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ระเบิดลูกนั้น……และสันติภาพ

ข้าฯ ขอเรียกร้องต่อทุกท่านที่มีอาวุธประหัตประหารอยู่ในมือ

อย่าได้หันหลังให้กับความสูญเสียของข้าฯ 

อย่าได้เดินหนีไปจากความตายของลูกหลานข้าฯ 

เพราะสิ่งที่ก�าลังจะตายตามไป…..คือความเป็นมนุษย์ของท่าน

ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติ

ข้าฯ ขอเรียกร้องต่อนักสู้เพื่อสันติภาพ

อย่าได้หันหลังให้กับความสูญเสียของข้าฯ 

อย่าได้เดินหนีไปจากความตายของลูกหลานข้าฯ 

เพราะชีวิตที่จบสิ้น เลือดเนื้อที่กระจัดกระจายเบื้องหน้า

คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินนี้

โปรดอย่าท�าเหมือนว่าความสูญเสียคือเรื่องปกติ

เพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติ

เพราะน�้าตาของยายเฒ่าที่ไหลรินด้วยความคิดถึงหลานชายผู้ที่จะไม่มีวันได้กลับมา

มันไม่ใช่เรื่องปกติ

โอ้…..สันติภาพ

โปรดอย่าท�าให้ความสูญเสียของข้าฯ เป็นเพียงหนึ่งเรื่องธรรมดา

ท่านจะเดินไปข้างหน้าได้

ก็เมื่อท่านพาข้าไปด้วยเท่านั้น

สัจจะ ศรัทธา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
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ค�านิยม

มลูนธิิเอเชยีรูส้กึยนิดีเป็นอย่างมากทีม่โีอกาสสนับสนุนกลุม่ด้วยใจในการ
ริเริ่มโครงการรวบรวมเร่ืองเล่าจากปากค�าของเหยื่อจากเหตุระเบิดในตัวเมือง
จังหวัดปัตตานีในคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจ�านวนมาก และยังมีผลกระทบตามมาต่อการด�าเนินชีวิตของ
ประชาชนในวงกว้าง 

มูลนิธิเอเชียเห็นว่าโครงการของกลุ่มด้วยใจนี้มีเป้าหมายส�าคัญในการ
สร้างความเข้มแขง็แก่เหยือ่ของความรนุแรง (Victim Empowerment) โดยมุง่
เปลี่ยนสถานะของเหยื่อจากการเป็นผู้ถูกกระท�ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียก
ร้องการหยดุใช้ก�าลงัอาวธุกับประชาชนผูไ้ม่มทีางต่อสู ้และ รวมถึงสะท้อนสภาพ
การดูแลเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดน
ใต้ในกรณีเหตุระเบิดเมืองปัตตานีครั้งนี้ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
ต่อรัฐเพื่อการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

การท�างานที่เป็นระบบของกลุ่มด้วยใจ เริ่มจากการเพิ่มเติมองค์ความรู้
และทักษะทีจ่�าเป็นให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน เช่น ทกัษะการสมัภาษณ์เหยือ่ การประมวล
เรื่องเล่าของเหยื่อ รวมถึงจริยธรรมในการท�างานบันทึกเรื่องเล่าของเหยื่อจาก
การใช้ความรนุแรงจากปัญหาความขดัแย้ง เป็นต้น โดยได้รบัการสนบัสนนุด้าน
เทคนิคจากศนูย์เพือ่การศึกษาสันติภาพและความขดัแย้ง (Conflict for Peace 
and Conflict Studies) ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
และการท�างานอย่างหนกัตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมาของคณะท�างานในโครงการ
น้ีของกลุ่มด้วยใจ ได้บรรลผุลเป็นหนงัสอืทีท่่านก�าลงัถืออยูใ่นมอืเล่มนี ้ซ่ึงมลูนธิิ
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เอเชียเชื่อมั่นว่ามีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ 
ด้วยเหตุผลส�าคัญสองประการ คือ

ประการทีห่นึง่ หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นตวักลางในการสือ่สารหลายระดบั ระดบั
หน่ึงคอืการส่งสาส์นจากเหยือ่ไปสูผู่ก้ระท�า เพือ่กดดนัให้ผูใ้ช้ความรนุแรงทุกฝ่าย
หยดุใช้ความรนุแรงต่อผู้บรสุิทธ์ิ และอีกระดับหนึง่คอืการส่งสาส์นออกไปสูส่งัคม
โดยรวมทั้งในและนอกสามจังหวัด เพื่อเรียกร้องสังคมไม่ให้หันหลังให้กับชะตา
กรรมของเหยือ่ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยการท�าให้ค�าว่า “ความรนุแรงในจงัหวดั
ชายแดนใต้” ส่งผลสะเทือนต่อสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่ คือหมายถึงเลือดเนื้อ  
ลมหายใจ และการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของใครหลายคน มากกว่าจะเป็น
เพียงค�าคุ้นชินที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดสิบสองปีที่ผ่านมา 

ประการท่ีสอง การรับฟังเรื่องเล่าจากปากค�าของเหยื่อและเปิดพื้นท่ี 
ให้แก่เสียงของพวกเขา คือหมุดหมายเริ่มต้นที่จ�าเป็นต่อการเยียวยาฟื้นฟูพลัง
ทางจติใจของเหยือ่ หนงัสอืเล่มนีท้�าหน้าทีน่ัน้ได้อย่างสมบรูณ์ ด้วยการเล่าเรือ่ง
ที่ถอดเอาท้ังประสบการณ์ ความรู้สึก และบทเรียนส�าหรับให้ทุกฝ่ายน�าไปใช้
ออกแบบความพยายามในการสร้างสันติภาพ 

มูลนิธิฯ ขอแสดงความช่ืนชมอย่างจริงใจต่อกลุ่มด้วยใจในการริเริ่มงาน
ส�าคัญครั้งนี้ แม้จะประกอบด้วยสมาชิกผู้หญิงเพียงไม่กี่คน แต่ทุกคนต่างมีพละ
ก�าลงัและความมุง่มัน่ล้นเหลอืจนสามารถด�าเนนิโครงการนีไ้ด้ส�าเรจ็ลลุ่วงอย่าง
สวยงาม มูลนิธิฯ เชื่อว่าแรงผลักดันส�าคัญที่สุดในการท�างานของกลุ่มด้วยใจ  
คือความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่พวกเขามีต่อผู้สูญเสียทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติหรือศาสนา เรื่องเล่าของเหยื่อที่รวบรวมไว ้
ในหนังสือ จึงไม่เพียงแต่จะเป็นคุณูปการต่อการลดความรุนแรงเฉพาะหน้า 
ในจังหวัดชายแดนใต้เท่านั้น แต่ยังจะเป็นอุทาหรณ์ที่จารึกไว้เตือนสติให้สังคม
ไม่เดินย�่ารอยประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวดในวันข้างหน้าด้วยการเพิกเฉย 
ต่อความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกับพวกเราทุกคน 
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ค�าน�า

ในระหว่างการเรียบเรียงตัวหนังสือในเรื่องเล่า ท�าให้ข้าพเจ้าได้เห็น
อารมณ์ ความรู้สึก กลัว ระทึก หมดหวัง ท้อแท้ แต่ต้องลุกขึ้นสู้ ด�าเนินต่อไป
ของเจ้าของเรื่องเล่าทั้ง 27 คนและพบบางอย่างจากประสบการณ์ของผู้คน 
เหล่านั้น มันคือชุดประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่ต่างคนต่างเจอก็จริง แต่เมื่อมอง
ดลูกึๆ อ่านให้เข้าใจความรูส้กึของคนเล่าเรือ่ง ท่านจะสมัผสัเรือ่งราวสามจงัหวดั
ที่ก�าลังแฝงอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาต่างหาก 

เกือบจะทุกรายที่อยู่ในเหตุการณ์ระเบิด จะยังฝังจ�ากับเสียงดัง หลังจาก
เหตกุารณ์ผ่านไปนานแล้วก็ยงัคงตกใจกับทกุส่ิงทีก่่อให้เกดิเสยีงดงั เช่น ประทดั 
ยางรถยนต์แตก ล้วนเป็นสิง่ทีห่ลอกหลอนพวกเขาไม่ให้ลมืเรือ่งราวเล่านัน้ได้ลง
จากความทรงจ�าเลย และภาพเก่าๆ ก็จะกลับมาฉายซ�้าอีกครั้งอย่างทรมาน  
แต่ความรกั ความห่วงใย ความศรทัธา คือยาชัน้ดทีีค่อยเยยีวยา รักษาจติใจพวก
เขาได้อย่างได้ผล และค�าถามส�าคัญคือ “ต้องประสบเหตรุ้ายก่อนหรอื จงึจะหนั
มามองคนอื่นบ้าง เข้าใจว่าคนที่เจ็บรู้สึกยังไง” ข้าพเจ้าอยากให้บทเรียนอัน 
เจ็บปวดของคนหนึ่ง สามารถเป็นปัญญาให้แก่คนอ่ืนๆ ท่ีอาจจะไม่ได้เคยมี
ประสบการณ์อย่างคนที่นี่ได้ เพราะชีวิตทุกคนมีค่าเท่ากัน

ระหว่างอ่านและเรียบเรียงเรื่องราว สัจธรรมได้บังเกิดในใจ “แท้จริง 
เราเลี่ยงความตายไม่ได้ แต่ก่อนถึงเวลานั้น เราควรท�าอะไรดีๆ เพื่อเป็น 
ความทรงจ�าที่ดีให้คนที่ยังอยู่บนโลกใบนี้ได้เรียนรู้บ้าง”
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ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้เรียบเรียง 27 เรื่องเล่า  
ข้าพเจ้าเหน็คณุค่าของประสบการณ์ของทกุชวิีตทีก่�าลงับันทกึช่วงเวลาดบ้ีาง ร้ายบ้าง 
ของสามจงัหวดัชายแดนใต้ หวงัว่า สกัวนัหนึง่เรือ่งราวเหล่านีจ้ะเป็นหนึง่จิก๊ซอว์
ที่สามารถต่อกันให้เป็นภาพที่เราก�าลังถามหากันอยู่ก็เป็นได้ 

ภาพหนึ่งภาพนั้น ที่อยากเห็น ชื่อว่า “สันติ”

อารีด้า อาแวกาจิ
บรรณาธิการ



ตอนที่ 1

เสียง (ระเบิด) 

ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

ตอนที่ 1

เสียง (ระเบิด) 

ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
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         เติบโต..

            ความหวัง..

      ความฝัน 

     คือชีวิต

“ออมจะตั้งใจเรียนให้จบ จะได้พาแม่ออกไปจากที่นี่ ที่นี่มันอันตราย 
ออมกลัวระเบิดมากเลยแม่ ออมไม่อยากอยู่สามจังหวัดเลยแม่”

ลูกของแม่เป็นคนดี แม่คิดเสมอว่าน้องออมเป็นเด็กดี แต่ท�าไมเด็กด ี
อยูไ่ด้ไม่นาน เดก็ดที�าไมต้องอายสุัน้ เดก็ตดิยา ท�าไมไม่เอาไป น้องออมเป็นเดก็
ขยันเรียน น้องออมเป็นคนร่าเริง อ่อนโยน เคยบวชเณรในช่วงภาคฤดูร้อน  
1 เดือนท่ีวัดป่าศรี เป็นวัดในหมู่บ้าน ทุกคร้ังที่น้องออมจะขับรถมอเตอร์ไซต ์
ออกไปนอกบ้านแม่จะให้น้องออมไหว้พระทีห่ิง้ทกุครัง้ น้องออมกท็�าตามแม่ทกุครัง้

เพื่อนๆ ที่โรงเรียนรักน้องออม เพราะน้องออมชอบช่วยเหลือคนอ่ืน  
เคยได้รับประกาศนียบัตร ว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เจอเงินและส่งคืนเจ้าของ 

ในช่วงปิดเทอมน้องออมไปอยูก่บัพ่อในเมอืง และไปท�างานเพือ่หารายได้
ระหว่างรอเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย ก่อนหน้าที่น้องออมจะประสบเหตุเพียง 
12 วนั น้องออมได้ขอไปท�างานพเิศษช่วงปิดเทอมทีบ่รษัิทแกรนด์ปัตตานี ตาราง
เวลาของน้องออม จะมกีจิกรรมทีเ่ตรยีมตัวเพือ่ก้าวสูค่วามฝันเสมอ เช่น ในช่วง
ว่างจากกรท�างานพเิศษ น้องกจ็ะไปฝึกว่ายน�า้ท่ีสระว่ายน�า้โรงแรมซเีอสปัตตานี 
เตรียมร่างกายเพื่อสอบต�ารวจ
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“แม่เคยไม่ไว้ใจมุสลิม ไม่อยากให้ลูกไปสังสรรกับเพื่อนมุสลิมกลัวลูกจะ
ได้รับอันตราย”

น้องออมเป็นคนทีร่กัการเล่นกีฬา จนได้รบัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนของ
หมูบ้่านไปร่วมแข่งขันรายการ ภายใต้โครงการกฬีาต้านยาเสพตดิ เคยมคีรัง้หนึง่
ทีท่มีของชมุชนแข่งชนะกพ็ากนัไปเลีย้งฉลอง แม่กับยายไม่อยากให้น้องออมไป
เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะมีมุสลิมด้วย แต่ก็มีผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่า 
ไม่ต้องกังวลไปกันหลายคนไม่อันตราย กว่าน้องออมจะกลับมาจากงานเลี้ยง 
ก็เกือบห้าทุ่ม

“ในงานศพของน้องออมก็มีมุสลิมมาร่วมงานด้วยเพราะถือว่าเป็น
เพื่อนกัน ในงานศพเพื่อนๆ ของน้องออมร่วมกันสวมเสื้อเพื่อไว้อาลัยให้กับ
น้องออม”

ส่วนแม่กท็�างานอยูใ่นโครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รายได้พอเลี้ยงครอบครัว 
ในแต่ละวัน ไม่ได้ร�่ารวยอะไร ลูกชายคนโตก็ช่วยท�างาน (น้องออม)

ญาติเคยชวนไปอยู่ท่ีหาดใหญ่เพราะตัวเองเคยฝันไว้ว่าอยากเปิดกาแฟ 
ที่หาดใหญ่ แต่เมื่อเหตุการณ์ร้ายจืดจางลง ความหวาดระแวงทุเลาเบาบาง  
ความคิดที่จะไปจากบ้านเกิดก็ค่อยๆ เลือนรางไปเช่นกัน จากจิตส�านึกที่รู้สึกว่า
ปัตตานีคือบ้านเกิด จึงเป็นเรื่องยากที่จะท�าใจย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น

“เพราะรูส้กึว่าทีน่ี่เป็นบ้านเกดิ ช่างเถอะเหตกุารณ์มนักเ็กดิข้ึนทกุวัน” 
(จุฑารัตน์ แซ่หวัง)

ฉันกับสามีเป็นคนธรรมดา ที่ดิ้นรนชีวิตท�างานหาเช้ากินค�่า เลี้ยงดูลูกๆ 
4 คน ด้วยอาชพีรบัจ้าง สาม ีขบัรถรบั-ส่งคนงานโรงงานปลากระป๋อง แถวอ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัปัตตานมีา นานกว่า 7-8 ปีแล้ว ช่วงรอเวลาคนงานเลกิงานกจ็ะขบั
วินมอเตอร์ไซด์ ในตัวเมืองปัตตานี ส่วนฉันเป็นแม่บ้านแต่ก็หารายได้พิเศษด้วย
การรบัเสือ้ไปขายให้แก่แม่ค้าทีข่ายอยูใ่น มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต
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ปัตตานี เพราะอดตีเคยเป็นแม่ค้าขายน�า้ในโรงอาหารของมหาวทิยาลยัดงักล่าว 
ปัจจุบันก็ยังไปช่วยบ้างและไปหาเพื่อนๆ ที่ขายของอยู่บ่อยๆ และเคยท�างาน 
ที่ร้านหนังสือสุไลมานประมาณ 10 ปี ได้อ่านหนังสือบ้าง ทุกเช้าสามีจะไปส่ง 
อิลฟานที่โรงเรียนสะบารัง พอเลิกเรียนก็จะไปรับกลับบ้านแม่ และเด็กๆ จะไป
เรยีนอลักรุอานในช่วงกลางคนื และสองทุม่คร่ึงกจ็ะเป็นเวลากลับบ้านทีด่อนรกั
ซึ่งบ้านของสามี (รอฮีหม๊ะ สิเดะ)

ฉนัแค่อยากส่งลกูเรยีนหนงัสือสงูๆ เพราะพ่อกบัแม่ของเขาก็ไม่ได้เรยีนสงู 
และอยากเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง ลูกสาว 2 คนและสามี คือสมาชิกของ
ครอบครวัฉนั สามเีป็นลกูจ้างใช้แรงงานท�าท่อระบายน�า้มีรายได้วันละ 300 บาท 
ส่วนฉนัเป็นลกูจ้างอยูใ่นร้านขายของต้องออกจากบ้านไปท�างานทีร้่านตัง้แต่เช้า
เวลา 7 โมงครึ่ง ถึงบ้านราว 1 ทุ่ม มีรายได้วันละ 250 บาท และลูกสาวนั้น 
อยูใ่นวยัเรยีนทัง้คู่ คนโตอาย ุ8 ปีเรียนชัน้ ป.2 และคนเลก็ อาย ุ4 ปี เรยีนอนุบาล  
ทั้ง 2 คน เรียนโรงเรียนเดียวกัน 

เมื่อก่อน ครอบครัวจะมีกิจกรรมที่ท�าร่วมกันบ่อยๆ อย่างหนึ่งคือ พ่อจะ
พาทุกคนขี่มอเตอร์ไซด์เล่นรอบเมืองในเวลา ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้วิตกกังวล 
อะไรมาก แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ชีวิตของคนในครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนไป  
(มารีแย มะเซ็ง)

ฉนัอาศยัอยูปั่ตตานกีว่า 47 ปีแล้ว ขายผกัตามตลาดบ้าง เยบ็ดอกผ้าคลมุ
บ้าง เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและแม่ที่ยังอยู่ด้วยกัน (รอมือละ มาหะ)

อยากกลับมาอยู่กับลูกที่บ้าน อยากเห็นหน้าลูกทุกวัน ไม่อยากออกไป
ท�างานนอกบ้าน หายไปหลายๆ วันอีก เพราะที่ผ่านมาต้องเดินทางไปแสดง
ผลิตภัณฑ์ต�าบลนอกพื้นที่ตลอด ออกจากบ้านหลายๆ วัน ได้เงินดีแต่ไม่ได้เห็น
หน้าลูก ตั้งแต่เกิดเรื่องกับลูกชายแบบนี้ อยากเปลี่ยนอาชีพ มาท�างานท่ีบ้าน 
ขายซูชหิน้าโรงเรยีน เพือ่จะได้กลบัไปพบหน้าลกูพร้อมหน้าทกุวนั แต่ตัง้ต้นใหม่
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ก็ต้องมีงบก้อนหนึ่ง อยากได้ทุนช่วยเล้ียงชีพ 8,000–10,000 บาท เพื่อจะได้
จดัหาอปุกรณ์เพิม่เตมิ วชิาในการท�าซชูมิแีล้ว เพราะไปเรยีนสตูรต้นต�ารบัมาเอง 
อยากสานต่องานนี้ อยากให้ลูกได้เรียนจนจบปริญญาสูงๆ เพราะก่อนหน้านี้  
ลูกเรียนดี ผ่านเกรด 3 ตลอด เป็นเด็กดี เรียนเก่ง เป็นนักกีฬาโรงเรียน ก็อยาก
ให้สนับสนุนเขาให้มีอนาคตที่ดี 

ส่วนชีวิตครอบครัวเคยมีประสบการณ์ร้ายๆ ในระหว่างปีน้ีท้ังต้อง 
ขึ้นโรงขึ้นศาล ต่อสู้เรื่องคดีปืนเถื่อน ต่อมาก๊ะโดนเพื่อนหลอกให้ซื้อของโจร  
ถูกตั้งข้อหาและปรับเงิน 40,000 บาท แต่โชคดีที่เคลียร์กันได้เลยไม่ต้องชดใช้
ในสิง่ทีฉ่นักไ็ม่รูเ้รือ่ง แถมยงัโดนหลอกขโมยทอง 1 บาทพร้อมเงนิสดอกี สดุท้าย
ลูกก็มาโดนระเบิดอีก (แม่ของอับดุลเลาะ วานิ)

ตอนเด็กๆ ผมเรียนที่ประเทศมาเลเซียจนจบชั้น ป.6 แล้วกลับมาเรียน
ต่อที่ประเทศไทย 5 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาต้น ตอนน้ีผมเรียนอยู่ช้ัน ม.4  
ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวลาวันหยุดก็จะกลับไปที่บ้านพ่อที่หนองจิกสัก 2-3 
ชั่วโมงก็จะกลับบ้านแม่ที่เทพา ช่วงปิดเทอมใหญ่ก็อยากท�างานหารายได้พิเศษ
ที่ร้านเซเว่น ประมาณเดือน มี.ค. 57 ตอนนั้นท�าเต็มเวลา แต่พอโรงเรียนเปิด 
กข็อเปลีย่นเป็นท�าพาร์ทไทม์ เข้างานเวลา 6 โมงถงึ 4 ทุ่มครึง่ ได้วันละ 200 บาท  
จะหยดุวนัเสาร์วนัเดยีว ก่อนหน้านีก้เ็คยไปท�างานท่ีมาเลเซียไปช่วยงานทีร้่านพ่อ  
ช่วยล้างจาน ถ้าไม่ไปมาเลเซยีก็อยูบ้่านแม่ช่วยแม่กรดียาง (ไซฟลูอสัม ีหะยเีตะ)

ผมต้องรับผิดชอบตัวเอง ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์และบ้านพัก ผมท�างาน 
ที่ร้าน เซเว่น อีเลเว่น มา 2 ปี เข้าท�างานตั้งแต่ ปี 2555 ในหนึ่งอาทิตย์จะมี 
วนัหยดุเพยีง 1 วนั ช่วงเวลาว่างของการเรยีนทีว่ทิยาลยัอาชวีศกึษา สาขาธรุกจิ
ค้าปลีก โดยผมจะเรียนช่วงเวลา 5 โมงเย็น ถึง 2 ทุ่ม ผมตั้งใจว่าจะเรียนจนจบ
ปรญิญาตรีถึงแม้ว่าจะต้องท�างานเพ่ือส่งเสยีตวัเองเรยีนหนังสอืกต็าม พ่อท�างาน
ด้านการประมง หรือที่เรียกว่า กวนตันที่ประเทศมาเลย์ กลับมาเยี่ยมที่บ้าน 
เดือนละ 2-3 วัน (ซารีฟ ศิรัชญา)
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มหาวทิยาลัยปิดเทอมนานกว่าเดิมเพราะก�าลงัปรบัเรือ่งเวลาการเปิดปิด
ภาคเรียนให้เหมือนกับประเทศในแถบเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ 
AEC ในปีนี้มหาวิทยาลัยจะเปิดประมาณเดือนสิงหาคม 2557 ผมได้เข้าท�างาน
ในร้านเซเว่นอีเลเว่นสาขาหน้าวิทยาลัยการอาชีพ

ผมท�าอะไรผดิ ท�าไมต้องท�าเรา รูส้กึโกรธคนทีว่างระเบดิ เพราะเขาท�าให้
ชีวิตผมเปล่ียนไป รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ 
ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เลย ผมอยากให้มีความสงบสุข
เหมือนเดิม (รีดูวาน ยีอามะ)

ผมเรียนจบทีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ผมเคยสมัครเป็นทหารเรือ ประจ�าอยู่ที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงได้ไปท�างานที่กรุงเทพ โดยขายน�้าดื่มท่ีโลตัส  
ต่อมาจงึได้กลับมาอยูท่ีบ้่าน มาท�างานเป็นพนกังานราชการอาชพีครใูนปี 2547 
และแต่งงานเมือ่ปี 2554 เธอเป็นคุณครโูรงเรยีนประถม และตอนนีผ้มมลีกูชาย
อายุ 3 ปี และลูกสาวน่ารักอีกคน 

ผมชอบการเพาะปลูก การเกษตร เมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่ตามบ้าน ผมชอบ
งานการเกษตรเป็นชีวิตจิตใจ(มูฮ�ามัด การี)

ฉนัเป็นคนนราธิวาส เรยีนจบจากมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา สาขา พฒันา
สังคม ก็แต่งงานกับสามีที่ท�างานเป็นช่างเชื่อม มีลูกด้วยกันเป็น ชาย 2 คน  
วัย 7 ขวบและ 9 ส่วนฉันท�างานเป็นลูกจ้างขายยาได้วันละ 250 บาท จะหยุด
ทกุวนัพธุ และท�างานเหมอืนลกูจ้างทัว่ไปคือเร่ิมงานตัง้แต่ เวลา 08.30–17.30 น.  
ท�างานมานานประมาณ 4 ปีแล้ว ฉันอยากเปิดร้านขายของช�าจะได้อยู่บ้าน 
เลี้ยงลูกด้วย (สารีฮะ สะมะนิ)

ผมเป็นผูจ้ดัการร้าน เซเว่นอีเลเว่น สาขานาเกลอื หน้าโรงเรียนแหลมทอง
ปัตตานี ด้วยอายุ 23 ปี ท�างานมาได้ 7 ปีแล้ว หลังจากผ่านระบบการเรียน 
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ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบสามัญ หรือโรงเรียนในระบบสามัญและศาสนา  
ผมจบชัน้มธัยมปลายทีโ่รงเรยีนเตรยีมศกึษาวทิยาเป็นโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา 
ผมเรียนศาสนาจนจบชั้น 7 และก็ได้มาเรียนต่อที่วิทยาลัยประมง สาขา
เกษตรศาสตร์จน จบชั้น ปวส 

ผมท�างานเพือ่สานฝันตวัเอง ผมอยากเปิดร้านขายเสือ้ผ้ามุสลมิ เป็นของ
ตัวเอง ผมจงึต้องพยายาม ขยนั และท�างาน เพือ่รวบรวมเงนิในการก่อร่างสร้างฝัน 
ของผมเอง 

ผมมองว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนักผมพยายามคิดบวกเสมอ มองว่ามีคนอื่น
ที่หนักกว่าเรา เรายังมีโอกาสเรายังมีลมหายใจ เรายังเดินได้ เราจึงต้องเดิน 
ต่อไป (ฮัมดี บากา)

ทุกวันของฉันจะขี่โชเลย์ หรือจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกปลาที่ได้จาก
สามี วัย 35 ปี ซึ่งมีอาชีพประมง มาขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่มีลูกสาวเล็กๆ 
2 คน คอื เดก็หญงิ นรูม ีอาย ุ6 ขวบและเดก็หญงิ นาอมีะห์ อาย ุ2 ขวบ 6 เดอืน 
หลงัจากมเีหตกุารณ์ความไม่สงบเกดิขึน้ เวลาจะไปไหนมาไหนกล็�าบาก ข้าวของ
ก็แพงขึ้น หากท�างานหารายได้ไม่ได้วันละ 500 บาท สมาชิกในครอบครัวก็อยู่
ล�าบาก

แต่เมื่อสิ้นเสียงระเบิดได้สร้างความหวาดกลัวเกิดข้ึนในใจเธออย่างมาก
เพียงหน่ึงวันเธอก็รู้สึกหวาดระแวง กังวลใจ หมดแรง ร่างกายของเธอก็รู้สึก
อ่อนแอลง ไร้ความหวัง บางครั้งรู้สึกอยากเลิกอาชีพขายปลา หมดก�าลังใจที่จะ
ท�างาน เบื่อ อยากให้เหตุการณ์ความรุนแรงสงบในเร็ววัน ยิ่งนานยิ่งยืดเยื้อ 
เศรษฐกิจยิ่งแย่ ขายของไม่ดีวันไหนขายปลาไม่หมด ก็ต้องเร่ขายตามหมู่บ้าน 
(ลาตีฟะห์ สาและ)

ภรรยาผมเป็นคนพื้นเพจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมาท�างานท่ีจังหวัดปัตตานี 
และได้แต่งงานกับผม และมีลูกด้วยกัน 4 คนเป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน ซึ่งต่าง
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ก็เรียนจบ ได้ท�างานดีๆ และมีครอบครัวหมดแล้ว ผมได้เปิดร้านซ่อมรถ โดยมี
ลูกชายอีกคนเป็นคนช่วยดูแล ซึ่งผมเองไม่ได้เรียนช่างท่ีไหนมาก่อนแต่เรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ทีม่มีากว่า 40-50 ปี โดยก่อนหน้าปี 2547 เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิดี  
มงีานเข้ามาเยอะแยะ ปัจจุบันค่าแรงแพง งานเข้าน้อย เพราะเศรษฐกิจไม่ด ีปกติ
ก็เปิดร้านตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็น ปกติที่บ้านจะไปตลาดตอนเช้าและ
หลังจากกลับมาบ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะจะระวังตัวเองมาตลอด ต้ังแต่มี
เหตุการณ์ ในปี พ.ศ. 2547 กคิ็ดว่าบ้านตนเองปลอดภยัท่ีสดุแล้ว ปกติกไ็ปตลาด
ตอนเช้าและอยูบ้่านตลอด ถนนสายนีก้ไ็ม่เคยเกดิเหตกุารณ์ความไม่สงบ กส็บายใจ 
มาตลอด (สุเมธ ธรรมปิลันธร)

ผมเปล่ียนงานหลายคร้ัง ก่อนจะมาเป็นพนักงานของร้านขายน�้าชา  
เคยพนักงานส่งนมยี่ห้อหนึ่งมาก่อน ต้องส่งตามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส โดยขี่รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างไปตามหมู่บ้านต่างๆ บางครั้งก็มี
ความจ�าเป็นทีต้่องส่งนมถงึ 4 ทุม่ ฝ่าความมดืและความวงัเวงบนถนนสายต่างๆ 
ในปัตตานีเพียงเพื่ออยากเก็บเงินในการเติมเต็มฝันของตัวเอง (อนุพงศ์ สูดี)

ความฝัน คอื อยากเป็นโต๊ะอหีม่าน ผมเลอืกสายศาสนาเตม็ตวั เรยีนตะฟิซฮฺ  
ทีปู่ยดุและไปเรียนต่อทีม่รักะห์ จ.ยะลา รวม 3 ปี ท่องจ�าอัล-กรุอานได้แล้ว 3 บท  
ในเวลา 1 ปี ตอนที่เรียนที่มัรกะฮฺจะใช้เวลาในการท่องจ�าหลังละหมาดซุบฮี  
วันละ 1 หน้า แล้วอ่านทวนให้จ�าในปีนี้ผมมีความตั้งใจไปท�าฮัจญ์ แต่มาโดน
ระเบิดก่อน ผมอยากเป็นโต๊ะอิหม่าม (มูฮัมหมัดซอฟี ตูฮา)

ความหวังคือการได้ส่งลูกเรียนหนังสือให้สูงๆ และฝันว่าอยากเก็บเงิน 
สักก้อนเปิดร้านขายของช�าเป็นธรุกจิเลก็ๆ ของตวัเอง ตอนน้ีกต้็องรอให้น้องบาส
เรยีนก่อนกจ็ะออกไปท�างาน เกบ็เงินเพือ่เปิดร้านของตวัเอง จะได้เลีย้งลกูทีบ้่านด้วย

หลังจากแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ในเมืองปัตตานี เพราะใกล้ท่ีท�างานสามี
มากกว่า ซ่ึงสามที�างานทีอู่ซ่่อมเรอื พออยูพ่อกนิ แต่ค่าใช้จ่ายบ้านสามรีบัผดิชอบ 
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คนเดยีว เนือ่งจากฉนัไม่ได้ท�างานอะไร คอยดแูลลกูกบัสามอียูท่ีบ้่านเท่านัน้เอง 
(จรภร ทองเชื้อ)

