บทที่ 3
บริบทชุมชนตาบลคอกกระบือ
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ความหมาย ทีต่ ้ัง และอาณาเขต
คอกกระบือ หรื อ ภาษา ท้องถิ่นเรี ยกว่า คอกควาย เป็ นเขตพื้นที่ต้ งั อยู่ ตําบลคอกกระบือ
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี การตั้งชื่อว่า “คอกกระบือ ” หรื อ “คอกควาย ” ตามลักษ ณะ
สัญลักษณ์ คือ กระบือ หรื อ ควาย ที่เคยเลี้ยงไว้ประกอบอาชีพ และการสัญจรเดินทางในอดีต เพราะ
บริ เวณนี้มีสภาพเป็ นพื้นที่ ราบลุ่ม ทุ่งกว้าง ใกล้เชิงเขา มีภูเขารอบล้อม จึง มีแหล่งทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ บริ เวณท้องทุ่งกว้างเต็มไปด้วยหญ้า
คําว่า “คอกกระบือ หรื อ คอกควาย ” เป็ นการตั้งชื่อสะท้อนนัยยะเชิงลักษณะของพื้นที่แห่ง
นี้ตามประวัติการบอกเล่า ผูว้ จิ ยั ได้แยกออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ประเด็นที่หนึ่ง การสัญจรเดินทาง ของชาวบ้านบริ เวณนี้ ไปยังชุมชนอื่น ๆ มีความลําบาก
เช่น การทํากิจธุระ การเจ็บ ป่ วย และการค้าขาย ชาวบ้านจึงนิ ยมเลี้ยง “กระบือ หรื อควาย” ไว้เป็ น
พาหนะในการเดินทาง เรี ยกว่า “เกวียนควาย” โดยใช้ควาย 1 ตัวผูกติดกับเกวียนในการชักลาก ซึ่ง
หลายครอบครัวที่ มีฐานะจะสร้างเกวียนไว้ ส่ วนผูไ้ ม่มีเกวียนเป็ นของตนเองจะได้อาศัยเดินทางไป
ด้วยกัน
ประเด็นที่สอง บริ เวณแห่งนี้ ในอดีต เป็ นเส้นทางการเดินทางระหว่าง หัว เมืองยะหริ่ งกับ
หัวเมืองสายบุรี ในการติดต่อค้าขาย ซึ่งชาวบ้านจากเมืองยะหริ่ งนําสิ นค้าบรรทุกเกวียนไป ค้าขายยัง
หัว เมือ งสายบุรี และชาวเมืองสายบุรีนาํ สิ นค้า ไปค้าขายยัง หัว เมืองยะหริ่ ง การเดินทางระหว่ าง
หัวเมืองทั้งสองต้อง ใช้เวลาหลายวัน กลุ่มพ่อค้าเหล่านี้จะ กําหนดหมายการเดินทางให้มาถึงบริ เวณ
ทุ่งกว้างบริ เวณนี้เป็ นเวลาพลบคํ่าจะได้พกั แรม และทุ่งกว้างแห่งนี้ เหมาะเป็ นที่เลี้ยงควาย เพื่อจะได้
เดินทางต่อไปยังจุดมุ่งหมาย จึงนิยมทําคอกควายไว้ป้องกันขโมยช่วงพักผ่อนเวลากลางคืน
ประเด็นที่สาม ชาวบ้านเลี้ยงควายไว้ใช้ประกอบอาชีพทํานา เช่น “เหยียบนา” และ “ไถนา”
ลักษณะใช้ควายเหยียบนา นุสนธิ เจือจันทน์ (2556 : สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า ลักษณะพื้นที่นาบริ เวณนี้มี
2 แบบ คือ พื้นที่นาลุ่ม มีน้ าํ ขังตลอดปี กับ พื้นที่นาดอน การ ใช้ควาย “เหยียบนา” ใช้กบั พื้นที่นาลุ่ม
ใช้ควายประมาณ 10 ตัว หรื อมาก กว่า ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ ความกว้างและความยาวของพื้นที่นา
วิธีการเหยียบนา คือ ปั กหลักให้แน่นอยูต่ รงจุดศูนย์กลางของพื้นที่นาแล้วผูกเชือกค วายแต่ละตัว ให้
เชือกควายตัวแรกผูกอยูใ่ กล้กบั เสาหลัก และผูกเชือกควายตัวอื่น ๆ ให้ยาวมากกว่าพอที่คว ายเดิน
เวียนได้ จากนั้นเจ้าของพื้นที่ นาก็ เดินจูงควายตัวหัวหน้าให้เดินเวียนวน รอบเสาหลัก ส่ วน ควาย

31

ตัวอื่น ๆ จะเดินเวียนตามไปพร้อมกันจนกว่าพื้นที่นา จะกลายเป็ น “เทือก” สําหรับการดํานา ส่ วน
พื้นที่นาดอน ใช้วธิ ี การไถและคราด ใช้ควาย 1 ตัวผูกติดกับคันไถ
ประเด็นที่ สี่ เลี้ยงควายเพื่อการค้าขาย ซิ้ม ตัณฑ พงษ์ (2555 : สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า ในอดีต
ชาวบ้านทุกครัวเรื อนเลี้ยงควายประมาณ 10 – 20 ตัว เลี้ยงแบบปล่อยตามทุ่ง นอกจากใช้เพื่ออาชีพ
ทํานา คือ การไถนา, เหยียบนาแล้ว และเดินทางติดต่อกับเพื่อนบ้านแล้ว ยังเลี้ยงไว้เพื่อค้าขายให้กบั
พ่อค้าคนกลาง ส่ งไปขายยังประเทศมาเลเซี ย ปั จจุบนั ชาวบ้านเลิกอาชีพเลี้ยงควาย ประมาณ 20 ปี ที่
ผ่านมา มีเพียงร่ องรอยรู ปปั้ นควายที่ต้ งั เด่นตระหง่าอยูด่ า้ นหลังพระอุโบสถของวัดมหิงสาราม
ปัจจุบนั ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีมี 4 หมู่บา้ น คือ
หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ เหตุที่เรี ยกว่า “บ้านใหญ่ ” เพราะว่า การเริ่ มต้นเรื่ องราวตาม
ประวัติศาสตร์ วา่ นายลัง สังข์ประดิษฐ์และสมัครพรรคพวกได้ ล่องเรื อมาตามริ มคลองและได้เลือก
ขึ้นฝั่งเพื่อตั้งรกรากสร้างบ้านเรื อนเป็ นถิ่นอาศัย คือ บริ เวณหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดาสําหรับผูท้ ี่เดิน มาสร้างถิ่นฐานอาศัยกลุ่มแรก ย่อมมีโอกาสได้เลือกทั้งสถานที่ที่
เหมาะสมและเวลาในการจัดสร้างที่พกั อ าศัย จึงย่อมใหญ่โตและมัน่ คงกว่า ชุมชนอื่น ๆ ที่ขยายแยก
ออกไป ฉะนั้น จึงได้เรี ยกชื่อหมู่บา้ นหมู่ที่ 1 ว่า “บ้านใหญ่” มาตราบเท่าทุกวันนี้
หมู่ที่ 2 บ้านหัวนอน เดิมที่ชาวบ้านนิยมพูดว่า “บ้ านหัวนอนวัด ” เนื่องจากภาษาถิ่นของคน
คอกควาย จะเรี ยกทิศใต้วา่ “ทิศหัวนอน” และหมู่ที่ 2 หรื อบ้านหัวนอน ในปั จจุบนั ตั้งอยูท่ างทิศใต้
ของวัดมหิงษาราม ซึ่งเป็ นวัดประจําตําบลที่เป็ นจุดศูนย์กลางรวมจิตใจของช าวบ้านมาตั้งแต่อดีต
หรื ออีกนัยยะหนึ่ง ตามที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานสื บต่อกันมาว่า นายลังและพรรคพวกได้ต้ งั รกราก
บ้านเรื อนเป็ นแหล่งแรก จึงได้ชื่อว่า บ้านใหญ่หรื อหมู่ที่ 1 ในปั จจุบนั ต่อมาในปี พ .ศ. 2174
ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างวัดประจําตําบลขึ้น คือ วัดมหิ งษาราม ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศใต้ของบ้านใหญ่
ฉะนั้นเครื อญาติที่ไปตั้งรกรากอยูท่ างทิศใต้ของวัด ชาวบ้านคอกควายทัว่ ๆ ไป เรี ยกว่า บ้าน
หัวนอน เนื่องจากคติของชาวพุทธให้ความเคารพในศาสนาเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ ในยามพักผ่อนหรื อ
นอนหลับก็ตาม ชาวบ้านจะต้องหันหัว (ศีรษะ) ไปทางวัด บ้านเรื อนที่แยกขยายออกไปทางทิศใต้
ของวัด เลยถูกเรี ยกขนานว่า “บ้านที่หนั หัวนอน” หรื อ บ้านหัวนอน ในปั จจุบนั นัน่ เอง
นอกจากนั้น บ้านใหญ่ หรื อ หมู่ที่ 1 ชาวบ้านทัว่ ๆ ไป ยังเรี ยกขานกันว่า “บ้านปละตีน ”
นัน่ หมายถึง ทิศเหนือ เมื่อยึดถือวัดเป็ นจุดศูนย์กลาง บ้านใ หญ่ก็ยอ่ มเป็ นหมู่บา้ นที่ตอ้ งหันตีน (เท้า)
ทั้งในเวลาพักผ่อนหรื อนอนหลับ เช่นเดียวกันกับกรณี ของบ้านหัวนอน
หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง ตั้งชื่อตามสภาพภู มิประเทศ เนื่องจากเส้นทาง ติดต่อกับตําบลพ่อมิ่ง
จะมีช่องเขาใช้เป็ นเส้นทางเดินเท้า ระหว่างเขามะรวดกับเขาหนอบวัว ซึ่ ง จะมีช่องเขาที่เป็ นเส้นทาง
การเดินทางไปสู่ ตาํ บลพ่อมิ่งได้ ชาวบ้านเรี ยกหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านปากช่องเขา” หรื อ “บ้านปากช่อง”
ในปัจจุบนั
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หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด ประวัติความเป็ นของหมู่บา้ นนี้ ไม่สามารถสื บหารายละเอียดได้
เนื่องจากเป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั ขึ้นตามเขตแบ่งการปกค รองขึ้นมาภายหลัง ทราบเพียงว่า สมัยก่อนบ้าน
มะรวดเป็ นสถานที่ฝึกม้า โดยใช้คาํ ว่า “ม้าร่ วน ๆ” ตอนหลังได้เพี้ยนมาเป็ น มะรวด ดังเช่นปั จจุบนั
ส่ วนอาณาเขตติ ดต่อกับชุมชนอื่นในอดีตนั้น ตําบล คอกกระบือ เปรี ยบเหมือนกับชุมชนที่
อยูท่ ่ามกลางหุ บเขา เขตพื้นที่ต้ งั อยูป่ ลายแดน ของเมืองยะหริ่ ง ในสมัยการปกครองเจ็ดหัวเมือง ซึ่ง
เป็ นเส้นทางสัญจรการคมนาคมค้าขายทางเกวียนและทางเรื อระหว่างหัวเมืองยะหริ่ งกับหัวเมือง
สายบุรี จึง เป็ นศูนย์กลางในการหยุดพักแรมของเหล่าพ่ อค้า นักเดินทาง และเจ้าเมือง กลาย เป็ นที่
รู ้จกั ของนักเดินทาง ส่ วนพาหนะการเดิน ทางในอดีตมีเพียงเกวียน เรื อ และการเดินทางเท้า แม้
ปั จจุบนั ถนนหนทางมีความเจริ ญ แต่ยงั ไม่มีรถประจําทางวิง่ ผ่าน จึงต้องใช้รถส่ วนตัว โดยอาณาเขต
ติดต่อตามทิศต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลบ้านกลาง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลท่านํ้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตําบลบ้านนอก และตําบลดอน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตําบลพ่อมิ่ง

ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด จากการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั เพียงสันนิฐาน จากการสัมภาษณ์ พอสรุ ปความได้วา่ กลุ่มชนที่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอาศัยบริ เวณนี้ เริ่ มต้น มาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย โดยมีลูกหลานสื บทอดและ กระจายการตั้ง
หลักแหล่งจนถึงปั จจุบนั มีอยู่ 3 กลุ่ม คือ
ชาวไทยพุทธซึ่งเป็ นชนกลุ่มแรกที่ เดินทางเข้ามาตั้งถิ่ นฐานบริ เวณนี้ “ชุมชนชาวพุทธที่น้ ี
อยูม่ าตั้งแต่ บรรพบุรุษ แล้ว เป็ นบ้านเกิดเมืองนอน แม้สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ในปัจจุบนั
คนเฒ่าคนแก่ ไม่ คิดจะ ย้ายไปอยูพ่ ้นื ที่อื่น ๆ แม้ ลูกหลาน ออกไปตั้งถิ่นฐานต่างถิ่นต่างแดนใน
จังหวัดอื่น ๆ แต่ช่วงเทศกาลเดือน 5 ต้องกลับมา ประกอบพิธีกรรมอาบนํ้าบัวและชักพระเดือนห้า ”
ซิ้ม ตัณฑพงษ์ ( 2555 : สัมภาณ์)
จากการบอกเล่า ของคนในชุมชน ได้สะท้อนกลุ่มชน ชาวไทยพุทธได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่น้ ี
เป็ นชุมชนแรก แต่ไม่อาจบอกได้วา่ เดินทางมาจากไหน เพียงสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษ ที่เดินทางเข้า
มาตั้งถิ่นฐานบริ เวณนี้มีหลายประเด็นซึ่งผูว้ จิ ยั พอสรุ ปได้ดงั นี้
ประเด็นที่หนึ่ง จากประวัติศาสตร์ชุมชน ได้บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อประมาณ 600 ปี เศษ
สมัย กรุ งสุ โขทัยกําลังรุ่ งเรื อง ได้แผ่อาณาจักรอย่างกว้างขวางและได้ติดต่อค้าขายสิ นค้าไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ โดยใช้เรื อเป็ นยานพาหนะในการเดินทาง ครั้งนั้น มีนายทหารของกรุ งสุ โขทัยผูห้ นึ่ง
ชื่อ “นายลัง” ผูค้ วบคุมสิ นค้าเพื่อเดินทางไปค้าขายยังเมืองจีน ช่วงเวลาเรื อแล่นมาถึงบริ เวณปลาย
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แหลมมลายู ได้เกิดมรสุ มพายุ ทําให้เกิดคลื่นสู งและลมพัดอย่างแรง ขบวนเรื อหลายลําไม่สามารถ
ต้านได้ ต้องจมลงในท้องทะเล นายลังจึงตัดสิ น ใจสั่งการให้เรื อที่เหลือทุกลําลดใบลงและขนสิ นค้า
ทั้งหมดในเรื อทิ้งลงทะเล ปล่อยให้เรื อลอยนํ้าไปตามคลื่นลม เรื อของนายลังและเรื อของบริ วาร
ส่ วนหนึ่งมาเกยฝั่ง ณ บริ เวณหาดปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีในปัจจุบนั
หลังจากเรื อเกยชายฝั่งแล้ว นายลังและพรรคพวกต้องพักอาศัยอยูช่ วั่ คราว เพราะไม่สามารถ
เดินทางต่อไปยังเมืองจีน และยังไม่รู้จะเดินทางกลับสุ โขทัยได้อย่างไร เมื่อเวลาผ่านไป นายลังและ
พรรคพวกคิดแล้วว่า จะไม่มีโอกาสเดินทางกลับไปยังกรุ งสุ โขทัย จึงตัดสิ นใจเดินทางแสวงหาพื้นที่
ที่ทาํ เลเหมาะสม1 เพื่อตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัย โดยอาศัยเรื อลําเล็กลําเลียงผูค้ นมาตาม ลําคลองท่าข้าม
จนถึงบริ เวณลําคลองตื่นเขินไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงตัดสิ นใจอาศัยผืนแผ่น ดินบริ เวณนั้น
เป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐาน โดย ตั้งชื่อหมู่บา้ นว่า “บ้านใหญ่ ” ต่อมาก็ได้ขยายบ้านเรื อนออกไปเรื่ อย ๆ เพื่อ
ติดต่อกับหมู่บา้ นข้างเคียง โดยอาศัย “กระบือ หรื อ ควาย” เป็ นพาหนะในการเดินทาง
“บ้านใหญ่” นับว่าเป็ นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมของหมู่บา้ นบริ เวณนั้น เพราะชาวบ้าน
ที่เดินทางไปติดต่อกับหมู่บา้ นอื่น เมื่อเดินทางมาถึงจุดบริ เวณ “บ้านใหญ่ ”จะเป็ นช่วงเวลาพลบคํ่า
พอดี จึงต้องแวะพักผ่อน และจะนําพาหนะคือ “กระบือ ” มาผูกไว้รวมกัน ในคอก ชาวบ้านเล่าว่า
คอกกระบือทําด้วยไม้ ไผ่ลอ้ มรอบเพื่อ ป้ องกันขโมยไว้บริ เวณจุดพัก เพราะชาวบ้าน มีหลากหลาย
กลุ่มที่ได้เดินทางมาหยุดพักนอนค้างแรม ชาวบ้านจึงเรี ยกชื่อหมู่บา้ นแห่งนี้วา่ “บ้านคอกกระบือ ”
หรื อ “บ้านคอกควาย” และในปั จจุบนั ก็คือ ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี
ส่ วนนายลัง และพรรคพวก ที่ได้ลอยเรื อมาขึ้งฝั่งบริ เวณอําเภอปะนาเระ ซึ่ งต่อมาได้
เรี ยกชื่อบริ เวณที่เรื อขึ้นฝั่งว่า “บ้านสําเภา ” มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากนั้น ชาวบ้านเล่าว่า
พรรคพวกของ นายลัง บางส่ วนลอยเรื อไปขึ้นฝั่งถึง รัฐกลัน ตันในประเทศมาเลเซีย และทางตอ นใต้
ของจังหวัด นราธิ วาส เมื่อขึ้นฝั่งแล้วก็เอาใบเรื อออกตากแดดบริ เวณนัน่ จึงเรี ยกชื่อว่า “ตากใบ” อยู่
ตราบเท่าทุกวันนี้ (วารสาร อบต. คอกกระบือ : 2548)
ประเด็นที่สอง คือ บรรพบุรุษรุ่ นแรกที่ เข้ามาตั้งรกราก คือ เหล่า นายทหารของกองทัพ จาก
สุ โขทัย ที่เดินทางมา กับกอง ทัพ ในยุ คล่าอาณานิคม จึง ได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูท่ ี่ตาํ บลคอกกระบือ จาก
ประวัติการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาเกี่ยวกับเรื่ องกองกํา ลังทหารที่เดินทางมาจาก กรุ งสุ โขทัย เพื่อทําศึก
สงคราม ช่วงระหว่างการเดินทาง บังเอิญช้างศึกได้หลุดหนีออกมา จึงมี นายทหารกลุ่มหนึ่งถูกมอบ
หน้าที่ให้ออกเดินทางเพื่อติดตามหาช้าง ตามเส้นทางที่ปรากฏร่ องรอยช้างเรื่ อยมา เช่น รอยเท้า และ
หินที่ชา้ งใช้งวงเจาะลงไป ทําให้กลุ่ม นายทหารมีความหวังในการติดตามต่อไป จึงได้ แยกออกเป็ น
สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง มุ่งหน้าตามช้างไปสู่ เส้นทาง อําเภอพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง อีกกลุ่มหนึ่งแยกมา
1

