาศตวรรษ โดยมีเงื่อนไขและปจจัยของ
ปญหาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตางๆ จะสามารถลบรองรอยแหงอดีตในความทรงจําและ
ความรูสึกของชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางไรและนโยบาย 5 ปนี้จะ
เปลี่ยนอคติและพฤติกรรมของขาราชการในทองถิ่นที่สั่งสมมายาวนานเทาอายุราชการไดอยางไร
ปจจัยทั้งหมดไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานความรูสึก สัดสวนประชากร
การประกอบอาชีพ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางชาติพันธุทั้งสองในยาน
สายกลาง เมื่อคนจีนไมไดเดินทางเขาไปยังหมูบานตางๆ ทําใหขาดโอกาสในการสัมผัสความ
แตกตางและหลากหลาย การรับทราบขาวสารและสถานการณตางๆผานสื่อที่บางครั้งเสนอและ
วิเคราะหเหตุการณที่รุนแรงเกินความจริง ทําใหคนที่ไมไดรับรูความจริงเกิดความรูสึกเกรงกลัว
เมื่อลูกหลานคนจีนสวนใหญยายไปประกอบอาชีพที่อื่น ไมไดประกอบอาชีพคาขายอีกตอไป จึงไม
มีความจําเปนที่จะตองเรียนรูภาษามลายู และวัฒนธรรมมลายูอิสลามเพื่อที่จะไดเขาใจถึงกลุม
ลูกคา ในอนาคตมีแนวโนมที่ลูกหลานคนจีนที่ยายไปอยูในพื้นที่อื่นเหลานี้ไมมีความจําเปนตองมี
ปฏิสัมพันธกับชาวมลายูอีกตอไป
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