เดมิเป็นไทยพทุธทีเ่ข้ารบันบัถอืศาสนาอสิลาม หรอืท่ีเราเรยีกว่า “มุอลัลฟั”  
ไม่ใช่คนสามจังหวัดชายแดนใต้แต่ก�าเนิด แต่เพราะแต่งงานกับคนปัตตานี  
จงึย้ายมาอยูท่ีน่ี่ ฉนัมลีกูทัง้หมด 3 คน และฉนัมีหน้าทีไ่ปรับไปส่งลกูๆ ไปโรงเรยีน 
(นะดา สาวิชัย)

เคยไปช่วยงานทีก่รงุเทพฯ และหาดใหญ่ สดุท้ายกม็าเปิดอูซ่่อมรถทีบ้่าน 
มีพี่สาวที่อยู่ซอยเดียวกันเปิดร้านจัดดอกไม้ ก็เลยได้ช่วยงานพี่สาวเป็นเซลแมน
ส่งดอกไม้ให้กบัร้าน และมบีางครัง้ก็ไปท�างานก่อสร้างด้านทีเ่รยีนมา เป็นคนพดู
ไม่ค่อยเก่ง แม่เสยีชวีติแล้วส่วนพ่อยงัมชีวีติอยู ่อายยุ่าง 80 ปี มสีขุภาพแขง็แรง
ยงัสามารถคมุงานได้ ส่วนพี่ๆ  กแ็ต่งงานกนัหมดทกุคนแล้ว (กมัพล ชุตวิฒันธาดา)

เดิมเป็นคนจังหวัดสงขลา เรียนที่วิทยาลัยประมง จังหวัดสงขลา จบทาง
ด้านเกษตร เมื่อก่อนท�างานที่ประมงยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประมาณ 10 ปี  
ชอบด้านน้ีอยู่แล้วแต่พอนานๆ ก็เบื่อๆ พอดีพี่ชายผมได้แฟนเป็นคนปัตตานี  
พี่ชายก็ย้ายมาปัตตานีเปิดร้านขายของ ผมก็เลยออกจากงานไปช่วยพี่ชายขาย
ของเป็นร้านขายเครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้า ชือ่ร้าน มงคลการไฟฟ้า ซึง่เดมิเปิดอยูห่น้า
กูโบร์จือบาตู ตอนนี้ย้ายมาอยูต่รงสีแ่ยกไฟแดงโรงเรียนเดชะฯ ได้ 3 ปีแล้ว ผมก็
ช่วยงานมา 10 กว่าปี ท�าหน้าที่เป็นพนักงานขายทั่วไป เช็คของ ต้องรู้เรื่องไฟฟ้า
ด้วย ผมอยู่ปัตตานีมา 20 กว่าปี มีรายได้เดือนละ 20,000 กว่าบาท ท่ีร้าน 
มีพนักงานอิสลามและผู้ซื้อ/รับเหมาที่นับถือศาสนาอิสลาม 90% (ก้องเกียรติ 
จินดามณี )

ตอนที่ตัดสินใจสมัครเป็นอาสารักษาดินแดนทางครอบครัวไม่สนับสนุน
ผมเลย เพราะเป็นอาชพีเส่ียง แม้แต่ภรรยาของผมเองกไ็ม่เหน็ด้วย แต่ด้วยเพราะ
ความจ�าเป็นในการเลี้ยงดูครอบครัว และงานหรือ อาชีพในปัตตานีใช่จะหา 
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ได้ง่ายๆ ก่อนหน้านี้ผมก็เคยท�างานกับแขวงการทางปัตตานี ได้เงินเดือนๆ ละ 
4,500 บาท ก็ไม่พอใช้ เพราะแม่ยายก็ป่วยหลายโรคต้องใช้เงินในการรักษา
จ�านวนมาก

ผมคิดว่าก็เสี่ยงเหมือนกันแม้จะมีอาชีพอะไรขึ้นชื่อว่าอยู่ปัตตานีก็เสี่ยง
ด้วยกันท้ังน้ัน ตอนทีท่�างานกบัแขวงการทางปัตตาน ีคนทีท่�างานด้วยกันกถ็กูยงิ
ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ ครอบครัวไทยพุทธทีม่อีาชีพขายของช�าอยูห่่างจาก
บ้านผมไม่ถึงร้อยเมตร ก็ถูกยิงเสียชีวิตเพราะสถานการณ์ความไม่สงบ ทุกคน 
มีความเสี่ยงเหมือนๆ กัน แต่สิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบคือชีวิต ปากท้องของ
ครอบครัวผม ความจ�าเป็นเหล่านี้ท�าให้ผมตัดสินใจมาเป็น อส. แม้จะรู้ว่าเสี่ยง
ก็ต้องยอม 

ผมไม่คิดที่จะย้ายไปไหน เพราะอยู่ที่ไหนก็ตายได้เหมือนกันอยู่ที่ไหน 
ก็ไม่สบายใจเท่าอยูท่ีบ้่านของเรา มพีี ่มน้ีองมสีมาชกิครอบครวัอยูก่นัพร้อมหน้า 
มีภรรยาที่คอยเป็นก�าลังใจ (ยาซิง กาเดร์)
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นาทีชีวิต

เราก�าลังซื้อข้าวหมกท่ีร้านชื่อดังเยื้องๆ กับปั้มน�้ามันเอสโซ่ ในระหว่าง
ก�าลงัเลอืกซือ้อยูน่ัน้ อยูก่ม็คีนวิง่หน้าตาตืน่มาบอกว่า ทีป้ั่มน�า้มนัเอสโซ่ มรีะเบดิ 
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดอย่างเดียวคือ ที่นี้ไม่ปลอดภัยแล้ว

ผมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซด์แล้วและก�าลังจะเลี้ยวหันหัวรถไปอีกทาง 
เพื่อเลี่ยงจุดเกิดเหตุ แต่ไม่กี่เสี้ยวนาที ระเบิดก็ปะทุขึ้น หนีไม่พ้นจริงๆ 

โชคดีที่ภรรยากับลูกชายก้มหัวลง ท�าให้ไม่โดนสะเก็ดระเบิด แต่ผม 
ขี่มอเตอร์ไซด์หลบไม่พ้น สะเก็ดจึงโดนที่ท้ายทอย แต่ผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดน
สะเก็ดระเบิด สักพักก็รู้สึกชา

“ผมขี่มอเตอร์ไซด์ไม่ไหว รู้สึกชาไปหมด จึงตัดสินใจหยุดรถ แล้วขอ 
ความช่วยเหลือจากคนอื่น”

แต่จุดที่ผมยืนอยู่ไม่มีแสงสว่างแล้วเพราะไฟดับ ท�าให้รถที่ขับผ่านไปมา
ไม่ทันสังเกตว่าผมโบกมือขอความช่วยเหลือ ผ่านไปแล้ว 2-3 คัน พอดีรถกู้ภัย
ขับผ่านมา แต่ก็ผ่านไป เขาคงมองไม่เห็นผม แต่โชคยังดี ที่มีรถของคนสายบุรี
เห็นพวกเราที่อยู่ในที่มืด (มูฮ�ามัด การี)

อยากกลับบ้านก่อนเวลา เลยไปขอกลับก่อน 5 โมงเย็น แต่เถ้าแก ่
ไม่อนุญาตให้ท�างานต่ออีก 1 ชั่วโมง จึงท�าให้ถึงบ้านประมาณ 1 ทุ่มแล้ว แต่ฉัน
รู้สึกว่ามีอะไรแปลกตากว่าทุกวันนั่นคือ ถนนที่ฉันเดินทางผ่านทุกวัน ในวันนี้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารหรือต�ารวจตั้งด่าน จึงท�าให้เงียบผิดปกติกว่าวันอื่นๆ มาก 

เมื่อรับลูกเรียบร้อยแล้วในช่วงขี่รถกลับสามีของฉันข่ีรถจักรยานยนต ์
ไปทางปั๊มน�้ามันเอสโซ่ ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว และ
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ฉนักค็าดเดาได้ทนัทว่ีามเีหตรุะเบดิทีร้่านเซเว่นฯ ฉนักบ็อกให้สามีข่ีรถจกัรยานยนต์
หันกลับไปอีกทางอย่างเร็วที่สุด ตอนนั้นฉันทั้งตื่นเต้น ใจสั่น หวาดกลัว คิดว่า 
คงจะรอดแล้ว...แต่ฉันก็คิดผิด

จงัหวะแค่เสีย้ววนิาททีีส่ามขีองฉนัขีร่ถจกัรยานยนต์ผ่านร้านขายของช�า
แห่งหนึ่งในบริเวณนั้น อยู่ๆ ระเบิดอีกลูกก็ปะทุขึ้น แรงระเบิดท�าให้ฉันกระเด็น
จากรถจกัรยานยนต์และกลิง้ไปถงึกลางถนน ส่วนสามขีองฉนัตอนแรกยงัไม่รูต้วั
ว่าโดนระเบดิ ก่อนจะถกูระเบดิฉนักอดลกูคนเลก็ไว้แน่นมาก ลกูกเ็ลยไม่ได้โดน
อะไร ส่วนลกูคนโตร้องไห้และตะโกนขอร้องให้คนมาช่วยฉนั ตอนอยูใ่นทีเ่กิดเหต ุ
ฉันไม่รู้สึกตัวและมีอาการเบลอๆ รู้สึกหายใจไม่ค่อยออก เจ็บและปวดมาก  
นึกในใจว่า “ฉันคงตายแน่” ขณะที่น�าตัวส่งโรงพยาบาลคนที่อยู่บนรถพยายาม
ให้ฉันกล่าวค�าปฏิญาณตน “อัซฮาดูอัลลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ วาอัซฮาดูอันนามู
ฮัมมาดูรรอซุลลุลลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและมูฮัมหมัดคือ
ศาสนฑูตของอลัลอฮ)ฺ ซึง่เป็นค�ากล่าวทีม่สุลมิต้องกล่าวก่อนตาย (มารีแย มะเซง็)

ระหว่างทางขีร่ถกลับบ้านลกูสาวบอกว่าอยากดืม่น�า้ ฉนักพ็ยายามกล่อม
ให้ลูกอดทนกลับไปดื่มที่บ้าน แต่ลูกก็ยืนยันว่า กระหายน�้าขอให้แม่ซื้อนม 
ให้หน่อย ฉันก็เลยตัดสินใจหยุดซื้อที่ร้านสะดวกซ้ือแถวน้ัน (เซเว่นอิเลเว่น)  
ในตอนนั้นพวกต่างก�าลังก็เดินดูของ ลูกก�าลังก้มหยิบขนมแล้วชูให้ดู ว่าจะซื้อ
อนันี ้และพลางท่ีมอืชขูนมขากเ็ดนิมาหาฉนั เพือ่ให้แม่ดใูกล้ๆ ว่าจะซือ้ขนมอนัน้ี  
อยู่ๆ ระเบิดก็ดังขึ้นมาทันที ตอนนั้นฉันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีบาดแผล ส่วนน้อง
เองก็อยู่ในท่าพับเพียบ ไฟในร้านดับหมด แล้วน้องก็บอกว่า 

‘แม่ดูขาหนูซิ’
ทั้งตกใจและกลัว เมื่อเห็นขาลูกขาดไปต่อหน้า ฉันก็นึกอะไรไม่ออก

นอกจากร้องสดุเสยีง ขอให้ใครสกัคนมาช่วยเหลอื แต่กไ็ม่มใีครช่วย ฉนัตดัสนิใจ 
อุม้น้องไปทีห่น้าร้าน ยนืตะโกนขอความช่วยเหลอืทีร่มิฟตุบาท ฉนัรออยูป่ระมาณ
สกัพกักม็กีูภั้ยมาแล้วบอกว่าน้องขาขาด ก็เลยโทรเรียกเรยีกรถพยาบาลผ่านวทิยุ
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สื่อสารให้มารับลูกเร็วๆ เพื่อพาไปส่งโรงพยาบาล เพราะลูกดูอาการหนัก  
(นะดา สาวิชัย)

จังหวะที่เดินเข้าไปในซุปเปอร์ศรีเมือง แค่ก้าวท่ี 5 เท่าน้ัน พี่สาวท่ีมา 
ด้วยกนักเ็รยีกฉนัให้เดนิกลบัมาก่อน เพราะเธอลมืซือ้นมผง จึงจะฝากเงินซือ้ของ
ให้เธอด้วย ไม่ทนัจะถงึรถมอเตอร์ไซด์ อยู่ๆ  กไ็ด้ยนิเสยีงระเบดิดงัขึน้ ด้วยความ
ตกใจฉนักร็บีวิง่ไปซ้อนมอร์เตอร์ไซต์ และสัง่ให้น้องสาวรบีออกรถทันท ีคดิอย่าง
เดียวคือ อยากกลับบ้านให้เร็วที่สุด 

แต่เมี่อขี่มาถึงถนนจะบังติกอ (อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) ก็เจอด่าน  
และเจ้าหน้าที่ได้โบกรถมอร์เตอร์ไซต์ให้หยุด และบอกกับฉันว่าสถานการณ์ 
ไม่ค่อยดีไม่ควรขี่รถไปตอนนี้ เจ้าหน้าที่คนนั้นให้เราหมอบลง และบอกให้ฉัน 
ทราบว่าฉนัถกูสะเก็ดระเบิด และตอนนัน้มชีาวบ้านละแวกนัน้เห็นฉนัได้รบับาด
เจ็บ ก็เปิดบ้านและบอกให้พวกเราเข้าไปหลบในบ้านก่อน เพราะตอนนั้นไฟดับ
ทั้งเมือง แผลที่ถูกสะเก็ดระเบิดเริ่มมีเลือดไหลมากขึ้น 

“รูส้กึแสบร้อน ตรงสข้ีางด้านซ้าย เสือ้ทีฉั่นใส่ทะลแุต่เป็นรอยเลก็ๆ และ
ถูกสะเก็ดระเบิดที่มือด้านซ้าย” (สารีฮะ สะมะนิ)

ลกูชายเล่าให้ฟังว่า วันเกดิเหตลุกูชายชวนเพ่ือนไปหาซือ้รองเท้าตามปกติ
ทีต่ลาดเปิดท้าย ขณะขีร่ถจกัรยานออกจากบ้านไปถงึป้ัมเอสโซ่ อยู่ๆ  กเ็กิดเสยีง
ดงัคล้ายระเบดิ แล้วไฟกด็บั ช่วงนัน้ผูค้นกแ็ตกตืน่ตกใจ เลยเลีย้วรถกลับทางเดมิ  
พอมาถึงร้านขายของช�าบริเวณที่เกิดเหตุ ก็เกิดระเบิดแถวน้ันพอด ี ตกใจมาก 
แล้วก็เป็นลมล้มพับตรงนั้นเลย พอตั้งสติได้สักพักก็พยายามติดต่อลูกชาย  
แต่โทรศัพท์ไม่มีใครรับสายเลย ติดต่อญาติๆ เพื่อจะสอบถามอาการและราย
ละเอียด ขอให้ช่วยไปดูแลลูกชายให้ด้วย เพราะตัวเองคงกลับไปดูลูกไม่ทัน  
(อับดุลเลาะ วานิ)
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นัดกับเพือ่นไว้ จะชวนกนัไปเทีย่วตลาดเปิดท้ายขายของ ในเมอืงปัตตานี 
แต่ในระหว่างทางก็เหน็ผูค้นก�าลงัวุน่วาย กม็เีสยีงพูดคยุกันว่า มีเหตรุะเบดิท่ีร้าน
สะดวกซือ้ 7-11 ในเมอืงปัตตาน ีจึงลังเลว่า จะไปต่อดหีรอืไม่ แต่ขีจ่กัรยานยนต์
ต่อจนถงึด่านทหาร แต่ด่านว่างเปล่าไม่มเีจ้าหน้าทีอ่ยูป่ระจ�าด่าน สกัพกักไ็ด้ยนิ
เสียงระเบิด 3-4 ลูก เลยหยุดรถและปรึกษากับเพื่อนว่าจะเอาอย่างไรดี ช่วงที่
หยุดรถเพื่อปรึกษากันนั้น อยู่ๆ ก็เกิดระเบิดใกล้ๆ ที่เราจอดรถอยู่ ขาผมชามาก
แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนระเบิด ระเบิดอยู่ห่างจากจุดที่รถจอดอยู่แค่ 2 เมตร

ผมและอิสมาแอ ที่มาด้วยกันโดนทั้งคู่ รู้สึกหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม 
เพราะเลือดออกเยอะ ตกใจกลัว ตอนท่ีโดนรู้สึกหูอื้อ และเจ็บบริเวณเท้าซ้าย 
ผมกับเพื่อนพากันไปหลบที่ร้านน�้าชาฝั่งตรงข้าม เพ่ือรอให้มีใครมาช่วยเหลือ  
รอนานประมาณ 30 นาที สักพักก็มีรถกู้ภัยที่ชาวบ้านเรียกให้มาช่วยเหลือผม
กับเพื่อน (มูฮัมหมัดซอฟี ตูฮา)

วนันัน้อยูใ่นบ้าน ทุกคนได้ยนิเสยีงระเบดิหลายครัง้ หลงัจากนัน้ไฟฟ้ากด็บั  
ผมกับภรรยาจึงเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ด้วยความอยากรู้ และหลานก็เห็น
เดก็ปอเนาะยนืคยุกนัทีฝ่ั่งตรงข้ามของบ้าน 4-5 คน ผมกเ็ลยตะโกนถามว่าระเบดิ
กี่ลูกแล้ว เด็กๆ ก็ตอบว่า 4-5 ลูกแล้ว

ขณะที่เด็กๆ ตอบผมมาว่า ระเบิดท�างานแล้ว 4-5 ลูก ทันใดนั้น  
ระเบิดลูกที่ 6 ก็ระเบิดทันที ในบริเวณที่ใกล้พอท่ีจะพลักทุกคนในบริเวณน้ัน  
ไปคนละทิศคนละทาง ระเบิดถูกวางไว้ที่เกาะกลางถนนและห่างจากตัวบ้าน
ประมาณ 10 เมตร “เด็กก็กระจัดกระจายกันไป ภรรยาก็กระเด็นไปเหมือนมี
คนมาจับเหวี่ยงไปเลย”

ผมก็นอนล้มอยู่ที่ข้างฟุตบาท ตามตัวมีบาดแผลและหัวเข่าด้านซ้ายฉีก 
เห็นเนื้อออกมา แผลกว้างประมาณ 6-7 นิ้ว เนื้อหายไปบางส่วน สักพักก็มีรถ
มารับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล หลานโดนหนักกว่า มีแผลฉกรรจ์ที่ขา
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ทั้งสองข้าง หมอส่ังให้อยู่โรงพยาบาลนานกว่า 6 เดือน ภรรยาโดนท่ีตาตุ่ม 
เล็กน้อย ส่วนผมก็ต้องนอนโรงพยาบาล กว่า 2 เดือน (สุเมธ ธรรมปิลันธร)

ฉนัซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ลกูชายจะไปหาหมอทีค่ลนีกิเพือ่ตรวจครรภ์ 
ซึง่ตอนนีก้�าลงัอุม้ท้องลกูคนล่าสดุของครอบครวั ตรวจเสรจ็ขากลบัแวะซือ้กบัข้าว
ที่ตลาดและจอดรถเซเว่นฯ เพื่อซื้อของกลับบ้าน พอขี่เลยเซเว่นอีเลเว่น  
ได้นิดเดียวก็เกิดเสียงดังตูม !!! ตกใจมาก ลูกชายขี่มอเตอร์ไซด์อยู่ตัวสั่น แต่ต้อง
ประคองรถไว้ให้ได้ เพราะแม่ซ้อนท้ายอยู่ข้างหลัง ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับ 
ผลกระทบอะไรจากแรงระเบดิ ไม่รูต้วัว่าโดนสะเกด็ระเบิด พอเริม่รู้สกึเจ็บท่ีหลงั 
ปากและกกหู รู้สึกกลัวมากๆ บอกให้ลูกจอดรถ รู้สึกแน่นท้องแล้วก็เป็นลม 
ล้มพับไปตรงนั้นเลย ไฟฟ้าดับหมดเลย ดีที่มีชาวบ้านเข้ามาช่วยประคอง  
ช่วยเช็ดเลือด และช่วยโทรหารถกู้ชีพให้มารับไปส่งโรงพยาบาล โชคดีมากท่ี 
ไปกับลูกชาย และลูกก็มีสติดีในการดูแลแม่ ลูกชายก็โทรบอกให้สามีไปรอที ่
โรงพยาบาลไม่ต้องมาที่เกิดเหตุ สักพักมีรถมารับ ลูกชายน่ังรถมาด้วยกันด้วย
ระหว่างทางลูกชายนั่งข้างๆ ท่องบทสวดมนต์ตลอดทางหวังให้ทุกคนอยู่รอด
ปลอดภัย โชคดีที่อย่างน้อยก็ไม่เกิดเหตุร้ายซ�้าซ้อนขึ้น (จุฑารัตน์ แซ่หวัง)

วันนั้นฉันไปซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นที่สาขาอาชีวะกับลูกชายสองคน  
คือน้องโบท (9 ปี)และน้องบาส (2 ปี) โดยตอนนั้นคนโตก�าลังซื้อน�้าอยู่ในร้าน
แต่คนเล็กเดินตามหลังฉันมาติด จังหวะที่ก้าวออกจากประตูเซเว่นได้ไม่ก่ีก้าว 
ระเบิดที่เขาวางไว้แล้ว ก็เกิดระเบิดขึ้น หลังจากนั้นไฟก็ดับ 

ทันทีท่ีต้ังสตไิด้ ฉันรูส้กึหอ้ืูอมากมแีผลทีข่าขวา หลงัและท้องไม่หนกัมาก 
แต่ก็พยายามกวาดสายตามองหาลูกเป็นอันดับแรก ซึ่งลูกคนโตยังอยู่ในร้าน  
แต่คนเล็กที่อยู่ใกล้ๆ กัน ถูกฝ้าเพดานของร้านหล่นใส่หัวน้องบาส คนอื่นๆ ที่ได้
รับบาดเจ็บก็ค่อยๆ ทยอยออกมา รถกู้ภัยมาถึงภายใน 10 นาที ล�าเลียงคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล (จรภร ทองเชื้อ)
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ผมเห็นกระเป๋าสีด�าใบใหญ่วางอยู่ในร้าน เด็กเข้ามาถามผมว่ากระเป๋า
อะไร ผมก็พูดติดตลกไปว่า กระเป๋าน่าจะมีระเบิดนะ แล้วผมก็เดินซื้อของต่อ 
พอจะไปจ่ายเงินก็ไม่เห็นพนักงานเซเว่นที่เคาเตอร์ เขาหนีทางหลังร้านไปแล้ว 
ผมก็เตรยีมจะหนีออกจากร้าน แต่พอหนัหลงัไม่เท่าไหร่ ระเบดิกท็�างานเสยีก่อน 
รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่สภาพก�าลังคลาน มีความรู้สึกเหมือนขาหายไปแล้ว โชคดีที ่
นึกได้ว่าในหนังเวลาเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาท�ายังไง ผมก็ใช้วิธีช่วยเหลือ 
ตัวเองจากในหนังที่ชอบดู อะไรที่ไม่รู้ก็สามารถเรียนรู้ได้จากในหนังเพราะหนัง
ได้จนิตนาการไว้แล้ว สักพกัไฟก็ดบั ก็เลยโทรศัพท์หาพีส่าว ประมาณครึง่ชัว่โมง
ก็มีรถมารับไปโรงพยาบาล ตอนที่กู้ภัยมาก็ให้เขาดูว่าขาขาดหรือเปล่า แต่ตอน
นั้นยังรู้สึกว่ายังกระดิกนิ้วได้ ก็เลยบอกให้เขาช่วยดามขาให้หน่อย เพราะดูจาก
หนังอีกนั้นแหละ (ชอบดูหนังเอ็กชั่น) ตอนนั้นรู้สึกกังวลต่างๆ นานา ว่าถ้าจะ
พิการขอตายดีกว่า เพราะถ้าบาดเจ็บก็ต้องพึ่งคนอ่ืน ท�างานก็ไม่ได้ พอรู้ว่า 
ขาไม่ขาด ตอนน้ีกอ็ยากรกัษาให้หายให้เรว็ทีส่ดุเพือ่จะได้ไปกลบัท�างาน (กมัพล 
ชุติวัฒนธาดา)

วันเกิดเหตุผมก็ออกจากบ้านตามปกติเพื่อจะไปหาเพื่อนไปกินน�้าชา 
ร้านปันนะ ตรงข้ามเซเว่นมะกรดู รอบแรกก็ขีร่ถจักรยายนต์ออกไปแล้วประมาณ 
6 โมงเย็น พอประมาณเกือบๆ 1 ทุ่ม ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอีก พอขี่ไปได้
ครึ่งทางก็ได้ยินสียงระเบิด ก็คิดว่าเป็นรอบนอกเมือง เลยขี่รถมอเตอร์ไซด์ออก
ไปอกี พอจะผ่านเซเว่นมะกรดูก็เกิดระเบิดเลย รถจกัรยานยนต์กล้็ม รูส้กึสะเกด็
เฉียดท่ีขาทะลุโดนรถเป็นรู และโดนที่ศีรษะ ผมก็ล้มแล้วเห็นเลือดมากก็เลย 
นอนอยูต่รงนัน้คนเดียวไม่ได้หนไีปไหน คนกินน�า้ชาหนไีปอยูอ่กีฝ่ังไม่นานไฟดบั
ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาเรื่อยๆ 3-4 ลูก รถฉุกเฉินก็มาพาไปโรงพยาบาล  
ทีโ่รงพยาบาลมสีภาพทีวุ่น่วายมาก คนเยอะแยะ หมอดแูผลผมและท�าแผลเสรจ็
ก็ให้กลับบ้านเลยไปรักษาตัวที่บ้าน หมอให้ยาแก้ปวดไปทาน พี่ชายมารับกลับ
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บ้านประมาณเกือบเทีย่งคนื ตอนอยูโ่รงพยาบาลมนัีกข่าวกับต�ารวจมาสมัภาษณ์ 
ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ช่วยอะไร (ก้องเกียรติ จินดามณี)

ผมได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากร้านน�้าชา ที่ผมท�างานอยู่ 
ผมชะโงกมองไปยงัป้ัมน�า้มนัเอสโซ่หลงัจากเสยีงระเบดิดงัข้ึนเสีย้ววนิาที ทนัใดนัน้ 
ระเบิดลูกที่สองก็ดังข้ึนที่เกาะกลางถนนเยื้องร้านน�้าชาท่ีผมยืนอยู่ ต่อมาผม
สังเกตเห็นมีวัตถุสีด�าขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือที่ฟุตบาทหน้าร้าน ในใจผมคิดว่า
ต้องเป็นระเบิด ผมจึงตัดสินใจผลักผู้หญิงที่ยืนซื้อโรตีใกล้ๆ ผม ซึ่งเป็นจังหวะ
เดยีวกนักบัเสยีงระเบดิดงัขึน้ต่อหน้า ผมก้มดเูสือ้สดี�าทีผ่มใส่ในวนันัน้ พร้อมเอา
มือแตะที่หน้าอกรู้สึกเปียกชุ่ม พร้อมๆ กับอาการแน่นหน้าอก จังหวะท่ีผม 
จะก้าวเท้าเพือ่หนัไปในร้าน ผมก็ล้มลงและหมดสต ิแบโอ๊ะคนในหมู่บ้านพยายาม
เรียกผมให้ฟื้น พร้อมๆ กับกล่าวค�าว่า อัลเลาะฮฺข้างหูผม เพื่อผมได้ยินค�าว่า  
“อัลเลาะฮฺ” ผมพยายามลืมตาขึ้นและกลับมามีสติอีกครั้ง (อนุพงศ์ สูดี)

เราก�าลังจะท�าธุระที่โรงพยาบาลปัตตานี ขณะนั่งรถไประหว่างทางจาก
บ้านถึงแหลมนก ฉันก็ได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้น แต่รถโชเล่ที่ฉันนั่งก็ยัง 
ไปต่อ จนเราขี่มาถึงหมู่บ้านปากาปันยัง ชาวบ้านละแวกนั้นพยายามโบกมือ 
ไม่ให้ไป บอกพวกเราว่าอย่าไปเลย ข้างหน้ามีระเบิด เขาระเบิดที่ปั้มเอสโซ่  
พวกเราจงึจอดรถอยู่ห่างจากจุดเกิดเหต ุ300 เมตร พวกเราทีเ่ดนิทางมาด้วยกนั 
5-6 คน ตัดสินใจหยุดรถและแวะจอดที่หน้าร้านน�้าชาใกล้ๆ นั้นทันที แต่ขณะ
หยุดพัก อยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดังมากไม่ไกลจากที่พวกเราจอดรถอยู่ แรงอัดระเบิด
มาถึงที่ๆ ที่พวกเรายืนอยู่ แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกระเบิด แต่สักพักรู้สึกแสบร้อน  
ที่แขนด้านซ้าย มีเนื้อหลุดออก (รอมือละ มาหะ)



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

29

       โกลาหล

            ในเซเว่นฯ 

ในวนัเกิดเหตเุป็นช่วงหลงัละหมาดมัฆรบิ พนกังานท่ี เซเว่นอเีลเว่น สาขา
นาเกลอื ได้โทรศพัท์มาหาผมเพือ่ให้ผมน�าเหรยีญบาทไปให้ เมือ่ผมขีร่ถมอเตอร์
ไซต์ไปถึงที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นก็เข้าไปเคลียร์เงินกับพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์  
เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงได้เดินไปเช็คสินค้าขาดเหลืออะไรบ้าง เพื่อส่ังสินค้า 
เพิ่มเติม ไม่กี่วินาทีที่เดินไปถึงชั้นวางสินค้า ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น หลังเสียง
ระเบิดดังขึ้น ไฟก็ดับ 

ตอนน้ันนึกว่าอยูใ่นฝัน ผมอ้ึง นิง่อยูกั่บที ่เมือ่ได้สตกิไ็ด้ยนิเสยีงคนกรดีร้อง  
และเห็นลูกค้าประมาณ 7-8 คน พนักงานเซเว่นอีเลเว่นอีกคนหนึ่ง จึงพยายาม
ตะโกนให้ลูกค้าเข้าไปหลบข้างหลังร้าน 

จากนั้นผู้ช่วยผู้จัดการจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังปอเต็กตึ๊งเพื่อให้มารับ 
ผูบ้าดเจบ็ไปส่งโรงพยาบาล เมือ่ผมส�ารวจร่างกายตวัเองกพ็บว่าผมถกูสะเกด็ระเบดิ 
ทีศ่รีษะ หมอได้ท�าการเยบ็แผล 2 เขม็ และทีด้่านหลงัมอืเยบ็อกี 3 เขม็ หลงัจาก
ท�าแผลทีโ่รงพยาบาลเสรจ็ ผมกโ็ทรศพัท์ติดต่อเพือ่นให้ขีร่ถมอเตอร์ไซต์ของผม
มาพาผมกลับไปที่บ้าน (ฮัมดี บากา)

มีเสียงลูกค้าตะโกนเรียกภรรยาของเขาที่ก�าลังยืนรอเพื่อจะจ่ายเงินท่ี
แคชเชียร์ ว่า “ออกจากร้านเร็วๆ รีบๆ หน่อย ออกจากเซเว่นฯ เร็วๆ” หลังจาก
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ได้ยินเสียงระเบิดจากข้างนอก ไม่ทราบว่าระเบิดที่ไหน ระหว่างท่ีงงๆ กันอยู่ 
ตอนนัน้ อยู่ๆ  คนร้ายน�าระเบดิมาวางตรงกลางชัน้วางสนิค้าม่าม่า คนร้ายเป็นชาย  
ใส่กางเกง 3 ส่วน มีผ้าปิดตา กล้องวงจรปิดมองไม่เห็นคนร้าย (ริดวาน)