จากการตั้งข้อสังเกต การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวพุทธ จะต้องเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ภเู ขา ซึ่งเป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ดว้ ย
ทรัพยากรธรรมชาติในการทําการเกษตรกรรม การหลบภัยจากอันตราย และมีสิ่งศักดิ์อยูป่ ระจําภูเขาที่ค่อยช่วยเหลือให้การ
ดําเนินชีวติ ไปสู่ความอยูร่ อดปลอดภัย
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ทางอําเภอสายบุรี อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และเลยไปถึงอําเภอตากไป จั งหวัดนราธิวาส แต่
ไม่สามารถตามหาช้างศึกเจอได้ กลุ่มนายทหารจึง ไม่กล้ากลับไปยังกองทัพ เพราะตามหาช้างศึก ที่
หายไปกลับ ไม่ ได้จะถูกประหารชีวติ บางกลุ่ม ไม่มีเรี่ ยวแรงในการติดตามยอมหยุดตั้งหลักแหล่ง
ตามเส้นท างที่ตามช้างตั้งแต่ อํา เภอสายบุรี อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และอําเภอตาก ใบ
จังหวัดนราธิวาส ทําให้ภาษาพูดของบรรพบุรุษที่ เป็ น นายทหารติดตามช้างศึก มีสาํ เนียงคล้ายคลึง
กัน นอกจากนั้นหลักฐานที่บ่งบอกบรรพบุรุษจากเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาเกี่ยวกับ นายทหารติดตาม
ช้างศึก คือ ศาลาพ่อทวดหมื่น กับศาลาพ่อ ทวดจอม หมื่นกับจอม คือตําแหน่ง ยศนายทหารในสมัย
นั้น ซึ่ง ยังมีลูกหลาน ได้สืบวงศ์สกุลมาจนถึงปัจจุ บัน คือ ณรงค์พิทกั ษ์ ตั้งอยูท่ ี่ หมู่บา้ น กะลาพ้อ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานนิมนต์พระ สงฆ์ มาทําบุญสวด
กระดูก ทุกปี ดังนั้น ชาวบ้านตั้งแต่ตาํ บลทุ่งค ล้า ตําบลแป้ น อําเภอสายบุรี ตําบล ควน ตําบลดอน
และตําบล คอกระบือ อําเภอปะนา เระ จังหวัดปัตตานี ตลอดไปถึง อํา เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
จะมีลกั ษณะนิสัย ภาษา และวิถีความเป็ นอยูค่ ล้ายคลึงกัน จากการสังเกตภาษาที่พดู จะคล้ายคลึงกับ
ภาษาไทยกลางมาก คือ พูดนิ่มนวลไม่ค่อยเพี้ยน (สุ พิไล ผันมะโร, 2552 : สัมภาษณ์)
ประเด็นที่สาม คือ เหล่าทหารเดินทางมากับกองทัพของกรุ งสุ โขทัย มายังบริ เวณดินแดน
แหลมมยายู และการเดินทางด้วยกองทัพสมัย นั้น มีการตั้งฐานทัพและ เคลื่อนทัพจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ งต้องใช้เวลาและหยุดพัก แรมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อวางแผน การรบ การตั้งถิ่น
ฐานของเหล่านายทหาร จึงเกิดขึ้นอยูท่ วั่ ไปบริ เวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่บรรพบุรุษคนแรก
เดินทางมาตั้งรกรากและชาวบ้านบริ เวณนี้เชื่อว่า เป็ นต้นกําเนิดของบรรพบุรุษ คือ นายลัง
สังข์ประดิ ษฐ์ ซึ่งเป็ นชื่อที่ชาวบ้า นได้สมมติข้ ึนมา จึงปั้ นรู ปจาก จินตนาทั้ง รู ปร่ างและหน้าตาของ
นายลัง สังข์ประดิษฐ์ ในเครื่ องแบบทหาร ไว้หน้าวัดมหิงสาราม ซึ่งลูกหลานของนายลัง คือผูส้ ื บ
ทอดนามสกุล อาจณรงค์ จึงเป็ นสิ่ งบ่งบอกได้วา่ เรื่ องราวการเล่าสื บทอดต่อ ๆ กันมามีเค้าโค รงเรื่ อง
ที่เป็ นจริ ง
ประเด็นที่สี่ นุสนธิ เจือจันทน์ ( 2556 : สัมภาษณ์ ) ได้ต้ งั ข้อสังเกตจากประสบการณ์วา่
บรรพบุรุษบริ เวณนี้น่าจะมาจากภาคตะวันออกของไทย คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี ด้วยสําเนียงพูด
คล้ายคลึงกัน จากประสบการณ์ของตนเองที่มีเพื่อนชาวจังหวัดระยอง เมื่อพบเจอกัน ต่างทดลองพูด
ภาษาถิ่นของตนเองด้วยกัน ซึ่ ง สามารถฟังและสื่ อสาร โต้ตอบกันอย่างเข้าใจ และอีกเหตุผลหนึ่ง
จังหวัดระยอง อยูต่ ิดกับชายทะเล ผูค้ นจะต้องสัญจรทางเรื อสําเภาไปสู่ ดินแดนอื่น ๆ เพื่อการค้าขาย
เมื่อเกิด มรสุ มกลางท้องทะเล เรื อ จะถูก พัดเข้ามาสู่ ดินแดนแห ลมมลายูตาม ทิศทาง ลมพายุกลาง
มหาสมุทร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวพุทธบริ เวณ นี้ แม้มีหลาย
เหตุผล แต่ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีความเชื่อในคําบอกเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษซึ่ งเป็ นทหารมาจากสุ โขทัย
ว่าเป็ นบรรพบุรุษรุ่ นแรกที่เดินทางมาตั้ง รกฐานบริ เวณนี้ ส่ วนเหตุผลข้ออื่น ๆ เป็ นเรื่ องบอกเล่า โดย
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เชื่อมโยงกับความเชื่อขอ งชาวพุทธบริ เวณนี้ ที่ พยายามหาเหตุผลและข้อคิดเห็นถึง บรรพบุรุษต้น
กําเหนิดจากประสบการณ์ (จอมขวัญ สุ วรรณรัตน์ , 2547 : 2) ได้วเิ คราะห์จากหลักฐานการตั้งถิ่น
ฐานของกลุ่มชาวไทยพุทธในพื้นที่สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้แยกออกได้สองส่ วน คือ ชาวไทย
พุทธดั้งเดิม กับ ชาวไทยพุทธอพยพเข้ามาภายหลังในการตั้งถิ่นฐาน กล่าวว่า กลุ่มชาวไทยพุทธ
ดั้งเดิม ยกตัวอย่างกลุ่ม ชาวไทยพุทธที่อาศัยในเขตอําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
และอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส กลุ่มหลักเป็ น ชาวไทยพุทธดั้งเดิมที่นบั ถือพุทธศาสนามหายาน
ในวัฒนธรรมศรี วชิ ยั มาก่อน ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากนครศรี ธรรมราชและ
สงขลาแผ่อิทธิ พลเข้ามาราวป ลายพุทธศตวรรษที่ 19 ชาวไทยพุทธกลุ่มนี้จึงหันมานับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทเช่นเดียวกัน
ชุมชนชาวจีน เป็ นกลุ่มชนที่สอง ที่เข้ามาอาศัยอยู่ บริ เวณเชิงเขายอดแหลม เพื่อประกอบ
อาชีพ ทํา เหมืองแร่ ซึ่ งเป็ นอาชีพที่ ถนัดของชาวจีน เพราะชนพื้นเมืองดั้งเดิมไม่สามารถประกอบ
อาชีพแบบนี้ได้ ชาวจีนเข้ามาอยูอ่ าศัยจนกระทัง่ มีบุตรหลานแต่งงานข้า มชาติพนั ธุ์กบั ชาวไทยพุทธ
ดังนั้น วิถีชีวติ มีลกั ษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม เมื่ออาชีพเหมือนแร่ ดีบุกซบเซาลง ชาวจีนได้
ขยายตัวออกไปหาที่ต้ งั ถิ่นฐานในการประกอบอาชีพการทําเหมือนแร่ ยงั พื้นที่อื่น ส่ วนชาวจีน ที่ได้
แต่งงานกับคนในพื้นที่ยงั ตั้งรกรากอยูบ่ ริ เวณนี้อย่างถาวร มีหลายครอบครัวที่เป็ นคนไทยเชื้อสาย
จีน ยังคงดํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมเอาไว้ เช่น เทศกาลตรุ ษจีน ไหว้บรรพบุรุษ เป็ นต้น ซิ้ม
ตัณฑพงษ์ (2555 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ชาวจีนเข้ามาอาศัยบริ เวณนี้ จะมีวฒั นธรรมการค้าขาย และ
การประกอบอาชีพสู งกว่าคนในพื้นที่ จะเป็ นพ่อค้าคนกลางในการรับซื้ อฐานวัตถุดิบใ นชุมชน เพื่อ
นําไปขายต่อยังตลาดดย่านชุมชนอื่น เช่น มะพร้าวและข้าวสาร เป็ นต้น”
ชุมชนมุสลิม เป็ นกลุ่มชนได้เดินทางมาจากเกาะปี นัง ประเทศมาเลเซี ย เข้ามาตั้งรกราก
บริ เวณใกล้พ้นื ที่ การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน คือ บริ เวณเชิงยอดเขาแหลม ชาวมุสลิม มีเพียงไม่กี่
หลังคาเรื อน โดยชุมชนมุสลิมมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวหลายคน การขยายตัวจึงมีมากขึ้น
ตามลําดับ เมื่อชายจีนได้ยา้ ยออกจากพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพการทําเหมือนแร่ ปัจจุบนั ทําให้ พ้นื ที่
บริ เวณนี้ มีชาวไทยมุสลิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูป่ ะปนกับชาวพุทธบริ เวณหมู่ที่ 4 บ้านมะรวด
นอกจากนี้ ช่วงส งครามโลกครั้ง ที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ นํา เชลยข้าศึก สงครามจากที่อื่น เข้ามา
อาศัยเพื่อช่วยทํางานให้กบั ทหารญี่ปุ่น ชาวบ้านเรี ยกว่า “พวกเทศกะลิงดํา ” หรื อ “พวกนิโกร” มี
ลักษณะผิวดํา เจาะจมูก พอสงครามสงบลง กลุ่มชนพวกนี้ ไม่รู้จะไปไหนเที่ยวขอข้าวสาร ขอ
อาหารชาวบ้านกินไปแต่ล ะมื้อ เพราะไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้ แต่ไม่นานได้ ย้ายออกจาก
พื้นที่บริ เวณนี้
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ลักษณะภูมปิ ระเทศและการคมนาคม
พื้นที่ตาํ บลคอกกระบือ ส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบเชิงเขาแล้วลาดลงมาสู่ พ้นื ที่ร าบลุ่ม มีภูเขาโอบ
ล้อมอยูท่ างด้าน ทิศตะวันออก การปลูกสร้างบ้านเรื อนตั้งแต่บรร พบุรุษนิยมตั้งถิ่นฐานตามบริ เวณ
เชิงเขา เมื่อบุตรหลานแต่ล ะครัวเรื อนมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจึง ขยาย พื้นที่อาศัย มาสู่ พ้นื ที่ราบ ในอดีต
ประชากรประกอบอาชีพทํานา สวนมะพร้าว และเลี้ยงควายเพื่อใช้งาน การสัญจรระหว่างการ
เดินทางเพื่อกิจธุ ระ และการแ ลกเปลี่ยนซื้ อขายสิ นค้ากับ ชุมชนอื่นๆ ด้วยสภาพพื้นที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณ
เชิงเขา มีภูเขาโอบล้อม จึงอยูห่ ่างไกลจากชุมชนอื่น ๆ
แต่ในอดีตชุ มชนบริ เวณนี้เคยใช้เป็ นเส้นทาง เดินทางติดต่อค้าขายระหว่างหัวเมือง ยะหริ่ ง
กับหัวเมืองสายบุรี มีกองคาราวานพ่อค้า ใช้การเดิ นทางด้วยเกวียนเพื่อนําสิ นค้าไปค้าขายระหว่ าง
หัวเมือง และช่วงฤดูฝน พ่อค้าใช้เรื อในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างหัวเมือง ชาวบ้านเรี ยกว่า “หัวท่า ”
จะเป็ นเส้นทางสิ้ นสุ ดการเดินเรื อ จึงเป็ นท่าเทียบเรื อทั้งของพ่อค้าและค นในชุมชน เพราะเส้นทาง
นํ้าแห่งนี้มีคลองเชื่อมต่อออกไปสู่ คลองยะหริ่ ง แม้ชุมชนตําบลคอกกระบือ เป็ น ดินแดนอยูห่ ่างไกล
จากชุมชนอื่น ๆ แต่เป็ นเส้นทางสัญจรระหว่างหัวเมืองยะหริ่ งกับ
หัวเมือง สายบุรี จึงมีผคู้ น
หลากหลายที่ตอ้ งใช้เส้นทางสัญจร ในอดีตการเดินทางสัญจรค่อนข้างมีความลําบาก พอสรุ ป วิธีการ
สัญจรแต่ละช่วงของฤดูกาลได้ อาทิเช่น
เกวียน คือ พาหนะ สัญจรการ เดินทา งในอดีตที่ มีความสําคัญต่อชุมชนแห่งนี้ ใช้เดินทาง
ในช่วงฤดูร้อน ลักษณะของเกวียนใช้ควายหนึ่งตัวลาก ซึ่งครอบครัวที่ มีฐานะนิยมสร้างเกวียนไว้ใช้
สัญจรเดินทางเพื่อ ซื้ อสิ นค้าสําหรับ อุปโภค บริ โภค กับชุมชนอื่น ๆ นอกจากนั้นเกวียนยังใช้
ประโยชน์ในด้านอาชีพ เช่น การลากไม้ และขนส่ ง สิ นค้า ในชุมชน เช่น มะพร้าวและ ข้าวสาร ไป
ขายยังบริ เวณตลาดนัด ปาลัส ตลาด นัด โต๊ะตีเต การเดินทาง แต่ละครั้ง นิยมไปพร้อมกันหลาย ๆ
เกวียน ส่ วน ครอบครัว ที่ไม่มีเกวียนจะฝากซื้ อสิ่ งของที่จาํ เป็ น สําหรับใช้ในครัวเรื อน นอกจากนั้น
ชุมชนแห่งนี้ เคยเป็ นเส้นทางการเดินทางข องกองคาราวานพ่อค้าจาก หัวเมืองยะหริ่ งและพ่อค้าจาก
หัว เมืองสายบุรี ที่นิยมนําสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงแต่ละ หัว เมืองค้าขายด้วยกัน ต้องเดินทางผ่านเส้นทาง
บริ เวณนี้ และเจ้าเมืองสายบุรีและเจ้าเมืองยะหริ่ งพร้อมด้วยข้าราชบริ วาร นิยมเดินทางไปมาหาสู่ กัน
เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี นิยมหยุดแวะพัก ผ่อนบริ เวณนี้ ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ชุมชนแห่งนี้ในอดีตแม้จะอยูห่ ่างไกลจากชุมชนอื่น ๆ แต่อยูใ่ กล้เชิงเขา จึงเป็ นเส้นทางสัญจร ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
เรื อเพรี ยว คือ เรื อพายสํา หรับพายแข่ง ขันหรื อพายลาก “เรื อพระ” ทางนํ้า ต้องขุดแต่งเรื อ
แต่ละลํา มีลกั ษณะ รู ปเปรี ยวบางเพรี ยวลม เพื่อให้พายได้ เร็ วที่สุด จึงเรี ยกเรื อลักษณะ นี้วา่
“เรื อเพรี ยว” ซึ่งเป็ นเรื อขุด ทําจากไม้ท้ งั ต้น การสร้างเรื อเพรี ยวต้องพิถีพิถนั ตั้งแต่เลือกไม้ มีกา รเซ่น
สรวงบูชาขอขมา และเชิญวิญญา ณนางไม้หรื อ แม่ยา่ นางให้คอยตามเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลรวมทั้งเลือกวัน
โค่น วันขุด และวันนําเรื อลงนํ้า (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2542 :6639) เป็ นพาหนะที่นิยมใช้ทวั่ ไป
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เช่นเดียวกับวัดมหิ งสาราม ตําบลคอกกระบือ ดังที่ นุสนธิ์ เชื้อจันทน์ (2556 :สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า
“เรื อเพรี ยว” คือ พาหนะที่ใช้สัญจรเดินทางในอดีตอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อชุมชนแห่งนี้ นิยม
ใช้เดินทางในช่วงฤดูฝน เพราะ การสัญจรทางบกด้วยเกวียนมีความลําบาก และบางปี นํ้าท่วมสู ง
ไม่สามารถใช้เกวียนในการเดินทางสัญจร ชาวบ้านช่วยกันสร้างเรื อเพรี ยวไว้ที่วดั เปรี ยบเหมือนเรื อ
สาธารณะประโยชน์ วัดที่ต้ งั อยู่ใกล้ทะเลหรื อใกล้แม่น้ าํ ลําคลอง จะมีเรื อเพรี ยวไว้ประจํา วัด บางวัด
มีหลายลํา เพราะนอกจาก ชาวบ้านใช้ “เรื อเพรี ยว” ในประเพณี ลากพระ ประเพณี ทอดกฐิน และพาย
แข่งขันในนามของท้องถิ่นแล้ว ยังใช้เป็ นพาหนะสื่ อสารเร่ งด่วนได้เป็ นอย่างดี เช่น นําข่าวโจรผูร้ ้าย
ปล้นจี้ไปแจ้งต่ออําเภอ หรื อนําคนป่ วยหนักส่ งโรงพยาบาล นอกจากนั้น สมัยก่อนได้ ใช้เรื อเพรี ยว
ลําเลียงพล ทหารเพื่อป้ อ งกันศึก สงครามหรื อยกทัพจับศึก และชุมชนแห่งนี้ใช้เรื อเพรี ยวใน การ
สัญจรเพื่อติดต่อการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับชุมชนอื่น ๆ เช่น การขนสิ นค้า คือ มะพร้ าว
และข้าว ไปขายยัง บริ เวณตลาดปาลัส ซึ่ งมีพอ่ ค้าชาวจีน มารับซื้ อ และชาวบ้านจัดซื้ อประเภทเกลือ
และสิ่ งของต่าง ๆ จําเป็ นในครัวเรื อ เครื่ องอุปโภคบริ โภคในชีวติ ประจําวัน
กลับมายังชุมชน
“ประเพณี การใช้เรื อเพรี ยวเป็ นเครื่ องสะท้อนถึงสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวติ ชาวบ้านหลายประการ
ปัจจุบนั การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ ว ทําให้ การสัญจรทางนํ้าลดลงเรื่ อย ๆ จนเรื อ
เพรี ยวค่อยสู ญหายไปตามความเจริ ญเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่น่าเสี ยดายบทบาทของเรื อเพรี ยวที่
เคยเป็ นเครื่ องเสริ มสร้างสามัคคีธรรมในชนบทต้องสู ญเสี ยไปด้วย (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2542
:6641)
การเดิน ทางด้วยเท้า ชุมชนแห่งนี้ มีถิ่นฐานอาศัย อยูห่ ่างไกลจากชุมชนอื่น ๆ ใ นเขตอําเภอ
ปะนาเระ การติดต่อค้าขายลําบาก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสิ นค้าในการอุปโภคบริ โภค ครอบครัว
ที่ไม่สามารถสร้างเกวียนหรื อเรื อ เพรี ยวเพื่อการ สัญจรได้ ต้องเดินทางด้วยเท้า การเ ดินทางด้วยเท้า
แต่ละครั้ ง แสดงว่าต้องมีภาระจําเป็ นจริ ง ๆ คือ การ ซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้สาํ หรั บครัวเรื อนไว้ อุปโภค
บริ โภคบริ เวณ “ตลาดปาลัส ” และ “ตลาดโต๊ะตีเต” การเดินทางไปกลับแต่ละครั้งประมาณ 3
ชัว่ โมง สมัยนั้นเป็ นเรื่ องปกติของคนในชุมชนแถบนี้ จะสังเกตว่า เส้นทา งการเดินทางจากตําบล
คอกกระบือไปสู่ ตลาดปาลัส ชาวบ้านจะร่ วมกันสร้าง “ศาลา” ริ มทางไว้เพื่อจะได้หยุดแวะพักผ่อน
ก่อนที่จะได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

