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อุไร อุนแกว
ซีตีมาเรียม บินเยาะ

“พี่ ๆ เดี๋ยวผมเอาตนไมกลับมาฝากนะครับ”
เปนคําพูดบอกเลาสุดทายกอนทีเ่ ขาจะจากเราไปอยางไมมวี นั กลับ
เชาตรูว นั นัน้ ฉันขับมอเตอรไซคไปสงลูกทีโ่ รงเรียน เจอกับ “อูด ” - อภิชยั
อุนแกว กําลังคุยอยูกับ “ยายสุ” - อุไร อุนแกว ปากซอยหนาบาน
ยายยืนถือไมกวาดกับที่โกยขยะ ยายกําลังทํางานกวาดขยะบนถนน
เพราะเปนลูกจางของ อบต.
“ผมเก็บตนไมไว 2 ตน เปนแบบตนปาลมที่ใบมันสวย ไวปลูกใกล
กับที่ผมจะทําสระนํ้าและกังหันนํ้าตกใหพี่”
“ได ได” ฉันพยักหนารับอยางยินดี
“แลวตนหมอขาว หมอแกงลิง ทีเ่ อามาวันกอนเปนอยางไรบาง ผม
ไมไดเดินไปดูเลยตอนนี้ ไปเชากลับคํ่าๆ ทุกวันๆ เลยพี่”
ฉันยิ้มใหเขา “ไมเปนไร เดี๋ยวพี่ไปสงนองกอนนะ เดี๋ยวสาย”
อูดพูดหยอกลอกับลูกสาวของฉันแลวหัวเราะเห็นฟนขาว ซึ่ง
ตางกับยายที่ยิ้มแตไมเห็นฟน
เวลาเกือบเที่ยงของวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 มีคนมาวิ่งบอกวา
“พี่ ๆ อูดตายแลว” ตอนแรกฉันไมเชื่อ รีบเดินไปบานยายซึ่งอยูใกลกัน
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ก็เห็นบานปดสนิท แตเห็นคนยืนคุยกันเปนกลุม ก็เดินเขาไปในกลุมนั้น
ชาวบานยืนยันวาเปนเรือ่ งจริง เราถามวาแลวยายสุละ ... เพือ่ นบานบอกวา
มีคนมารับไปเมื่อกี้นี่เอง เราก็บอกเพื่อนบานวา ตอนสักประมาณ 10
โมงกวาๆ เราก็เห็นยายเดินกลับมาจากทํางานถือถุงชาเย็นกับไมกวาดคูช พี
เดินเขาบานเมื่อกี้เอง เขาบอกนั่นแหละ ไมถึงครึ่งชั่วโมงก็มีคนมารับยาย
ไปเมื่อกี้นี่เอง
ยายสุและตาทน - สุชน อุนแกว มาตั้งรกรากที่ปตตานีหลายสิบป
แลว ยายสุ เปนคนฉะเชิงเทรา สวน ตาทน เปนคนปราจีนบุรี ทั้ง 2 คน
แตงงานกันและเลือกปตตานีเปนที่ปลูกรางสรางตัว ทํามาหากิน ตั้งแต
พ.ศ. 2503 (ผูเขียนยังไมเกิด) ยายสุเลาใหฟงวาตอนมาถึงปตตานี ไมมี
บานอยู เปาะซูใหเชาบานอยูใกลๆ เปาะซู เสียคาเชาเดือนละ 50 บาท
เปาะซูเปนคนใจดี ตาทนเปนคนชางพูดและชอบชวยเหลือคนอืน่ ทายสุด
ตาทน กับเปาะซู ก็เปนเพื่อนซี้กัน ยายสุ มีลูกทั้งหมด 5 คน ครอบครัว
ยายเริ่มเปนครอบครัวใหญ ยายสุหาทางขยับขยายเขามาอยูในชุมชน
ที่เราอาศัยอยู คือ ปากาปาแย ซอย 7
อูด เปนลูกคนที่ 4 เปนลูกคนเดียวทีอ่ ยูก บั แมและยังไมมคี รอบครัว
เปนคนขยันทํางานไดเงินมาก็ชว ยแมจา ยคาเชาบาน และกําลังเก็บเงินไว