ผมอยู่ห่างจากระเบิดประมาณ 1 เมตร ก่อนหน้าน้ันก็ได้ยินข่าวลือว่า 
เขาจะระเบิดที่เซเว่น แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร จนมาถึงวันเกิดเหตุเห็นกระเป๋าสีด�า
วางอยู ่มไีฟกะพรบิทีก่ระเป๋าด้วย ลกูค้าเรียกผมให้ไปด ูพอไปด ูกไ็ม่เหน็ไฟกะพรบิ  
สักพักก็ระเบิด (ไซฟูลอัสมี หะยีเตะ)

ช่วงนั้นลูกค้าเยอะเหมือนกัน เข้ามาทันเห็นลูกค้าท�าตัวแปลกๆ และลืม
ของไว้ในร้าน เลยพยายามไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด แต่ไม่เห็นหน้าคนท่ีลืม
ของไว้ สักพักเหมือนลูกค้าจะรู้และทยอยกันหนีออกมาจากร้าน แต่เหลือลูกค้า
คนเดยีวอยูห่น้าร้านซึง่เขาเสยีชวีติเพราะถกูสะเกด็ระเบดิ ภายในร้านมพีนกังาน
อีก 7 คน ส่วนฉันอยู่ที่เคาน์เตอร์พร้อมกับพนักงานอีก 3 คน จุดที่เกิดระเบิด
ตรงกับเสากลางของร้านที่มีชั้นวางของกั้นไว้พอดี พนักงานคนอื่นๆ เขาหมอบ
กัน แต่ฉันก�าลังดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหาภาพคนที่ลืมของในร้านจึงไม่ทัน
หมอบเลยได้รบับาดเจ็บ ส่วนคนอ่ืนๆ ไม่ได้โดนสะเกด็ระเบดิ (ดารเีสาะ เจะเยง็) 

มีแบที่ดูดบุหรี่หน้าร้านคนหนึ่งเห็นว่ามีคนเอาของมาวางไว้ แล้วก็เดิน
จากไป ก็มกีารคยุกันว่าน่าสงสยั มีผูช้ายคนหนึง่บอกให้ฉันหมอบกเ็ลยหมอบลง 
แล้วก็ระเบิดโดยไม่รู้ตัว ตอนนั้นรู้สึกหูอื้อ (แวอิบรอเฮม แวบือรา) 

ผมขับรถ-ส่งของ-ยกของคนเดียวทุกเย็น วันน้ันเข้าเซเว่นฯ แถวตลาด 
ก่อนเสร็จก็ไปท่ีเซเว่นมะกรูด วันที่เกิดระเบิดก�าลังยกของอยู่ที่เซเว่นอาชีวะ  
ซึง่ปกตจิะไปเซเว่นนีก่้อนและค่อยไปยกของสาขาอ่ืนๆ วันน้ันเป็นจังหวะเดนิเข้า
ประตู ตอนนั้นไม่เห็นความผิดปกติหรือสิ่งแปลกอะไรเลย แต่เมื่อเข้าไปในร้าน
ระเบิดก็ท�างานพอดี 
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“นึกว่าระเบิดอยู่หลังเคาน์เตอร์ เพราะผมไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติ”
ผมล้มลง ไฟกด็บั สิง่แรกทีค่ดิได้ตอนนัน้คอืหาประตจูะหน ีไม่ได้ยนิเสยีง

ร้อง ไม่เห็นใครหรอก จังหวะนั้นต่างคนต่างเอาตัวรอด ผมเห็นหนุ่มวัยรุ่นที่เจ็บ 
ส่วนผมวิ่งไปหลบข้างรถประมาณ 10-15 นาที กว่ารถโรงพยาบาลจะมา  
ตอนนั้นผมรู้สึกแสบและร้อนมาก เด็กที่ร้านที่รู้จักผมก็ช่วยโทรหาท่ีบ้านให้ว่า 
ผมถูกระเบิด (สว่าง ชัยกิจ) 

รู ้สึกหูอื้อมาก ผมคิดว่าไม่ได้โดนอะไร เห็นเพื่อนวิ่งไปหลบข้างหลัง  
กพ็ยายามจะลุกขึน้ว่ิงด้วย แต่ของบนชัน้หล่นทบัขา ท�าให้วิง่ไม่ได้ พยายามตะกยุ
ตะกายออกจากกองข้าวของทีท่บัขา แล้วกว่ิ็งไปเปิดประตหูลงั แต่พอผลกัประตู
ก็ล้ม ตอนน้ันรูสึ้กเจบ็ทีต่วั ใบหน้าและขามาก กว่าจะมีคนมาช่วยพาส่งโรงพยาบาล 
ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมง (ไซฟูลอัสมี หะยีเตะ)

วันนั้นพี่หลายคนมีอาการแปลกๆ รู้สึกไม่อยากท�างาน ขี้เกียจและพี ่
ผูจั้ดการรูส้กึเบือ่อาหาร ตอนหลังมฆัรบิฉันนัง่กินข้าวกบัพีอ่ยูห่ลงัร้าน อยู่ๆ  กไ็ด้
ยินเสียงระเบิด โชคดีที่ระเบิดพุ่งออกไปทางถนน ไม่ได้พุ่งมาทางหลังร้านและ
หลังร้านก็มีผนังกั้นอยู่ พอเสียงระเบิดขึ้นทุกคนก็หนีกัน ฝ้าเพดานร้านเสียหาย 
ตกใจกลวัมาก ฉนักลวัจนร้องไห้เกาะทีแ่ขนคนทีอ่ยูใ่กล้กนัไว้แน่น รองเท้ากห็ลดุ 
ขาก็เจ็บ หูก็อื้อ 

แต่ร้านได้รบัความเสยีหาย ข้าวของเสยีหาย ภายในร้านเป็นหลมุจากแรง
ระเบิดด้วย หลังจากนัน้พวกเรากต้็องช่วยกันท�าความสะอาด จดัร้านเพราะร้าน
เสียหาย เดือนนั้นจึงไม่ได้ท�างาน ก็ไม่ได้เงินเดือน ถ้าไม่ท�าก็ต้องลาออก ช่วงที่
เซเว่นอาชวีะก�าลงัซ่อมแซม พนกังานก็ต้องก็ย้ายไปท�าทีเ่ซเว่นหนองจกิ แทนไป
ก่อนประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็กลับมาท�าต่อที่สาขาอาชีวะอีก 1 เดือน  
ก็ออกมาเรียนต่อ 
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นกึถงึเหตกุารณ์คราวนัน้ยงัรูส้กึกลวัและผวาไม่หาย ไม่กล้าเข้าร้านหลาย
สปัดาห์ ถงึตอนน้ียงักลวั แต่ดข้ึีนบ้างแล้ว บางร้านทีม่คีนเสยีชวิีตจากเหตกุารณ์
ดังกล่าวก็ไม่เข้าอีกเลย เวลาผ่านหน้าร้านเซเว่นหัวใจจะเต้นแรง ไม่ยืนเล่น 
หน้าร้านเด็ดขาดเลย เวลาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านก็จะขี่ห่างๆ ร้าน พยายามหา
กิจกรรมอ่ืนท�า เพือ่หลกีเลีย่งการคดิถงึเหตกุารณ์ได้ยนิเสยีงดงัจะสะดุ้งตืน่ ตกใจ  
เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ 1 เดือน ประตูปิดเสียงดังก็ตกใจ อาทิตย์แรกก็หลับ 
แต่เสียงดังก็จะตกใจและสะดุ้ง

“พ่อเม่ไม่อยากให้ไปท�างาน แต่ก็ต้องไปเพราะต้องใช้เงินเรียน”  
(รอบียะห์ เจะเตะ) 
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            สูญเสีย...

       ตลอดกาล

ลูกยังอยู่ที่โรงเรียนสอนอัลกุรอาน จึงรีบไปรับลูกๆ ก่อน สามีก็ถามฉัน
แล้วคืนนั้น ว่าจะกลับบ้านที่ดอนรักอีกหรือไม่ แต่ฉันก็ยังยืนยันว่าจะกลับบ้าน 
แต่ไปด้วยกันด้วยมอเตอร์ไซด์คันเดียวกัน และฉันก็เลือกที่จะฝากลูกสองคน 
ไว้กับแม่ ที่ ต�าบลปากน�้าในเมืองและพาอีกสองคนกลับไปด้วยกัน ซึ่งมีอิลฟาน
นั่งหน้าสุด และอิลฮัม พี่ชายของอิลฟานอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่ 

แต่ก่อนจะกลบับ้าน เพือ่นคนหนึง่ได้โทรเตอืนให้เลีย่งเส้นทางสาย ม.อ.1 
จงึตดัสินใจเลือกใช้ทางเส้นถนนมะกรดูแทน โดยลกูคนสดุท้อง (อลิฟาน) ขึน้อยู่
หน้าคนขี่ และอีกคนซ้อนท้ายอยู่กับฉันข้างหลัง 

ฉันจ�าได้ว่า ระหว่างขี่ไป ใจก็ระแวงไปด้วย เพราะไฟดับท้ังเมือง อยู่ๆ 
กไ็ด้ยนิเสียงระเบิด ตอนแรกฉนัเข้าใจว่าสามขีีร่ถชนเสาไฟฟ้า ลกูคนเลก็ของฉนั
อยูห่น้าสุด เสาไฟต้นทีโ่ดนระเบดิล้มลงทบัอลิฟานลกูฉนัพอด ีตอนนัน้ยงัไม่ทราบ
ว่าอิลฟานเป็นอย่างไร

“อินนาลิลลาฮฺ วาอินนาอิลัยฮิรอญีอูน”
แค่นางพยาบาลเดนิมาถามฉนัว่า เดก็ชายทีห่มอช่วยชวีติอยูเ่มือ่หวัค�า่คอื

ลูกฉันหรือเปล่า ระหว่างเดินตามพยาบาลเข้าไปในห้องฉุกเฉิน ฉันก็คิดไว้แล้ว
ว่าลูกคงไม่รอดแล้ว (รอฮีหม๊ะ สิเดะ)

1 ถนนเส้นตัดผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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เป็นประจ�าของน้องออม ที่เขาจะต้องแวะร้านเพื่อซ้ือขนมฝากให้น้อง  
แต่วนันัน้กไ็ม่คาดคิดว่าจะเป็นวนัสดุท้ายของน้องออม ซึง่ในวนัเกดิเหตนุ้องออม
ขี่รถมอเตอร์ไซต์เพื่อไปพบเพื่อนในอ�าเภอเมืองและแวะซื้อขนมให้น้องชาย 
ก่อนกลับบ้าน ขณะที่เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ แรงระเบิดท�าให้น้องออม
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 

“ในงานศพของน้องออมกม็มุีสลมิมาร่วมงานด้วย เพราะถอืว่าเป็นเพือ่น
กนั ในงานศพเพือ่นๆ ของน้องออมร่วมกนัสวมเสือ้เพือ่ไว้อาลยัให้กบัน้องออม”

“ออมจะตั้งใจเรียนให้จบ จะได้พาแม่ออกไปจากที่นี่ ที่นี่มันอันตราย  
ออมกลัวระเบิดมากเลยแม่ ออมไม่อยากอยู่สามจังหวัดเลยแม่”

ลูกชายเคยพูดกับแม่ว่า สักวันต้องย้ายไปอยู่ในที่ๆ สงบกว่านี้ น้องเรียน
จบชัน้มธัยมตอนปลายจากโรงเรยีนเดชะปัตนยานกุลู จงัหวดัปัตตาน ีและก�าลงั
จะได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามความใฝ่ฝันว่า ลูกจะเป็นต�ารวจให้แม่ได้ชื่นชม ก�าลังจะไปปฐมนิเทศน์ 
ในฐานะนกัศกึษาใหม่ของสถาบนัในอีก 19 วันข้างหน้า และได้จ่ายค่าลงทะเบยีน
เรียนไปแล้ว 7000 บาท ความฝันของแม่ที่จะพึ่งลูก ลูกจะพาแม่ออกไปจากที่นี่
ก็หมดไป (แม่น้องออม) 

แม่ก�าลงัเดนิทางกลบัจากการขายของในกฟิชอ็ป และให้น้องสาวเฝ้าร้าน
คนเดียว ในระหว่างขี่มอเตอร์ไซด์กลับได้ไม่เท่าไหร่ ก็ได้ยินเสียงระเบิดสองลูก 
แม่ก็กลับรถมุ่งหน้าไปยังร้าน เพราะเป็นห่วงน้องสาวที่ก�าลังเฝ้าร้านอยู่ แม่ขี่ 
มอเตอร์ไซด์ผ่านหน้าเซเว่นสาขาที่ 2 ถนนเจริญประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่าเซเว่น 
กลางถนนสาย มอ. ไม่ทนัจะขีพ้่นหน้าร้านระเบดิกท็�างาน ตอนนัน้ผมโทรหาแม่
ไม่ติดแล้ว น้องสาวเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นเห็นว่ามีคนนอนกลางถนน หลังจาก
ระเบิดได้สิ้นเสียงลง แต่ไม่รู้ว่าเป็นแม่ตัวเอง ตอนที่ผมไปถึงก็เห็นคนนอนคว�่า
หน้าอยู่กลางถนนหน้าเซเว่นฯ 
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เวลาประมาณ 8 โมงเช้า ครอบครัวก็ไปรับศพแม่กลับมาประกอบพิธ ี
ทางศาสนาอิสลาม ตอนนั้นน�้าก็ไม่ไหล ไฟก็ดับ ครอบครัวก็ต้องหาน�้าดื่มขวด
แถวรสูะมแิลเพือ่มาอาบน�า้ศพแม่ตามพธิกีรรม ได้มาประมาณ 20 กว่าขวดกย็งั
ไม่พอส�าหรับอาบน�้าศพ ก็เลยไปเติมน�้าจากเพื่อนบ้านถึงจะพอส�าหรับอาบน�้า
ศพแม่ กว่าจะฝังศพได้ก็นานมาก โดยฝังศพทีก่โูบร์โตะอาเยาะ ต�าบลจาบังตกิอ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพราะสมาชิกครอบครัวฝังศพที่นั่นทุกคน กว่าไฟ
และน�้าจะไหลก็ประมาณบ่าย 3 โมง

“สิ่งที่ผมเสียใจมากกว่าคือ การโพสต์รูปแม่ในเฟสบุ๊ค ที่ไม่เซนเซอร์เลย 
ซึ่งไปอ่านคอมเม้นท์แล้วเสียใจมาก เพราะเขาพูดแค่ว่า คนตายเหรอ น่ากลัวจัง 
ซ่ึงไม่มีอาการจะแสดงความเสียใจให้แม่ผมเลย ผมเสียใจที่เขามาพูดถึงแม่ผม 
ทีจ่ากไปแล้วเหมอืนไม่ให้เกยีรตแิบบนัน้ ไม่อยากให้เกดิกบัคนอ่ืน คนทีเ่สยีชวีติ
ไปแล้วมาลงในเฟสเพื่ออะไร เมื่อมีค�าพูดไม่ดีมาวิจารณ์ศพก็ครอบครัวก็ 
ไม่สบายใจ ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก ผมรู้ว่าเจ็บปวดยังไง” 
(อาลีฟ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์)



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

36

ณ โรงพยาบาล

               ปัตตานี

เวลาเกือบจะทุ่มครึ่งน้องบาสถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานี แต่ต่อมา
หมอได้ส่งตัวน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลยะลา เพราะฝ้าตกใส่ศรีษะน้องบาส 
ท�าให้กะโหลกร้าว มีเศษกระจกติดอยู่ที่เยื่อหุ้มสมอง และมีแผลฉกรรจ์ท่ีแขน
และขา อาการหนักกว่าทุกคนที่มาด้วยกัน โดยมีฉันติดตามไปดูแลน้องบาสเอง 
และสามดีูแลลกูคนโตอยูท่ี่ปัตตาน ีเพราะน้องโบทแม้จะไม่เจบ็หนัก แต่กม็แีผล
บริเวณทางซีกขวาอยู่

ครอบครัวทราบข่าวก็ตกใจแต่ก็ไม่กล้ามาหาในทันที เนื่องจากอยู่ไกล 
เพราะบ้านพี่อยู ่ปะนาเระ ส่วนสามีในคืนเกิดเหตุอยู ่ท่ีบ้านเช่าท่ีอาเนาะรู  
ตอนโทรไปบอกก็ตกใจ สามีจงึมาอยู่ดูแลน้องโบท ส่วนครอบครัวทางปะนะเระ 
ตามมาเยี่ยมในเช้ารุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลยะลา โดยหมอสั่งให้น้องบาสรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาลยะลาประมาณ 23 วัน (ตั้งแต่วันที่ 24-5-57 ถึงวันที่ 16-6-57) 
(จรภร ทองเชื้อ)

เมือ่เสยีงระเบดิสงบลงฉนักซ้็อนท้ายมอเตอร์ไซต์ทีซ่ไูฮลา ไปทางโรงอ่าง 
เพือ่ไปโรงพยาบาลปัตตาน ีในระหว่างเดินทางเหน็ล้อรถถูกเผาในถังขยะ จงึเล่ียง
เส้นทางนี้ โดยกลับรถไปอีกทางหนึ่งมุ่งหน้าไปโรงพยาบาล เมื่อถึงโรงพยาบาล
หน้าห้องฉุกเฉินฉันได้เบอร์ที่ 40 เพื่อรอหมอเรียกตรวจ ระหว่างรอคิวเพื่อให้
หมอตรวจอาการ เห็นสภาพของคนอื่นๆ ที่ถูกระเบิดสภาพแย่กว่าฉันมาก  
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บ้างก็ขาขาด บ้างก็เลือดอาบหน้า มีทั้งเด็กและผู้หญิง เมื่อหมอท�าแผลเสร็จ  
ฉันก็กลับบ้านในคืนนั้นเลย กลับไปก็นอนไม่หลับนึกถึงแต่ภาพระเบิดที่เพ่ิง 
เกิดขึ้นกับฉัน ก่อนกลับหมอสั่งยาแก้อักเสบให้กินเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้ล้าง
แผลเองที่บ้านจนแผลหายดี แต่อาการหวาดผวายังมีอยู่ (สารีฮะ สะมะนิ)

ฉันมาฟื้นได้สติที่โรงพยาบาล พยายามตามหาลูกชายวัย 5 ขวบที่มา 
ด้วยกนัว่าไปไหน พยาบาลบอกแค่ว่า ตอนนีอ้ยูใ่นการดแูลของหมอในห้องฉกุเฉนิ 
เนือ่งจากอลิฟานของเธอต้องได้รบัการช่วยหายใจ ฉนัจงึสบายใจหลงัได้ค�าตอบ
ว่าลกูชายอกีคนอยูไ่หน ไม่ทนัไร นางพยาบาลคนเดมิกว็ิง่มาหาฉนั เพือ่ขอให้ไป
ยนืยนัว่า ลกูชายทีต่ามหาคอืคนนีห้รอืเปล่า เมือ่เข้าไปในห้องฉกุเฉนิ ปรากฏว่า 
เป็นลกูชายของฉนัจรงิ อลิฟานเสยีชวีติแล้ว จริงๆ แล้วฉนักท็�าใจตัง้แต่แรกแล้ว 
ลูกคนเล็กจากไปแล้ว แต่อีกคนที่มาด้วยกันก็เริ่มบ่นๆ ว่าเจ็บตลอด ทั้งๆ ที่ไม่มี
แผลภายนอกเลย ฉันสงสารลูกก็พยายามขอร้องให้หมอตรวจลูกชายคนนี้ที่บ่น
เจ็บหลายครั้งแล้ว แต่ด้วยคืนนั้นมีคนไข้จ�านวนเยอะมาก อิลฮัมจึงไม่ถูกตรวจ
ในทนัที แต่สกัพกัอิลฮัมก็อาเจียนเป็นเลือดออกมา จงึรบีให้หมอดอูาการ ปรากฏ
ว่า ลูกชายกระดูกร้าวต้องเข้าเฝือก ส่วนสามอีาการหนกั อยูใ่นห้องไอซยี ูจะต้อง
ได้รับการผ่าบริเวณหน้าท้อง เนื่องจากอวัยวะภายในช่องท้อง อย่างล�าไส้ใหญ่ 
ล�าไส้เล็ก ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หมอต้องท�าการผ่าตัดเพื่อรักษาในห้อง
ไอ ซี ยู และฟื้นได้สติในวันที่ 4-5 ของการรักษาตัว

หมออนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ แต่อาการข้างเคียงจากการ
ใส่ท่อผ่านทางเดินอาหารในขณะรักษาตัว ท�าให้สามีเสียงแหบหลายวัน แต่เมื่อ
ไปตามหมอนัดในวันที่ 10 พ.ย. 57 ปรากฏว่า เสียงกลับมาระดับหนึ่งแล้ว จึง
ไม่ต้องผ่าตัดเส้นเสียงเพือ่รกัษาอีกต่อไป แต่ไม่สามารถพดูเสยีงดงัหรอืพดูนานๆ 
ได้ เพราะจะมีอาการเหนื่อย หอบ และยังมีอาการปวดจากแผลผ่าตัดอยู่บ้าง 
ส่วนฉนัเอง หลังเหตกุารณ์กม็อีาการเจ็บตรงโคนขาอ่อน ท�าให้เดนิไม่ค่อยสะดวก 
เกือบ 2-3 สัปดาห์ (รอฮีหม๊ะ สิเดะ)
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หมอระบุว่าฉันมีอาการสาหัสขั้นที่ 5 ต้องผ่าตัดตรงหน้าท้อง เพราะตับ
ฉกีขาด และสามขีองฉันโดนสะเก็ดระเบิดบรเิวณน่องข้างซ้ายอาการสาหสัขัน้ 2 
ส่วนลูกสาวนั้นบาดเจ็บไม่มาก หมอสรุปว่าสุขภาพทางกายปลอดภัยดี พอลูก
กลับถึงบ้านถึงรู ้ว่าลูกสาวคนโตมีเลือดไหลเยอะมากบริเวณหู จึงพาไปส่ง 
โรงพยาบาลอกีครัง้ และถงึแม้ทกุคนจะอยูท่ีโ่รงพยาบาล แต่พ่อแม่ลกูทัง้สามคน
ต้องถูกแยกรักษาตัว ฉันจึงไม่รู้เลยว่าสามีและลูกอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน 
ล�าพังตัวฉันเองก็เอาตัวแทบไม่รอ ดแต่ก็รอดตายได้ราวปาฏิหาริย์ ฉันเจ็บแผล
มากจนหมอต้องให้ยาและฉีดยาเพื่อให้นอนหลับ ในตอนนั้นฉันแทบไม่ได้คิด
อะไรมากเลย คิดถึงแต่อัลลอฮฺ (พระเจ้า) เพียงอย่างเดียว (มารีแย มะเซ็ง)

วันนั้นใส่เสื้อยืดสีเขียว แต่เลือดที่ไหลไม่หยุดท�าให้เสื้อกลายเป็นสีเขียว
แก่ เพราะนัง่รอคิวนานมาก เพราะคนไข้อืน่ๆ ก็เยอะ พอหมอเรยีกเข้าห้องผ่าตดั
ก็ฉีดยาชา ยาสลบ พอฤทธิ์ยาหมด ผมถึงรู้สึกว่าเจ็บปวดและแสบแผลมาก  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข็นรถไปที่ห้องพักฟื้น โดยหมอสั่งให้พักรักษาตัวที ่
โรงพยาบาลเป็นเวลา 13 วัน (มูฮ�าหมัด การี)

ลูกร้องไห้ตลอดเวลา ก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้ลูกเป็นอะไรมากเลย สักพัก..
เมื่อหมอท�าแผลลูกเสร็จ หมอก็ออกมาคุยกับฉันข้างนอกห้องฉุกเฉินว่า 

“ตอนนี้ลูกของคุณแม่พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่คุณแม่พร้อมที่จะ 
รับสภาพของลูกหรือยัง”

ฉันก็นึกสภาพจากค�าพูดของหมอไม่ออก แต่เมื่อเขาไปดูข้างในห้อง  
เห็นภาพลูกสาวที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้ ท�าเอาฉันถึงกับเข่าอ่อนแทบทรุดลงไป 
เพราะเห็นสายอะไรระโยงระยางผูกพันลูกเยอะแยะ ฉันก็ได้แต่ท�าใจยอมรับ
สภาพกับสิ่งที่ตัวเองเจอ ดีที่มีสามีกับหมอก็คอยปลอบไม่ให้ทุกข์ใจกว่านี้ จริงๆ 
แล้วฉันเองก็ท�าใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าลูกคงถูกตัดขา ฉันรู้สึกสงสารลูกจับใจ  
ไม่คิดว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ฉันยังรู้สึกผิดที่เป็นคนพาลูก
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ออกไปด้วยในคืนนั้น แม้พยายามคิดว่านี้คือบททดสอบจากอัลลอฮ์ แต่ฉันก ็
ไม่อาจบังคบัน�า้ตาไม่ให้ไหลได้ เพราะฉนัรูส้กึมาตลอดว่า ท่ีลกูเป็นแบบนีเ้พราะ
ฉันเป็นต้นเหตุ (นะดา สาวิชัย)

ลูกชายถูกแยกไปท�าแผลเล็กน้อยและไม่ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด 
จนกลับถึงบ้านจึงรู้ว่ามีเศษกระจกอยู่ในจมูกด้วย 2 ชิ้น แต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก 
ใช้เวลารักษาอยู่ 2 สัปดาห์ แผลจึงหายเป็นปกติ และโชคดีที่ฉันเองก็ไม่ได้เป็น
อะไรมากและส�าคัญคือลูกในท้องก็ปลอดภัย แต่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ประมาณ 2 สัปดาห์ (จุฑารัตน์ แซ่หวัง)

นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 9 วัน หมอสั่งให้พักที่รักษาตัว 
ที่ตึกอยุรกรรมชาย แขนซ้ายเย็บไป 14 เข็มและต้องให้น�้าเกลือ 1 วัน ตอนนั้น
รู้สึกว่าแขน น้ิวนางกับนิ้วก้อยชาไปหมด แม้หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ แต ่
บาดแผลอืน่ๆ ยังคงต้องพึง่โรงพยาบาลสุขภาพต�าบลหรืออนามัยล้างให้ 3-4 คร้ัง 
หรือไม่ก็ไปล้างที่โรงพยาบาล ต้องทานยาของโรงพยาบาล แต่ส�าหรับบาดแผล
ที่แขนฉันใช้วิธีการรักษาด้วยยาหมอบ้าน แถวต�าบลน่าประดู่ (รอมือละ มาหะ)

ผมต้องอยูใ่นห้อง ICU ถงึ 10 วนั และผมต้องพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล
นานหนึ่งเดือน ผมออกจากโรงพยาบาล วันที่ 26 มิถุนายน 2557เพราะปอด
ด้านซ้ายฉกีขาด จากการถกูสะเกด็ระเบดิ หลงัการผ่าตดัผมยงัคงหายใจไม่สะดวก 
จ�าได้ว่าต้องหายใจทางปาก ต้องใช้ยาดมตลอดเวลา ระหว่างท่ีพักรักษาตัว  
ในใจก็ตัง้ค�าถามว่าท�าไมร้านน�า้ชาจงึตกเป็นเป้าหมาย ท�าไมเจาะจงมาทีร้่านน�า้ชา 
ทีผ่มท�างาน ผมรูส้กึโกรธและแค้นคนวางระเบดิมาก แต่เม่ือไม่รูว่้าใครเป็นคนท�า  
ผมจึงไม่รู้ว่าจะโกรธและแค้นใคร (อนุพงศ์ สูดี)

สะเกด็ระเบดิโดนเข้าทีข่าทัง้สองข้าง ช่วงแรกจะรูส้กึชาไปหมดเพราะตวั
เองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมาก หมอสั่งให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 5 เดือนกว่า 
ผมนอนยู่บนเตียง 3 เดือนขยับตัวไม่ได้เลย โรงพยาบาลก็ดูแลดี เอาใจใส่  
แต่ปกติก็เป็นคนที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมาก บางทีก็นานเป็นเดือนจากอุบัติเหตุ 
(ก้องเกียรติ จินดามณี)
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เกือบสามทุ่ม รถกู้ชีพสันติปัตตานีก็มาถึง มารับคนเจ็บและศพแม่ไป 
โรงพยาบาลปัตตานี หมอใช้เวลาในการชันสูตรศพและแต่งศพแม่นาน 
เพราะสภาพศพแม่ค่อนข้างหนัก คือแขนซ้ายขาด หัวใจฉีกขาด หมออนุญาต 
ให้เอาศพกลับบ้านได้ในคืนนั้นเลย แต่ทางครอบครัวยังไม่สามารถน�าศพกลับ 
มาได้ เพราะยังมีเหตุยิงกันที่ สภ.เมืองปัตตานี อีกทั้งไฟก็ดับ น�้าก็ไม่ไหล  
จึงไม่สะดวกที่จะน�าศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาท่ีบ้าน ก็เลยอยู ่ท่ี 
โรงพยาบาลจนถึงเช้าเพราะโรงพยาบาลมีไฟส�ารอง (อาลีฟ)

ตอนที่โดนไม่รู้สึกตัว เลือดไหลเยอะมาก รอประมาณ 15 นาที ต�ารวจ
และรถก็มารับไปส่งที่โรงพยาบาล พอไปถึงโรงพยาบาลหน้ามืด สั่น ใจเต้น  
ชาไปทั้งตัว ต้องรอสักพัก

กว่าหมอจะมาตรวจ หมอเย็บแผลที่ศีรษะ 7 เข็ม พักรักษาตัวท่ี 
โรงพยาบาล 20 กว่าวัน ก็กลับบ้านพักฟื้นอีก 2 เดือนกว่า ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ต�ารวจบอกว่าระเบิดหนัก 7 กิโลกรัม (ดารีเสาะ เจะเย็ง)

ฉันรู้สึกเหมือนหมอตรวจอาการของฉันไม่ละเอียด พอถึงที่บ้านก็รู้สึก 
ปวดหัวและปวดด้านหลังตรงคอ เจ้าหน้าที่เยียวยาโทรมาสอบถามอาการว่า 
เป็นยังไงบ้าง ก็เล่าให้เขาฟังว่าอาการเป็นอย่างไร เขาก็นัดให้มาตรวจอีกรอบ 
หมอก็บอกว่าเส้นประสาทร้าวก็ให้มารับยามาทาน หมอนัดตรวจอีกก็ให้ยาอีก 
ให้กินวันละ 1 เม็ด 40 วัน ถ้าหายก็หยุดกินได้ กินอยู่ประมาณ 1 เดือนกว่าจะ
หาย (แวอิบรอเฮม แวบือรา) 

ผมขยับแขนซ้ายไม่ได้ แผลที่ขาซ้ายเย็บ 8-9 เข็ม รักษาตัวท่ีน้ี 1 คืน  
ก็ย้ายไปพักฟื้นตัวต่อโรงพยาบาลมอ�าเภอหาดใหญ่ 5-6 วัน หลังจากน้ันก็ขอ 
กลับไปนอนต่อบ้าน แค่ไปตามที่หมอนัด และหมอจิตเวชให้ยามาทาน แต่ผม 
ก็ไม่ได้ทานตามหมอสั่ง (สว่าง ชัยกิจ) 
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มีพ่อเฝ้าไข้สลับกับแม่ร่วมเดือน และกลับมาพักฟื้นที่บ้านอีก 2 อาทิตย์ 
หมอนัดผ่าตัดท่ีขาซ้ายแล้วหนึง่ครัง้ รอยแผลเป็นทีเ่กดิจากการเยบ็แผลยาวมาก
และผ่าครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 57 ท่ีผ่านมา และมีนัดอีกคร้ังท่ี 3  
ในอีก 2 ปีต่อไป (ไซฟูลอัสมี หะยีเตะ)

หมอให้ยาแก้อักเสบและยาระงับประสาท แต่เป็นคนท่ีไม่ชอบยา  
จึงไม่กินตั้งแต่แรก หูซ้ายอื้อประมาณ 2 อาทิตย์ (รอบียะห์ เจะเตะ)

เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หมอบอกว่าจะเอาสะเก็ดระเบิดออกและบอกว่า
จะต้องเจาะลมในปอดออก เพราะลมเข้าปอดเพยีงข้างเดยีว ผมนึกถึงตัวเองตอน
ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการสาหัสเมื่อหลายปีก่อน ยังจ�าตอนที่อยู่ 
โรงพยาบาลรักษาตัวคราวนั้นฝังใจ รู้สึกอยากกลับบ้านเลย (อิสมาแอ ดอหนิ)
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      ชีวิตที่ (จ�า) 

           ต้องเปลี่ยน

ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆ หมอสัง่ควบคมุบางชนดิเดด็ขาด เช่น อาหาร
ทะเล ไข่แดง หรอือาหารทีจ่ะท�าให้เกดิหนอง คนัทัง้หมดและกนิอะไรไม่ค่อยได้
เพราะอาการเจ็บคอเนือ่งจากการต่อท่อเข้าท่อล�าเลยีงอาหารประมาณ 1-2 เดอืน
กว่าจะกินได้เอง น�้าหนักลดลงถึง 10 กิโลกรัม จะขยับซีกขวาไม่ได้เลยเพราะ
กล้ามเนื้อไม่มีแรง ครอบครัวต้องคอยท�ากายภาพเป็นเดือนจึงดีขึ้น 

“เวลามีคนถามน้องว่าแผลโดนอะไร น้องก็จะบอกว่าโดนระเบิดที่ 
เซเว่น”

นอกจากนีแ้ล้วเวลาได้ยนิเสยีงฟ้าร้อง เสยีงประทดั เสยีงระเบดิ จะตกใจ
ร้องไห้แล้ววิง่มากอดพี ่ตลอดในช่วงแรกๆ แต่ตอนนีน้้องบาสดอูารมณ์ดขีึน้มาก
แล้ว เพราะเมื่อก่อนตอนที่อยู่โรงพยาบาล อาการจะซึมลงมาก ไม่ร่าเริง ตอนนี้
น้องบาสใส่กะโหลกเทียมอยู่แต่ยังต้องไปพบหมออย่างต่อเนื่อง และกะโหลก 
ทีน้่องใส่อยูปั่จจบุนั จะต้องเปลีย่นขนาดให้ใหญ่ขึน้ตามร่างกาย หมอจงึนดัเปลีย่น
กะโหลกเทียมอีกทีเมื่อน้องอายุระหว่าง 15-16 ปี เพราะกะโหลกที่ว่าเป็ 
นของเทียมจะไม่ขยายเหมือนของจริง 

น้องบาสยงัไม่ถงึวยัเรยีนหนงัสอื เมือ่น้องเข้าโรงเรยีนแล้ว ฉนัจะสามารถ
ออกไปหางานท�าได้ ความหวังคือการได้ส่งลูกเรียนหนังสือให้สูงๆ และฝันว่า
อยากเก็บเงินสักก้อนเปิดร้านขายของช�าเป็นธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง 
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เวลาไปไหนกคิ็ดว่าไม่ปลอดภยั กต้็องระวงัตัวมากขึน้ ต้องสงัเกต จากเดมิ 
ทีอ่อกข้างนอกบ่อย จะไปตลาดก็ออกเพยีงช่วงเช้าแล้วซือ้ของตนุไว้เวลาอืน่เลย  
เลีย่งการออกข้างนอกให้มากทีส่ดุ ครอบครวัเคยคดิจะย้ายไปท่ีอ่ืน แต่ลองปรษึา
กับสามีแล้ว ไม่ต้องไปไหนแค่ให้ระวังตัวมากขึ้น ที่ไหนเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องไป  
เช่น เซเว่นอเีลเว่น เป็นต้น ถ้าอยากเข้าจรงิๆ กเ็ลอืกไปเฉพาะสาขาในป๊ัมน�า้มนั
เท่านั้น (จรภร ทองเชื้อ)

รู้สึกมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก คนที่วางระเบิดต้องการอะไร 
เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอน ผู้บริสุทธิ์ต้องรับเคราะห์อย่างน้ี
ไปเรื่อยๆ หรือมันท�าให้ความหวาดกลัวระหว่างพุทธมุสลิมก็ยังคงด�ารงอยู่ไป
เรือ่ยๆ ในละแวกหมูบ้่านทีเ่ป็นชมุชนพทุธมกีารแบ่งเวรยาม เพราะหมูท่ี ่1 และ
หมู ่2 เป็นชมุชนมุสลิม ส่วนหมูท่ี ่3 และ 4 เป็นชมุชนพทุธ เกิดความหวาดระแวง
ระหว่างกัน (แม่น้องออม)

ชีวิตท่ีวางแผนไว้กับแม่ก็ต้องเปลี่ยนไม่หมด รายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิม  
ทุกคนต้องท�างานกันหมด เพื่อหาเงินมาบริหารค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ฝันของ
แม่ที่จะเปิดร้านใหม่ก�าลังจะเป็นจริง ทุกอย่างพร้อมแล้วรอเพียงฤกษ์งามยามดี
ที่จะเริ่มต้นเปิดร้าน และมติของครอบครัวคือวันตรุษอิสลามที่ก�าลังจะมาถึงอีก
ไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุ แต่เป็นอันต้องพับแผนนี้เก็บไว้ถาวร เม่ือพี่น้องท้ังสาม
คนเหน็ตรงกนัว่า คงไม่มจิีตใจจะไปสานต่อ เพราะไปทไีรกน็กึถงึแม่ทกุท ีจงึเปิด
ให้คนเช่าแทน หนีส้นิทีเ่คยกูม้าขยายกจิกรรมอู่ซ่อมรถของพ่อ กย็งัเหลอือกีมาก 
เมื่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านั้น ท�าให้กิจการของพ่อก็ไม่คึกคักเหมือนเก่า 
ประสบการณ์ 3 ปีที่เรียนรู้จากพ่อไม่เพียงพอที่จะท�าให้มั่นใจได้ ตอนนี้รายได้
จากอูซ่่อมรถกไ็ด้วนัละ 10,000 กว่าบาท ยงัไม่หักก�าไรส่วนร้านกฟิชอ็ปของแม่
ที่สาย มอ.2 ก็ให้น้องสาวเป็นคนดูแลสานต่อจากแม่ ถือว่าเป็นร้านของน้อง 
ไปเลย (อาลีฟ ลาเฮศักดิ์สิทธ์)

2 ถนนเจริญประดิษฐ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
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ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถท�างานได้เต็มที่เหมือนเม่ือก่อน แต่เถ้าแก่ก็ยัง
ใจดคีงให้ฉนัท�างานต่อไป เพราะเถ้าแก่ไว้ใจฉนัมากและไม่อยากหาใครมาท�างาน
แทนฉัน เพราะไม่รู้ว่าจะสามารถไว้ใจได้เท่าฉันได้หรือไม่ ช่วงแรกฉันมีอาการ
นอนไม่หลบั หมอให้ยาคลายความเครยีดกก็นิตลอดจนถงึตอนนีก้ย็งักินอยู ่เพราะ
ยังมีอาการนอนไม่หลับ พอกินยาก็จะนอนหลับแต่ยานี้ท�าให้ง่วงนอน แต่ฉันจะ
กนิเฉพาะตอนอยูบ้่าน เพราะถ้าไม่กนิยาจะเบลอๆ กระสบักระส่าย นอนไม่หลบั
ถึงเช้า และสามีตอนนี้ที่ขาซ้ายมีแผลเป็นและเดินไม่ปกติเหมือนเดิม ต้องเดิน
ลากขาเหมือนคนใส่ขาเทียม

ส่วนลูกสาวคนโตนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์เป็นเด็กฉลาด พูดเก่ง แต่หลัง
เหตุการณ์น้องมีอาการดื้อ ก้าวร้าวมากขึ้น ปากจัด อารมณ์แปรปรวน เปลี่ยน
เป็นคนละคน หมอบอกว่าเกิดจากความรุนแรงก็ต้องใช้เวลา ต้องพูดดีๆ  
คอยปลอบ หมอจ่ายยาคลายเครียดให้ลูกสาวด้วย แต่ฉันไม่ให้ลูกกินเพราะฉัน
คิดว่ามันแรงไปส�าหรับเด็ก

“ฉันอยากส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆ เพราะพ่อกับแม่ของเขาก็ไม่ได้ 
เรียนสูงและอยากเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง” (มารีแย มะเซ็ง)

หลังเหตุการณ์เกิดกับตัวเองและครอบรัวในวันนั้น ผมก็คิดว่าต้อง
ระมดัระวงัตัวเองมากขึน้ ไปท�างานเฉพาะตอนกลางวนั ตกเยน็ก็จะกลบับ้านทนัที  
เพราะความปลอดภยัลดลง และรูส้กึว่าช่วงเยน็จะเกดิเหตงุ่ายและบ่อยมาก ท�าให้
ผมรู้สึกไม่ปลอดภัย และต้องดูแลตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่นอกบ้าน 
ติดตามข่าวสารว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนบ้าง จะเลี่ยงไม่ไปท่ีเกิดเหตุและไม่ออก 
นอกบ้านในช่วงค�่า

“ผมมองว่า เราต้องดูแลตัวเอง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลความ
ปลอดภัยเราได้ทันการณ์หรอก”

ผมไม่ค่อยคาดหวังให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย กลับรู ้สึกว่า 
หากเจ้าหน้าทีม่าอยูใ่กล้ๆ กจ็ะรูส้กึ ว่าเหตกุารณ์อาจจะเกดิและเราจะโดนลกูหลง
ไปด้วย อาจได้รับความบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ 
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“ขอดุอาร์ให้สลามัต เพราะทุกอย่างเป็นท่ีอัลลอฮฺก�าหนด ห้ามไม่ให ้
สิ่งที่ถูกก�าหนดไม่ให้เกิดได้ ถ้าจะเกิดมันก็ต้องเกิดกับใครก็ตาม แม้แต่ทหาร 
ยังคุ้มกันตัวเองไม่ได้ ตอนนี้ต้องให้ภรรยาไปท�างานกับรถโรงเรียน เพราะผมยัง
ไม่สามารถขบัรถได้ กร็ูส้กึว่าชวีติล�าบากขึน้กว่าเก่ามาก แต่ผมกเ็ข้าใจสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ ทกุอย่างอลัลอฮเฺป็นผูก้�าหนด อยูท่ีเ่ราต้องระมดัระวงัด้วยตนเอง และ
รู้ว่าต้องดูตัวเองอย่างไร (มูฮ�าหมัด การี)

ลกูต้องรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลสรินิธร 45 วนั และต้องรกัษาตวัทีก่รงุเทพฯ 
เพื่อเปล่ียนขาเทียมของลูกทุกๆ 6 เดือน และต้องฝึกการท�ากายภาพบ�าบัด  
มกีารสอนให้เดนิ วธิกีารใส่ขาเทยีม ลกูต้องท�าเองและตอนนีก้ส็ามารถดแูลและ
ใส่ขาเทียมเองได้เองแล้ว 

“ฉันจะพยายามให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่ตามใจลูกเด็ดขาด”
เพราะอาการของลูกคงกระทบจิตใจลูกมาก ตอนนี้นิสัยลูกเริ่มเปลี่ยน 

เริ่มไม่เชื่อฟัง ดื้อ งอแง ซึ่งในเรื่องนี้ฉันเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้
ลูกเป็นคนที่เชื่อฟัง ไม่ดื้อ เป็นที่รักของทุกคน และฉันยังบอกอีกในอนาคตน้อง
ต้องยอมรับความจริงให้ได้ แต่ฉันกลัวน้องจะรับสภาพตัวเองไม่ได้ ฉันพยายาม
คุยกับลูก ทดสอบความรู้สึกเขาว่า ลูกจะอายไมหากลูกไม่เหมือนเพื่อน ต้องใส่
ขาเทยีม นัง่รถเขน็ไปโรงเรยีน กลัวลูกจะรูสึ้กว่าตัวเองมปีมด้อย แล้วลกูจะเรยีน
ได้ถึงระดับสูงสุดเหมือนคนอ่ืนหรือเปล่า หากจบช้ันประถมแล้วน้องจะเรียน 
ชั้นอื่นๆ ที่สูงกว่านี้แล้วสถาบันเขาจะรองรับกับสภาพของลูกไหม มีหน่วยงาน
ไหนจะรับน้องท�างานหรือเปล่า ชีวิตของครอบครัวอยู่กับการระมัดระวังมาก 
เช่น การหลกีเลีย่งการออกข้างนอกโดยไม่จ�าเป็น หลกีเลีย่งสถานทีค่นพลกุพล่าน 
(นะดา สาวิชัย)

จะรู้สึกผวาทุกครั้งเวลาที่ต้องไปซื้อของท่ีซุปเปอร์ แม้แต่น้องสาวก็
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเหมือนกัน เวลาไปซื้อของที่ซุปเปอร์น้องสาวที่ผ่าน
เหตุการณ์ระเบิดมาด้วยกันในคืนนั้น จะไม่รอฉันที่หน้าซุปเปอร์แต่จะใช้วิธีการ
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ขับรถมอเตอร์ไซต์ไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยแวะมารับฉันเม่ือซ้ือของเสร็จ (สารีฮะ 
สะมะนิ )

ลูกเรียนเก่ง เป็นนักกีฬามาก่อน แข็งแรง แต่ช่วงที่เกิดเหตุลูกขาดเรียน
ไปสองเดือน ท�าให้เรียนไม่ทันเพื่อน หลังๆ ก็สังเกตอาการของลูก เริ่มมีอาการ
ซมึๆ กงัวลเรือ่งแผลเป็น ช่วงแรกๆ ลูกจะออกจากบ้านไปหาเพือ่นตลอด เพราะ
อยู่คนเดียวไม่ได้ จะเครียดง่าย ตัวผอมแห้งลง ดูซีดเซียว เวลาเครียดก็จะนอน
ไม่หลับในเวลากลางคืน แล้วไปนอนยาวในช่วงกลางวัน จะเงียบขรึม (แม่ของ
อับดุลเลาะ วานิ)

ตอนนี้มือและแขนด้านซ้ายไม่สามารถท�างานหนักได้ ต้องใช้มือขวาช่วย
ท�างาน แม้แต่เวลาทีต้่องท�ากบัข้าว ต้องเลีย่งการใช้มอืซ้ายเนือ่งจากยงัเจบ็มาก 
ถ้าท�างานหนักมากแผลก็จะปริออก หมอสั่งให้ทานยาของหมอจิตเวช วันละ  
2 ครั้ง เมื่อได้ทานทานยารักษาอาการทางจิตด้วยก็ท�าให้รู้สึกดีขึ้น 

“เดี๋ยวนี้ หากต้องออกไปข้างนอกจะรู ้สึกกลัวมาก แม้แต่ตอนที ่
หมอสั่งให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลก็รู้สึกกลัว ไม่อยากออกไปไหนเลย”

ตอนน้ีเวลาจะออกจากบ้าน ก็ต่อเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น แต่ไม่ไป  
ออกไปข้างนอกคนเดียว เดมิฉนัเป็นคนทีจ่ะออกข้างนอกเข้าตลาดในเมืองบ่อยๆ 
ออกไปหาซื้อของกินตามตลาดในช่วงกลางคืน หลังจากเกิดเหตุในครั้งนั้น ก็จะ
พยายามหลีกเล่ียงการที่ออกข้างนอกบ้าน ถ้ามีข่าวลือว่ามีระเบิดที่ไหน ก็จะ 
ไม่ออกจากบ้านเด็ดขาด ไม่เคยคิดเลยว่าจะโดนระเบิดและมีระเบิดในเมือง  
แต่หลังจากวันนั้นก็คิดอยู่ตลอดเวลา ว่ามีระเบิดทีไหนบ้าง กลัวโดนซ�้าอีก  
ถ้าเจอหรือได้ยินเหตุการณ์ระเบิดที่ไหนก็จะนึกภาพทันที และคิดแต่เรื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นตลอดเวลารู้สึกหมดก�าลังใจ (รอมือละ มาหะ)

“เครียดและฝันร้ายทุกคืน นอนๆ แล้วก็จะสะดุ้งตื่นกลางดึกอยู่เกือบ
เดือน แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์เงียบก็ออกไปซื้อของบ้างเพราะจ�าเป็น อย่างร้าน
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เซเว่นถ้าจ�าเป็นก็ต้องเข้า แต่ต้องระวังหน้าระวังหลัง เวลาจอดรถก็จะสังเกต 
สิง่แปลกๆ ไม่รูว่้ารถทีเ่ราไปจอดจะมอีะไรหรอืเปล่า กร็บีๆ ซือ้แล้วกลบั จะจอด
รถบางครั้งก็เลือกจอดห่างๆ ใช้เดินเอาปลอดภัยกว่า 

ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ 1-2 ทุ่มก็อยู่ในบ้าน แถวตลาดเปิดท้าย 
ก็ไม่กล้าไป ห้างต่างๆ ก็ไม่ค่อยกล้าไป เมื่อก่อนเวลากลางคืนก็ยังออกไปนอก
บ้านบ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าออกไปไหน 

การเยียวยาด้านจิตใจตอนนี้ก็มีนักจิตวิทยาโทรมาถามและได้ไปพูดคุย
กันบ้างได้ยาแก้เครียดมากินก็รู้สึกดีขึ้น ส่วนลูกชายไม่ได้ไปหานักจิตวิทยาและ
ไม่ได้กินยาคลายเครียดไม่มีฝันร้ายแต่ช่วงแรกๆ จะระแวงเหมือนเป็นโรคจิต  
กลัว ระแวงไปหมด จะเข้าเซเว่นฯ จะออกไปข้างนอกซื้อข้าวก็กลัว แต่ตอนนี้
อาการระแวงน้อยลงและเวลากลางคืนยังไปข้างนอกบ้างแต่จะกลับบ้านก่อน  
2 ทุ่ม (จุฑารัตน์ แซ่หวัง)

ช่วงแรกๆ จะตกใจเสียงประทัด และกินยาท่ีหมอจิตเวชท่ีสั่งมาให้ 
ประมาณ 1 สปัดาห์ ก็หยดุเพราะกนิยาแล้วจะหลบัลกึเดีย่วไม่มเีวลาท�าอย่างอืน่  
มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในชีวิตหลังเกิดเหตุ เช่นเมื่อก่อนสูบบุหรี่ ตอนนี้ไม่สูบ
บหุรีแ่ล้วเพราะตอนอยูโ่รงพยาบาลกไ็ม่ได้สูบมา 5 เดอืน ถ้าไปสบูกเ็สยีดายเวลา 
เลยตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ไปเลยดีกว่า 

อยากใช้ชวีติแบบเดมิทีเ่คยเป็น แต่บางอย่างกต้็องรอให้พร้อมก่อนถงึจะ
กลับไปท�างานแบบเดิมได้ เพราะขายังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ช่วงก่อนเกิด
เหตกุม็ปัีญหากบัลกูน้องและมงีานทีค้่างอยู ่ตอนนีล้กูค้ากม็บ่ีนบ้าง ตอนนีเ้ฉยๆ 
แล้ว สภาพจิตใจก็ปกติ แต่อยากท�างานแล้วเพราะมีสิ่งที่อยากท�าเต็มไปหมด 
ตอนน้ีน�า้หนักขึน้ 10 กิโลกรมั เพราะกนิโปรตนีบ�ารงุให้เกดิเนือ้ในส่วนทีห่ายไป
เป็นการทดแทน (กัมพล ชุติวัฒนธาดา)

หลังจากผ่านเหตุการณ์มาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ปิดร้านเร็วขึ้นจาก 5 โมงเย็น
มาเป็น 4 โมง เย็น เราในฐานะประชาชนคงไม่สามารถท�าอะไรได้ ควรจะเป็น
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผมรูสึกว่าเขาก็ท�างานเต็มที่แล้ว แม้แต่ 
เจ้าหน้าที่เองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะมาดูแลเราได้อย่างไร 10 ปีนี้มีก็ไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไร 
เสียดายความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา อิสลามและไทยพุทธอยู่กันมานาน 
เราอยูกั่นมา 40 ปี เม่ือก่อนไปกนิเหนยีว3หรอืเข้าสนุตั4ในป่ากย็งัไปเลยไม่มีอะไร 
แต่ตอนนี้เขาวานให้ไปยังไม่ไปเลย เปลี่ยนเป็นฝากซองไปแทน 

พยายามไม่พึง่ยาเพือ่ลดความเครยีด เลยลดยาด้วยตนเองไปเรือ่ยๆ กลวั
ตดิยา ถ้านอนไม่หลบักค่็อยกนิ ไม่มใีครมาเยีย่มทีบ้่านเลย ตอนทีอ่ยูโ่รงพยาบาล
ก็มคีนมาเยีย่มช่วงแรกๆ แต่จากกระแสหายเงยีบไปกไ็ม่มีใครมาเยีย่ม แต่อสิลาม
แถวบ้านเขาก็ไปเยี่ยมนะ (สุเมธ ธรรมปิลันธร)

วนัที ่4 สงิหาคม 2557 หลงัจากรายอแน5 ผมกม็าท�างานทีร้่านน�า้ชาตาม
ปกต ิหลงัจากเกดิเหตกุารณ์ระเบดิผมกลายเป็นคนทีท่�าตามศาสนบญัญติัมากขึน้  
ผมสามารถเลิกบุหรี ่ละหมาดครบ 5 เวลา เพราะละหมาดสามารถลดความเครยีด
และเป็นก�าลังใจให้ผมได้ ผมต้องเลิกกินอาหารทะเลทุกชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา
บางชนิด กินไม่ได้ เพราะส่งผลต่ออการแน่นหน้าอก ก่อนหน้าน้ีผมเป็นคนรัก

3 กินเหนียวในภาษาใต้หรือหมายถึงการไปงานแต่งาน
4 การเข้าสุนัต การตัดหนัง หุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชาย ภาษาอาหรับเรียก “คิตาน” ทาง 
การแพทย์เรียกว่า “เซอร์คัมซัสซัน” หมายถึงการศัลยกรรมที่ท�าการตัดหนังหุ้มหลวมๆ อยู่ตอนปลาย
อวัยวะสืบพันธุ์ของชาย หนังนี้ทางการแพทย์เรียกว่า “พรีพิวส์” คนไทยเข้าใจและเรียกว่า เข้าสุนัต, 
เข้าสุนัต 
5 “รายอแน” มาจากภาษามลายู เพราะ “แน” แปลว่า “หก” หมายถึงการถือศีลอดเพิ่มอีก 6 วัน 
และเป็นสิ่งที่พี่น้องมลายูมุสลิมปฏิบัติสืบเนื่องกันมากระทั่งถึงทุกวันนี้ หลังจากสิ้นสุดเดือนแห่ง 
การถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอนแล้ว ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน เพราะจะได้รับ
ผลบุญเท่ากับถือศีลอด 1 ปี หลังจากถือศีลอด ครบ 6 วัน ก็จะมีวันรายอแน แม้ไม่มีระบุในค�าสอนของ
ศาสนาก็ตาม แต่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
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กีฬาฟุตบอล แต่ระเบิดลูกนั้น ท�าให้ผมไม่สามารถลงไปเตะฟุตบอลเหมือน 
อย่างเคย ผมต้องเป็นผูช้มขอบสนามแทน แม้จะชอบเล่นกีฬาแค่ไหนแต่ร่างกาย
กไ็ม่เอือ้เหมอืนเดมิอีก อาการแน่นหน้าอกก�าเรบิเป็นระยะๆ เพราะยงัคงมีสะเกด็
ระเบิดฝังอยู่ตรงบริเวณปอดข้างขวาไม่สามารถผ่าตัดออกมาได้ จากชีวิตที่เคย
เดินทางและท�างานหนักมาตลอด ตอนนี้แม้จะยกของหนักนิดหน่อยก็หายใจ
ไม่ทัน ต้องท�าใจยอมรับชีวิตผมไม่เหมือนเดิมแล้ว

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเข้าไปซื้อของที่ร้านเซเว่น เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดผม
ก้าวเข้าไปในร้าน รูส้กึหน้ามดื เหมอืนโดนไฟชอ็ต เพราะเหลก็ทีฝั่งอยูท่�าปฏกิริิยา
กับประตูอตัโนมตั ิผมจึงพยายามหลกีเลีย่งการไปซือ้ของทีเ่ซเว่น ผมจงึต้องดแูล
สุขภาพเป็นพิเศษ เพราะสุขภาพไม่เอื้อ เวลาไอ จาม เจ็บหน้าอกเหมือนมีเข็ม
มาทิม่ เวลาผมจะไอหรอืจาม ผมจะพยายามข่มไม่ให้ไอ ไม่ให้จามเพราะเจบ็มาก 
(อนุพงศ์ สูดี)

แต่หลังจากกลับมารักษาตัวที่บ้านได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่า 
มอืข้างซ้ายมปัีญหา จะรูสึ้กเจ็บเมือ่ยกแขนขึน้เพราะเส้นเอน็ทีค่อรู้สกึตงึผลจาก
ที่ถูกสเก็ดระเบิด ตอนนี้ก็พยายามนวดคลายเส้นและกินยาบรรเทาอาการปวด 
อาการชายงัคงมอียู ่เมือ่ยกของหนกัหรอืแม้แต่อุ้มลกูกจ็ะรูส้กึเจบ็ ต้องทาน�า้มนั
คลายกล้ามเน้ือบ่อยๆ แต่ก่อนเป็นคนทีอ่อกก�าลงักายบ่อย แต่เดีย๋วนีอ้อกก�าลงักาย 
ไม่ได้เพราะจะรูส้กึปวดกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะบรเิวณคอและหลงั (มฮู�าหมดั การ)ี

แผลที่มือข้างซ้ายแม้จะเป็นแผลเล็กแต่เมื่อฉันแตะหรือสัมผัสจะรู้สึก 
เสียวมาก เพราะสะเก็ดระเบิดโดนเส้นประสาท หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิด  
1 วัน ทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาหาฉันเพื่อให้ไปรับยาที่ประชาสัมพันธ์ แต่ฉัน
ไม่ว่างไปรับยาเพราะต้องไปท�างาน (สารีฮะ สะมะนิ)
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มันคือ....แผลเป็น

ที่ยังย�้าอยู่กับกาลเวลา

“รู้สึกท้อ กลัวความมืด ถ้าไฟดับหรือฟ้าผ่าก็จะกรีดร้องออกมาไม่รู้ตัว”
ผมก็หยุดงานไป 3 วัน และไปย้ายไปท�างานที่ร้านเซเว่นอีเลเว่น สาขา 

กลาพอ 20 วัน ในช่วงนั้น รู้สึกท้อก็มีความคิดที่จะลาออก แต่แม่ปลอบว่า นี้คือ
การสร้างรายได้พิเศษ ไว้เป็นทุนเรียนหนังสือ มหาวิทยาลัยก็ก�าลังจะเปิดแล้ว 
เลยยอมทนท�างานจนครบและออกจากงานเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  
ตอนนั้นมีแม่และเพื่อนที่ให้ก�าลังใจ จนท�าให้รู้สึกดีขึ้น ยังมีอาการระแวงอยู่  
แต่ไม่มาก กลัวความมดื แต่ถ้าไฟดบัหรือฟ้าผ่า ก็จะกรดีร้อง ผวา หมอสุขภาพจติ  
ประเมินทางจิตแล้ว อาการของผมอยู่ที่ระดับ 3 ต้องใช้ยารักษา ประมาณ  
6 เดือนผมกลายเป็นคนคิดมาก คิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน ฝันร้ายหลายๆ 
ครั้ง เมื่อดูข่าวในโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ ก็จะนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีก  
ก็ไม่กล้าไปเท่ียวสถานทีท่ีม่คีนพลกุพล่าน หรอืงานทีม่คีนเยอะๆ เพราะรูส้กึกลวั 
ผมรูส้กึไม่ปลอดภยั บางครัง้ไม่กล้าเข้าร้านเซเว่นอีเลเว่น แต่หลกีเลีย่งไม่ได้เพราะ
ต้องไปท�างาน เมื่อมองเห็นเจ้าหน้าที่ทหารก็รู้สึกกลัว แต่กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ผมรู้สึกเฉยๆ เพราะเราเห็นอยู่บ่อยๆ  

ผมมีความรู้สึกว่าผมท�าอะไรผิด ท�าไมต้องมาโดนที่เรา รู้สึกโกรธคนที่ 
วางระเบิด หลังจากที่ถูกระเบิดรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยน รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะ 
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ไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
ได้เลย ผมอยากให้มีความสงบสุขเหมือนเดิม (ริดวาน)

ผมต้องเปลีย่นไปท�างานทีส่าขานาเกลอื เป็นสาขาทีม่แีต่อาหารและขนม
ฮาลาล 100 เปอร์เซ็นต6์ ไม่มีเหล้า และหมูขาย และเป็นเซเว่นอีเลเว่นที่ไม่เคย
ถูกวางระเบิด เมื่อไปท�างานที่เซเว่นอีเลเว่น ผมไม่กล้ายืนใกล้ประตู รู้สึกเสี่ยง
และกลวัมาก เวลาทีผ่มรูส้กึกลวัเหตกุารณ์ระเบิด ก็จะปลอบใจตวัเองโดยคดิว่า
ยงัมเีพือ่นทีถ่กูระเบดิด้วยกนัเขายงัอยูไ่ด้เรากต้็องอยูไ่ด้ อยูท่ีไ่หนกเ็สีย่งถูกระเบดิ
ด้วยกันทั้งนั้น บางครั้งก็คิดอยากจะไปท�างานต่างจังหวัด

เพราะนี้คือครั้งที่สองแล้วที่อยู่ในเหตุการณ์ระเบิด เมื่อปี พ.ศ. 2556  
ตอนทีย่งัเป็นพนกังานเซเว่นอีเลเว่นก็เคยผ่านเหตุการณ์ระเบดิซึง่ตอนนัน้ขบัรถ
มอเตอร์ไซต์จะไปท�างานตอนหกโมงเช้าทีเ่ซเว่นอเีลเว่น เจรญิประดษิฐ์ สาขา 2 
ขณะทีผ่มขีร่ถมอเตอร์ไซต์ผ่านตรงจุดทีเ่คยเกดิเหตกุารณ์ระเบดิ ผมพยายามเร่ง
เครื่องยนต์เพื่อให้พาหนะที่ผมขี่พาผมผ่านจุดเกิดระเบิดไปให้เร็วท่ีสุด ผมรู้สึก
ไม่มัน่คงปลอดภยั รูส้กึกงัวล จนต้องทานยาเพือ่ลดความกงัวล ผมไม่อยากเสีย่ง
ชีวิตแบบนี้ตลอดไป เพราะผมมีความฝันว่าสักวันหน่ึงผมจะมีกิจการร้านค้า 
เป็นของตวัเองให้ได้ ผมจึงต้องพยายาม ขยนัและท�างาน เพือ่รวบรวมเงินในการ
ก่อร่างสร้างฝันของผมเอง 

เหตุการณ์ระเบิดมันรุนแรงมาก ภาพความรุนแรงมันฝังตา ฝังใจ  
เพราะผมเห็นเด็กถูกระเบิดต่อหน้าต่อตา ผมมองว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก  
ผมพยายามคิดบวกเสมอ มองว่ามีคนอื่นที่หนักกว่าเรา เรายังมีโอกาสเรายังลม
หายใจ เรายังเดินได้ เราจึงต้องเดินต่อไป (ฮัมดี บากา)

6 ฮาลาลเป็นค�าภาษาอาหรบัมคีวามหมายท่ัวไปว่า อนมุตั ิอาหารท่ีได้ผ่านกรรมวธิใีนการท�า ผสม ปรุง 
ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง
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ผมไม่ได้ไปท�างานแล้ว เพราะแผลถูกดามเหล็กไว้ ผมไม่สามารถยกของ
หนกัได้รูสึ้กเจบ็เวลายกของหนกัยงัต้องไปท�ากายภาพท่ีโรงพยาบาลเรือ่ยๆ เวลา
อากาศเย็นผมจะรู้สึกเจ็บมาก ตอนนี้ก็เลยออกจากงาน ช่วงแรกก็กลัวการเข้า
เซเว่นมาก ระแวง เมื่อเจอเสียงดังก็ตกใจง่าย 