สภาพทางสั งคม
ลักษณะการขยายตัวของชุมชน คือ ชาวไทยพุทธที่ อาศัย ตั้ง ถิ่นฐานใน อดีต จะปลูกสร้าง
อาคารบ้านเรื อนบริ เ วณรอบเชิงเขา เพราะ เชื่อว่า เ ป็ น พื้น ที่ดอน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุม้ กัน และ
บริ เวณรอบเชิงเขา มีเกราะกําบังจาก ภัยอันตราย เช่น พายุ และนํ้าท่วม ส่ วนพื้น ที่ราบลุ่มประกอบ
อาชีพ ทํานา พื้นที่ วา่ งบริ เวณเชิงเขาจะทําสวนมะพร้าว และ พื้นที่ บริ เวณทุ่งหญ้ากว้างจะประกอบ
อาชีพเลี้ย งควาย แต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บุตรหลานเพิ่ม จํานวน
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มากขึ้น เริ่ มขยายการปลูกสร้างบ้านเรื อนล งสู่ พ้นื ที่ราบลุ่ม โดย ปรับ พื้นที่ ราบลุ่มและทุ่งหญ้า ด้วย
การถมดิน ปลูกสร้างบ้านเรื อนให้ เป็ นที่อยูอ่ าศั ย “เมื่อก่อนพื้นที่ ลาบลุ่ม บริ เวณนี้ จะเป็ น ทุ่งหญ้า
กว้าง และส่ วนหนึ่งเป็ นพื้นที่ นา ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวเหลืองอร่ ามเต็ม ทุ่งนา เดี๋ ยวนี้ ชาวบ้านถมดิน
สร้างบ้าน ถ้าไม่ถมดินคนไม่รู้ไปอยูไ่ หน ” (ซิ้ม ตัณฑพงษ์ (2555 : สัมภาษณ์ ) ปัจจุบนั ไม่เห็น
ร่ องรอยต้นทุนฐานทรัพยากรทุ่งหญ้ากว้างที่ใช้เลี้ย งควายในอดีต ส่ วนพื้นที่ นาแต่ละครอบครัวยังมี
กรรมสิ ทธิ์ ครอบครองอยูม่ าก แต่ชาวบ้านประกอบอาชีพการทํานาน้อยลง พื้นที่ วา่ งบริ เวณเชิงเขามี
การบุกเบิกการทําสวนยางพารา ส่ วนพื้นที่สวนมะพร้าวเริ่ มปรับเป็ นสวนยางพาราเช่นเดียวกัน
ส่ วนบุตรหลาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ยึดอาชีพรับ ราชการ พนักงานบริ ษทั
ลูกจ้าง เป็ นต้น “ปัจจุบนั บางครอบครัวมีแต่คนเฒ่าคนแก่เฝ้ าบ้านเพราะลูกหลานไปทํางานต่างถิ่น
เรี ยนหนั งสื ออยู่ ในตัวอําเภอ ต่างจังหวัด ส่ วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ บิดามารดา
ต้องกา รให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและทํา งานอยูต่ ่างจังหวัด การเดิน ทางไปกลับจากสถานที่
ทํางานและที่บา้ น มีความเสี่ ยงเกิดอันตรายจากสถานการณ์ความไม่สงบค่อนข้างสู ง ทําให้ บาง
คนทํางานในอําเภอปั ตตานี ต้องเช่าบ้านอยูใ่ นตัวเมือง การเดินทางไปกลับประจําจะเป็ นอันตรายต่อ
ชีวติ และเยาวชนรุ่ นใหม่ไม่ค่อยสนใจอาชีพดั้งเดิม คือ การทํานา ทําสว
นมะพร้ าว และสวน
ยางพารา สมาชิกแต่ละครัวเรื อนจึงมีเพียงคนเฒ่า คนแก่ และบุตรหลานที่อยูใ่ น ช่วงวัยเด็กเป็ นส่ วน
ใหญ่” (ซิ้ม ตัณฑพงษ์, 2555 : สัมภาษณ์)
ลักษณะกลุ่มชนดั้งเดิมที่ยดึ อาชีพทํานาในอดีต มีความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่ม ชนอย่างแนบ
แน่น “คนมุสลิมกับคนพุทธจะอยู่ ด้วยกัน อย่างพี่นอ้ ง อยูก่ นั อย่างสบาย เราก็เชื่อเขา เขาก็เชื่อเรา
ลุงตอนเด็กขี้เกียจกลับบ้านน อนอยูต่ ามตลาดบ้านล่า งกับเพื่อนมุสลิม ” (วิน จุลเอียด , 2552 :
สัมภาษณ์ ) การนับถือศาสนาต่างกัน จนนําไปสู่ การคลี่คลายความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นอย่างใน
อดีต ซึ่งเป็ นธรรมชาติ ระหว่างกลุ่มชนที่เกิดขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม แต่การบัน่ ทอนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนบริ เวณนี้ คือ สถานการณ์ความไม่สงบ
ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน “การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 4-5 ปี ที่ผ่านมา คนไทยพุทธกับคนไทย
มุสลิม เจอหน้า กันไม่ ทกั ทายกั นเหมือนก่อน กลายมาเป็ นศัตรู กนั หมด เขาไม่เชื่อ เรา เราไ ม่เชื่อ เขา
เมื่อก่อนเพื่อน คนพุทธและคน มุสลิมกินนอนด้วยกัน ตอนนี้ไม่เป็ นอย่างนั้นแล้ว (วิน จุลเอียด ,
2552 : สัมภาษณ์ ) การสะท้อนภาพความสัพพันธ์ในอดีตของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนมองเห็นวิถี
ความเป็ นอยูร่ ะหว่างกลุ่มชนได้เป็ นอย่างดี แม้ปัจจุบนั ความสัมพันธ์จะเหิ นห่าง แต่ยงั มีกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรม และการค้าขายระบบตลาดช่วยพยุงความสัมพันธ์ระหว่างชนสองกลุ่มได้พบปะ
พูดคุยกันได้บา้ ง
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สภาพเศรษฐกิจชุมชนกับพลวัตการเปลีย่ นแปลง
ชุมชนบริ เวณนี้ในอดีตตั้งถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณเชิงเขา เป็ นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ในการสร้างถิ่น
ฐานอาศัย เพื่อหลีกเหลี่ ยงภัยจากธรรมชาติ เช่น พายุ นํ้าท่วม หรื อโจรผูร้ ้าย ถ้า เหตุภยั เหล่านี้เกิ ดขึ้น
เมื่อไหร่ ก็สามารถหนีข้ ึนบนภูเขาจะปลอดภัย “เหมือนกับสุ ภาษิตคนเฒ่าคนแก่บอกว่า เมื่ อโจรหรื อ
ข้าศึกมาประชิดตัว ตั้งสติให้ ดี และหาวิธีหนีเข้าป่ า หรื อ ขึ้นภูเขา ” นุสนธิ์ เชื้อจันทน์ ( 2556 :
สัมภาษณ์ ) และพื้นที่เชิงภูเขาเป็ นที่ดอน นํ้า ไม่ท่วม สามารถประกอบอาชีพทําสวน เช่น สวน
มะพร้าว ส่ วนพื้นราบลุ่มเชิงเขาประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คือ อาชีพทํานา และเลี้ยงควายแบบ
ปล่อยทุ่ง นอกจากนั้นยังมี ชุมชนชาวจีนที่ อพยพเข้ามาทําเหมืองแร่ แสดงให้เห็นว่าบริ เวณแห่งนี้มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ส่ วนอาชีพอื่น ๆ จะเป็ นอาชีพเสริ มรายได้ ตามบริ บท
ด้านการอุปโภคบริ โภคของท้องถิ่น
อาชีพ ทําสวนสวนมะพร้าว ซึ่ งเป็ นฐานต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่อ ดีต
เพราะชาวบ้านเริ่ มตั้งถิ่นฐานบริ เวณเชิงเขา พื้นที่สวนมะพร้าวจะอยูบ่ ริ เวณโดยรอบชุมชน
โดยเฉพาะบริ เวณพื้นที่เชิงเขา จึง เหมาะกับการปลูกมะพร้าว บางครอบครัวจะมีส่วนมะพร้าว
ประมาณ 5- 10 ไร่ แต่สภาพปั จจุบนั ชาวบ้านเริ่ มปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่สวนมะพร้าวเป็ นสวน
ยางพาราและผลไม้ชนิดอื่น ๆ เข้ามาทดแทน สวนมะพร้าวที่มีอยูใ่ นขณะนี้ ลําต้นสู งและมีอายุหลาย
สิ บปี ชาวบ้านไม่นิยม ปลูกมะพร้าว มาทดแทน เพราะ ปัจจุบนั สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในสังคมเริ่ มเข้าสู่ การแข่ งขันตามระบบทุนนิยม สิ นค้า เกษตรกรรมหมุนเวียนตามกลไก
ของตลาด ชาวบ้านเริ่ ม บุกเบิกพื้นที่ เชิงเขาและปรับเปลี่ยนพื้นที่ส วนมะพร้าวให้เป็ น สวนยางพารา
ซึ่ งกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญในปั จจุบนั
ส่ วนพื้นที่ตาํ บลคอกกระบือ ในอดีตมีลกั ษณะเป็ นท้องทุ่งกว้าง ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงควาย
สลับกับการการทํานา ชาวบ้านเลี้ยงควายทุกครอบครัวประมาณ 10 – 20 ตัว วิถีการเลี้ยงควายแบบ
ปล่อย ช่วงเช้ าต้อนควายไป กินหญ้า บริ เวณกลางทุ่ง ตอนเย็น ต้อนควายกลับเข้าคอก การเลี้ยงควาย
ในอดีตมีประโยชน์ 2 อย่างคือ เพื่อใช้ไถและเหยียบนาช่วงเวลาหว่าน และดํานาข้าว นอกจากนั้น
การเลี้ยงควายเหมือนกับเป็ นสหกรณ์ครอบครัว คือ ช่ วงไม่มีเงิ นหมุนเวียนค่าใช้จ่ายครองชีพ ใน
ครัวเรื อน สามารถ ขายควาย ให้กบั พ่อค้าคนกลาง มีท้ งั พ่อค้าในจังหวัด อื่น ๆ ของไทย และ พ่อค้า
เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
ส่ วนการสร้างอาคารบ้านเรื อ นขยายลงมาสู่ บริ เวณที่ราบลุ่ม อาชีพ เลี้ ยงควายจึงมีอุปสรรค์
แต่ละครอบครัวได้ลดปริ มาณการ เลี้ยงควายลง จนกระทัง่ ชาวบ้านได้ยตุ ิการเลี้ยงควายไปประ มาณ
40 ปี ที่ผา่ นมา เหตุปัจจัยหยุดอาชีพเลี้ยงควายมีหลายสาเหตุ เช่น การขยายตัวของชุมชน บางปี ควาย
เกิดโรคระบาดตายจํานวนมาก และสภาพตอนนั้ นควายเกิดล้มป่ วยบ่อย ต้อง ฉี ดยาป้ องกันโรค การ
เลี้ยงควายต้องดูแลรักษาทางก ารแพทย์มากขึ้น ควายจึงสู ญสิ้ นไปจากพื้นที่แห่งนี้ มีเพียงความทรง
จําและเรื่ องราวสะท้อนจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
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อาชีพ ทํานา มิติการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับอาชีพการเลี้ยงควาย แต่ละครอบครัว ลดปริ มาณ
การทํานาน้อยลง เพราะพื้นที่ บางส่ วนถูกถมเพื่อปลูกสร้างอาคารบ้า นเรื อน แม้ปัจจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั
ประกอบอาชีพ ทํานา แต่ บางครอบครัวทํานาเพื่อใช้บริ โภค ส่ วนน้อย ยัง คงทํานาเพื่อขายในการ
ดํารงชีพ จากการสังเกตปัจจุบนั แต่ ละครอบครัวไม่ได้ เก็บข้าวไว้ในฉางข้าว อย่างเช่นในอดีต มี
เหตุผลมาจาก ชาวบ้ านเริ่ มเปลี่ยนวัฒนธรรมการกิน นิยม กินข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ตามท้องตลาด
ส่ วนข้าวแดง ข้าวเก็บค้างปี นิยม รับประทานน้อยลง (ซิ้ม ตัณฑพงษ์ , 2555 : สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า
“ข้าวเปลือกเก็บค้างปี ชาวบ้านไม่นิยมกินแล้ว เลือกกินข้าวขาว ข้าวงาม แต่ถา้ ไม่ทาํ นา ไม่มีขา้ วกิน
แม้ขา้ วแดงก็ตอ้ งกิน ” และวิถีการทํานาในปัจจุบนั รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่ อง การประกัน
ราคาข้าว และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ทําให้พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมืองเริ่ มสู ญหายไป
ฐานวัตถุดิบการประกอบอาชีพของชุมชนแห่งนี้ คือ อาชีพทํานา อาชีพทําสวนมะพร้าวและ
อาชีพเลี้ยงควาย โดยพื้นที่อาศัยจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรื อนบริ เ วณเชิงเขา ไม่มีใครรุ กลํ้าปลูก
สร้างบ้านบริ เวณพื้นที่เลี้ยงควายและพื้นที่นา เมื่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง มี
ความเจริ ญมากขึ้น แต่ละครอบครัวมีบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น การเคลื่อนย้ายการปลูกสร้างบ้าน
บริ เวณเชิงเขา มาปลูกสร้างบ้านบริ เวณพื้นที่นา และพื้นที่ สําหรับเลี้ยงควาย ฐานต้นทุนดิบในการ
ประกอบอาชีพเริ่ มลดน้อยลง และสู ญหายไป มีการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรมตามกลไกของ
ตลาดมากยิง่ ขึ้น เช่น การทําสวนยางพารา ส่ วนบุตรหลานส่ วนใหญ่ เรี ยนหนังสื อและประกอบ
อาชีพรับราชการ พนักงานบริ ษทั ลูกจ้าง และอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดปั ตตานีและจังหวัดอื่น ๆ