แตงงาน ซึ่งในชุมชนนี้จะมีคนตางถิ่นมาเชาบานอยู สวนมากจะเปน
คนมาจากแดนไกล มาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใตตอนบน
ทุกคนมาทํามาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริต โดยในชุมชนที่เราอาศัยอยูนั้น
มีมาตรการวา ใครทีม่ าเชาบานอยูใ นชุมชนนีจ้ ะตองไมยงุ เกีย่ วกับสิง่ เสพติด
และอบายมุข พวกเราอยูทามกลางความแตกตางแตเราไมแตกแยก แต
พอเกิดเหตุการณของอูดขึ้นมาทําใหพวกเราในชุมชนสะเทือนใจมาก
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เพื่อนบานเลาใหฟงตออีกวา มีคนมาบอกพี่สาวของอูดกอนที่จะ
ไปบอกยาย แลวมีคนมารับยายไป... ขณะทีเ่ รายืนคุยกันนัน้ ฉันเริม่ รูส กึ วา
หัวใจเตนผิดปกติ หัวเขาเริม่ สัน่ สับสน ฉันเริม่ รูส กึ ตัวเองแย นัง่ ลงบนแคร
หนาบานของเพื่อนบานซึ่งเปนรานขายของชํา เราคุยกับลุงขางบานที่
พวกเรายืนกันอยูวา เราไปดูยายสุกันเถอะ ไมรูวายายสุเปนอยางไรบาง
ลุงบอกวาอยาไปเลยมันอันตราย ใกลศพอูดยังมีระเบิดอีก 2 ลูก เขาไป
ไมไดหรอก ลุงบอก เราไดแตนิ่ง
ขณะที่คุยกันอยูนั้น เพื่อนขางบานก็เรียกเสียงดัง มีขาว มีขาว
มาดู ทุกคนก็วิ่งไปบานขางๆ ที่พวกเรายืนคุยกัน ใช เปนภาพขาว ชอง 3
เอามาออกอากาศ ขาวภาคเทีย่ งในภาพขาว เห็นคนนอนอยู ไกลไปหนอย
มีมอเตอรไซคของนองเขา เราจําหมายเลขทะเบียนรถได มีคนมามุงดู
มากมาย ในภาพขาวเราเห็นยายยืนอยู มีทหาร ตํารวจ ในขาวเราเห็น
เชือกสีเหลืองลอมรอบ หัวใจเราเริ่มสั่นขึ้นมาอีกครั้ง สะเทือนใจมาก
ทุกคนเงียบแลวก็แยกยายกันกลับเขาบาน ขณะที่เราเดินผานหนาบาน
ยาย เราหันไปมองทั้งๆ ที่รูวา บานปด เดินไปถึงบาน นั่งคนเดียว หันไป
เห็นตนมะลิ ตนกระดังงา ฯลฯ ที่อูดสรรหามาใหเมื่อนานมาแลว ตนแลว
ตนเลา
“ตนนี้เก็บไวกอนนะพี่ไวปลูกตอนทําสระนํ้า กังหันนํ้าตก เมื่อ
ผมทํางานที่ตาแกะเสร็จ”
เรายอนไปถึงคําพูดบอกเลาของอูด นั่งนึกถึงเด็กๆ หลายคน
ถาตอนเย็นนีก้ ลับมาจากโรงเรียนแลวรูว า ลุงอูด ของพวกเราเสียชีวติ แลว
เด็กๆ จะรูสึกอยางไร เพราะอูดเปนที่รักของเด็กๆ ในซอยนี้ อูดชอบ
ทําวาวใหเด็กๆ จะมีวาวแบบตางๆ เด็กๆ ก็จะมานั่งกันเต็มหนาบานอูด
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มีเด็ก หลายๆ รุน เด็กเล็ก เด็กโต ตกเย็นก็ไปเลนบอลบาง เตะตะกรอ
บาง เปนภาพที่เด็กๆ สนุกสนานกัน เราเห็นไดทุกวัน แลววันนี้เด็กๆ
กลับมาจะรูสึกอยางไร?