“เดิมผมเป็นคนหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่ตอนนี้ต้องให้
ภรรยาออกไปท�างานโรงงานแทน” 

ตอนนี้ไม่รู้จะท�าอะไร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ท�าอะไรไม่ได้ รู้ว่าภรรยา 
ไม่สบายใจเพียงแต่ไม่พูดอะไร ลูกชายก็มีพูดว่าเป็นห่วงไม่ให้ไปปัตตานี ก็เลย
อยากท�าแบเกอรี่ก็ท�าไม่ได้มันเป็นงานละเอียด ตอนนี้ที่อยากที่สุดคืออยากม ี
งานท�า (สว่าง ชัยกิจ) 

ยังกลัวอยู่ (ไม่รู้บอกไม่ถูก) หวาดระแวง กลัว เวลาจะออกตอนกลางคืน
ก็มีคิดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเข้าท�างานที่เซเว่นมะกรูด ต้องระวังตัวเองให้
มากข้ึน พยายามใช้ชวิีตให้ปกติแต่ใจก็ยงักลัว ตอนน้ีกไ็ม่ได้คดิเร่ืองน้ันแล้วเพราะ
ว่าผ่านมาแล้ว ช่วงแรก 2-3 วันก็มีสะดุ้งต่ืนกลางดึกเพราะคิดเรื่องเหตุการณ์ 
ส่วนมากจะเป็นในเรือ่งหวาดระแวง ได้ยนิเสียงดังไม่ได้ เช่น เสยีงประทดัจะตกใจ
กลัวว่าจะโดนอีกแต่ไม่ถึงกับเครียดมาก จากที่ไม่ค่อยละหมาดมัฆริบกับซุบฮ ฺ
ก็พยายามให้ครบทุกเวลา 

“ตอนนีค้นเข้าเซเว่นน้อยลง ส่วนใหญ่จะเข้าตอนกลางวนั” (ไซฟลูอสั
มี หะยีเตะ) 

พอเมื่อมาเจอกับตัวเองก็ได้เรียนรู้เลยว่าล�าบากยังไง ตอนแรกไม่กล้า 
เข้าเซเว่น กลวั นกึถงึเหตุการณ์ประมาณ 2-3 อาทติย์ ตอนนีก้ย็งักลวัอยู ่กท็�าใจ
แต่เซเว่นที่มีคนตายก็ไม่กล้าเข้าและไม่นั่งเล่นหน้าร้านเลย เวลาผ่านหน้าร้าน 
เซเว่นหวัใจจะเต้นแรง เวลาขีร่ถจักรยานยนต์หน้าเซเว่นกจ็ะขบัเลนกลางหน่อย 
พยายามหากิจกรรมอื่นท�า เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดถึงเหตุการณ์ 
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“ช่วงแรกพ่อและท่ีบ้านไม่ให้ท�างานต่อ แต่ต้องอธิบายทางร้านว่า  
ลูกท�างานเพื่อหาเงินมาเรียน”

กไ็ม่รูว่้าจะมัน่คงได้อย่างไร กว่าจะผ่านมาได้ก็ด้วยการพยายามปลอบใจ
ตัวเอง คนอื่นยังผ่านมาได้ มันยากนะกับสังคมเดี๋ยวนี้ ก็ต้องพยายามติดตาม
ข่าวสารและการช่วยเหลอืของหน่วยงานรฐัว่าช่วยเหลอือะไรบ้าง ทางมหาวิทยาลยั 
ก็จะมโีครงการไปเยีย่มผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ ไปให้ก�าลงัใจ (น.ส.รอบียะห์ เจะเตะ) 

เดิมหลานเป็นคนกระฉับกระเฉง แต่วันนี้เขาก็กลายเป็นคนมีความคิดที่
ช้าลง ตอนนีก้ไ็ปหาเพือ่นบ้าง แต่ยงัขบัรถไม่ได้ รูสึ้กระแวง ทีจ่ะออกไปข้างนอก 
ครอบครวัพยายามไม่ให้ลกูหลานออกข้างนอกบ้าน ถ้าใครอยากทานอะไร กจ็ะ
ท�ากินกันที่บ้านและต้องวางแผนการของใช้ภายในบ้าน ต้องมีการซื้ออาหารสด
มาตุนไว้ เพราะจะได้ไม่ต้องออกข้างนอกบ่อยๆ 

ร้านปิด 1-2 อาทิตย์ เพราะคนยังรู้สึกกลัว หวาดกลัว พอเปิดร้าน ลูกค้า
ก็ลดลง ในช่วงเวลาเย็นพอเวลาประมาณ 22.30 น. ก็ไม่มีคนซื้อแล้ว ถ้าจ�าเป็น
ที่ออกไปข้างนอกเลือกที่จะหาพื้นที่จอดรถให้ห่างจากร้าน มีการตรวจดูบริเวณ
รอบๆ ก่อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงที่คนเยอะ พลุกพล่าน (นายอิสมาแอ ดอหนิ) 

เหตุการณ์วันนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิต มันเกิดขึ้นมาเยอะแล้ว ผมได้
ลาออกจากท่ีน้ันเลยเหตุเพราะที่บ้านเป็นห่วงไม่ให้ไปท�างานต้องกลับบ้านดึกๆ 
เข้าใจในความเป็นห่วงของครอบครัว 

แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้ท�าให้ตวัเองนกึถงึความฝันของตวัเองชดัขึน้ คอื อยากเป็น
ประธานศูนย์ประชาสังคมสงเคราะห์ จะได้ผลักดันให้มีการช่วยเหลือกับผู้ท่ี 
ได้รับผลกะทบ ไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กและผู้สูงอายุ หลังเกิดเหตุยิ่งเป็นแรงผลักดัน
ให้อยากเป็นให้ได้ (นายแวอิบรอเฮม แวบือรา) 

ในช่วงแรกๆ ความคิดช้าโดยเฉพาะเรื่องเลขแม้จะบวก ลบ เลขง่ายๆ  
ยงัต้องใช้เวลากว่าจะคดิออก ตวัเองต้องมกีารล�าดบัความคดิก่อนว่าจะตอบอะไร
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ซึง่ตอนนีก้ย็งัมี กว่าจะปรบัสภาพได้กใ็ช้เวลานาน เวลาเหน็คนเยอะๆ จะปวดหวั  
ตกใจง่ายเวลาเสยีงดงั เช่น เสยีงกระจกแตก เสยีงปะทดั มคีรัง้หนึง่ทีไ่ปละหมาด
อสัรทีีอ่าชวีะแล้วเดก็เล่นฟตุบอลโดนกระจกแตกตรงห้องละหมาด กระจกกระเดน็ 
โดนตัวแต่ไม่เป็นไรมาก แต่ความคิดตอนนั้นกลับรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในร้าน 
ที่โดนระเบิดวันนั้นอีกครั้ง เหมือนภาพมันปรากฏเหตุการณ์ตรงหน้าขึ้นมาเลย 
โชคดีทีมี่น้องมาเรยีกท�าให้สติกลบัมา มอีาการนอนไม่หลบั หมอต้องให้ยาเพราะ
ถ้าไม่กินยาจะนอนไม่หลับ 

วันแรกที่มาท�างานเซเว่นท�างานได้ 15 นาทีก็อยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านก่อน 
1 เดือนกว่าที่ผมอยู่หน้าเคาเตอร์ไม่ได้ ชอบอยู่หลังร้านที่ไม่เจอใครมากกว่าอยู่
หน้าร้าน ถ้าลกูค้าเยอะๆ กจ็ะหลบไปหลงัร้าน ปัจจบัุนกย็งัต้องพึง่ยาเวลาเครียด
หรือนอนไม่หลับ ส่วนใหญ่หมอจะสั่งยาบ�ารุงประสาทมากกว่า เพราะอาการที่
พบตอนนี้เกี่ยวกับสมองโดยตรง หมอนัด 2-3 เดือนให้ไปตรวจครั้ง ผมก็เคยคิด
อยากจะเลิก แต่งานทีป่ระกาศเปิดรบัสมคัรไม่ค่อยตรงกบัสาขาทีเ่รยีนมา น้องๆ 
ทีท่�างานก็ให้ก�าลังใจว่าอย่าหนปัีญหา ต้องอยูใ่ห้ได้ แต่ทีบ้่านอยากให้ออกจากงาน 
ให้กลับมาอยู่บ้านเพราะเป็นห่วง 

กังวลเรื่องความปลอดภัย ก็จะระมัดระวังตัวเองเวลากลับบ้าน ไม่เดิน
ทางไป-มาบ่อยๆ บางครั้งครอบครัวก็มารับกลับบ้าน น้องๆ ที่ท�างานก็มีกังวล
เหมือนกันแต่ก็ยังท�างานปกติ มีบางคนที่ออกเพราะต้องไปเรียน และที่บ้าน 
ไม่ให้ท�างาน ประมาณ 4-5 คนที่ออก (น.ส.ดารีเสาะ เจะเย็ง) 
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       แต่ก็

   ยังมีหวัง

ผมอยากเสนอให้รฐัมเีครือ่งตรวจระเบดิและมีจุดท่ีตรวจระเบิด ไม่รู้ว่าจะ
ได้หรือเปล่า เพราะด่านที่ตั้งไว้อยู่แล้วนั้นก็ยังเกิดเหตุหรือว่าเป็นคนในพื้นที่ 
ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ยังไงผมก็อยากให้รัฐบาลหาทางป้องกัน (สว่าง ชัยกิจ) 

ถ้าเป็นไปได้อยากให้จบลง ถ้าจะปล่อยให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมาโดน
แบบนี้ด้วยมันก็ไม่ถูก ก็อาจต้องมีถึงข้ันการพูดคุย เจรจาฯ หาทางแก้ไขไม่ใช่
ปล่อยให้ความรุนแรงเป็นตัวสื่อสารแบบนี้เพราะมันจะเกิดความเสียหาย ความ
สูญเสียที่เยอะกว่า การพูดคุยกันจะท�าให้ทุกอย่างที่อัดอั้นได้คลี่คลาย แต่มัน 
ก็ไม่ใช่พูดแบบไม่รู้จุดมุ่งหมายซ่ึงมันจะดีกว่าปล่อยไปแบบน้ี ถึงตอนน้ีก็ยังคิด 
ไม่รู้ว่าถ้าโดนเขาเอง ญาติพี่น้องของเขา แล้วเขารู้สึกยังไง แต่นี่เป็นเรา เขาจะ
รู้สึกเหมือนญาติเขาไหม อยากถามเหมือนกันว่า ท�าไมเขาถึงท�า เพราะที่นั้น  
(ที่ถูกระเบิด)เป็นที่ที่ชาวบ้านบริสุทธิ์อยู่กันเยอะ (รอบียะห์ เจะเตะ) 

ไม่มอีะไรทีจ่ะช่วยให้เราปลอดภยัได้ และไม่คาดหวงัให้เจ้าหน้าทีม่าดแูล 
เพราะคนอืน่ดแูลเราไม่ได้จรงิ เราต้องระวงัตวัเองมากกว่าทีจ่ะพึง่คนอืน่มาช่วย 
ไม่มีใครไว้วางใจใครได้ แค่เราดูแลตนเองให้ปลอดภัยไปก็พอ อยากให้ทุกคน 
รู้ถึงผลกระทบของระเบิด ไม่มีใครอยากประสบเหตุหรอก หัวอกแม่คนหนึ่ง  
การทีส่ญูเสียลกูไปหรอืลูกพกิารไป ย่อมเป็นเรือ่งทีไ่ม่อยากให้เกดิขึน้เลย แต่เรา
กลับเป็นเหยื่อของคนที่ต ่อสู ้กัน ก็รู ้สึกไม่พอใจและเจ็บใจที่เกิดกับคนที ่
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ไม่เกี่ยวข้องการต่อสู ้เลย เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้คนท่ีมีอ�านาจ มีหน้า มีตา  
กลับได้รับความสนใจมากกว่าประชาชนธรรมดา

ที่จริงควรมีการพูดคุย (สันติภาพ) ต้ังนานแล้วเพราะเหตุการณ์เกิดข้ึน 
ตั้ง 10 ปีมาแล้ว เมื่อไหร่ที่เราออกจากพื้นท่ี อยู่ในพื้นท่ีก็รู้สึกเหมือนถูกขังไว้  
แต่เมื่อไหร่ ที่ออกจากพ้ืนท่ีก็รู้สึกเหมือนถูกปล่อยออกมาจากห้องขัง รู้สึก 
หวาดระแหวง จะไปเยีย่มคนป่วยทีโ่รงพยาบาลกร็ูส้กึกลวั ก่อนหน้านีไ้ม่ได้ระแวง
อะไร การวางแผนชีวิตก็ต้องปรับเปลี่ยนหมด อยากให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการ 
การตรวจสอบเรื่องรถที่จอดบนถนนให้มากกว่านี้ เพราะไม่ปลอดภัยเลย  
(อิสมาแอ ดอหนิ)

ตอนน้ันถ้าพนักงานรู้ว่ากระเป๋าอะไรก็น่าจะไล่คนออกมาก่อนแล้วแจ้ง
ต�ารวจ หรือช่วยกันบอก ควรมีการอบรมพนักงานร้านเซเว่นเพื่อให้จัดการ 
ตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ตั้งด่านสกัดนั้น ก็อยากให้
มีการตรวจต่อเนื่องไม่ต้องเข้มข้นจริงจังทุกวัน แต่มีการตรวจตลอด ไม่ใช่แค่  
3 วันตอนเกิดเหตุแล้วเลิกไป

อยากให้บรรจุภาษามลายูไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ได้เรียน 
ทุกคนไม่ใช่แค่มุสลิม จะท�าให้เกิดความเป็นพวกพ้อง ไม่เกิดความแตกต่าง  
มคีวามกลมกลืนกนั ยงัท�าเป็นภาษากส็ามารถพดูคุยกนัได้ในพืน้ท่ี เพราะเม่ือก่อน 
จะแยกไม่ออกว่าไทยพุทธกบัอสิลาม สามารถเป็นเพ่ือนกนัได้คุยกนัรูเ้รือ่ง ต่างกบั 
ปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันมากๆ (นายกัมพล ชุติวัฒนธาดา)

อยากให้เข้มงวดการตั้งด่านตรวจ เราก็ต้องดูแลตัวเอง พยายามไม่ไป 
ที่คนพลุกพล่านหรือคนเยอะเกิน ค้าขายบางทีก็กลัวเหมือนกัน อย่างรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่มาจอด ที่ร้านเคยมีวางเหมือนกัน 2 ครั้ง เคยมีลูกค้าลืม
รถจอดนานตั้ง 2-3 ช่ัวโมงแล้วยังไม่มารับเลยโทรศัพท์ให้ต�ารวจมาตรวจสอบ 
แค่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองมากขึ้น (ก้องเกียรติ จินดามณี)
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ถ้าความจริงสามารถพูดออกมาได้ ความรู้สึกว่าก�าลังถูกกดข่ีก็จะลดลง 
อยากให้มีการสร้างความเท่าเทยีม อยากให้เรือ่งประวตัศิาสตร์นัน้พดูได้ แต่ต้อง
เน้นการสร้างความปรองดอง ปัญหาทีเ่กดิเป็นเพราะเรือ่งเล่าทางประวตัศิาสตร์
ทีท่�าให้คนเราเกดิความคิดเหน็ทีต่่างกนั รฐักล้าเปิดประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นเรือ่งจรงิ
มาเล่าให้สงัคมได้รบัรู้ การสร้างอตัลกัษณ์เดยีวกนัของเรา แต่ถ้าเรือ่งราวเหล่านัน้  
จะน�าไปสู่ความแตกแยกก็ไม่เห็นด้วย ฟังความเห็นของคนอื่นมากขึ้น อยากให้
รัฐและสังคมไทยลดก�าแพงของตัวเองลง 

บทเรียนมองได้ 2 มุม อาจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะทหารไม่มีบาดเจ็บสัก
คน ต้องการอะไรก็แสดงให้ชัด ใช้วิธีการที่ท�าให้เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุด 

สิ่งที่กังวล คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนอื่น ไม่จ�าเป็นว่า
ต้องเกดิกบัครอบครวั และอยากจะฝากไว้คือ อยากให้กระบวนการยตุธิรรมท�าให้
ความจรงิกระจ่างความชดัเจนมากขึน้ เพราะยงัมข้ีอบกพร่องอยู ่ให้มคีวามเป็น
ธรรมจริงๆ ส�านวนยังคลุมเครือ ผู้คนยังมีความรู้สึกไม่พอใจในการตัดสินคดีใน
พื้นที่อยู่มากและอยากให้แยกศาลทหาร คือ ถ้าทหารผิดก็ขึ้นศาลทหารแต่ 
ถ้าทหารผิดกับพลเรือนก็อยากให้ขึ้นศาลปกครอง (นายแวอิบรอเฮม แวบือรา)

ผมไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมเยียนหรือติดตามในระยะยาวถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นภายหลังเลย ไม่รู้ว่าเขาดูแลกันอย่างไรถึงได้มีระเบิดเข้ามาในตัวเมืองได้ 
ทั้งๆ ที่มีจุดตรวจมากมาย หรือถ้าเขาป้องกันดีแล้วแต่ระเบิดอยู่ภายในตัวเมือง 
เจ้าหน้าที่ควรท�าอย่างไรละ (สุเมธ ธรรมปิลันธร)

ผมอยากให้ทุกคนที่มาอยู่ในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็น 
หากเป็นไปได้ลองเอาทหารออกจากพืน้ที ่ผมประเมินว่าสถานการณ์ความรนุแรง
จะลดลง ชุมชนต้องคอยดูแลหมู่บ้าน สังเกตรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่ของคน 
ในหมู่บ้าน ผู้น�าชุมชนก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้รับความ
ปลอดภัยจากเหตกุารณ์ระเบดิ ผมเองหลังจากถกูระเบดิ กร็ะมดัระวงัตวัมากขึน้ 
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เป็นคนสังเกต และรอบคอบมากขึ้น ในเวลาท�างาน ปกติเวลาตั้งโต๊ะริมฟุตบาท
จะหันหลังให้ถนน ตอนนี้ก็ต้องหันหน้าให้ถนนเพื่อมองว่ามีใครผ่านบ้าง สิ่งนี้
เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองได้ (อนุพงศ์ สูดี)

ช่วงนี้ก็ช่วยกันจับตามองส่ิงที่น่าสงสัย เดี่ยวน้ีจะใช้เด็กผู้ชายจับตามอง
คนทีผ่ดิปกต ิต้องให้ลกูค้าถอดหมวกกนันอ็ก ถอดแว่นตา ท่ีร้านกม็ป้ีายประกาศ
หน้าร้าน เราก็ต้องพยายามย�้าให้ลูกค้าท�าตามกฎ (ไซฟูลอัสมี หะยีเตะ) 
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บ�าบัดตนเอง...

ก้าวย่างบนทางชีวิต

“เพราะทุกอย่างถูกก�าหนดมาแล้วโดยพระเจ้า”
ฉนัฟ้ืนฟรู่างกายและจติใจด้วยพลงัศรทัธา ท�าให้ผ่านช่วงนัน้มาได้ ทุกสิง่

ทุกอย่างถูกก�าหนดไว้แล้ว ยังมีครอบครัวที่ช่วยกันดูแล ให้ก�าลังใจ เหมือนกับ
เป็นบททดสอบว่าเราอดทนมากแค่ไหน เราก็คิดว่าแล้วจะท�ายังไงในเมื่อ 
ไม่สามารถเรยีกคนืมาได้ การสญูเสยีลกูชายเป็นไปตามพระประสงค์ของอลัลอฮฺ

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น เพราะอ่านหนังสือและมีเพื่อน  
ได้เหน็เพือ่นของเพือ่นเล่าเรือ่งราวของตวัเองทีม่กีารสญูเสยี จงึรูส้กึว่าคนทีล่�าบาก
กว่าเราก็มีอีก ก็เลยไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นอะไร คิดแค่ว่าอัลลอฮฺจะทดสอบเรา
มากกว่า (รอฮีหม๊ะ สิเดะ)

หลังจากท่ีสญูเสยีน้องออมอย่างไม่มวัีนกลบั จติใจของแม่อยูก่บัน้องออม
ตลอดเวลา สมองของแม่คิดเรือ่งอ่ืนๆ ช้าลง หลงๆ ลมืๆ บางคร้ังเครยีด ไม่อยาก
ออกไปไหน น้องเป็นคนจิตใจดี น้องออมไม่กินแกงปลาของแม่ เพราะเคยเห็น
เวลาเห็นแม่เชือดปลาเพื่อท�าแกง น้องออมสงสารปลาเลยไม่ยอมกินแกงปลา
ของแม่ น้องออมชอบกินผักมากกว่ากินเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะย�าถั่วพู เมื่อถึงวัน 
พระแม่ก็จะท�ากับข้าวที่น้องออมชอบไปถวายพระที่วัดในหมู่บ้าน

“แม่เหน็กบัข้าวทีน้่องออมชอบ แล้วจะกนิไม่ได้เลย เพราะหน้าน้องออม
ก็ปรากฏตลอดเวลา”
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แต่แม่ต้องอยู่ต่อไปเพราะสมาชิกในครอบครัว ออสก้า อายุ 7 ขวบ  
น้องชายของออม ตอนนีก้�าลงัเรยีนชัน้ ป.1 เป็นความหวงัของแม่ยงัเหลอือกีคน 
(สิทธิณี นุ่มประดิษฐ์)

ฉันคิดว่าที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เพราะคิดว่าอัลลอฮฺช่วยและปลอบใจ 
ตวัเองว่าไม่มอีะไร ท�าไม่รูไ้ม่ชี ้เรยีกสตกิลบัมา ฉันและครอบครวัก้าวพ้นช่วงนัน้
แล้วและขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ปลอดภัยขอคุ้มครองจากภัยทั้งหลายเสมอๆ 
นอกจากการเยยีวยาจติใจด้วยศาสนาแล้ว รฐับาลกไ็ด้มอบเงินเยยีวยาให้ฉันและ
ครอบครัวด้วย แต่ถึงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้ ฉันเอง
ก็ได้แต่หวังว่าความสงบสุขจะกลับคืนมาโดยเร็ว เพื่อท่ีจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆ 
เกิดขึ้นกับใครเหมือนที่เกิดขึ้นกับตัวเองอีก (มารีแย มะเซ็ง) 

ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้เป็นเพราะพระเจ้าก�าหนด แต่เหตกุารณ์ความไม่สงบนัน้ 
สามารถป้องกันได้ แต่เราจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดได้อย่างไรละ เป็นเรื่อง
ทีต้่องช่วยกนัคดิและกระท�าจากทกุฝ่ายเพือ่ให้มฮู�าหมดัได้มชีวีติอย่างทีเ่ขาหวัง
ต่อไป (มูฮ�ามัด การี)

ฉันพยายามเยียวยาตัวเองโดยการท�าให้ตัวเองรู้สึกสบายๆ มีคนมาให้
ก�าลังใจ ยอมรับสภาพท่ีเกิดและพยายามก้าวข้ามความทุกข์ คิดว่าอัลลอฮ์คง
ทดสอบเรา ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราคงตายไปแล้ว แต่น่ีอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่ เราถึง 
ยังมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้น 

ความศรัทธาต่ออลัลอฮ์เป็นเหมอืนแรงบนัดาลใจ มคีนทีไ่ม่ใช่ญาตพ่ีิน้อง
ของเราโดยสายเลือด ทยอยกันมาเยี่ยมไม่ขาดสาย ฉันรู้สึกเหมือนได้สมาชิก 
ในครอบครัวเพิ่มจากคนเหล่านั้น พวกเขามาให้ก�าลังใจครอบครัวของเราท้ังๆ  
ที่เราเองก็ไม่ได้รู้จักกัน
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ฉนันกึเสอมว่าอะไรจะเกดิกต้็องเกดิ เพราะมุสลมิเช่ือในกฎก�าหนดสภาวะ
การ (Takdir)7 ทุกอย่างก็ต้องมอบหมายให้พระเจ้า ฉันพยายามสร้างก�าลังใจ 
ให้กบัตวัเอง ส่วนหนึง่ก็ได้รบัก�าลังใจจากครอบครวั จากเพือ่นบ้าน และทีส่�าคญั
ก�าลังใจจากแม่ที่มีให้ฉันเสมอ (สารีฮะ สะมะนิ)

“บอกลูกตลอดว่า ทุกอย่างอัลลอฮฺได้ก�าหนดไว้แล้ว คนอื่นที่ถูกทดสอบ
หนักกว่านี้ เขายังผ่านมาได้ ลูกก็ต้องท�าได้”(แม่นายอับดุลเลาะ วานิ)

ผ่านมาได้ก็ก�าลังใจจากเพื่อนๆ ครอบครัว ต้องรับสภาพความเป็นอยู่ที่
ปัตตานีให้ได้ อยู่ที่นี่นานแล้วจนชินแล้วก็ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะอยู่มา
นานและลูกค้าก็เยอะ ถ้าอยูท่ีอ่ื่นก็ต้องเริม่ใหม่ ซึง่ลงทนุไปเยอะแล้ว การค้าขาย
มกีารแข่งขนักนัสงู ค้าขายล�าบากเศรษฐกจิกไ็ม่ค่อยด ี แต่ก่อนกม็คีนเทีย่วตอนน้ี 
ก็เบาบาง (ก้องเกียรติ จินดามณี)

ด้วยแรงใจจากครอบครวั ทีค่อยให้ก�าลงัใจ ปลอบโยนและคอยดแูล ท�าให้
ผ่านช่วงเวลาน่ากลวัไปได้ ครอบครวัมกี�าลังใจในการต่อสูต่้อไป ด้วยการพยายาม
คดิว่า คนทีย่งัมชีวิีตอยูก็่ต้องด�าเนนิต่อไป ต้องหาเงนิเลีย้งชพี ยงัมญีาตทิีม่าช่วย
งานศพแม่ มาไถ่ถามทกุข์สขุกนัอยู ่ส่วนญาตสินทิกจ็ะหางานเสรมิให้ครอบครวั
อีกทางด้วย ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีแล้ว ชีวิตก็ดีขึ้น ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม  
(มูฮัมหมัดซอฟี ตูฮา)

การอ่านอลักรุอ่านเป็นการเยยีวยาจิตใจได้อย่างดเีลย (ลาตฟีะห์ สาและ)

7 ตกัเดร คอืความศรทัธาในกฎก�าหนดสภาวะการซึง่มี 4 ประการ หนึง่ในนัน้คอืทกุสิง่ทกุอย่างอลัเลาะ
ห์คือผู้สร้างและผู้ก�าหนด
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ตอนที่ 2 

รวมเรื่องเล่า

ตอนที่ 2 

รวมเรื่องเล่า



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

64



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

65

ดช.ผู้เคราะห์ร้าย 

วันระเบิดปิดเมืองปัตตานี

ยามีละ ดอมอลอ

อารีด้า อาแวกาจิ
บันทีกเรื่องเล่าและเรียบเรียง

“อินนาลิลลาฮฺ วาอินนาอิลัยฮิรอญีอูน”
“...ฉันท�าใจไว้แล้ว...”
แค่นางพยาบาลเดนิมาถามฉนัว่า เดก็ชายทีห่มอช่วยชวีติอยูเ่มือ่หวัค�า่คอื

ลูกฉันหรือเปล่า ระหว่างเดินตามพยาบาลเข้าไปในห้องฉุกเฉิน ฉันก็คิดไว้แล้ว
ว่าลูกคงไม่รอดแล้ว 

ลูกชายของฉนัชือ่เดก็ชายมูฮ�าหมดัอลิฟาน สเิดะ แต่ทีบ้่านเรยีก อลิฟาน 
1 ใน 18 เด็กที่ถูกระเบิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 และ 1 ใน 3 ที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยวัยเพียง 5 ขวบ

นาที เสาทับร่างลูกชาย

คืนนั้นก็เหมือนกับทุกวัน ที่กิจวัตรประจ�าวันครอบครัวเราทั้ง 6 คน เมื่อ
ถึงเวลาประมาณสองทุม่ครึง่ ลกูๆ กก็ลบัมาจากการเรยีนอลักรุอานท่ีอยูใ่กล้บ้าน
แม่ ทีอ่ยูถ่นนปากน�า้ ต�าบลสะบารงั อ�าเภอเมอืง จังหวดัปัตตาน ีและสามทีีก่ลบั
มาจากท�างานรับจ้าง ก็จะกลับมารอสมาชิกท่ีเหลือเพื่อรอกลับบ้านที่ดอนรัก  
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มุ่งหน้าสู่บ้านสามีที่ต�าบลดอนรัก อ�าเภอหนองจิก จังหวัดเดียวกัน ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยขี่รถจักรยานยนต์คนละคัน แบ่งๆ กันแล้วแต่ลูกคน
ไหนจะซ้อนท้ายคันไหนระหว่าง คันของพ่อและคันของแม่

...แต่วนัทีเ่กดิเหต ุทกุคนได้ยนิเสยีงดงัมาก คล้ายเสยีงฟ้าผ่า และตามมา
ด้วยไฟดับทัง้เมอืงปัตตาน ีท�าให้ทัง้ฉนัและสามรีูใ้นทันทว่ีา เกิดเหตรุะเบดิแน่นอน 
แต่ไม่ทราบว่าเกดิเหตทุีไ่หน ลกูยงัอยูท่ีโ่รงเรยีนสอนอลักรุอาน จึงรบีไปรบัลกูๆ ก่อน

“จะกลับบ้านอีกหรือเปล่า”
สามีก็ถามฉันแล้วคืนนั้นว่า จะกลับบ้านที่ดอนรักอีกหรือไม่ แต่ฉันก็ยัง

ยืนยันว่าจะกลับบ้าน แต่ไปด้วยกันด้วยรถคันเดียว และฉันก็เลือกที่จะฝากลูก
สองคนไว้ทีบ้านแม่ ที่ปากน�้า แต่ก่อนจะกลับบ้าน เพื่อนคนหนึ่งได้โทรเตือนให้
เลี่ยงเส้นทางสายม.อ. (ถนนเส้นตัดผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี) จึงตัดสินใจเลือกใช้ทางเส้นถนนมะกรูดแทน โดยลูกคนสุด
ท้อง(อิลฟาน)ขึ้นอยู่หน้าคนขับ และอีกคนซ้อนท้ายอยู่กับฉันข้างหลัง 

ฉันจ�าได้ว่า ระหว่างขับไป ใจก็ระแวงไปด้วยเพราะไฟดับทั้งเมือง อยู่ๆ 
ก็ได้ยินเสียงระเบิด ตอนแรกฉันเข้าใจว่าสามีขับรถชนเสาไฟฟ้า ลูกคนเล็กของ
ฉันอยู่หน้าสุด เสาไฟต้นที่โดนระเบิดล้มลงทับอิลฟานลูกฉันพอดี ตอนนั้นยัง 
ไม่ทราบว่าอิลฟานเป็นอย่างไรบ้าง แต่ด้วยสัญชาตญาณก็พยายามเรียกให้ลูก
ตอบสนองค�าเรยีกของฉนั แต่อลิฟานก็ไม่รูส้กึตวัเลย แล้วฉนักห็มดสตไิป จนถงึ
โรงพยาบาลปัตตานี 