การจัดการทางสั งคมกับสถานการณ์ ความไม่ สงบ
ตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี ถือว่าเป็ นชุมชนมีลกั ษณะการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ ในชุมชนค่อนข้างดี ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ
ศาสนา จนกระทัง่ สถานการณ์ความไม่สงบ กรณี ผกู ้ ่อความไม่สงสงบ กรานยิงชาวบ้านหน้าบริ เวณ
วัดมหิงสา ราม ซึ่ งเช้าวันนั้น อยูใ่ นช่วงเทศกาลตรุ ษจีน ชาวบ้านเตรี ยมสํารับ อาหารเพื่อถวายพระ
ตั้งแต่เช้าตรู่ ชาวบ้านบางส่ วนเข้าไปภายในวัด บางส่ วนเตรี ยมซื้ อสิ่ งของบริ เวณหน้าวัด ซึ่งมี ร้านค้า
ขายของชํา ร้านข้าวแกง ขนมหวาน และอาหารท้องถิ่นอื่น ๆ
ชาวบ้านดําเนินชีวติ ปกติอย่างนี้เฉกเช่นทุกวันในช่วงเช้าบริ เวณหน้าวัด โดยเฉพาะการนัง่
ร่ วมวงพูดคุย ช่วงประมาณเวลา 06.20 น. ตรงกับ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้มีรถกะบะวิง่ มา
จอดพร้อมกั บเสี ยงปื นดัง่ สนัน่ หวัน่ ไหวไปทัว่ บริ เวณหน้าวัด ตลอดเส้นทางการกรานยิงยาว
ประมาณครึ่ งกิโลเมตร เพราะศพสุ ดท้ายตายบริ เวณ หน้า องค์กรบริ หารส่ วนตําบล (อบต .)
คอกกระบือ ห่างจากวัดซึ่ งเป็ นจุดเกิดเหตุประมาณครึ่ งกิโลเมตร เสี ยงปื นที่ดงั ติดต่อกันหลายนัด
ชาวบ้านอยู่ในวัด ต่างคิดว่า “ลูกหลานเชื้อสายจีนจุดประทั ดฉลองตรุ ษจีน ตามปกติเช่นทุกปี ที่ผา่ น
มา” เมื่อสิ้ นเสี ยงเงียบลง ทุกคนต่างตกใจและได้ยนิ เสี ยงหวีดร้องของชาวบ้านอยู่หน้าวัด และต่างก็
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วิง่ หนี เอาตัวรอด เข้ามา ในวัด ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ ทุก คนตกใจ ต่าง วิง่ หนีอล หม่าน
เหตุการณ์ครั้งนี้ชวนสยองขวัญ ผูก้ ่อความไม่ส งบนัง่ มาบนรถก ระบะกรานยิง่ ทั้งสองฝั่ง ซ้ายขวา
บ้านแถบทุกหลังตลอดแนวเส้นทางจะมีรูกระสุ นเข้าไปเจาะตามฝาผนังและบริ เวณตัวบ้าน ซึ่งผู้ คน
พอมีสติได้ตะโกนให้ทุกคนมอบนอน ลงกับพื้น ผลสุ ดท้ายยอดผูถ้ ูกกระสุ น ปื นมี 9 คน เสี ยชีวติ 5
คน และบาดเจ็บ 4 คน ส่ วนใหญ่ผถู ้ ูกยิงเป็ นคนสู งวัย อาชีพข้าราชกาบํานาญ และรับราชการ
รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ ประกอบด้ วย
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ เพ็ชร อายุ 53 ปี ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ปัตตานี
2. นายนิพนธ์ เสริ มกลิ่น อายุ 61 ปี ข้าราชการบํานาญชลประทาน
3. นางพิกุล เสนหนู อายุ 43 ปี อสม. หมู่บา้ น
4. นายนุ่ม บุญมาก อายุ 76 ปี
5. นางลดาวัลย์ ยอดแก้ว อายุ 60 ปี
รายชื่ อผู้ได้ รับบาดเจ็บ ประกอบด้ วย
1. ด.ช.ภูริกรณ์ คอร์ อายุ 12 ปี นักเรี ยนโรงเรี ยนปะนาเระ
2. นายพงษ์ศกั ดิ์ ยอดแก้ว อายุ 60 ปี
3. นายสมเพียร รัตน์ศรี จนั ทร์ อายุ 54 ปี ครู โรงเรี ยนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ
4. นางซิ้ม ตัณฑพงษ์ อายุ 79 ปี มารดานายก อบต.คอกกระบือ
จากเหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัว หวาดระแวงกับสถานการณ์
โดยเฉพาะช่วงเวลาการจัดงานมงคล งานรื่ นเริ ง งานเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ถ้ามีการจุดประทัด
หรื อยิงปื นขึ้นฟ้ า ชาวบ้านที่ไม่รู้สาเหตุของเสี ยง จิตใจยังผวากับ เหตุการณ์ ยังเกิดอาการตกใจวิง่ หา
ที่หลบซ่อน ใครมีโทรศัทพ์โทรหากันวุน่ วายถึงเสี ยงที่ดงั ขึ้นในหมู่บา้ น เพราะชุมชนแห่งนี้ยงั ไม่มี
เสี ยงตามสายหรื อวิทยุชุมชนเพื่อ การสื่ อสารให้ชาวบ้านได้รับรู ้ถึงการจุดประทัด หรื อยิงปื นขึ้นฟ้ า
ในงานเฉลิมฉลอง ทําให้ชาวบ้านสับสนไม่รู้วา่ เหตุการณ์ความไม่สงบหรื อการเฉลิมฉลอง
การเกิดปั ญหาดังกล่าว นายก องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ได้ปรึ กษาหารื อระหว่าง
ผูน้ าํ ชุมชน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานราชการและผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการทางสังคมเพื่อ
ป้ องกันภัยอันตรายจากผูไ้ ม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ โดยมีทหารเข้ามาประจําการทั้ง 4 ด้าน
และมี ชรบ. และอรบ. เข้ามาร่ วมกับทหารในการรักษาความไม่สงบของหมู่บา้ น
การจัดการทางสังคมของชุมชนแห่งนี้ มีความรัดกุม ระมัดระวัง เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
เมื่อ ระยะเวลาผ่านไป การตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เริ่ มหย่อนยานลง ชาวบ้า นหลงลืมกับเหตุการณ์ที่
ผ่านมา ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทางสังคม ไม่ค่อยรับฟัง ชาวบ้านเริ่ มทําตามใจของตนเอง ชอบทํา
ผิดกฎระเบีย บที่ชุมชนได้วางไว้ เช่น ช่วงงาน เฉลิมฉลองต่าง ๆ พอดื่มเหล้ามึนเมา มีการยิงปื นขึ้น
ฟ้ า จุดประทัด และสิ่ งอื่น ๆ ทําให้ผอู ้ ยูภ่ ายในบ้านตกใจวิง่ หลบซ่อนตัว โทรหาญาติกนั วุน่ วาย
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ส่ วนคนนอกชุมชน เช่น พ่อค้าขายปลารถโชเล่ พ่อค้ารับซื้ อของเก่า หรื อพ่อค้าหาบเร่ ต่าง ๆ
เมื่ อเข้ามาค้าขายยังชุมชน จะต้องขายบริ เวณจุดที่มีการอนุญาตให้ขายได้ โดยชาวบ้าน ในชุมชน
ประสงค์จะซื้ อ ต้องออกไปซื้ อยังบริ เวณจุดดังกล่าว เพื่อความสงบของชุมชน มิฉะนั้น ไม่ รู้ใครเป็ น
ใคร อาจมีพอ่ ค้าปลอมแปลงเข้ามายังหมู่บา้ นเพื่อสร้างสถานการณ์