สําหรับเราสิ่งที่ประทับใจคืออูดเปนเด็กดีมีนํ้าใจ มีอยูวันหนึ่ง
ตอนเชา สามีเราไปทํางาน เราตองไปสงลูกไปโรงเรียน วันนั้นเราปวดหัว
มากๆ จะขับรถก็ไมไหวจริงๆ ขอใหเขาชวยไปสงลูกไปโรงเรียน ใหลกู เดิน
ไปเรียกนองเขา เขาเดินมาถามวา “พี่มีอะไรหรือ” เราบอกวา พี่ไมสบาย
ขอชวยไปสงนองที่โรงเรียนหนอยไดไหม เขาไมรีรอรีบตอบ “ไดครับพี่
เดี๋ยวผมไปสงให” เที่ยงของวันเดียวกัน เขาเดินมากดกริ่ง “พี่เปนไงบาง
ทานอะไรหรือยัง แลวเขาก็บอกวา ผมซื้อขาวผัดกุง หนาปากซอยมาใหพี่
ไมทราบวาพี่จะทานไดหรือเปลา แลวตอนเย็นผมไปรับนองใหนะ พี่นอน
พักผอน” เรากลาวขอบคุณนองอยางมากกับความใสใจนั้น
ในความทรงจํา ฉันนั่งคิดแตเรื่องดี ดี ของอูด เรื่องแลวเรื่องเลา
ของอูด และความเปนคนมีสมั มาคารวะเปนทีร่ กั ของทุกคน ถาเขามีปญ
 หา
อะไรก็จะมาขอคําแนะนําและปรึกษาเราและสามีตลอดเวลาที่ผานมา
ที่เราเริ่มใหโอกาสเด็กคนนี้ เขามาชวย ตัดหญาและปลูกตนไม แมกระทั่ง
ชวยดูแลบาน
บายแกของวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เราเดินออกไปนอกบาน
อีกครั้ง แลวเอยปากถามเพื่อนบานวาเขาเอาศพอูดกลับมาแลวหรือยัง
เพื่อนบานบอกวา เอากลับมาแลว อยูที่วัด เราก็ถามวาแลวยายละ
เพือ่ นบานตอบวาอยูว ดั เหมือนกัน เราดูสหี นาเพือ่ นขางบาน ไมวา จะเปน
ไทยพุ ท ธ มุ ส ลิ ม มี สี ห น า ไม ต า งกั น เลย ส อ ให เ ห็ น ถึ ง ความเศร า ใจ
สะเทือนใจ และหดหูหัวใจ ทุกคนก็รูวาเราก็สะเทือนใจมากเหมือนกัน
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ลุ ง ข า งบ า นบอกว า ไม เ ป น ไรหรอกพี่ เขาไปสบายแล ว ศพอยู
ที่วัดแลว
ลุงบอกวา “เดี๋ยวพวกผมจะไปชวยงานศพตอนเย็น”
เรานึกในใจ “พี่ขอไปดวยคนไดไหม” แตไมกลาพูด
ขณะที่เราเดินกลับบาน ยายกลับมาพอดี เราและเพื่อนเดินเขาไป
หายาย จับมือยาย แลวบอกยายวาเขมแข็งไวนะยาย ยายไมพูด แตยาย
พยักหนารับ เราเห็นสภาพยายตอนนัน้ ก็พดู อะไรไมออก ยายบอกวายาย
ไปอาบนํ้ากอนนะ เดี๋ยวจะไปวัดอีก เราตอบคะ ตอนเย็นของวันนั้น
แถวชุมชนที่เราอยูมันชาง เงียบเสียนี่กระไร…
หลังจากเสร็จงานศพอูด แลว เราไปเยีย่ มยายกับตาทน (พอของอูด )
ที่บานนั่งกันอยู 2 คน สีหนายายดีกวาวันกอนอยางเห็นไดชัด สวนตาทน
ก็ดูเศราไมพูดหยอกลอ หยอกเลนเหมือนเมื่อกอน
“ยายทํ า ใจได แ ล ว เขามาอยู กั บ ยายได แ ค นี้ เ อง ยายก็ ไ ม รู
เหมือนกันวายายทําไดอยางไร เพราะยายก็คิดไมถึงวาจะเกิดเหตุการณ
แบบนี้กับอูด”
ยายยอนกลับไปเลาถึงวันทีเ่ ขามาตามยาย เขาไมไดมาบอกยายวา
อูด เสียชีวติ เพือ่ นของอูด มาบอกวา “แม ๆ ไปรับไออดู มันกลับบานหนอย
มันเมา ถาแมไมไปรับมันไมกลับ ยายกลับมาจากทํางาน ยายยังไมเปลีย่ น
เสื้อผาเลยนองเอย แถมยังนึกตําหนิในใจวามันกินเขาไปทําไม เพราะ
มันไมกินมานานแลว แตยายไมคิดวาจะเปนแบบนี้ พอไปถึงก็เขาออน
เหมือนกัน” เราเหลือบไปมองตาทน (พอของอูด) ตาทนนั่งนิ่งแตขอบตา