“ลาอิลาฮา อิลลัลลอฮฺ”
ฉันพยายามสอนให้ลูกน้อยที่หมดสติ กล่าวค�าปฏิญาณตนต่อพระเจ้า  

ให้ลูกชายฉันก่อนที่จะสลบไป

.... สักพักก็เร่ิมมีรถพยาบาลและผู้คนละแวกนั้นมาช่วยครอบครัวที ่
ประสบเหตขุึน้รถ โดยสภาพตอนนัน้ นายอสิเฮาะและลกูชายอกีคนทีร้่องโอดโอย
ปวดล�าตัวยังมีสติอยู่ จนถึงโรงพยาบาล....
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ฉนัมาฟ้ืนได้สตทิีโ่รงพยาบาล ตืน่มากไ็ม่เจอลกูคนเลก็ มแีต่อลิฮมัทีย่งับ่น
ว่าปวดแขนซ้าย ทั้งๆ ที่ไม่มีบาดแผล แล้วฉันก็ลุกไปหาลูกชาย โดยไม่นึกถึงว่า 
สามีจะอาการเป็นยังไงบ้าง ที่เจ้าหน้าที่น่าจะพาตัวไปที่ห้องไหนสักห้องของ 
โรงพยาบาล ผู้เป็นแม่พยายามบอกรูปพรรณสัณฐานของลูกน้อย ว่าสวมเสื้อ 
สีอะไร สักพัก นางพยาบาลบอกกับเธอว่า เด็กชาย 5 ขวบที่นอนหมดสติน้ัน 
ก�าลังอยู่ในการดูแลของหมอ เนื่องจากลูกของเธอต้องได้รับการช่วยหายใจ 

นั่งสบายใจหลังได้ค�าตอบว่าลูกชายอีกคนอยู่ไหน ไม่ทันไร นางพยาบาล
คนเดิมก็วิ่งมาหาฉันและพูดว่า 

“ฉันค่ะ ใช่ลูกชายของฉันหรือเปล่าค่ะ เชิญทางนี้หน่อยค่ะ”
นางพยาบาลคนหนึ่งที่เดินออกจากห้องฉุกเฉิน มาเรียกให้ฉันเข้าไปใน

ห้องฉุกเฉิน เพื่อให้ยืนยันใครสักคนในห้องนั้น ฉันเดินตามนางพยาบาลคนน้ัน
เข้าในห้อง แล้วหยดุอยูท่ีเ่ตยีงของเด็กชายคนหนึง่ ทีด่แูน่นิง่บนเตยีงนัน้ ดคูล้าย
ลูกชายคนเล็กของฉัน แต่ต่างกันที่เด็กคนนี้ไม่หายใจแล้ว

“อินนาลิลลาฮฺ วาอินนาอิลัยฮิรอญีอูน...” 
ใช่แล้ว เด็กชายไร้วญิญาณคนนี ้คอืเดก็ชายมฮู�าหมดัอิลฟาน สเิดะ ลกูชาย

วัย 5 ขวบของฉันเอง เขากลับไปสู่ความเมตตาของพระเจ้าแล้วหรือนี้

คนน้องจากไป คนพี่อาการน่าเป็นห่วง

ครอบครวัได้สญูเสียลกูชายคนเลก็ไปแล้ว และยงัมีลกูอกีคนทีม่าด้วยกัน 
คอือลิฮมั พีช่ายของอลิฟานทีน่ัง่อยูข้่างฉนั ลกูบ่นๆ ว่าเจบ็โดยไม่มแีผลภายนอก 
ก็พยายามขอร้องให้หมอตรวจลูกชายคนนี้ที่บ่นมาเจ็บหลายครั้ง แต่ด้วยคืนนั้น
มคีนไข้ทีป่ระสบเหตุการณ์เดยีวกนัมากกว่าครึง่ร้อย ท�าให้ก�าลังหมอและพยาบาล
ของโรงพยาบาลปัตตาน ีไม่เพยีงพอทีจ่ะรับมอื จงึต้องเลอืกเคสทีห่นกัทีส่ดุก่อน 
อิลฮัมจึงไม่ถูกตรวจในทันใด 
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นั่งได้สักพัก ลูกชายก็กินขนม อาหารที่ซื้อมารองท้องไปก่อนระหว่างรอ
ฟังอาการของสาม ีอยู่ๆ  ลกูชายกอ็าเจยีนเป็นเลอืดออกมา จึงรบีให้หมอดอูาการ

“ลูกชายกระดูกร้าวต้องเข้าเฝือก”
แต่กว่าหมอจะวางมอืจากการรกัษาคนอ่ืนได้ กท็�าเอาลกูชายเกอืบจะทรดุ 

และขอเพื่อนบ้านให้ช่วยพูดกับหมอตั้งนานให้ช่วยมาดูลูกชายหน่อย 

สามียังอยู่ ICU

สามีอาการหนัก ที่ก�าลังรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู ยังไม่รู้เรื่องลูกคนเล็ก 
เสียชีวิตไปแล้ว จะต้องได้รับการผ่าบริเวณหน้าท้อง เนื่องจากอวัยวะภายใน 
ช่องท้อง อย่างล�าไส้ใหญ่ ล�าไส้เล็ก ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หมอต้องท�า 
การผ่าตัดเพื่อรักษาในห้องไอ ซี ยู และฟื้นได้สติในวันที่ 4-5 ของการรักษาตัว 
ฉันไม่กล้าบอกว่า อิลฟาน ลูกชายได้จากเขาไปชั่วนิรันดร์ ในสมองตอนนี้ก็คิด
แต่ว่า จะโกหกสามีว่ายังไง ถ้าถูกถามว่าลูกอยู่ไหน ปิดอยู่อย่างน้ันจนหมอ 
มาบอกเองว่า เขาได้เสียลูกชายไปแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

สามฉีนัรกัษาตวัอยูโ่รงพยาบาลเกือบเดอืน หลงัจากหมออนญุาตให้กลบั
ไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ แต่อาการข้างเคียงจากการใส่ท่อผ่านทางเดินอาหาร 
ในขณะรกัษาตัว ท�าให้สามเีสยีงแหบหลายวนั แต่เมือ่ไปตามหมอนดัในวนัที ่10 
พฤศจกิายน 57 ปรากฏว่า เสยีงกลบัมาระดบัหน่ึงแล้ว จงึไม่ต้องผ่าตดัเส้นเสยีง
เพ่ือรกัษาอกีต่อไป แต่ไม่สามารถพูดเสยีงดงัหรอืพดูนานๆ ได้ เพราะจะมีอาการ
เหนื่อย หอบ และยังมีอาการปวดจากแผลผ่าตัดอยู่บ้าง

ส่วนฉนัเอง หลงัเหตกุารณ์กมี็อาการเจบ็ตรงโคนขาอ่อน ท�าให้เดนิไม่ค่อย
สะดวก เกือบ 2-3 สัปดาห์ 
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ครอบครัวสิเดะที่เปลี่ยนไป

นอกจากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่บอบช�้าจากเหตุการณ์วันนั้น 
ครอบครัวกับจ�านวนสมาชิกที่เหลือ ก็เริ่มมีวิถีชีวิตที่กลับสู่ปกติ แต่ฉันและสามี 
ทีน่อกเหนอืจากการท�ามาหากินตามปกตแิล้ว จะใช้ช่วงเวลากลางคนืในการสวด
ขอพรจากพระเจ้าและละหมาดตะฮฺยุด ละหมาดดุฮา เป็นกิจวัตร เปลี่ยนจาก
เดิมที่ถือปฏิบัติบ้าง ไม่บ้างแล้วแต่สะดวก แต่หลังจากเหตุร้ายประสบแก่
ครอบครัวเมื่อครั้งนั้นผ่านไป ทุกวันนี้แม้เวลาจะนอนก็ขอดุอาอฺ ตลอดขอให้
ครอบครัวพ้นจากภัยพิบัติ 

“ผวาเวลาได้ยินเสียงดังหรือเสียงระเบิด”
หลังจากวันนั้น ถ้าได้ยินเสียงดังๆ อีก จะตกใจและต้องเรียกสติโดย 

การกล่าวถึงพระเจ้า แม้แต่ตอนได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาล ก็จะหวั่นๆ 
ส่วนสามีแม้จะยังเดินทางปกติ แต่ก็ไม่ได้กลับไปท�างานขับรถรับ-ส่งคนงาน 
จากโรงงานปลากระป๋องอีกเลย ท�างานขับวินมอเตอร์ไซด์อย่างเดียว 

มีอาการเครียดเหมือนกันเพราะเป็นคนเคยท�างาน แต่มีความกังวลว่า  
ถ้ากลับไปท�างานหนักเหมือนแต่ก่อน จะส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่ 

“ก็มีบ้างที่ท�าให้รู้สึกคิดถึงลูกที่จากไป”
ฉนัมกัจะเอารปูมาเก่าๆ ของลกูทีจ่ากไปมาดนู�า้ตาก็ไหล อยู่คนเดยีวไม่ได้  

เพราะจะคิดฟุง้ซ่าน แก้โดยออกไปหาเพือ่น ส่วนลกูชายอกีคนทีร่อดมาได้ กเ็ริม่
มีอาการซึมเศร้า ทานอาหารไม่ลง 2-3 สัปดาห์ มีอาการก้าวร้าว ดื้อมากข้ึน 
เอาแต่ใจ ต้องใช้จติวทิยาในการเลีย้งลกูคนนีม้ากขึน้ เพราะนสิยัเร่ิมเปลีย่นจาก
เดิม

“...อยากให้ลูกเป็นคนดี ห่างจากอบายมขุ ให้อลัลอฮเฺปิดใจ อยากให้เป็น
คนดีทั้งวันนี้และอนาคตข้างหน้า”

หลงัจากเหตุร้ายผ่านไป ทางครอบครวัได้รบัการตดิต่อเพือ่รบัการเยียวยา
จากเป็นเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้ โดยแบ่งเป็น กรณี
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ของลูกที่เสียชีวิตได้รับ 500,000 บาท สามีฉันที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับ 
200,000 บาท ฉันเองบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับ 10,000 บาท และได้รับความ 
ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่ลูกที่เหลือทั้ง 3 คน จนกว่าจะเรียนจบระดับ
อดุมศึกษา และยงัมคีวามช่วยเหลอืจากยตุธิรรมจังหวดัทีค่รอบครวัได้ยืน่เอกสาร
เพ่ือรบัสิทธกิารเยยีวยา และทางหน่วยงานยังต้องการเอกสารรบัรองอาการจาก
แพทย์ จากกรณีของสามี ซ่ึงหมอยังคงนัดให้ไปตรวจอีกครั้ง ส่วนก�าลังใจที่ได้
จากคนมาเยี่ยมเยียนเยอะมาก มีทั้งรู้จักและไม่ทราบว่าเป็นใครบ้าง จ�าไม่ได้
ทั้งหมด

ศาสนาบ�าบัด หลังเหตุร้ายเร้าชีวิต

“เพราะทุกอย่างถูกก�าหนดมาแล้วโดยพระเจ้า”
ฉนัฟ้ืนฟรู่างกายและจติใจด้วยพลงัศรทัธา ท�าให้ผ่านช่วงนัน้มาได้ ทุกสิง่

ทุกอย่างถูกก�าหนดไว้แล้ว ยังมีครอบครัวที่ช่วยกันดูแล ให้ก�าลังใจ เหมือนกับ
เป็นบททดสอบว่าเราอดทนมากแค่ไหน เราก็คิดว่าแล้วจะท�ายังไงในเม่ือไม่
สามารถเรียกคืนมาได้ การสูญเสียลูกชายเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น เพราะอ่านหนังสือและมีเพื่อน  
ได้เหน็เพือ่นของเพือ่นเล่าเรือ่งราวของตวัเองทีม่กีารสญูเสยี จงึรูส้กึว่าคนทีล่�าบาก
กว่าเราก็มีอีก ก็เลยไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นอะไร คิดแค่ว่าอัลลอฮฺจะทดสอบเรา
มากกว่า

“..อยากให้ 3 จังหวัดกลับมาเหมือนเดิม...”
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หมายเหตุ

เหตุการณ์ต้นเรื่อง:

เมือ่เวลาประมาณ 19.30 น. วันที ่24 พฤษภาคม 2557 เกดิเหตรุะเบดิ 
ทั่วอ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ�านวน 12 จุด เป็นเหตุให้มีผู้ชีวิต 3 ราย  
บาดเจ็บ 63 ราย นอนโรงพยาบาล 29 ราย กลับบ้าน 34 ราย และเกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับต่อเนื่องสองวัน 

ซ่ึง 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิต คือ เด็กชายมูฮ�าหมัดอิลฟาน สิเดะ วัย  
5 ขวบ ทีถ่กูเสาไฟฟ้าโค่นล้มเนือ่งจากแรงระเบดิ ทบัร่างเสยีชีวิตท่ีโรงพยาบาล
ปัตตานี ขณะนั่งซ้อนจักรยานยนต์กับครอบครัวกลับบ้านที่ดอนรัก ตามปกติ
ทุกวัน 

สถานทีเกิดเหต

บริเวณเสาไฟฟ้า ถนนหมายเลข 42 ใกล้กับบริษัท TOT บ้านเจ๊ะดี  
หมู่ 8 ต�าบลปะกาฮะรัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ครอบครัวของเด็กชายผู้โชคร้าย 

เด็กชายเหยื่อระเบิดวัย 5 ขวบ รายนี้ เป็นบุตรคนสุดท้องของ นาย 
อิสเฮาะ สิเดะ กับนางรอฮีหม๊ะ สิเดะ ซึ่งมีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ คนโต เรียน
อยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ คนที่ 2 เรียนอยู่ชั้น ป.6 คนที่ 3 เด็กชาย 
มูฮ�าหมัดอิลฮัม สิเดะและ เรียนชั้น ป.3 และคนที่ 4 เด็กชายมูฮ�าหมัดอิลฟาน 
สิเดะ เรียนชั้น ป. 1 ทั้งสามคนเรียนที่โรงเรียนสะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 4 ต�าบลดอนรัก อ�าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

72

ชีวิตครอบครัว

ครอบครัวที่เคยด�าเนินชีวิตเรียบง่าย หาเช้ากินค�่า เลี้ยงดูลูกๆ 4 คน 
ด้วยอาชีพรบัจ้าง นายอสิเฮาะ ท�างานขับรถรบั-ส่งคนงานโรงงานปลากระป๋อง  
แถวอ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีมา นานกว่า 7-8 ปีแล้ว ช่วงรอเวลาคนงาน
เลิกงานก็จะขับวินมอเตอร์ไซด์ ในตัวเมืองปัตตานี 

ส่วนนางรอฮีหม๊ะ เป็นแม่บ้านแต่ก็หารายได้พิเศษด้วยการรับเสื้อ 
ไปขายให้แก่แม่ค้าทีข่ายอยูใ่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
เพราะอดตีเคยเป็นแม่ค้าขายน�า้ในโรงอาหารของมหาวทิยาลัยดงักล่าว ปัจจบัุน
ก็ยังไปช่วยบ้างและไปหาเพื่อนๆ ที่ขายของอยู่บ่อยๆ และเคยท�างานที่ร้าน
หนงัสอืสไุลมานประมาณ 10 ปี ได้อ่านหนงัสอืบ้าง ทกุเช้าสามจีะไปส่งอลิฟาน
ที่โรงเรียนสะบารัง พอเลิกเรียนก็จะไปรับกลับบ้านแม่ และเด็กๆ จะไปเรียน
อัลกุรอานในช่วงกลางคืน และสองทุ่มครึ่งก็จะเป็นเวลากลับบ้านที่ดอนรัก 
ซึ่งเป็นบ้านของนายอิสเฮาะ
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ถึงจะเป็นคนที่นี่

ก็อยากจะย้ายหนี

ยามีละ ดอมอลอ, ซุไบดา เด็ง
เขียน

อารีด้า อาแวกาจิ 
เรียบเรียง

ถึงจะเป็นคนที่นี่ก็อยากจะย้ายหนี

“เวลามคีนถามน้องว่าแผลโดนอะไร น้องกจ็ะบอกว่าโดนระเบดิท่ีเซเว่น”
น้องบาส อายุเพียง 2 ขวบ มักจะตอบคนที่มาถามว่า ศรีษะเป็นอะไร  

ซ่ึงเป็นแผลทีเ่กิดจากโดนสะเกด็ระเบดิเม่ือครัง้ระเบดิทัว่เมืองปัตตานี 20 กว่าจุด  
หนึ่งในหลายๆ จุดนั้น รวมเซเว่นสาขาอาชีวะปัตตานีด้วย 

เสี้ยวนาที ที่เกือบจะเสียลูกไป

วันนั้นฉันไปซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นที่สาขาอาชีวะกับลูกชายสองคน  
คือน้องโบท (9 ปี)และน้องบาส (2 ปี) โดยตอนนั้นคนโตก�าลังซื้อน�้าอยู่ในร้าน
แต่คนเล็กเดินตามหลังฉันมาติดๆ จังหวะที่ก้าวออกจากประตูเซเว่นได้ไม่กี่ก้าว 
ระเบิดที่เขาวางไว้อยู่แล้ว ก็เกิดระเบิดขึ้น หลังจากนั้นไฟก็ดับ 

ทันทีท่ีต้ังสตไิด้ ฉันรูส้กึหอ้ืูอมากมแีผลทีข่าขวา หลงัและท้องไม่หนกัมาก 
แต่ก็พยายามกวาดสายตามองหาลูกเป็นอันดับแรก ซึ่งลูกโตยังอยู่ในร้าน แต่ 
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คนเล็กที่อยู่ใกล้ๆ กัน ถูกฝ้าเพดานของร้านตกใส่ศรีษะน้องบาส คนอื่นๆ ที่ได้
รับบาดเจ็บก็ค่อยๆ ทยอยออกมาจากภายในร้าน รถกู้ภัยมาถึงภายใน 10 นาที 
ล�าเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

เวลาเกือบจะทุ่มครึ่ง น้องบาสถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานี แต่ต่อมา
หมอได้ส่งตวัน้องไปรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลยะลา เพราะฝ้าท่ีตกใส่ศรษีะน้องบาส 
ท�าให้กะโหลกร้าว มีเศษกระจกติดอยู่ที่เยื่อหุ้มสมอง และมีแผลฉกรรจ์ท่ีแขน
และขา อาการหนักกว่าทุกคนที่มาด้วยกัน โดยมีฉันติดตามไปดูแลน้องบาสเอง 
และสามีดแูลลกูคนโตอยูท่ี่ปัตตาน ีเพราะน้องโบทแม้จะไม่เจบ็หนัก แต่กม็แีผล
บริเวณทางซีกขวาอยู่

ครอบครัวทราบข่าวก็ตกใจแต่ก็ไม่กล้ามาหาในทันที เนื่องจากอยู่ไกล 
เพราะทีบ้่านอยูอ่�าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตาน ีส่วนสามีในคืนเกดิเหตอุยูท่ี่บ้าน
เช่าทีอ่าเนาะร ูซึง่อยูใ่นเมอืงปัตตาน ีตอนโทรไปบอกกต็กใจ สามจีงึอยูดู่แลน้อง
โบท ส่วนครอบครัวทางปะนะเระ ตามมาเยี่ยมในเช้ารุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลยะลา 
โดยหมอส่ังให้น้องบาสรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาประมาณ 23 วัน (ตั้งแต่ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 57 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 57) 

ชีวิตก่อนหน้าเจอเหตุร้าย

เดิมอาศัยอยู่ที่บ้าน ในต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
หลงัจากแต่งงานกย้็ายตามมาอยูท่ีบ้่านเช่ากบัสาม ีทีต่�าบลรสูะมแิล อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัปัตตาน ีไม่นานกย้็ายมาอยูท่ี่ต�าบลอาเนาะรู (ปัจจบุนั) เพราะใกล้ทีท่�างาน
สามีมากกว่า ซึ่งสามีท�างานที่อู่ซ่อมเรือ พออยู่พอกิน แต่ค่าใช้จ่ายบ้านสามี 
รบัผดิชอบคนเดยีว เนือ่งจากฉนัไม่ได้ท�างานอะไร คอยดแูลลกูกบัสามอียูท่ีบ้่าน
เท่านั้นเอง 
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ในระหว่างพกัฟ้ืนลูกชายทีบ่าดเจ็บสาหสั มหีน่วยงานรฐัมาเยีย่มให้ก�าลงั
ใจอยู่บ้าง เช่น ศูนย์สุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ส่วนความช่วยเหลือ
ด้านการเงินครอบครวัได้รบัเงินเยียวยาเป็นเงิน 200,000 บาท และทนุการศกึษา
รายเดือนจนกว่าจะจบระดับปริญญาตรี อีกเดือนละ 1,500 บาท 

ส่วนฉนักบัน้องโบทได้รบัเงนิเยยีวยาคนละ 10,000 บาท ฉนักข้็องใจมาก 
ว่าเกณฑ์การให้เงินเยียวยา ใครควรได้เท่าไหร่ เขาวัดจากอะไร เพราะฉัน 
บาดเจ็บที่ขา เดินขากระเผลกมาเป็นเดือน 

น้องบาสกลัวเสียงดัง

ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆ หมอสั่งงดอาหารทะเล ไข่แดง หรืออาหาร 
ท่ีจะท�าให้เกิดหนองหรือคันทั้งหมด และน้องกินอะไรไม่ค่อยได้เพราะอาการ 
เจบ็คอ เนือ่งจากการต่อท่อเข้าท่อล�าเลยีงอาหารประมาณ 1-2 เดอืน ขณะรกัษา
ตัวที่โรงพยาบาลกว่าน้องจะกินได้เอง น�้าหนักก็ลดถึง 10 กิโลกรัม จะขยับ 
ซีกขวาไม่ได้เลยเพราะกล้ามเนื้อไม่มีแรง ครอบครัวต้องคอยท�ากายภาพ 
เป็นเดือนจึงดีขึ้น 

“เวลามีคนถามน้องว่าแผลโดนอะไร น้องก็จะบอกว่าโดนระเบิดที่ 
เซเว่น”

นอกจากนีแ้ล้วเวลาได้ยนิเสยีงฟ้าร้อง เสยีงประทดั เสยีงระเบดิ จะตกใจ 
ร้องแล้วว่ิงมากอด พี่โบทตลอดในช่วงแรกๆ แต่ตอนน้ีน้องบาสดูอารมณ์ดีข้ึน
มากแล้ว เพราะเมื่อก่อนตอนที่อยู่โรงพยาบาล อาการจะซึมลงมาก ไม่ร่าเริง

ตอนน้ีน้องบาสใส่กะโหลกเทียมอยู่แต่ยังต้องไปพบหมออย่างต่อเนื่อง 
และกะโหลกเทียมที่น้องใส่อยู่ปัจจุบันนั้น จะต้องเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ข้ึนตาม
ร่างกาย หมอจึงนัดเปลี่ยนกะโหลกเทียมอีกทีเมื่อน้องอายุระหว่าง 15-16 ปี 
เพราะกะโหลกที่ว่าเป็นของเทียมจะไม่ขยายเหมือนของจริง
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อนาคตครอบครัว

ตอนนี้น้องบาสยังไม่ถึงวัยเรียนหนังสือ เมื่อน้องเข้าโรงเรียนแล้ว ฉันจะ
สามารถออกไปหางานท�าได้ ความหวังคือการได้ส่งลูกเรียนหนังสือให้สูงๆ และ
ฝันว่าอยากเก็บเงินสักก้อนเปิดร้านขายของช�าเป็นธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง 

เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิว่าจะโดนกบัตวัเองกบัคนในครอบครวั พอโดน
แล้วเวลาไปไหนก็คิดว่าไม่ปลอดภัย ก็ต้องระวังตัวมากขึ้น ต้องสังเกตุ จากเดิม
ที่ออกข้างนอกบ่อย พอโดนก็ไม่ค่อยออกไปไหน ตอนเช้าก็จะไปตลาดซื้อของ
ตุนไว้ตอนเย็นก็ไม่ออกแล้ว ถึงพี่เป็นคนที่นี่พอโดนเหตุการณ์ก็มีคิดจะย้ายไป 
ท่ีอื่นในช่วงแรก พอคุยกับสามีว่าไปอยู่ที่อื่นไหม สามีก็บอกว่าอยู่ๆ ไปเหอะ  
แต่ให้ระวังตัวมากขึ้น ก็จะไม่เข้าเซเว่นอีเลเว่นเลย ถ้าเข้าก็จะเข้าเซเว่นอีเลเว่น
ในปั๊มน�้ามันที่เดียว

“อยากให้สงบแต่คงต้องใช้เวลาจะกลับให้เป็นเหมือนเดิม” 
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ความฝันของลูกแม่ดับสูญ

ซุกรียะห์ บาเหะ
สุไบดา เด็ง

เขียน
อารีด้า อาแวกาจิ 

เรียบเรียง

“กว่าเเม่จะได้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตแล้ว ก็เกือบจพเที่ยงคืน”
น้องออม มีชื่อจริงว่า อภิสิทธ์ มุ่งหมายธนารักษ์ อายุ 18 ปี นักเรียน 

โรงเรยีนเดชะปัตนยานกูุล จังหวัดปัตตาน ีซึง่ก�าลังจะได้เรยีนต่อระดบัอดุมศกึษา 
โดยสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามความใฝ่ฝันของลูกที่จะเป็น
ต�ารวจให้แม่ได้ชื่นชม ก�าลังจะไปปฐมนิเทศน์ในฐานะนักศึกษาใหม่ของสถาบัน
ในอีก 19 วันข้างหน้า และได้จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 7000 บาท  
แต่ความหวังก็มาดับสูญ เมื่อน้องออมถูกแรงระเบิดปลิดชีพ เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2557 

“ออมจะตั้งใจเรียนให้จบ จะได้พาแม่ออกไปจากที่นี่ ที่นี่มันอันตราย 
ออมกลัวระเบิดมากเลยแม่ ออมไม่อยากอยู่สามจังหวัดเลยแม่”

เหมือนเป็นลางบอกเหตุ 

น้องออมเคยพูดกับแม่ว่า สักวันต้องย้ายไปอยู่ในที่ๆ สงบกว่านี้ ซึ่งใน 
วันเกิดเหตุน้องออมขับรถขี่มอเตอร์ไซด์เพื่อไปพบเพื่อนในอ�าเภอเมืองและแวะ
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ซื้อขนมให้น้องชายขณะท่ีเดินออกมาจากร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลเว่น สาขา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี แรงระเบิดท�าให้น้องออมได้รับบาดเจ็บสาหัสและ 
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

“เป็นประจ�าของน้องออม ที่เขาจะต้องแวะร้านเพื่อซื้อขนมฝากให้น้อง 
แต่วันนั้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายของเขา” 

หัวอกคนเป็นแม่

แม่ก็ท�างานอยู่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รายได้พอเลี้ยงครอบครัว 
ในแต่ละวนั ไม่ได้ร�า่รวยอะไร ลูกชายคนโตก็ช่วยท�างานในช่วงปิดเทอม น้องออม 
ไปอยูก่บัพ่อในเมอืง และไปท�างานเพือ่หารายได้ระหว่างมหาวทิยาลยัเปิดเทอม

ก่อนหน้าทีน้่องออมจะประสบเหต ุ12 วัน น้องออมได้ขอไปท�างานพเิศษ
ช่วงปิดเทอมที่บริษัทแกรนด์ปัตตานี ตารางเวลาของน้องออมจะมีกิจกรรม 
ที่เตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ความฝันเสมอ เช่น ในช่วงว่างจากการท�างานพิเศษ น้องก็
จะไปฝึกว่ายน�า้ทีส่ระว่ายน�า้โรงแรมซเีอสปัตตาน ีเตรยีมร่างกายเพือ่สอบต�ารวจ 

แม่รู้สึกมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก คนที่วางระเบิดต้องการ
อะไร เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอน ผู้บริสุทธ์ิต้องรับเคราะห์
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ หรือมันท�าให้ความหวาดกลัวระหว่างพุทธมุสลิมก็ยังคงด�ารง
อยู่ไปเรื่อยๆ ในละแวกหมู่บ้านที่เป็นชุมชนพุทธมีการแบ่งเวรยาม เพราะหมู่ที ่
1 และ 2 เป็นชุมชนมุสลิม ส่วนหมู่ที่ 3 และ 4 เป็นชุมชนพุทธ

“แม่เคยไม่ไว้ใจมุสลิม ไม่อยากให้ลูกไปสังสรรกับเพื่อนมุสลิมกลัวลูก 
จะได้รับอันตราย”
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ลกูชายของแม่รกัการเล่นกฬีามาก จนได้รบัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนของ
หมูบ้่านไปร่วมแข่งขันรายการ ภายใต้โครงการกฬีาต้านยาเสพตดิ เคยมคีรัง้หนึง่
ที่ทีมของชุมชนแข่งชนะก็พากันไปเลี้ยงฉลอง แม่กับยายไม่อยากให้น้องออม 
ไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภยัเพราะมมีสุลมิด้วย แต่กม็ผีูใ้หญ่บ้านมาบอกว่า
ไม่ต้องกังวลไปกันหลายคนไม่อันตราย กว่าน้องออมจะกลับมาจากงานเลี้ยง 
ก็เกือบห้าทุ่ม

“ในงานศพของน้องออมก็มีมุสลิมมาร่วมงานด้วย เพราะถือว่าเป็น
เพื่อนกัน ในงานศพเพื่อนๆ ของน้องออมร่วมกันสวมเสื้อเพื่อไว้อาลัยให้กับ
น้องออม”

ลูกของแม่เป็นคนดี

แม่คิดเสมอว่าน้องออมเป็นเด็กดี แต่ท�าไมเด็กดีถึงอยู่ได้ไม่นาน เด็กดี
ท�าไมต้องอายุส้ัน เดก็ตดิยา ท�าไมไม่เอาไป น้องออมเป็นเดก็ขยนัเรยีน น้องออม
เป็นคนร่าเริง อ่อนโยน เคยบวชเณรในช่วงภาคฤดูร้อน 1 เดือนท่ีวัดป่าศร ี 
เป็นวัดในหมู่บ้าน ทุกครั้งที่น้องออมจะขี่มอเตอร์ไซด์ออกไปนอกบ้านแม่จะให้
น้องออมไหว้พระอยู่บนหิ้งทุกครั้ง น้องออมก็ท�าตามแม่ทุกครั้ง

เพื่อนๆ ที่โรงเรียนรักน้องออม เพราะน้องออมชอบช่วยเหลือคนอ่ืน  
เคยได้รับประกาศนียบัตร ว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เจอเงินและส่งคืนเจ้าของ 

หากมีที่ไปก็อยากจะย้ายไปที่อื่น แต่ที่นี่ก็บ้านเกิดของเรา

การคุยกนัของรฐับาลกบัฝ่ายขบวนการแม่มองว่าท�าให้สถานการณ์รนุแรง
มากขึ้น เมื่อก่อนแม่จะออกไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดบ่อยๆ แต่ตอนนี้แม่ไม่ออก
ไปไหนเลย ส่วนใหญ่จะฝากคนอืน่ไปซือ้ของแทน บิก๊ซ ีไดอานา่ ที่เคยไปเดีย๋วนี้
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ไม่ไปเลย เคยคิดว่าหากมีที่ไปก็อยากจะย้ายไปที่อื่น แต่ที่นี่ก็บ้านเกิดของเรา  
เราไม่รู้จะพาครอบครัวไปอยู่ที่ไหน ความฝันของแม่ที่จะพึ่งลูก ลูกจะพาแม ่
ออกไปจากที่นี่ก็หมดไป 

แต่แม่ก็ยังต้องอยู่ต่อไป

หลังจากท่ีสญูเสยีน้องออมอย่างไม่มวัีนกลบั จติใจของแม่อยูก่บัน้องออม
ตลอดเวลา สมองของแม่คิดเรือ่งอ่ืนๆ ช้าลง หลงๆ ลมืๆ บางคร้ังเครยีด ไม่อยาก
ออกไปไหน น้องเป็นคนจิตใจดี น้องออมไม่กินแกงปลาของแม่ เพราะเคยเห็น
เวลาเห็นแม่เชือดปลาเพื่อท�าแกง น้องออมสงสารปลาเลยไม่ยอมกินแกงปลา
ของแม่ น้องออมชอบกินผกัมากกว่ากนิเนือ้สัตว์ โดยเฉพาะย�าถัว่พ ูเมือ่ถงึวนัพระ
แม่ก็จะท�ากับข้าวที่น้องออมชอบไปถวายพระที่วัดในหมู่บ้าน

“แม่เหน็กบัข้าวทีน้่องออมชอบ แล้วจะกนิไม่ได้เลย เพราะหน้าน้องออม
ก็ปรากฏตลอดเวลา”