ทหาร ชรบ. อรบ.กับการจัดการด้ านความปลอดภัย
พื้นที่ตาํ บลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หลังจากสถานการณ์ควา มไม่สงบ
มีผเู้ สี ยชีวติ 5 ราย บาดเจ็บอีก 4 ราย และมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อีกหลายราย บ้านเรื อนชาวบ้าน
ได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งเป็ นสถานการณ์สะเทือนขวัญเป็ นอย่ างมาก เพราะสถานการณ์แบบนี้ไม่เคย
เกิดขึ้นในชุมชน ส่ วนใหญ่สถานการณ์ความรุ่ นแรงจะเกิดขึ้นนอกชุมชน
ชาวบ้านจึงร้องขอความช่วยเหลือไป ยัง ผบทบ. จัดส่ ง ชุดปฏิบตั ิการพิเศษ (ทหาร) เข้า มา
คุม้ ครองและรักษาความปลอดภัยให้กบั ชุมชนคอกก ระบือ ก่อนหน้านี้มี ตาํ รวจคุ ้มครองเพียงหน่วย
เดียว คือ หน่วยเฉพาะกิจปั ตตานีที่ 22 (ตชด.) เมื่อได้ร้องขอความช่วยเหลือ ผบทบ. จึงได้จดั ส่ งชุด
ปฏิบตั ิการพิเศษ (ทหาร) เข้ามาเสริ มทัพในการดูแลและคุม้ ครองชาวบ้านทั้ง 4 ทิศรอบชุมชน เป็ น
การป้ องกันภัยรอบด้าน เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในชุมชน จะได้ป้องกันอย่างทันท่วง ทีและ
ป้ องกันมิให้ผกู ้ ่อความไม่สงบเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้
เมื่อ ทหารเข้ามา ประจําการ นอกจาก ดูแลและรัก ษาความปลอดภัยให้กบั ชุมชนแล้ว ยังมี
หน้าที่จดั อบรมให้กบั ชรบ และอรบ ถึงวิธีการทางทหารในการป้ องกันชุมชน เพื่อความเข็มแข็งใน
การดูแลรักษาความสงบในชุมชน การฝึ กอบรมเพื่อให้รู้จกั ป้ องกันตนเองในเบื้องต้น
ภาระหน้าที่ระหว่าง ชรบ กับ อรบ ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย ชรบ
. ได้จดั ตั้งมาจาก
กระทรวงมหาดไทย ส่ วน อรบ . ได้จดั ตั้งมาจากโครงการพระราชดําริ (พระบรมราชินีนา ถ)
ภาระหน้าที่หลัก คือ การมีส่วนร่ วมในการรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น และป้ องกันภัยเหตุร้ายที่จะ
เกิดขึ้นใน ชุมชน ภาระหน้ าที่ ดูแลและรักษาหมู่บา้ นของชุ มชนโดยชุมชน ทั้ง ชรบ และ อรบ . มี
กฎระเบียบการฝึ กอบรม และภาระหน้าที่คล้ายคลึงกัน ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการใช้วธิ ี การสมัครเข้ามาด้วย
ความสมัครใจ ไม่มีค่าตอบแทน เป็ น เงินเดือนหรื อเบี้ยเลี้ยง มีเพี ยงงบประมาณค่านํ้าชา กาแฟ
จํานวนสมาชิก ชรบ . 30 คน ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ ายในชุมชนที่มีร่างกายแข็งแรงและอยูใ่ นช่วงของวัย
ทํางาน ส่ วน อรบ. มีจาํ นวนไม่จาํ กัดส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มแม่บา้ น ซึ่งทหารประจําการอยูท่ ี่น้ ีเปรี ยบ
เหมือนกับพี่เลี้ยง ค่อยช่วยเหลือ เพิม่ ทักษะ ฝึ กอบรมวิธีปฏิ บัติประจําการป้ อมยาม ฝึ กการใช้อาวุธ
เพราะทั้ง 2 กลุ่มจะเข้าเวรประจําป้ อมยามต่าง ๆ ช่วงหัวคํ่าร่ วมกับเหล่าทหาร
ปั จจุบนั ชุมชนคอกกระบือ มีป้อมยามตั้งอยูท่ ้ งั 4 ทิศ เพื่อป้ องกัน เส้นทางการเข้าออก ใน
ชุมชน เป็ นการวางแผนป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อเกิดเหตุ ร้ายขึ้น ในชุมชน ป้ อม
ยามทั้ง 4 ด่านจะปิ ดห้ามผูค้ นเข้าออก เพื่อต้องการตรวจค้นผูก้ ่อเหตุร้าย
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ดังนั้น ชรบ และ อรบ . ต้องเข้ามาทําหน้าที่หลักในการดูแลหมู่บา้ นและชุมชนของตนเอง
ไม่ใช่ฝากความหวังไว้กบั หน่วยทหาร ตํารวจ เพราะเมื่อหมดหน้าที่ตามช่วงระยะของเวลา ทหาร
ตํารวจต้องไปประจําการที่อื่น หรื อถ้า พื้นที่ใดมีเหตุการณ์ ความไม่สงบ หน่วยเหนือได้สั่ง การลงมา
ให้ไปประจําการท้องถิ่นอื่น ทหาร ตํารวจ ต้องเคลื่อนย้ายทัพ จะอยูป่ ระจําการ ในชุมชนใดชุมชน
หนึ่งไม่ถาวร ปกติอยูป่ ระจําการแต่ละพื้นที่ประมาณ 2 ปี
ภาระหน้าที่ การปฏิบตั ิการของทหาร 1 เดือน มีวนั หยุด 10 วัน ดังนั้น ชรบ และ อรบ . ต้อง
เป็ นแกนหลักในการดูแลความสงบในชุมชน ผูส้ มัครทุกคนต้อง ตั้งใจและยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ส่ วน
การครอบครองอาวุธเพื่อไว้ป้องกันภัย ป้ องกันเหตุร้าย มีการคัดเลือกให้เฉพาะบางราย เช่น ผูน้ าํ
ชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน คณะกรรมหมู่ บา้ น ส่ วนบางคนขออนุญาตใช้ปืนเป็ นของส่ วนตัว ชรบ . มี
สมาชิก 30 คน อนุญาตให้มีอาวุธปื นไว้ครอบครองได้ ประมาณ 10 คน
ปั จจุบนั ทหาร ตํารวจ ประจําการในเขตพื้นที่ชุมชนคอกกระบือ ทั้ง 4 หมู่บา้ น ใช้วธิ ี การ
เรี ยนรู้วฒั นธรร มของคนในท้องถิ่น ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มชน สร้าง ความสัมพันธ์แบบ มวลชน
ทหารจึงไม่ค่อยมีปัญหากับชุมชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม เพราะทหารทุก
คนก่อนจะลงมา
ประจําการที่น้ ี ได้ เรี ยนรู้ ศึกษาวัฒนธรรม แต่ละพื้นที่ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งเป็ นวัฒนธรรม ของ
หน่วยรบพิเศษ เมื่อประจําการยังพื้นที่ใด ต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรม พื้นที่น้ นั เพื่อได้รู้ปัญหา เข้า ใจถึงวิถี
ชีวติ ของชุมชน นําไปสู่ การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
ปั จจุบนั แม้วา่ ชาวบ้านในชุมชน เข้าใจการปฏิบตั ิงานของทหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การดูแล รักษาความปลอดภัยให้กบั ชุมชน วิถีชีวติ ในชุมชน มีความปลอดภัย แต่วา่ อันตรายช่วง
ระหว่างการเดินทาง ซึ่ งเป็ นรอยต่อชุมชนกับเขตแดนชุมชนอื่น หรื อตลอดเส้นทางยังมีอนั ตราย
เพราะทุกคนไม่รู้วา่ ผูส้ ร้างสถานการณ์คือใคร