ของตาทนเริม่ แดงๆ ยายพูดแลวสีหนาไมคอ ยจะดีสกั เทาไหร เราถือโอกาส
เปลี่ยนเรื่องคุย
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วันเวลาทําใหยายเขมแข็งขึ้น เราไดแตเฝาดู มีเวลาวางก็ไปนั่งคุย
เปนเพือ่ น ถามสารทุกขสกุ ดิบ ยายเลาใหฟง วา ยายยายเขามาอยูใ นชุมชน
ที่นี่มา 25 ปแลว เราถามวา 25 ปแลวรึ ยายถามวา นองไมเชื่อเหรอ
ยายก็ เดินไปหยิบกระเปาแลวหยิบใบเสร็จใบแรกทีย่ ายเขามาเชาบานอยู
แถวนี้ “คนอื่นยายเขามา ยายออกไป ยายบอกวายายไมไปไหนแลว
อยูนี่แหละ”
อีกหกปถัดมา ประมาณตนป 2554 ตาทน ก็มาจากยายไปอีกคน
ดวยวัยชรา เราหวนนึกไปเมื่อ 10 ปกวาๆ มีพอ-ลูก คูหนึ่งทะเลาะกันอยู
เปนเนื่องๆ แตคนที่คอยเปนกรรมการ ก็คือผูหญิงคนนี้แหละ ตอนนั้น
ยังแข็งแรงมาก มีบทบาทเปนกรรมการเมื่อมีการปะทะคารมกัน แตวันนี้
พอลูกคูนั้นจากเขาไปหมดแลว ฝากไวแคความทรงจํา ทิ้งยายวัย 70 ป
ใหอยูตามลําพัง
ถามองเพียงผิวเผินดูเหมือนยายอยูตามลําพังเพียงคนเดียว แต
ชุมชนแถวนี้ เราอยูรวมกันแบบพี่นอง ใชระบบเครือญาติ อยูดวยกัน
มานาน สวนมากจะมีคนไทยพุทธจากตางถิ่นมาอาศัยอยู บางคนเมื่อเกิด
เหตุการณกรณีของอูด พวกเขาก็กลับไปอยูบ า นเดิมของเขาดวยความกลัว
หวาดระแวง เขาตองอพยพกลับบาน แตในเวลาไมนานพวกเขาก็จะกลับ
มาอีก พรอมกับคําพูดวา อยูที่ไหนก็หากินไมสะดวกเทากับที่นี่ ชุมชนนี้
เราอยูท า มกลางความแตกตาง แตเราไมแตกแยก เพราะเรามีจดุ ยืนเหมือน
กัน คือ สรางความสงบใหเกิดในชุมชน
แมจะเปนแคชุมชนเล็ก ๆ พวกเราอยูกันแบบมีกฎ กติกา ของการ
อยูรวมกัน สําหรับความปลอดภัยเราชวยกันดูแลกันเอง กรณีที่มีปญหา
ในชุมชน เราอาศัยพึ่งพาผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน หรือผูนําศาสนา
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สําหรับชุมชนเล็กๆ แถวนี้เราอยูรวมกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมวา
จะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องศาสนาของแตละบุคคลนับถือ และมีความ
ไววางใจ เชื่อใจกัน
ป 2554... ภาครัฐปรับโครงสรางการเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบใหม
เราซึง่ ทํางานอยูใ นเครือขายผูห ญิงภาคประชาสังคมและก็ดแู ลหญิงหมาย
และเด็ กกําพรา สงเสริมทางดานอาชีพใหกับผูไดรับผลกระทบจาก
ทางตรง และทางออม สําหรับยายสุ ดวยวัย 70 ป ในฐานะเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ชวงแรก ยายสุอาจจะไมรูสิทธิ์
ของตนเองวามีอะไรบาง แตหลังจากยายซี่งถูกปลดออกจากการเปน
ลูกจางของ อบต. ดวยวัยที่ชรา ยายอยูบานเฉยๆ เมื่อเราทราบวารัฐบาล
ปรับโครงสรางใหมเราก็ถามยายวาไปลงทะเบียนแลวหรือยัง? ยาย
บอกวายายไมรู ยายแกแลว ระยะเวลาของยายมันก็เนิ่นนานมาแลว
ทําไดอีกหรือ เราตอบยายวาไดซิ... ขอดูเอกสารยายหนอยยายบอกวา
ยายไมมีเอกสารอะไรสักอยางอยูในมือ เราถามถึงใบมรณบัตร ยาย