แต่แม่ต้องอยู่ต่อไปเพราะสมาชิกในครอบครัวอีกคนคือน้องออสก้า  
อายุ 7 ขวบ น้องชายของออม ตอนนี้ก�าลังเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดปัตตานี เป็นความหวังของแม่ยังเหลืออีกคน

แม่เอาเงินไปท�าบุญ 

ส�าหรับเงินเยียวยาที่ได้รับ จ�านวนเงิน 500,000 บาท แม่แบ่งให้พ่อ 
ของน้องออมเป็นจ�านวน 250,000 บาท ส่วนที่เหลือแม่ท�าบุญให้วัดไปจนหมด 
เพราะเมื่อไหร่ที่แม่เห็นเงินก้อนนี้แม่จะรู้สึกแค้นคนที่ท�ากับลูกของแม่ 

“อนาคตของน้องออมก�าลังจะไปได้ดี ก�าลังจะเข้าสู่ชีวิตนักศึกษา 
แต่ต้องจบชีวิตลงด้วยระเบิดหนึ่งลูกของคนที่วางโดยที่ไม่เคยรู้จักหรือโกรธ
เกลียดกันมาก่อน แม่ไม่อยากให้คนอืน่เจบ็ปวดกับการสญูเสยีแบบนีอ้กีเลย”
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ชีวิตที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่

ของสามพี่น้อง 

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง, อัญชนา หีมมิหน๊ะ
เขียน

อารีด้า อาแวกาจิ 
เรียบเรียง

ชีวิตที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ของสามพี่น้อง 

“แม่ผมเป็นมุสลิมใหม่”
แม่มีร้านกิฟช็อบชื่อร้านหญิงโรส ซึ่งอยู่ที่ถนนสายมอ. (มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) วันเกิดเหตุนั้น แม่ก�าลังเดินทางกลับจาก 
การขายของในกิฟช็อป และให้น้องสาวเฝ้าร้านคนเดียว ในระหว่างข่ีมอเตอร์
ไซด์กลับได้ไม่เท่าไหร่ ก็ได้ยินเสียงระเบิดสองลูก แม่ก็กลับรถมุ่งหน้าไปยังร้าน 
เพราะเป็นห่วงน้องสาวที่ก�าลังเฝ้าร้านอยู่ 

“แม่ขี่มอเตอร์ไซด์ผ่านหน้าเซเว่นสาขาที่ 2 ถนนเจริญประดิษฐ์ หรือ 
ที่เรียกว่า เซเว่นถนนสาย มอ. ไม่ทันจะขี่พ้นหน้าร้าน ระเบิดก็ท�างาน ตอนนั้น
ผมโทรหาแม่ไม่ติดแล้ว”

น้องสาวเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นเห็นว่ามีคนนอนกลางถนน หลังจากระเบิด
ได้สิ้นเสียงลง แต่ไม่รู้ว่าเป็นแม่ตัวเอง ตอนที่ผมไปถึงก็เห็นคนนอนคว�่าหน้า 
อยู่กลางถนนหน้าเซเว่นฯ บริเวณนั้นมีเพียงอาสาสมัครดูแลอยู่เพียง 2 คน  
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แต่รถกู้ชีพยังไม่มารับคนเจ็บและศพ รออยู่นานเหมือนกันกว่าจะมารับแม่ไป 
เกือบสามทุ่ม รถกู้ชีพสันติปัตตานีก็มาถึง มารับคนเจ็บและศพแม่ไป 

โรงพยาบาลปัตตานี หมอใช้เวลาในการชันสูตรศพและแต่งศพแม่นานเพราะ
สภาพศพแม่ค่อนข้างหนัก คือแขนซ้ายขาด หัวใจฉีกขาด

คืนนั้นหมออนุญาตให้เอาศพกลับบ้านได้แต่ทางครอบครัวยังไม่สามารถ
น�าศพกลับมาได้ เพราะยังมีเหตุยิงกันที่สภ.เมืองปัตตานี อีกทั้งไฟก็ดับ น�้าก ็
ไม่ไหล จึงไม่สะดวกที่จะน�าศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในทันที  
ก็เลยอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงเช้าเพราะโรงพยาบาลมีไฟส�ารอง

น�้ามีแค่พออาบน�้าศพ 

เวลาประมาณ 8 โมงเช้า ครอบครวักไ็ปรบัศพแม่กลบัมาประกอบพธิทีาง
ศาสนาอิสลาม ตอนนั้นน�้าก็ไม่ไหล ไฟก็ดับ ครอบครัวก็ต้องหาน�้าดื่มขวดแถว 
รูสะมิแลเพื่อมาอาบน�้าศพแม่ตามพิธีกรรม ได้มาประมาณ 20 กว่าขวดก็ยัง 
ไม่พอส�าหรับอาบน�้าศพ ก็เลยไปเติมน�้าจากเพื่อนบ้านถึงจะพอส�าหรับอาบน�้า
ศพแม่ กว่าจะฝังศพได้ก็นานมาก โดยฝังศพทีก่โูบร์โตะอาเยาะ ต�าบลจาบังตกิอ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพราะสมาชิกครอบครัวฝังศพที่นั่นทุกคน กว่าไฟ
และน�้าจะไหลก็ประมาณบ่าย 3 โมงเย็น

เมื่อแม่จากไป

ช่วงที่รู ้ว่าแม่โดนระเบิดทุกคนรู้สึกเครียด นอนไม่หลับ น้องชายกับ 
น้องสาวต้องกินยาของหมอจิตเวช ของโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อท�าให้ลืม 
เรื่องราวต่างๆ 
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ตั้งแต่แม่เสียชีวิตไป น้องสาวก็ปิดร้านไม่ยอมไปขายของท่ีร้านกิฟช็อป 
แต่หลังจากนั้นสองสัปดาห์ หลังจากตัดสินใจยอมเปิดขายของอีกครั้ง ก็เริ่มต้น
ใหม่ด้วยการเปิดร้านตอนเช้าและปิดร้านตอนเย็น เปลี่ยนจากเม่ือก่อนจะขาย
ของถึง 4 ทุ่ม เป็นแบบนี้อยู่ 2 เดือน และก่อนจะไปขายด้วยตัวเอง น้องก็จ้าง
เพื่อนให้มาช่วยขายก่อน 

ทางครอบครัวได้รับเงินเยียวยาจากศูนย์บริหารราชการชายแดนใต้  
(ศอ.บต.) เป็นเงินจ�านวน 500,000 บาท และมีหน่วยอื่นๆ ที่มามอบให้อีก  
ซึ่งจ�าไม่ได้ว่าเป็นหน่วยงานไหนบ้าง เกือบ 100,000 บาท สองสัปดาห์แรก 
หลังจากเกิดเหตุมีคนมาเยี่ยมให้ก�าลังใจครอบครัวจ�านวนมาก มีทหารหน่วย
เฉพาะกิจตะลุโบะก็มามอบเงินให้ 4,000 บาท

เราต้องอยู่กันให้ได้

ครอบครัวมีก�าลังใจในการต่อสู้ต่อไป ด้วยการพยายามคิดว่า คนที่ยัง 
มีชีวิตอยู่ก็ต้องด�าเนินต่อไป ต้องหาเงินเลี้ยงชีพ ยังมีญาติที่มาช่วยงานศพแม่  
มาไถ่ถามทกุข์สุขกนัอยู ่ส่วนญาตสินทิกจ็ะหางานเสรมิให้ครอบครวัอกีทางด้วย

“ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีแล้ว ชีวิตก็ดีขึ้น ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม” 

สามพี่น้องกับการต่อสู้ชีวิตโดยล�าพัง 

จากทีเ่คยมแีผนในชวีติชดัเจน ว่าจก้าวไปยงัไง แต่หลงัจากสญูเสยีสมาชิก
ครอบครวัตอนนีชี้วิตเปล่ียนไป คือต้องหาเงินให้ได้มากทีส่ดุเพราะรายจ่ายเยอะ 
ทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบกันเองทั้งหมด ก่อนหน้าแม่จะจากไป แม่ได้ซื้อร้าน
แห่งใหม่ให้ และตกแต่งร้านเรยีบร้อยแล้ว วางแผนไว้กบัครอบครวัว่าจะเปิดร้าน
หลงัรายนี ้แต่เมือ่แม่จากไปแล้วก็เลยตดัสนิใจไม่สานต่อแต่เปิดให้คนอ่ืนเช่าแทน
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สิ่งกังวลส�าหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องหนี้สินประมาณ 1,300,000 บาท ก็ได้
เอาเงนิจากเยยีวยาบางส่วนไปใช้หนี ้ทีเ่หลอือกี 100,000 กว่าบาท กเ็อามาหมนุ
ในกิจการอู่ ตอนนี้หนี้ยังเหลืออยู่อีกหลายแสน เพราะไม่รู้จะหาเงินจากไหนมา
ผ่อนหนี้ ถึงแม้ว่าที่บ้านจะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปก่อนหน้า
น้ัน เครดิตก็หายไปด้วย ก็เลยต้องเริ่มสร้างเครดิตใหม่ เหมือนต้องเริ่มใหม่ 
ประสบการณ์ท่ีช่วยพ่อท�างานกว่า 3 ปี ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้
ผมมาท�างานสานต่อจากพ่อได้ แต่ผมใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อนพ่อที่เคยร่วม
งานกัน ตอนนี้รายได้จากอู่ซ่อมรถก็ได้วันละ 10,000 กว่าบาท ยังไม่หักก�าไร 
ส่วนร้านกิฟช็อปของแม่ที่สายมอ. ก็ให้น้องสาวเป็นคนดูแล จัดการทุกอย่าง 
ในร้านน้องเป็นคนสานต่อจากแม่ ถือว่าเป็นร้านของน้องไปเลย

สังคมออนไลน์ เล่นงาน

“สิ่งที่ผมเสียใจมากกว่าคือ การโพสต์รูปแม่ในเฟสบุ๊ค ที่ไม่เซนเซอร์เลย 
ซ่ึงไปอ่านคอมเม้นท์แล้วเสียใจมาก เพราะเขาพูดแค่ว่า คนตายร่อ น่ากลัวจัง  
ซ่ึงไม่มีอาการจะแสดงความเสียใจให้แม่ผมเลย ผมเสียใจที่เขามาพูดถึงแม่ผม 
ทีจ่ากไปแล้วเหมอืนไม่ให้เกยีรตแิบบนัน้ ไม่อยากให้เกดิกบัคนอ่ืน คนทีเ่สยีชวีติ
ไปแล้วมาลงในเฟสเพื่ออะไร เมื่อมีค�าพูดไม่ดีมาวิจารณ์ศพก็ครอบครัวก็ไม่
สบายใจ ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก ผมรู้ว่าเจ็บปวดยังไง”
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หมายเหตุ :

เป็นเรื่องราวของนางสมพร ลาเฮศักด์ิสิทธิ อายุ 47 ปี ถูกระเบิด 
เสียชีวิต หน้าร้านเซเว่น อีเลเว่น สาขาเจริญประดิษฐ์ หรือสาย มอ. เดิมเป็น
คนอุดรธานี เป็นมุสลิมใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ที่ ต�าบล 
อาเนาะรู อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สามีเป็นคนปัตตานี เสียชีวิตเมื่อต้นปี 
2557 ทีผ่่านมา ครอบครวัมลีกูด้วยกนั 3 คน เป็นผูช้าย 2 คน และผูห้ญงิ 1 คน 

ลกูชายคนโตท�างานช่วยทีบ่า้น คนที ่2 ก�าลงัเรยีนอยู่ทีโ่รงเรียนอาชีวะ 
ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ และคนที่ 3 เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดตรัง ปี 2 (เทียบโอน) น้องจะกลับบ้านก็ตอนปิดเทอมใหญ่ ที่บ้าน
เปิดอูซ่่อมรถชือ่อู ่ดเีพาเวอร์เซอวสิ และมร้ีานขายของกฟิชอ็บชือ่ร้านหญงิโรส
ตรงสาย มอ. 
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คิดว่าคงจะรอดแล้ว

มารีแย มะเซ็ง
เล่าเรื่อง

รอฮานี จือนารา 
ยามีละ ดอมอรอ

รุสนี กาเซ็ง
เขียนและเรียบเรียง

ในวันเกิดเหตุ

วันนั้นฉันได้บอกกับเถ้าแก่ว่าจะขอกลับบ้านก่อนเวลา ประมาณ 5 โมง
เย็น แต่เถ้าแก่อนุญาตให้กลับช่วง 6 โมงเย็น ท�าให้ถึงบ้านในช่วงเวลาประมาณ 
1 ทุม่แล้ว โดยปกติหลงัเลิกงานสามจีะขีร่ถจักรยานยนต์และฉนันัง่ซ้อนท้ายข้าง
หลังพร้อมลูกสาวคนเล็ก เพื่อไปรับลูกสาวคนโตที่เรียนอัลกุรอาน 

แต่สิ่งที่ดูจะแปลกตากว่าทุกวันคือ ถนนที่ฉันเดินทางผ่านทุกวัน ในวันนี้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารหรือต�ารวจตั้งด่าน จึงท�าให้เงียบผิดปกติกว่าวันอื่นๆ มาก 

เมื่อรับลูกเรียบร้อยแล้วในช่วงขี่รถกลับสามีของฉันขี่รถจักรยานยนต์ไป
ทางป๊ัมน�า้มนัเอสโซ่ ทนัใดนัน้ฉนักไ็ด้ยนิเสยีงระเบิดดงัขึน้สนัน่หวัน่ไหว และฉนั
กค็าดเดาได้ทนัทว่ีามเีหตรุะเบดิทีร้่านเซเว่นฯ ฉนักบ็อกให้สามีข่ีรถจักรยานยนต์
หันกลับไปอีกทางอย่างเร็วที่สุด ตอนนั้นฉันทั้งตื่นเต้น ใจสั่น หวาดกลัว คิดว่า
คงจะรอดแล้ว....แต่ฉันก็คิดผิด
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จงัหวะแค่เสีย้ววนิาททีีส่ามขีองฉนัขีร่ถจกัรยานยนต์ผ่านร้านขายของช�า
แห่งหนึ่งในบริเวณนั้น อยู่ๆ ระเบิดอีกลูกก็ปะทุขึ้น แรงระเบิดท�าให้ฉันกระเด็น
จากรถจกัรยานยนต์และกลิง้ไปถงึกลางถนน ส่วนสามขีองฉนัตอนแรกยงัไม่รูต้วั
ว่าโดนระเบิด ก่อนจะถูกระเบิดฉันกอดลูกคนเล็กไว้แน่นมากลูกก็เลยไม่ได้โดน
อะไร ส่วนลูกคนโตร้องไห้และตะโกนขอร้องให้คนมาช่วยฉัน 

นาทีชีวิต

ตอนอยูใ่นทีเ่กดิเหตฉุนัไม่รูส้กึตวัและมอีาการเบลอๆ รูส้กึหายใจไม่ค่อย
ออก เจบ็และปวดมาก นกึในใจว่า “ฉนัคงตายแน่” ขณะทีน่�าตวัส่งโรงพยาบาล
คนทีอ่ยูบ่นรถพยายามให้ฉันกล่าวค�าปฏญิาณตน “อซัฮาดอูลัลาอลีาฮาอลิลลัลอฮฺ 
วาอัซฮาดูอันนามูฮัมมาดูรรอซุลลุลลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
และมูฮัมหมัดคือศาสนฑูตของอัลลอฮฺ) ซึ่งเป็นค�ากล่าวที่มุสลิมต้องกล่าว 
ก่อนตาย

ส่วนสามโีดนสะเกด็ระเบดิทีข่ากมี็รถพาไปส่งทีโ่รงพยาบาลเหมอืนกนัแต่
ไปคนละคัน ส่วนลูกทั้ง 2 คนกลับบ้านไปกับคนรู้จัก พอลูกกลับถึงบ้านถึงรู้ว่า
ลูกสาวคนโตมีเลือดไหลเยอะมากบริเวณหู แม่ของฉันจึงพาไปส่งโรงพยาบาล 
และถึงแม้ทุกคนจะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่พ่อแม่ลูกทั้งสามคนไปกันคนละทิศละ
ทางกัน ฉันไม่รู้เลยว่าสามีและลูกอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันและไม่รู้ว่าจะเป็น
ตายร้ายดีอย่างไร ล�าพังตัวฉันเองก็เอาตัวแทบไม่รอดแต่ก็รอดตายได้ราว
ปาฏหิารย์ิ ฉนัเจ็บแผลมากจนหมอต้องให้ยาและฉีดยาเพือ่ให้นอนหลบั ในตอนนัน้ 
ฉันแทบไม่ได้คิดอะไรมากเลย คิดถึงแต่อัลลอฮฺ(พระเจ้า)เพียงอย่างเดียว

หมอระบุว่าฉันมีอาการสาหัสขั้นที่ 5 ต้องผ่าตัดตรงหน้าท้อง เพราะตับ
ฉกีขาด และสามขีองฉันโดนสะเก็ดระเบิดบรเิวณน่องข้างซ้ายอาการสาหสัขัน้ 2 
ส่วนลกูสาวนัน้บาดเจ็บไม่มาก หมอสรปุว่าสุขภาพทางกายปลอดภยัดแีต่ฉนักลบั
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สงัเกตเหน็ว่า ลกูสาวของฉันได้รบัผลกระทบทางจิตใจ โดยมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่น
ไปเป็นเด็กก้าวร้าว

หลังจากวันนั้น ชีวิตก็เปลี่ยนไป

ฉันและสามีบอกหมอขอกลับบ้านก่อน ที่จริงหมอยังไม่ให้กลับบ้านอีก 
ฉันต้องอยู่โรงพยาบาล 20 วัน ส่วนสามีอยู่ 18 วัน และหลังออกมาจาก 
โรงพยาบาลต่างคนต่างกลับบ้านของตัวเองให้ครอบครวัดแูล เพราะบาดเจ็บทัง้คู่  
ฉนัอยูพั่กฟ้ืนทีบ้่านต่ออกี 4 เดอืนกว่าจะไปท�างานได้ แต่ก็ยงัยกของหนกัๆ ไม่ได้  
ท�างานก็จะช้ากว่าแต่ก่อน ต้องค่อยๆ ท�า ถ้าท�ามากๆ เร็วๆ ก็จะรู้สึกเหน่ือย 
หอบง่าย รู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิม อาหารรสจัดก็กินไม่ได้ บางอย่างก็ต้อง
เลี่ยงเพราะอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถท�างานได้เต็มที่เหมือนเม่ือก่อน แต่เถ้าแก่ก็ยัง
ใจดคีงให้ฉนัท�างานต่อไป เพราะเถ้าแก่ไว้ใจฉนัมากและไม่อยากหาใครมาท�างาน
แทนฉันเพราะไม่รู้ว่าจะสามารถไว้ใจได้เท่าฉันได้หรือไม่ ช่วงแรกฉันมีอาการ
นอนไม่หลับ หมอให้ยาคลายความเครียดก็กินตลอดจนถึงตอนนี้ก็ยังกินอยู่  
เพราะยังมีอาการนอนไม่หลับ พอกินยาก็จะนอนหลับแต่ยาน้ีท�าให้ง่วงนอน  
แต่ฉันจะกินเฉพาะตอนอยู่บ้าน เพราะถ้าไม่กินยาจะเบลอๆ กระสับกระส่าย 
นอนไม่หลบัถงึเช้า และสามตีอนนีท้ีข่าซ้ายมแีผลเป็นและเดนิไม่ปกติเหมือนเดมิ
ต้องเดินลากขาเหมือนคนใส่ขาเทียม

ส่วนลูกสาวคนโตนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์เป็นเด็กฉลาด พูดเก่ง แต่หลัง
เหตุการณ์น้องมีอาการดื้อ ก้าวร้าวมากขึ้น ปากจัด อารมณ์แปรปรวน เปลี่ยน
เป็นคนละคน หมอบอกว่าเกิดจากความรุนแรงก็ต้องใช้เวลา ต้องพูดดีๆ คอย
ปลอบโยนจติใจ หมอจ่ายยาคลายเครยีดให้ลกูสาวด้วยแต่ฉนัไม่ให้ลกูกนิเพราะ
เธอคิดว่ามันแรงไปส�าหรับเด็ก
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“ฉนัอยากส่งลกูเรยีนหนงัสอืสงูๆ เพราะพ่อกบัแม่ของเขากไ็ม่ได้เรยีนสงู
และอยากเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง”

ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

ทั้งครอบครัวเราจะชอบออกนอกบ้านขี่รถจักรยานยนต์เล่นรอบเมืองใน
เวลากลางคนืบ่อยๆ เพราะไม่เคยคดิว่าจะเจอกบัเหตกุารณ์ร้ายๆ แบบน้ีถึงแม้ว่า
จะเคยเห็นเพื่อนและเคยดูข่าวการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางสื่อต่างๆ  
บ้างแต่ก็ไม่เคยคดิว่าจะเจอกบัตวัเอง จงึใช้ชวิีตตามปกติไม่ได้วติกกงัวลอะไรมาก 
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ชีวิตของคนในครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนไป

“ฉนัต้องรบีกลบับ้าน ซือ้กบัข้าวเสร็จกก็ลบับ้านเลยไม่เท่ียวกลางคนื เวลา
ทิ้งขยะก็มีคิดว่าจะมีระเบิดไหม มีอารมณ์เหม่อลอย คิดต่างๆ ฟุ้งซ่าน คิดว่ามัน
จะเกิดอะไรกับเราอีกหรือเปล่า บางครั้งดูทีวีถ้ามีเหตุการณ์ก็จะคิดว่าท�าไม
เหตุการณ์เกิดซ�า้ๆ เมือ่ไรจะจบ น่าเบือ่อยากย้ายไปทีอ่ืน่ไม่อยากอยูปั่ตตานแีล้ว 
เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ส่วนลูกๆ ก็กลัวตอนกลางคืนก็ไม่กล้าเข้าร้านเซเว่นฯ 
เพราะกลวัจะเกดิขึน้อีก และหากเมือ่ไหร่ต้องผ่านไปทีจ่ดุเคยเกดิเหตลุกูจะบอก
ว่าตรงนี้ที่เคยระเบิดก็จะบอกให้ไปเร็วๆ เกิดความกลัว ระแวง ใจสั่น “

ศาสนาท�าให้ฉันผ่านมาได้

ฉันคิดว่าที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เพราะคิดว่าอัลลอฮฺช่วยและปลอบใจ 
ตวัเองว่าไม่มอีะไร ท�าไม่รูไ้ม่ชี ้เรยีกสตกิลบัมา ฉันและครอบครวัก้าวพ้นช่วงนัน้
แล้วและขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ปลอดภัยขอคุ้มครองจากภัยทั้งหลายเสมอๆ 

นอกจากการเยียวยาจิตใจด้วยศาสนาแล้ว รัฐบาลก็ได้มอบเงินเยียวยา
ให้ฉันและครอบครัวด้วย แต่ถึงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสีย 
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ไปได้ ฉันเองก็ได้แต่หวังว่าความสงบสุขจะกลับคืนมาโดยเร็ว เพื่อที่จะไม่มี 
เหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นกับใครเหมือนที่เกิดขึ้นกับตัวเองอีก

หมายเหตุ :

ครอบครวัของมารแีย ประกอบด้วย สามแีละลกูสาว 2 คน สามที�างาน
เป็นลูกจ้างของนายช่างประปา มีหน้าที่ติดตั้งท่อระบายน�้า รายได้วันละ
ประมาณ 300 บาท ส่วนมารแีย เป็นลกูจ้างอยูใ่นร้านขายช�าของต้องออกจาก
บ้านไปท�างานที่ร้านตั้งแต่เช้าเวลา 7 โมงครึ่ง ถึงบ้านราวๆ 1 ทุ่ม มีรายได ้
วันละ 250 บาท และลูกสาวนั้นอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่ คนโตอายุ 8 ปี เรียนชั้น  
ป.2 และคนเล็ก อายุ 4 ปี เรียนอนุบาล ทั้ง 2 คน เรียนที่โรงเรียนเตรียม
ศึกษาวิทยา
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หนีก็ไม่พ้น

มูฮ�ามัด การี
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซูไบดา เด็ง
เขียน

อารีด้า อาแวกาจิ
เรียบเรียง

“สะเก็ดระเบิดโดนท้ายทอย เลือดออกเยอะมาก ผมรู้ขับรถไม่ไหว  
จึงตัดสินใจโบกรถ ให้เขาพาส่งโรงพยาบาล”

………..

มันมาเร็วมาก หนีก็ไม่พ้น

ช่วงหัวค�่าวันนั้น ผมและครอบครัวก�าลังซื้อข้าวหมกท่ีร้านช่ือดังเยื้องๆ 
กับปั้มน�้ามันเอสโซ่แถวอาเนาะรู ในระหว่างก�าลังเลือกซื้ออยู่นั้น อยู่ๆ ก็มีคนวิ่ง
หน้าตาตื่นมาบอกว่า 

“ที่ปั้มน�้ามันเอสโซ่ มีระเบิด”
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดอย่างเดียวคือ ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว
ผมสตาร์ทรถแล้วและก�าลงัจะเลีย้วหนัหวัรถไปอกีทางเพือ่เลีย่งจดุเกดิเหตุ  

แต่ไม่กี่เสี้ยวนาที ระเบิดก็ปะทุขึ้น หนีไม่พ้นจริงๆ 
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โชคดีที่ภรรยากับลูกชายก้มหัวลง ท�าให้ไม่โดนสะเก็ดระเบิด แต่ผม 
ขี่มอเตอร์ไซด์หลบไม่พ้น สะเก็ดจึงโดนที่ท้ายทอย แต่ผมไม่รู้ตัวว่าตัวเอง 
โดนสะเก็ดระเบิด ยังฝืนขี่รถไปเรื่อยๆตามถนน รู้แค่ว่าต้องไปจากที่นั่น สักพัก
ก็รู้สึกชาที่บริเวณหลังใกล้ท้ายทอย 

“ผมขี่มอเตอร์ไซด์ไม่ไหว รู ้สึกชาไปหมดจึงตัดสินใจหยุดรถแล้วขอ 
ความช่วยเหลือจากคนอื่น”

แต่จุดที่ผมยืนอยู่ไม่มีแสงสว่างแล้วเพราะไฟดับ ท�าให้รถที่ขับผ่านไปมา
ไม่ทันสังเกตว่าผมโบกมือขอความช่วยเหลือ ผ่านไปแล้ว 2-3 คัน พอดีรถกู้ภัย
ขับผ่านมา แต่ก็ผ่านไป เขาคงมองไม่เห็นผม แต่โชคยังดีท่ีมีรถของคนสายบุรี
เห็นพวกเราที่อยู่ในที่มืด 

ณ โรงพยาบาลปัตตานี

วันนั้นคนเจ็บเยอะ ผมจึงต้องรอคิวนานมากทั้งตัวและเสื้อเต็มด้วยเลือด 
วันนั้นใส่เสื้อยืดสีเขียว แต่เลือดที่ไหลไม่หยุดท�าให้เสื้อกลายเป็นสีเขียวแก่  
พอหมอเรียกเข้าห้องผ่าตัดก็ฉีดยาชา ยาสลบ พอฤทธิ์ยาหมด ผมถึงรู้สึกว่าเจ็บ
ปวดและแสบแผลมาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข็นรถไปที่ห้องพักฟื้น โดยหมอ
สั่งให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 13 วัน

ชีวิตที่ยังคงอยู่และเปลี่ยนไป

“ตอนเย็นไม่กล้าออกไปไหน”
หลังเหตุการณ์เกิดกับตัวเองและครอบรัวในวันน้ัน ผมก็คิดว่า ต้อง

ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ไปท�างานเฉพาะตอนกลางวัน ตกเย็นก็จะกลับบ้าน
ทนัท ีเพราะความปลอดภัยลดลง และรูส้กึว่าช่วงเยน็จะเกดิเหตงุ่ายและบ่อยมาก  
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ท�าให้ผมรู ้สึกไม่ปลอดภัย และต้องดูแลตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงการอยู ่
นอกบ้าน ติดตามข่าวสารว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนบ้าง จะเลี่ยงไม่ที่เกิดเหตุและ 
ไม่ออกนอกบ้านในช่วงค�่า

“ผมมองว ่า เราต ้องดูแลตัวเอง เจ ้าหน ้าที่ ไม ่สามารถดูแล 
ความปลอดภัยเราได้ทันการณ์หรอก”

ผมไม่ค่อยคาดหวังให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย กลับรู้สึกว่าหาก
เจ้าหน้าที่มาอยู่ใกล้ๆ ก็จะรู้สึก ว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดและเราจะโดนลูกหลง
ไปด้วย อาจได้รับความบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ 

“ขอดุอาร์ให้สลามัต เพราะทุกอย่างเป็นท่ีอัลลอฮฺก�าหนด ห้ามไม่ให ้
สิ่งที่ถูกก�าหนดไม่ให้เกิดได้ ถ้าจะเกิดมันก็ต้องเกิดกับใครก็ตาม แม้แต่ทหาร 
ยังคุ้มกันตัวเองไม่ได้ 

ตอนนี้ต้องให้ภรรยาไปท�างานกับรถโรงเรียน เพราะผมยังไม่สามารถ 
ขบัรถได้ กร็ูส้กึว่าชีวิตล�าบากข้ึนกว่าเก่ามาก แต่ผมกเ็ข้าใจสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ 
ทุกอย่างอัลลอฮฺเป็นผู้ก�าหนด อยู่ที่เราต้องระมัดระวังด้วยตนเอง และรู้ว่าต้อง
ดูตัวเองอย่างไร 

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่ท�าให้เด็กได้รับผลกระทบ

การต่อสู้ของอิสลามที่แท้จริง จะไม่กระทบผู้บริสุทธิ์ เด็ก อาคารสถานที่
ก็ต้องไม่ถูกท�าลาย ซึ่งหลักการที่ถูกต้องมีสิ่งที่ต้องระวังไม่ให้กระทบในสงคราม
ด้วย แต่ทุกวันนี้คนบริสุทธิ์ก็ไม่ปลอดภัย ตามหลักการอิสลามต้องไม่เป็นแบบนี้ 

ผมมองถึงหลักการการสู้รบเพื่อศาสนาหรือที่เรียกว่า ญีฮาด คือการท�า
เพือ่อลัลอฮหฺรอืเพ่ือศาสนาของอิสลาม ต้องมนีกัอุลามาอปฺระกาศให้มีการญฮิาด
ด้วย 
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ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามรัฐค่อนข้างเป็นไปได้
ยาก รฐัอาจจะให้ไม่ได้ แต่จะไปให้เขาเปลีย่นในสิง่ทีเ่ขาต้องการหรืออดุมการณ์
ของเขาต่อแผ่นดินนี้ก็ยากเช่นกัน ผมมองว่า บ้านเราคงสงบยาก หากยังเป็นอยู่
แบบนี้ คนบริสุทธิ์ก็ไม่ปลอดภัยอยู่เช่นนี้

“การเยียวยาที่ดี”

ตอนที่ผมพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงน้ันก็มีหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานประกันสังคม เยยีวยาจงัหวดั มามอบเงนิเยยีวยา
ให้ผมจ�านวน 40,000 บาท หน่วยงานยุติธรรมจังหวัด และพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์มอบ 200,000 บาท ผอ.เขตการศึกษาและครูโรงเรียน
อื่นๆ ก็มาเยี่ยม และลูกๆ ก็รับทุนการศึกษา เดือนละ 1000 บาท และได้สิทธิ
ด้านทุนการศึกษาจนถึงปริญญาตรี

แต่หลังจากกลับมารักษาตัวที่บ้านได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่า 
มอืข้างซ้ายมปัีญหา จะรูส้กึเจบ็เมือ่ยกแขนขึน้ เพราะเส้นเอ็นท่ีคอรูส้กึตงึผลจาก
ท่ีถูกสะเก็ดระเบิด ตอนนีก้พ็ยายามนวดคลายเส้นและกนิยาบรรเทาอาการปวด

อาการชายังคงมีอยู่ เมื่อยกของหนักหรือแม้แต่อุ้มลูกก็จะรู้สึกเจ็บ ต้อง
ทาน�้ามันคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆ แต่ก่อนเป็นคนที่ออกก�าลังกายบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ 
ออกก�าลังกายไม่ได้เพราะจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณคอและหลัง 

...ทกุอย่างท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะพระเจ้าก�าหนด แต่เหตกุารณ์ความไม่สงบ
นัน้สามารถป้องกนัได้ แต่เราจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิระเบดิได้อย่างไร เป็นเรือ่ง
ทีต้่องช่วยกนัคดิและกระท�าจากทกุฝ่าย เพือ่ให้มฮู�าหมดัได้มชีวีติอย่างทีเ่ขาหวงั
ต่อไป…
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หมายเหตุ : 

นายมูฮ�ามัด การี 

มฮู�ามดั การ ีโดนระเบดิบรเิวณทีถ่นนสายปัตตาน–ีบานา บรเิวณหมูบ้่าน
ปากาปันยัง ครอบครัวของนายมูฮ�ามัด การี อาศัยอยู่ที่ต�าบลตะโละกาโปร์ 
อ�าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เมื่อหลายปีก่อนผมเคยสมัครรับใช้ชาติ เป็นทหารเรือได้ 1 ปี  
ฝึกที่กองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังจากก็หางานท�าที่กรุงเทพฯ สักพัก
กต็ดัสนิใจกลับมาหางานท�าทีบ้่าน ในปี 2547 กส็มคัรสอบเป็นพนกังานราชการ
ครู ปัจจุบัน ได้แต่งงานมีครอบครัวและมีลูกแล้ว 2 คน คนโตเป็นลูกชายและ
คนเล็กเป็นลูกสาว ซึ่งภรรยาก็เป็นครูเช่นกัน และผมเป็นครูสอนวิชาศาสนา
อิสลาม ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี 
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เมื่อไหร่ขาหนูจะงอกใหม่คะ?