สั ญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมกับการสะท้ อนเรื่องราวชุมชน
รู ปปั้ น “ควาย” สร้างไว้เป็ น อนุสรณ์ในวัด มหิงสาราม สมัยท่านพระครู พิบูลธรรมประยุ ต
ได้มองเห็นประวัติศาสตร์ เรื่ องราวชุมชนบ้านคอกควายในอดีตเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยเฉพาะ “ควาย” จึง
มอบหมายให้ คุณพ่อแดง เพชรนิล เป็ น นายช่างผูอ้ อกแบบปั้ น เมื่อพุทธศักราช 2502 ประมาณ 50
กว่าปี ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั คุณพ่อแดง ได้เสี ยชีวติ ไปแล้ว ส่ วนแนวความคิด การสร้างรู ปปั้ นควาย
นอกจากเป็ นสัญลัก ษณ์ที่ได้รําลึกและ สะท้อนเรื่ องราว อดีตของชุมชนแห่งนี้แล้ว ยังมีความหมาย
ด้านจิตใจ เพราะรู ปปั้ น “ควาย” เปรี ยบเหมือน สัญลักษณ์ ตัวแทนของชุมชนในอดีต ที่มีการเลี้ยง
ควายทุกครัวเรื อน “เมื่อก่อนบริ เวณนี้เป็ นทุ่ง นา มีต้ นกก ต้นกระจูด ขึ้นเต็มท้องนา ช่วงการทํานา
ต้องใช้ควายเหยียบวัชพืชเหล่านี้เสี ยก่อน จึงจะไถนาได้” (ประพนธ์ เรื องณรงค์, 2543 : 51)
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การปั้ นรู ป “ควาย” นั้น ต้องผ่านขบวนพิธีกรรมเพื่อความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับ
การสร้างวัตถุมงคล (ซิ้ม ตัณฑพงษ์ , 2555 : สัมภาษณ์ ) ภายในท้องรู ปปั้ นควาย ได้บรรจุ
พระไตรปิ ฏก หนังสื อบุด พระพุทธรู ป และสิ่ งของอื่น ๆ อันเป็ นมงคล
รู ปปั้ น “ควาย” จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีการบนบานในยามมีเคราะห์
ประสพความทุกข์ เพื่อต้องการให้ได้สมหวังดัง่ ตั้งใจ จากเรื่ องราวการบนบานแล้วประสบ
ความสําเร็ จ จึงได้บอกกล่าวเล่า สื บต่อเลืองลือกันไปทัว่ ว่า “ใครบนบานอะไรต่อรู ปปั้ น “ควาย” จะ
ประสพโชคดัง่ ตั้งใจ”

ภาพที่1 รู ปปั้ นควายที่วดั มหิ งษาราม

ชาวบ้านจึงนิยมบนบานเรื่ องต่าง ๆ มากมาย เช่น การบนบานเรื่ อง การเกณฑ์ทหาร ให้จบั
ได้ใบดํา หรื อให้มีเหตุไม่ตอ้ งเป็ นทหารเกณฑ์ และการบนบานให้บุตรหลานสอบรับราชการได้ การ
บนบานแต่ละครั้ง ผูน้ ้ นั ต้องมาบนบานต่อหน้ารู ปปั้ น “ควาย” ด้วยตนเอง ส่ วนวิธีการแก้บน มี
หลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การแก้บนด้วยหัวหมู แก้บนด้วยการจุดประทัดตามจํานวนที่ได้บนบานเอาไว้
ประพนธ์ เรื องณรงค์ (2543 : 51) ได้กล่าวว่า พระมหาอิ่ม เล่าว่า “ครั้งหนึ่งมีชาวบ้านจาก
อําเภอสุ โหงปาดี จังหวัดนราธิ วาส มาพักที่วดั แล้วเกิดปวดท้องอย่างกะทันหัน กินยาก็ไม่หาย หมอ
ไสยศาสตร์ บอกว่า ถูกควายที่หน้าวัด จึงบนบานว่า ถ้าหายแล้วจะเอาทองคําเปลวไปติดรู ปปั้ น
“ควาย” ในที่สุดอาการกลับทุเราลงและหายเป็ นปกติ”
อีกรายหนึ่งเป็ นเด็กหญิงอายุประมาณ 10 ขวบ วิง่ เล่นที่ลานวัดแล้วล้มลงนอนแน่นิ่ง ลืมตา
ได้ แต่ไม่ยอมพูดอะไร ชาวบ้านช่วยหายาลม ยาหม่องมาให้ดม บีบนวด แต่อาการไม่ดีข้ ึน เด็กก็ยงั
ไม่ฟ้ื นคืนสติ จึงนําส่ งโรงพยาบาลมิชชัน่ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ต
ตานี เด็กนอกรักษาตัวอยู่
ประมาณ 4-5 วัน อาการก็ยงั เหมือนเดิม ชาวบ้านไปถามหมอไสยศาสตร์ ได้ความว่าถูกต้องรู ปปั้ น
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“ควาย” พ่อแม่เด็กเลยบนบานว่า ถ้าเด็กหายเป็ นปกติจะนําพวงมาลัยมาสวมคอรู ปปั้ น “ควาย” และ
เอาทองคําเปลวติดด้วย สิ่ งน่าอัศจรรย์บงั เกิดมี พอรุ่ งเช้าเด็กหญิ งคนนั้นลุกขึ้นได้เหมือนคนปกติ
และยังมีชีวติ อยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี้”
นอกจากนั้น ชาวบ้านเล่าว่า มีชาวบ้านดวงดีได้เห็นตัวเลขที่รูปปั้ น “ควาย” แล้วไปซื้ อหวย
ถูกหลายครั้งหลายคราด้วยกัน จึงมักมีเสี ยงการจุดปะทัดแก้บนอยูเ่ นื่องนิจ และอีกกรณี หนึ่ง
ชาวบ้านโคกเคียนมาแก้ บนว่า ถูกหวย ได้นาํ เหล้าขาวมากรอกปากควาย แล้วบอกว่า ให้เหล้าแทน
นํ้าเพื่อการแก้บนในการถูกหวยในครั้งนี้”
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องไสยศาสตร์ได้ฝั่งรากลึกอยูใ่ นชุมชนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพียง
รู ปปั้ น “ควาย” แห่งนี้เท่านั้น แต่เรื่ องแบบนี้จะมีอยูท่ วั่ ไป และข้อ ความที่ยกมาป็ นเพียงตัวอย่าง
ตํานานการเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ รูปปั้ น “ควาย” เล่าต่อ ๆ กันมาจน มีคนมาบนบานอยูเ่ รื่ อย ๆ
จนถึงปัจจุบนั
นายลัง สังประดิษฐ์ ต้นสายบรรพบุรุษ การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของผูค้ นบริ เวณนี้ เริ่ มตั้งแต่
เมื่อไหร่ น้ นั มีหลักฐานไม่ชดั เจน เพียงแต่การเล่าขานสื บทอดติดต่อกันมาว่า ชนกลุ่มแรก ๆ เดินทาง
มาจากกรุ งสุ โขทัย เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริ เวณนี้ อาศัยอยูต่ ามบริ เวณเชิงเขาโดยรอบ เช่น บริ เวณรอบ
เขาปลัก๊ หมู “ชนกลุ่มแรกๆ ไม่ได้มาตั้งถิ่นฐานบริ เวณทุ่งกว้างอย่างในปั จจุบนั เพราะเชื่อว่า บริ เวณ
ทุ่งกว้างนั้น เป็ นช่องลม ช่วงมรสุ มลมพัดผ่าน ไม่มีที่กาํ บังจะเกิดอันตราย บ้านเรื อนเสี ยหายและอาจ
เสี ยชีวติ ได้ จึงได้ต้ งั ถิ่นฐานบริ เวณเชิงเขาโดยรอบ” (ซิ้ม ตัณฑพงษ์, 2555 : สัมภาษณ์)

ภาพที่2
รู ปปั้ นนายลัง สังข์ประดิษฐ์ บรรพบุรุษตามเรื่ องเล่า
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บรรพบุรุษคนแรกเดินทางมาตั้งรกรากและชาวบ้านบริ เวณนี้เชื่อว่า เป็ นต้นกําเนิดของ
บรรพบุรุษ คือ นายลัง สังข์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็ นชื่อที่ชาวบ้า นได้สมมติข้ ึนมา จึงปั้ นรู ปจาก จินตนาทั้ง
รู ปร่ างและหน้าตาของนายลัง สังข์ประดิษฐ์ ในเครื่ องแบบทหาร ไว้หน้าวัดมหิงสาราม ซึ่งลู กหลาน
ของนายลัง คือผูส้ ื บทอดนามสกุล อาจณรงค์ จึงเป็ นสิ่ งบ่งบอกได้วา่ เรื่ องราวการเล่าสื บทอดต่อ ๆ
กันมามีเค้าโครงเรื่ องที่เป็ นจริ ง
บ่อไชย เป็ นบ่อนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านเรี ยกว่า “บ่อไทร” ตั้งอยูบ่ นยอดเขา
บ่อไชย หรื อ บ่อไทร ซึ่ งเป็ นยอดเขาสู งที่สุดของตําบลคอกกระบือ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
วัดมหิงษาราม ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางขึ้นเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง เดิมรู ปบ่อ
มีลกั ษณะเป็ นรอยเจาะลึกลงไปในหิ น มีน้ าํ ขังเต็มเปี่ ยมตลอดปี ต่อมาประมาณปี พ .ศ. 2480 เมื่อ
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สัตยาถูก ยกเลิกไป (พ.ศ. 2475) พระครู บ้ ี อินทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัด
มหิงษารามเ ห็นว่า บ่อนํ้าตั้งอยูช่ ิดกับเทาง ดินเท้ามากเกินไป เป็ นอันตรายต่อคนเดินทางไปมาใน
เวลากลางคืนอาจพลัดตกลงไปได้ ประกอบกับพระราชพิธีก็มีการยกเลิกไปแล้ว จึงได้ทาํ เป็ นรู ปบ่อ
โดยการก่ออิฐ ถือปูน ทําเป็ นปากบ่อสู งขึ้นจากพื้นดิน ประมาณ 1 ศอก 1 นิ้ว ปากบ่อกว้างประมาณ
2 ศอก 3 นิ้ว นํ้าในบ่อแห่งนี้นอกจากทางราชการได้นาํ เข้าไปร่ วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
ทางวัดมหิ งษารามซึ่ งตั้งอยูเ่ ชิงเขา ได้นาํ นํ้าจากบ่อนี้ไปทําเป็ นนํ้าพระพุทธมนต์ไว้ในพระอุโบสถ
ของวัดเป็ นประจํา (วารสาร อบต. คอกกระบือ:2548)
บ่อทอง เป็ นบ่อนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นกัน เนื่องจากบ่อนี้ต้ งั อยูบ่ นเขาช่องคุด
หรื อเขาช่างขุด ชาวบ้านส่ วนใหญ่จึงเรี ยกบ่อนี้วา่ “บ่อช่างขุด ” (หมายถึงขุดได้เก่ง ) ตั้งอยูท่ างทิศใต้
ของวัดมหิงษาราม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ลักษณะบ่อเป็ น
รอยเจาะลึกลงไปในหิ น ปากบ่อเป็ นรู ปตัวอาร์ หันฐานไปทางทิศตะวันออก นํ้าขังเต็มเปี่ ยมตลอดปี
ปากบ่อกว้างประมาณ 1 ศอก ลึกประมาณ 2 ศอก บริ เวณรอบบ่อเป็ นที่ราบเตียน ทางราชการใช้น้ าํ
จากบ่อแห่งนี้ไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชพิธีบรมราชาภิเษ กมาแล้วหลายราชการ (วารสาร อบต .
คอกกระบือ : 2548)