ก็บอกวาไมมี เรารูสึกแปลกใจยายไมไดเก็บหลักฐานอะไรไวสักอยาง
เราก็แนะนําใหยายไปที่อําเภอ ที่เกิดเหตุ เพื่อขอเอกสารแตยายผลัดวัน
ประกันพรุงไมยอมไปขอรับเอกสารสักที
เราติดตามเรื่องเอกสารยายอยูประมาณ 1 อาทิตย ก็สังเกต
เห็นความผิดปกติของยาย เราถามยายตรงๆ วาทําไมยายไมไปเอา
เอกสาร ยายบอกวากลัว และอีกหลายประโยคที่สื่อความหมายถึง
ความหวาดระแวง รวมทั้งยายไมรูเรื่องขั้นตอน ประจวบเหมาะชวงนั้น
นองดวงสุดา สรางอําไพ ซึ่งทํางานชวยเหลือผูไดรับผลกระทบดวยกัน
กับเราเขามาเชาบานอยูแถวนี้ เราก็แนะนําใหนองดวงใหรูจักกับยาย
และเลาถึงเรื่องราวตางๆ ดวงก็เห็นดวยที่จะชวยยาย เราถามยายวา
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ยายกลัวอะไร ยายบอกวา ยายไมกลานัง่ รถไปทางนัน้ ไมมคี นไปเปนเพือ่ น
ไมรูจะเริ่มตนอยางไร เราบอกวาไมตองกลัวหรอก
สําหรับเรือ่ งเอกสารยายไปทีอ่ าํ เภอ แลวยกหูโทรศัพทหานองดวง
แลวนองดวงจะคุยกับเจาหนาที่ใหเอง ยายก็รับปากวาจะไปติดตอเรื่อง
เอกสาร เมื่อไดเอกสารยายก็เอามาใหเราดู แลวเราใหยายถายเอกสารไว
5 ชุด หลังจากนั้นนองดวงก็เริ่มดําเนินการเขาสูกระบวนการขอรับ
การเยียวยา ประมาณ 1 เดือน ยายก็ไดรับการเยียวยาเหมือนกับ
คนทัว่ ๆ ไป ดวยจิตใตสาํ นึกของความเปนมนุษย เราไมคดิ ทีจ่ ะเลือกปฏิบตั ิ
เราเปนมนุษยดวยกัน เราเห็นเขาเดือดรอนเราตองใหความชวยเหลือ
โดยเราไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งความแตกต า งทางศาสนา พวกเราสร า ง
ความเขาใจในเรื่องศาสนาในเชิงบวก...
โชคดีของยาย ยายไดรับการเยียวยาจากทางการอีกอยาง คือ
โครงการจางงานเรงดวน 4,500 บาท ตอเดือน เราคิดวายายนาจะเปน
พนักงานของรัฐที่มีอายุมากที่สุด…
ลาสุดยายอาจจะมีขาวดีมาอีกครั้ง... ความรูสึกของยายที่ยายได
รับการเยียวยาในครั้งนี้ ยายบอกวาดีใจมากๆ เหมือนชีวิตนี้ไดเกิดใหม ...
เราถามยายวา ยาย ยายมีเงินมากแลวยายจะกลับไปบานยายไหม?
ยายบอกวา ยายไมไปไหนแลวยายอยูที่นี้แหละ เพราะที่นี้เปรียบเสมือน
บานยาย ลูกหลานยายอยูที่นี้ทั้งนั้น ทุกคนดีกับยายเหลือเกิน
ทุกวันนี้ ยายมีความสุข เมือ่ เวลายายมีธรุ ะ มีความจําเปนทีจ่ ะตอง
ติดตอกับสวนราชการ ก็มีกลุมอาสาสมัครที่เกี่ยวของในชุมชน คอยให
ความชวยเหลือ เกือบทุกดาน ไมวา จะเปนเรือ่ งสุขภาพก็มี อสม.คอยดูแล
ดานคุณภาพชีวิตก็มีอาสาสมัครชวยๆ กันดูแล คอยใหการชวยเหลือและ
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บริการประดุจดังญาติคนหนึ่ง ทั้งที่ยายไมไดนับถือศาสนาอิสลาม แต
ทุกคนเปนเสมือนลูกหลานของยาย เพราะอิสลามสอนใหเราไดทําความ
รูจักเอื้อเฟอกัน เพื่อจะไดสรางการแลกเปลี่ยน เรียนรูและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และนี่คือที่มาของคําวา “อิสลาม” ซึ่งมีความหมายวา
“สันติ”
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