สิ่ งศักดิ์สิทธิ์กบั ความเชื่อสู่ พธิ ีกรรมการปฏิบัติ
ตําบลคอกกระบือ มีภูมิประเทศแวดล้อมด้วยภูเขา ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ รักษาพื้นที่
แห่งนี้อยูต่ ้ งั แต่อดีต ภูเขาแต่ละลูกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจําอยู่ จะ เรี ยกคํานําหน้า สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ว่า “โต๊ะ ”
เปรี ยบเทียบได้กบั คําว่า “ทวด” คือ ผูด้ ูแล ป้ องกันภัยเหตุร้ายให้ชาวบ้านและให้ชุมชนแห่งนี้ ได้อยู่
อย่างปกติสุข โดยชาวบ้านต้องสยบยอม ขอขมา หรื อ ตอบแทนคุณด้วยพิธีกรรมความเชื่อตามความ
ต้องการของสิ่ งศักดิ์ คือ
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โต๊ ะชายปลัก๊ หมู พ่อท่านเขาควน โต๊ ะชายหนอบวัว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ ชาวบ้านเชื่อว่า ใคร
ประสบความทุกข์ เคราะห์กรรม หรื อประสบกับปั ญหาในครอบครัว บนบานต่อท่านเหล่านั้ น จะ
ประสบผลสําเร็ จดัง่ ตั้งใจหวัง
คําว่า “โต๊ะ” คือ “ทวด” ผูด้ ูแลความสงบหมู่บา้ น ช่วยปกป้ องเภทภัยพิบตั ิ รักษ าบุตรหลาน
ให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข “โต๊ะ” คือ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ประจําภูเขาทั้ง 4 ลูกจะมีผลด้านจิตใจของชุมชนชาวพุทธ
บริ เวณนี้เป็ นอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุร้ายหรื อเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลาน ต้องมีการบนบานต่อ
“โต๊ะ” เหล่านั้น ขึ้นอยูก่ บั สาเหตุ การบนบาน ตรงกับความช่วยเหลือขอ ง “โต๊ะ ” ประจําอยูบ่ นภูเขา
ลูกไหน ก็บนบานต่อ “โต๊ะ” นั้น โดยมีหมอพิธีกรรมที่ได้รับความยอมรับในชุมชน ดูเคราะห์กรรม
ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลนั้นว่า ถูกต้องสิ่ งใด (ตะแม) ต้องไปบนบานกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท่านนั้น
การบนบานส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องหน้าที่อาชีพการงานของลูกหลาน การเกณฑ์ทหาร และการ
เจ็บไข้ได้ป่วย จินดารัตน์ ศรี ทรง (สัมภาษณ์ : 2556) กล่าวว่า “ตนเองปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ
ลูกหลานนําไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็ นเวลา 8 วัน อาการยังไม่ดีข้ ึน จึงได้บนบานต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
คือ โต๊ะชายปลักหมู และโต๊ะชายหนอบวัว” และต่อมาคืนนั้น ช่วงขณะหลับอยูเ่ หมือนกับครึ่ งหลับ
ครึ่ งตื่นคล้ายกับมีใครมาควักท้องที่เจ็บอยูใ่ นขณะนั้นออกไป ตื่นขึ้นมาอาการได้หายเป็ นปกติ”
วิธีแก้การบนบานนั้น ผูใ้ ดบนบานอะไรไว้ตอ้ งแก้อย่างนั้น ต้องจัดเตรี ยมอาหารสําหรับการ
เซ่นไหว้ เช่น หัวหมู่ เป็ ด ไก่ ประทัด เหล้า เป็ นต้ น วิธีการแก้การบนบาน คือ ตระเตรี ยมสิ่ งของ
สําหรับการเซ่นไหว้ข้ ึนไปบนภูเขา หรื อ การเชิญหมอมาทําพิธีการเซ่นไหว้ที่บา้ นก็ได้ โดยเชิญสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรู ้และมารับเครื่ องสังเวย
นอกจากนั้นยังมี ทวดจีน เพราะบริ เวณนี้ ได้มีชาวจีนอาศัยมาหลายชัว่ อายุคน ลูกหลายเชื้ อ
สายจีนยังสื บทอดวัฒนธรรมและเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ วา่ “ทวดจีน ” เป็ นผูร้ ักษาบุตรหลานเชื้อสายจีน
บริ เวณสุ สานจีน ลูกหลานชาวจีนจะให้ความเคารพ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยูป่ ระจําปี

วัดมหิงสาราม : จุดศู นย์ รวมจิตใจ
วัดมหิงสาราม เป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่ง ตั้งอยูใ่ นหมูท่ ี่ 1 บ้านใหญ่ เป็ นจุดศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวพุทธ ในอดีตชุมชนแถบนี้ ชาวบ้านตั้งรกฐากถิ่นอาศัยอยูบ่ ริ เวณเชิงเขา จึงได้สร้างวัดไว้เป็ น
แห่งแรก คือ วัดปลายนา หรื อ วัดท่องนา ตั้งอยูบ่ นเขาควน ปัจจุบนั มี เพียงร่ องรอยปรากฏให้เห็น
เพียงกําแพง เจดีย ์ และบ่อนํ้า
หลังจากชาวบ้านได้เคลื่อนย้ายการตั้งถิ่นฐานจากบริ เวณเชิ งเขามาอาศัยอยูบ่ ริ เวณทุ่งกว้าง
การเดินทาง ช่วงเทศกาลงาน บุญและ ประกอบ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่วดั ปลายนาบนเขาควน ค่อนข้าง
ลําบาก จึงถูกปล่อยให้รกร้างไป และอีกประเด็นหนึ่ง “สมภารโต๊ะ ” หรื อ “สมภารชี ” มองเห็นว่า
เมื่อสถานก ารณ์การเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานอาศัยของชาวบ้านไปสู่ ที่ราบลุ่ม มากยิง่ ขึ้น สมภารโต๊ะจึง มี
แนวคิดในการสร้างวัดไว้บริ เวณแห่งนี้ชื่อว่า วัดมหิ งษาราม ซึ่ งกลายเป็ นสมภารรู ปแรก ที่มีบุญคุณ
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ให้ชาวพุทธได้เป็ นที่พ่ ึงพาทางด้านจิตใจ และกลายเป็ นจุดศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธตําบลคอกกระบื อ
มาจนถึงปัจจุบนั กุลบุตรเมื่อเข้ามาบวชในวัดมหิ งสารามแห่งนี้ ก่อนเข้าโบสถ์ตอ้ งมาไหว้สักการะ
สถูป “สมภารโต๊ะ” ก่อนที่จะเข้าสู่ พิธีอุปสมบท

ภาพที่ 3 วัดคอกกระบือ

วัดมหิงษาราม สร้างเมื่อพุทธศักราช 2174 สมัยกรุ งศรี อยุธยา มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 52
ตารางวา จากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในอดีตว่า เดิมเรี ยกชื่อวัดว่า “วัดกลางนา ” เพราะสภาพ
พื้นที่ที่ต้ ั งวัดตั้งอยูท่ ่ามกลางทุ่งนา และมาเรี ยกชื่อใหม่วา่ วัดคอกกระบือ ในครั้งที่ พ่อท่านจันทร์
จนฺ ทโชโต เป็ นเจ้าอาวาส ก่อน พ .ศ. 2420 (พ่อท่านจันทร์ จนฺ ทโชโต เป็ น อาจารย์ของพ่อท่านบุญ )
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บา้ น คือ บ้านคอกควาย ผูร้ ู ้ภาษาไทยและภาษาบาลีในยุคนั้น แปล
คําว่า คอกควาย เป็ น คอกกระบือ ซึ่ งทั้งนี้ตอ้ งการให้มีความหมายว่า “ควาย” แล้วจากเดิมที่เรี ยกว่า
วัดกลางนา จึงเปลี่ยนมาเรี ยกว่า วัดคอกกระบือ
ครั้นกาลเวลามาถึงถึงสมัย พ่อท่านบุญ (พระครู พิพฑั ฒนสมณะกิจ ) เป็ นเจ้าอาวาส ท่านจึง
เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งหนึ่งว่า “วัดมหิงษาราม ” โดยใช้ศทั พ์ภาษาบาลี คือ มหิ งษ แปลว่า ควาย หรื อ
กระบือ การตั้งชื่อวัดเพียงใช้ภาษาบาลีมาแทนภาษาไทย แต่รากศัทพ์ยงั มีความหมายบ่งบอกว่า
“กระบือ ” หรื อ “ควาย” ปั จจุบนั ชาวบ้านนิยมเรี ยกชื่อวัดว่า วัดคอกกระบือบ้าง วัดคอกควายบ้าง
และวัดมหิงษารามบ้าง
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พ่อท่านบุญ พระครู พิพฑั ฒสมณะกิจ (บุญ ปุญฺญลาโภ ) เจ้าอาวาสวัดมหิงษาราม รู ปที่ 3
ท่านเป็ นชาวคอกควายโดยกําเนิดที่บา้ น ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบลคอกกระบือ เมื่อายุครบ 20 ปี ได้
อุปสมบท ณ พัทธสี มา วัอคอกกระบือ โดยมีพอ่ ท่าน จันทร์ จนฺ ทโชโต เป็ นพระอุปัชฌาย์ แล้วอยูจ่ าํ
พรรษาที่วดั มหิ งษารามตลอดมาจนเมื่อพ่อท่านจันทร์ สิ้นบุญ (มรณภาพ) อายุ 90 ปี พ่อท่านบุญ เป็ น
เจ้าอาวาสวัดมหิ งษารามสื บต่อมา (2420) และ พ.ศ. 2442 เจ้าคณะมณฑลปัตตานี พระศิริธรรมมุนี
(ม่วง ป.ธ. 4 วัดท่าโพธิ์ นครศรี ธรรมราช ตั้งให้เป็ นพระครู เจ้าคณะแขวงปะนาเระ
พ.ศ. 2448 เจ้าคณะมณฑลปัตตานีได้ยา้ ยพระครู บุญ (พ่อท่านบุญ ) วัดมหิงษารามเจ้าคณะ
แขวงปะนาเระ ไปเป็ นเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร และตั้ งให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเจ้าคณะ
เมืองปั ตตานีสืบต่อมา
ครั้งถึง พ .ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระครู บุญ วัดตานีนรสโมสร ว่าที่
เจ้าคณะเมืองปัตตานีได้จดั การคณะสง ฆ์อยูแ่ ล้ว เป็ นที่นิยมนับถือของทายกและเป็ นผูเ้ อาใจใส่ การ
โรงเรี ยน สมควรจะได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็ นพระครู คณะเมืองปัตตานี จึงโปรดเกล้าฯ ให้
พระครู บุญ เป็ น พระครู พิพฑั ฒนสมณะกิจ สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะใหญ่เมืองปั ตตานี
ลําดับเจ้าอาวาสวัดมหิงษาราม จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
1. พ่อท่านพุฒทอง (พ่อท่านบัวตก อีกชื่อหนึ่งว่า พ่อท่านอิน)
2. พ่อท่านจันทร์ จนฺ ทโชโต อายุ 90 ปี ก่อ พ.ศ. 2450
3. ท่านพระครู พิพฑั ฒนสมณะกิจ (พ่อท่านบุญ ปุญฺญลาโภ ) พ.ศ. 2420 ถึง พ.ศ. 2460
ดํารงเจ้าคณะเมืองมณฑลปัตตานี , เมืองยะลา, เมืองรามันห์ พ .ศ. 2448 ถึง พ.ศ. 2460
และเป็ นเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร ด้วย
4. ท่านหนู พ.ศ. 2460 ถึง พ.ศ. 2470
5. ท่านพระครู บ้ ี อินฺทสาโร พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2490
6. ท่านพระครู พิบูลธรรมยุต พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2531 เป็ นเจ้าคณะตําบลคอกกระบือ เป็ น
พระอุปัชฌาย์ (ชื่อเดิม พลับสุ ทฺธาจาโร น.ธ. โท ป.ธ. 3 ม.4)
7. พระมหาอิ่ม อินฺทวีโร น.ธ.เอก, ป.ธ. 6 เจ้าอาวาสรู ปปัจจุบนั
การสร้างวัดสมัยก่อน นอกจากเป็ นจุดศุนย์กลางประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีการเรี ยน
การสอน ผูท้ ี่ฉลาด ไหวพริ บ ปฏิภาณ ต้องเข้ามาเรี ยนภายในวัด คนที่เรี ยนหนังสื อที่วดั คือ คนฉลาด
ได้รับการยอมรับจากชุ มชน