นางสาวนะดา สาวิชัย
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง
เขียนและเรียบเรียง

เหตุการณ์ที่เธอไม่อาจลืม

“บึ้ม..บึ้ม...ตูม...ตูม !!!” 
“หม้อแปลงระเบิดร่อ” จิตใต้ส�านึกตั้งค�าถามกึ่งภาวนาอย่าให้เป็นสิ่งที่

ไม่อยากให้เป็นเลย ฉันและลูกสาวอยู่นอกบ้าน ก�าลังกลับจากการไปเอาปลา 
ทีบ้่านเพือ่น ระหว่างทางลูกบอกว่าอยากดืม่น�า้ ฉันกพ็ยายามกล่อมให้ลกูอดทน
กลบัไปด่ืมทีบ้่าน แต่ลกูกย็นืยนัว่า กระหายน�า้ขอให้แม่ซือ้นมให้หน่อย ฉนักเ็ลย
ตัดสินใจหยุดซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้น (เซเว่นอิเลเว่น) 

ในร้าน...ในตอนนั้นพวกเราต่างก�าลังก็เดินดูของ ลูกสาวที่ก�าลังก้มหยิบ
ขนมแล้วชูให้ดู ว่าจะซื้ออันนี้ และพลางที่มือชูขนมขาก็เดินมาหาฉัน เพื่อให้แม่
ดูใกล้ๆ ว่าจะซื้อขนมอันนี้ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 

“บึ้ม..บึ้ม...ตูม...ตูม !!!” หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดหรือเปล่า 
ตอนน้ันฉนัยงัไม่รูส้กึว่าตวัเองมบีาดแผล ส่วนน้องเองกอ็ยูใ่นท่าพบัเพยีบ 

ไฟในร้านดับหมด แล้วน้องก็บอกว่า 
“แม่ดูขาหนูซิ”
ทั้งตกใจและกลัว เมื่อเห็นขาลูกขาดไปต่อหน้า ฉันก็นึกอะไรไม่ออก

นอกจากร้องสุดเสียง ขอให้ใครสักคนมาช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีใครช่วย 
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กลัวว่าลูกจะตาย 

ฉนัตดัสนิใจอุม้น้องไปทีห่น้าร้าน ยนืตะโกนขอความช่วยเหลอืทีร่มิฟตุบาท 
ฉันรออยู่ประมาณสักพักก็มีกู้ภัยมาแล้วบอกว่าน้องขาขาด ก็เลยโทรเรียกเรียก
รถพยาบาลผ่านวทิยสุือ่สารให้มารับลกูเรว็ๆ เพือ่พาไปส่งโรงพยาบาล เพราะลกู
ดูอาการหนัก

ณ โรงพยาบาล

พอไปถงึโรงพยาบาลเจ้าหน้าทีก็่น�าลูกเข้าห้องฉกุเฉนิ ฉนัได้ยนิลกูร้องไห้
ตลอดเวลา ก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้ลูกเป็นอะไรมากเลย สักพัก..เมื่อหมอท�าแผล
ลูกเสร็จ หมอก็ออกมาคุยกับฉันข้างนอกห้องฉุกเฉินว่า

“ตอนน้ีลูกของคุณแม่พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่คุณแม่พร้อมที่จะรับ
สภาพของลูกหรือยัง” 

ฉันก็นึกสภาพจากค�าพูดของหมอไม่ออก แต่เมื่อเขาไปดูข้างในห้อง  
เห็นภาพลูกสาวที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้ ท�าเอาฉันถึงกับเข่าอ่อนแทบทรุดลงไป 
เพราะเห็นสายอะไรระโยงระยางผูกพันลูกเยอะแยะ ฉันก็ได้แต่ท�าใจยอมรับ
สภาพกับสิ่งที่ตัวเองเจอ ดีที่มีสามีกับหมอก็คอยปลอบไม่ให้ทุกข์ใจกว่านี้  
จรงิๆ แล้วฉันเองก็ท�าใจไว้ส่วนหนึง่แล้วว่าลกูคงถกูตดัขา ฉันรูส้กึสงสารลกูจับใจ 
ไม่คิดว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ฉันยังรู้สึกผิดที่เป็นคนพาลูก
ออกไปด้วยในคืนนั้น 

“แม้พยายามคดิว่านีค้อืบททดสอบจากอัลลอฮ์ แต่ฉนัก็ไม่อาจบงัคบัน�า้ตา
ไม่ให้ไหลได้ เพราะฉันรู้สึกมาตลอดว่า ที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะฉันเป็นต้นเหตุ”
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ฟื้นฟูจิตใจ

ฉันพยายามเยียวยาตัวเองโดยการท�าให้ตัวเองรู้สึกสบายๆ มีคนมาให้
ก�าลังใจ มีคนมาปลอบใจและพูดกับฉันว่า ให้ยอมรับสภาพที่เกิดและพยายาม
ก้าวข้ามความทุกข์ คดิว่าอลัลอฮ์คงทดสอบเรา ถ้าอลัลอฮ์ไม่รกัเราคงตายไปแล้ว 
แต่นี่อัลลอฮ์ยังรักเราอยู่ เราถึงยังมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้น 

ความศรทัธาต่ออัลลอฮ์เป็นเหมอืนแรงบันดาลใจให้เข้มแขง็ต่อไป อดทน
และกล้าทีจ่ะเผชญิหน้ากับความจรงิ มคีนทีไ่ม่ใช่ญาตพ่ีิน้องของเราโดยสายเลอืด 
ทยอยกันมาเยี่ยมไม่ขาดสาย ฉันรู้สึกเหมือนได้สมาชิกในครอบครัวเพิ่มจากคน
เหล่านั้น พวกเขามาให้ก�าลังใจครอบครัวของเราทั้งๆ ที่เราเองก็ไม่ได้รู้จักกัน

แม่ลูกใกล้ชิดมากขึ้น

ลกูต้องรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลสรินิธร 45 วนั และต้องรกัษาตวัทีก่รงุเทพฯ 
เพื่อเปล่ียนขาเทียมของลูกทุกๆ 6 เดือน และต้องฝึกการท�ากายภาพบ�าบัด  
มกีารสอนให้เดนิ วธิกีารใส่ขาเทยีม ลกูต้องท�าเองและตอนนีก้ส็ามารถดแูลและ
ใส่ขาเทียมเองได้แล้ว 

“ฉันจะพยายามให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่ตามใจลูกเด็ดขาด”
เพราะอาการของลูกคงกระทบจิตใจลูกมาก ตอนนี้นิสัยลูกเริ่มเปลี่ยน 

เริ่มไม่เชื่อฟัง ดื้อ งอแง ซึ่งในเรื่องนี้ฉันเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้
ลูกเป็นคนที่เชื่อฟัง ไม่ดื้อ เป็นที่รักของทุกคน

ฉันคอยบอกลูกตลอดเวลาว่า ในอนาคตลูกน้องต้องยอมรับความจริง 
ให้ได้ แต่ฉันกลัวน้องจะรับสภาพตัวเองไม่ได้ ฉันพยายามคุยกับลูก ทดสอบ 
ความรู้สึกเขาว่า ลูกจะอายไมหากลูกไม่เหมือนเพื่อน ต้องใส่ขาเทียม นั่งรถเข็น
ไปโรงเรียน กลัวลูกจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย แล้วลูกจะเรียนได้ถึงระดับสูงสุด
เหมือนคนอื่นหรือเปล่า หากจบชั้นประถมแล้วน้องจะเรียนชั้นอื่นๆ ที่สูงกว่านี้
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แล้วสถาบนัเขาจะรองรบักบัสภาพของลกูไหม มหีน่วยงานไหนจะรบัน้องท�างาน
หรือเปล่า 

ครอบครัวได้รับมอบเงินเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆ มาบ้างแล้วเป็น
จ�านวน 500,000 บาท แต่เงินจ�านวนนี้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายตลอด
ชีวิตที่ครอบครัวต้องดูแลลูก แค่เวลาที่ต้องพาลูกไปรับการรักษาที่กรุงเทพฯ 
ครอบครัวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ระเบิด ซึ่งถือว่า
หนักที่สุดในรอบสิบปี สิ่งที่เธอสามารถท�าได้ คือการหลีกเลี่ยงการออกข้างนอก
โดยไม่จ�าเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่คนพลุกพล่าน

ความหวัง...อนาคต

พวกเราที่อยู่ในสังคมทุกคนต้องช่วยกันเป็นคือหูเป็นตาช่วยตรวจตรา 
ดูสิ่งผิดปกติภายในหมู่บ้าน เพราะในวันนั้นอาจไม่ใช่คุณที่โดน แต่สักวันอาจจะ
เป็นญาติ พ่ีน้องหรือคนที่คุณรักก็ได้ แม้จะคิดตลอดเวลาว่า ความตายต้อง 
มาเยอืนเราสักวนั และหนไีม่พ้นแน่นอน แต่กไ็ม่คาดคดิว่า ครอบครวัจะประสบ
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ และจะมีสมาชิกในครอบครัวถูกระเบิดแบบนี้ 

ฉันอยากเห็นทุกคนปรองดอง มีชีวิตแบบสะดวกใจ หายใจสะดวก  
ไม่อยากเห็นวัยรุ่นเก็บกดเพราะสถานการณ์ความไม่สงบมีส่วนที่ท�าให้พ่อแม่
ปัจจุบัน ไม่สามารถห้ามลูกหลานไม่ให้ข้องเกี่ยวกับปัญหาสังคมได้ และสุดท้าย
วัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าสู่วงจรปัญหาสังคม สภาพบ้านเมืองก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว  
เวลากลางคืนเงียบสงัด คนไม่ค่อยออกจากบ้าน ผู้ปกครองต้องคอยเป็นกังวล 
กลัวไปหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานหรือเปล่า ฉันเลยห้ามลูกไม่ให้ออก 
จากบ้าน ก็บอกให้ลูกเข้าถึงศาสนา อย่าทิ้งละหมาด และฉันก็ได้แต่หวังว่า 
คนในครอบครัวหรือคนที่ฉันรักจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
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“เวลาอาจช่วยให้ทกุอย่างดขีึน้ แต่กค็งไม่ช่วยให้ทกุอย่างเหมอืนเดมิ”

นางสาวนะดา สาวิชัย และลูกสาวชื่อ แวซีตีอัยจะ แวหลง โดนระเบิด
ที่ร้านเซเว่น อีเลเว่น สาขาแหลมทอง อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
เป็นผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ หรือที่เราเรียกว่า “มุอัลลัฟ” เดิมที 
นะดาไม่ได้เป็นคนจากสามจังหวัดชายแดนใต้ แต่เขาแต่งงานกับคนปัตตานี 
และเขาอาศัยบ้านเช่าอยู่ที่บ้านบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ฉันดามีลูก
ทั้งหมด 3 คน ฉันดามีหน้าที่ไปรับไปส่งลูกๆ ไปโรงเรียน
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อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

ทุกอย่างอยู่ที่อัลเลาะห์

สารีฮะ สะมะนิ
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง
เขียน

“เจ้าหน้าที ่อส. ได้โบกรถมอเตอร์ไซด์ของเราให้หยดุ และบอกกบัฉนั
ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีไม่ควรขี่รถไปตอนนี้ อส. คนนั้นให้เราหมอบลง  
และบอกให้ฉันทราบว่าฉันถูกสะเก็ดระเบิด” 

วันนั้นแม่มาเยี่ยมที่บ้าน ฉันและพี่สาวชื่อ ไซตง และน้องสาวชื่อ ซูไฮลา 
ชวนกันขี่มอเตอร์ไซต์ไปซื้อของที่บิ๊กซี โดยอยากได้น�้ามันและน�้าตาลเพื่อเป็น
ของฝากให้แม่ เมื่อซื้อของท่ีบิ๊กซีเสร็จ ก็นึกขึ้นได้ว่านมผงของลูกหมด จึงให ้
ซูไฮลาทีเ่ป็นคนขบัมอร์เตอร์ไซต์เลีย้วรถไปทีซ่ปุเปอร์ศรเีมอืง เมือ่มอร์เตอร์ไซต์
จอดสนิท ฉันก็เดินไปยังซุปเปอร์ จังหวะที่เดินเข้าไปก้าวท่ี 5 ไซตงก็เรียกฉัน 
ให้กลับมาเพราะไซตงจะฝากซื้อนมผงให้ลูกของเธอเช่นกัน 

เมื่อฉันหันหลัง และเดินมาเพื่อมารับเงินจากพี่สาว ก็ได้ยินเสียงระเบิด 
ดังข้ึน ด้วยความตกใจฉันก็รีบวิ่งไปซ้อนมอร์เตอร์ไซต์ และสั่งให้น้องสาวรีบ 
ออกรถทันที คิดอย่างเดียวคือ อยากกลับบ้านให้เร็วที่สุด 



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

105

แต่เม่ือขี่มาถึงถนนจะบังติกอ (อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) ก็เจอด่าน 
เจ้าหน้าท่ี อส. เจ้าหน้าทีโ่บกรถมอร์เตอร์ไซต์ให้หยดุ และบอกกบัฉันว่าสถานการณ์ 
ไม่ค่อยดีไม่ควรขับรถไปตอนนี้ และบอกให้เราหมอบลง 

“น้องถูกสะเก็ดระเบิดนะ”
เจ้าหน้าที่พยายามบอกให้ฉันทราบว่าฉันถูกสะเก็ดระเบิด และตอนน้ัน 

มีชาวบ้านละแวกนั้นเห็นฉันได้รับบาดเจ็บ ก็เปิดบ้านและบอกให้พวกเราเข้าไป
หลบในบ้านก่อน เพราะตอนนั้นไฟดับทั้งเมือง แผลท่ีถูกสะเก็ดระเบิดเริ่มมี 
เลือดไหลมากขึ้น 

“รู้สึกแสบร้อน ตรงสีข้างด้านซ้าย เสื้อที่ฉันใส่ทะลุแต่เป็นรอยเล็กๆ 
และถูกสะเก็ดระเบิดที่มือด้านซ้าย”

เมือ่เสยีงระเบดิสงบลงฉนักซ้็อนท้ายมอเตอร์ไซต์ทีซ่ไูฮลา ไปทางโรงอ่าง
เพือ่ไปโรงพยาบาลปัตตาน ีในระหว่างเดินทางเหน็ล้อรถถูกเผาในถังขยะ จงึเล่ียง
เส้นทางนี้ โดยกลับรถไปอีกทางหนึ่งมุ่งหน้าไปโรงพยาบาล เมื่อถึงโรงพยาบาล
หน้าห้องฉุกเฉินฉันได้เบอร์ที่ 40 เพ่ือรอหมอเรียกตรวจ ระหว่างรอคิวเพื่อ 
ให้หมอตรวจอาการ เห็นสภาพของคนอื่นๆ ที่ถูกระเบิดสภาพแย่กว่าฉันมาก  
บ้างก็ขาขาด บ้างก็เลือดอาบหน้า มีทั้งเด็กและผู้หญิง

แผลหายแล้วแต่ฉันก็ยังผวา

เมื่อหมอท�าแผลเสร็จ ฉันก็กลับบ้านในคืนนั้นเลย กลับไปก็นอนไม่หลับ
นึกถึงแต่ภาพระเบิดที่พึ่งเกิดขึ้นกับฉัน ก่อนกลับหมอสั่งยาแก้อักเสบให้กินเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ให้ล้างแผลเองที่บ้านจนแผลหายดี แต่อาการหวาดผวายังมีอยู่ 

เมือ่เดอืนทีแ่ล้วเกดิเหตยุางรถบรรทกุระเบิดตรงสะพานหน้าร้าน ฉนัตกใจ
มากเพราะนึกว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก ภาพเก่าๆ ท่ีสะเทือนใจก็กลับมาใหม่ 
เหตุการณ์ในวันนั้นยังคงฝังในความทรงจ�าของฉันอยู่เสมอ
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ฉันเชื่อในการก�าหนดของพระเจ้า 

ฉนันกึเสอมว่าอะไรจะเกดิกต้็องเกดิ เพราะมุสลมิเช่ือในกฎก�าหนดสภาวะ
การ (Takdir)8 ทุกอย่างก็ต้องมอบหมายให้พระเจ้า แต่ก็มีบ้างที่รู้สึกผวาเวลาที่
ต้องไปซือ้ของทีซ่ปุเปอร์ แม้แต่น้องสาวกเ็ปลีย่นแปลงการใช้ชีวิตเหมือนกนั เวลา
ไปซ้ือของทีซ่ปุเปอร์น้องสาวทีผ่่านเหตกุารณ์ระเบดิมาด้วยกนัในคนืนัน้ จะไม่รอ
ฉนัทีห่น้าซปุเปอร์แต่จะใช้วิธีการขบัรถมอเตอร์ไซต์ไปทีอ่ืน่ก่อนแล้วค่อยแวะมา
รับฉันเมื่อซื้อของเสร็จ 

และฉันจะไม่ออกจากบ้านถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย ถึงแม้ฉันจ�าเป็นต้องออก
ไปท�างาน ต้องหาเลี้ยงชีพเพราะมีลูกที่ต้องคอยดูแล บางครั้งฉันก็รู้สึกชินชากับ
สถานการณ์ความรุนแรง เพราะกาเยาะมาตี9แถวหมู่บ้านท่ีฉันอยู่ก็ได้ยินเสียง
ปืนบ่อยมาก อย่างกรณีระเบิดครั้งแรกในปัตตานีตอนปี พ.ศ 2547 บริเวณ
ไดอาน่า วันนั้นฉันก็อยู่ในห้างไดอาน่า แต่โชคดีที่ระหว่างรอสามี ฉันเข้าไปหา
เพื่อนที่ชั้นสองของห้าง 

หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน

วิธีการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวฉันเองก็คือ หลีกเลี่ยงสถานที่ 
ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น งานวัฒนธรรม งานกาชาด เวลาที่ออกไปจับจ่ายซื้อของ 
กจ็ะออกไปก่อนเวลา ถ้าเป็นเวลาหกโมงเยน็ฉนักจ็ะกลบัมาให้ถงึบ้านก่อนเวลา
ทุ่มครึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาที่เคยเป็นเวลาระเบิด เพราะสถานการณ์ในเมือง 
 

8 ตกัเดร คือความศรัทธาในกฎก�าหนดสภาวะการซ่ึงม ี4 ประการ หนึง่ในนัน้คือทกุสิง่ทุกอย่างอัลเลาะห์ 
คือผู้สร้างและผู้ก�าหนด
9 หมู่บ้านกาเยาะมาตี เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
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แย่ลง รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อออกนอกบ้าน แต่ก็ยังต้องออกเพราะบางครั้งก็เรื่อง
จ�าเป็นจริงๆ 

ฉันอยากมีร้านขายของช�า

แผลทีม่อืข้างซ้ายแม้จะเป็นแผลเล็กแต่เม่ือฉนัแตะหรอืสมัผสัจะรูส้กึเสยีว
มาก เพราะสะเก็ดระเบิดโดนเส้นประสาท หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิด 1 วัน 
ทางโรงพยาบาลโทรศพัท์มาหาฉนัเพือ่ให้ไปรบัยาทีป่ระชาสมัพนัธ์ แต่ฉันไม่ว่าง
ไปรบัยาเพราะต้องไปท�างาน ฉนัพยายามสร้างก�าลงัใจให้กบัตวัเอง ส่วนหน่ึงกไ็ด้
รบัก�าลงัใจจากครอบครวั จากเพือ่นบ้าน และท�าส�าคญัก�าลงัใจจากแม่ทีม่ใีห้ฉนั
เสมอ เพราะคืนนั้นแม่รอฉันอยู่ที่บ้านด้วยความกังวล อนาคตของฉัน ฉันอยาก
เปิดร้านขายของช�าจะได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วย

หมายเหตุ :

สารีฮะ สะมะนิ อายุ 35 ปี และคนในครอบครัว โดนระเบิดที่หน้าร้าน
ซุปเปอร์ศรีเมือง

เดิมเป็นคนพื้นเพ ต�าบลกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
หลงัจากจบปรญิญาตรทีีม่หาวิทยาลยัราชภฏัยะลา สาขาพฒันาสงัคม กแ็ต่งงาน
กับสามีท่ีท�างานเป็นช่างเชื่อม มีลูกด้วยกันเป็น ชาย 2 คน คนโต ช่ือ ด.ช. 
มูฮ�าหมัดฟุรกอน มายิ อายุ 7 ขวบ เรียนที่โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา  
ส่วนลูกชายคนเล็ก ชื่อ ด.ช.มูฮ�าหมัดฟิรดาว มายิ อายุ 9 เดือน 

ท�างานเป็นลูกจ้างขายยา ที่ร้านขายยามินตรา รายได้วันละ 250 บาท 
จะหยุดทุกวันพุธ และท�างานเหมือนลูกจ้างทั่วไป คือเร่ิมงานตั้งแต่ เวลา  
08.30 – 17.30 น. ท�างานมานานประมาณ 4 ปีแล้ว
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บททดสอบคนเป็นแม่

นายอับดุลเลาะ วานิ
เล่าเรื่อง

ยามีละ ดอมอลอ อารีด้า อาแวกาจิ
เขียนและเรียบเรียง

วนันัน้ ฉนัตดิภารกิจในงานแสดงสินค้าทีจั่งหวดั อยู่ๆ  เพือ่นกส่็งข้อความ
ผ่าน Line มาแจ้งข่าวให้รู้ว่า ระเบิดหลายจุดที่ปัตตานี ส่งรูปเหตุการณ์หนักๆ 
มาให้ดูด ้วย แล้วอยู ่ๆ ก็มีรูปที่มีรายชื่อผู ้ได ้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์  
แล้วไปสะดุดตรงมีชื่อลูกชายของตัวเองด้วย

ตกใจมาก แล้วก็เป็นลมล้มพับตรงนั้นเลย พอตั้งสติได้สักพักก็พยายาม
ติดต่อลูกชาย แต่โทรศัพท์ไม่มีใครรับสายเลย ติดต่อญาติๆ เพื่อจะสอบถาม
อาการและรายละเอียด ขอให้ช่วยไปดแูลลกูชายให้ด้วย เพราะตวัเองคงกลบัไป
ดูลูกไม่ทัน 

ปรบัแผนการเดนิทางในวันรุง่ขึน้ จากทีต้่องไปแสดงสนิค้า กข็อกลบับ้าน
มาก่อนในตอนเช้า เพือ่กลบัมาดอูาการลกูทีถ่กูระเบดิ เมือ่มาถึงเหน็สภาพลกูชาย 
น่องซ้ายเป็นแผลทีโ่ดนสะเกด็ระเบดิ ต้องพกัรกัษาตวันานเกอืบเดอืนท่ีโรงพยาบาล  
เพื่อมารักษาตัวต่อที่บ้านอีกเดือนกว่า โดยที่หมอจะนัดดูอาการตามใบสั่ง  
แต่หมอไม่ได้สัง่ยาลดอาการเครยีดให้ลกูกลบัมาทานทีบ้่าน เหน็ลกูเครยีดกเ็ป็น
ห่วง แผลที่น่องก็กลายเป็นสีด�า ไม่รู้ท�าไมเหมือนกัน แต่ลูกเครียดเรื่องแผลมาก

ลกูชายเล่าให้ฟังว่า วนัเกดิเหตชุวนเพือ่นไปหาซือ้รองเท้าตามปกติท่ีตลาด
เปิดท้าย ขณะขับรถจักรยานออกจากบ้านไปถึงปั้มเอสโซ่ อยู่ๆ ก็เกิดเสียงดัง
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คล้ายระเบิด แล้วไฟก็ดับ ช่วงนั้นผู้คนก็แตกตื่นตกใจ เลยเลี้ยวรถกลับทางเดิม 
พอมาถึงร้านขายของช�าบริเวณที่เกิดเหตุ ก็เกิดระเบิดแถวนั้นพอดี 

ได้รับการเยียวยา...แต่ไม่ได้ทุนเรียน

ตอนทีลู่กรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล กไ็ด้รบัเงนิเยยีวยารวมๆ ก ็30,000 บาท 
และทางอ�าเภอให้10,000 บาท ฉันเคยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทุน 
การศึกษา จะขอให้น้องได้เป็นทุนเรียน แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่เข้าเงื่อนไขของ
หน่วยงานเขา ถ้าไม่สาหัสจริงๆ หน่วยงานเขาก็จะไม่พิจารณา

อัลลอฮฺก�าหนดไว้แล้ว
“บอกลูกตลอดว่า ทกุอย่างอลัลอฮไฺด้ก�าหนดไว้แล้ว คนอืน่ทีถ่กูทดสอบ

หนักกว่านี้ เขายังผ่านมาได้ ลูกก็ต้องท�าได้” 
ทุกอย่างเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง ฉันก็ไม่เคยคิดว่าลูกตัวเองจะโดนระเบิด 

เคยเหน็จากข่าวว่าระเบดิตรงนัน้ตรงนีแ้ต่ไม่นกึว่า วนัหนึง่จะเป็นลกูเราทีม่าโดน
ซะเอง คิดเพียงว่าในเมื่ออัลลอฮฺก�าหนดไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

จากแข็งแรง กลายซึมลง

ลูกเรียนเก่ง เป็นนักกีฬามาก่อน แข็งแรง แต่ช่วงที่เกิดเหตุลูกขาดเรียน
ไปสองเดือน ท�าให้เรียนไม่ทันเพื่อน หลังๆ ก็สังเกตอาการของลูก เริ่มมีอาการ
ซมึๆ กงัวลเรือ่งแผลเป็น ช่วงแรกๆ ลูกจะออกจากบ้านไปหาเพือ่นตลอด เพราะ
อยู่คนเดียวไม่ได้ จะเครียดง่าย ตัวผอมแห้งลง ดูซีดเซียว เวลาเครียดก็จะนอน
ไม่หลับในเวลากลางคืน แล้วไปนอนยาวในช่วงกลางวัน จะเงียบขรึม ดูจะเงียบ
ขรึมกว่าเดิมมาก 
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ลูกเคยลองไปเล่นบอลกับเพื่อนๆ เขา แล้วกลับบ้านมาไม่สบายและ
จะรู้สึกเจ็บบริเวณแผล 

อยากให้จบแค่นี้

หลังจากที่ลูกชายประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันในครั้งนี้ ฉันขอภาวนา  
ให้ฝันร้ายนี้ อย่าเกิดแก่คนอื่นเลย เข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียว่าเป็นยังไง 
ครั้งที่ฉันประสบข่าวร้ายกับตัว ร้องไห้แถบขาดใจ กังวล กระวนกระวาย นอน
ไม่หลับ กังวลไปหมด แม้จะยังไม่รู้ว่าอาการลูกมากน้อยแค่ไหน แต่คนเป็นแม่
แถบจะขาดใจ กลัวลูกจะเป็นอะไรมากมาย

อย่าไว้ใจใคร...ดูดีดี ก่อนจะเดินทาง

“ผมต้องระวงัตวัมากขึน้ จะไปไหนมาไหน ต้องแน่ใจก่อน เดีย๋วนีเ้ราไม่รู้
ว่าใครเป็นใคร จะเกิดอะไรยังไง ก็ต้องระวังตัวเองให้มากขึ้น ผมเคยโดนมาแล้ว 
ยังไงก็ต้องระวังๆ กันบ้างจะเดินทางไปไหนมาไหน” 

“อยากกลับมาอยู่กับลูกที่บ้าน อยากเห็นหน้าลูกทุกวัน ไม่อยาก 
ออกไปท�างานนอกบ้าน หายไปหลายๆ วันอีก”

เพราะที่ผ่านมาต้องเดินทางไปแสดงผลิตภัณฑ์ต�าบลนอกพื้นที่ตลอด  
ออกจากบ้านหลายๆ วัน ได้เงินดีแต่ไม่ได้เห็นหน้าลูก ตั้งแต่เกิดเรื่องกับลูกชาย
แบบนี ้อยากเปลีย่นอาชพี มาท�างานทีบ้่าน ขายซชูหิน้าโรงเรยีน เพือ่จะได้กลบั
ไปพบหน้าลูกพร้อมหน้าทุกวัน แต่ตั้งต้นใหม่ก็ต้องมีงบก้อนหน่ึง อยากได้ทุน
ช่วยเล้ียงชพี 8,000 – 10,000 บาท เพือ่จะได้จดัหาอปุกรณ์เพิม่เตมิ วชิาในการ
ท�าซูชิมีแล้ว เพราะไปเรียนสูตรต้นต�ารับมาเอง อยากสานต่องานนี้ 
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อยากให้ลูกได้เรียนจนจบปริญญาสูงๆ เพราะก่อนหน้านี้ ลูกเรียนดี  
ผ่านเกรด 3 ตลอด เป็นเด็กด ีเรยีนเก่ง เป็นนกักีฬาโรงเรยีน กอ็ยากให้สนบัสนนุ
เขาให้มีอนาคตที่ดี

บททดสอบตลอดปีของครอบครัว

ในระหว่างปีนี ้ครอบครวัเจอเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตหลายเรือ่ง นับจาก
ลูกชายคนโตต้องขึน้โรงขึน้ศาล ต่อสูเ้รือ่งคดปืีนเถือ่น ต่อมาฉันกโ็ดนเพ่ือนหลอก
ให้ซือ้ของโจร ถกูตัง้ข้อหาและปรบัเงิน 40,000 บาท แต่โชคดทีีเ่คลยีร์กันได้เลย
ไม่ต้องชดใช้ในสิง่ทีฉ่นัไม่รูเ้รือ่ง แถมยงัโดนหลอกขโมยทอง 1 บาท พร้อมเงนิสด
อีก สุดท้ายลูกก็มาโดนระเบิดอีก

เด็กชายชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล แต่ในวันนี้ เขายังไม่สามารถ 
เล่นฟุตบอล และคงมีเด็กอีกหลายๆ คนที่อยากเล่นฟุตบอลท่ีอาจจะเล่นไม่ได้ 
ในอนาคตเกิดขึ้นอีก 
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ข้อมูลผู้ประสบเหตุ

นายอับดุลเลาะ วานิ อายุ 17 ปี เป็นบุตรคนที่ 2 ของครอบครัว จาก
ทั้งหมด 3 คน อาศัยอยู่บ้านเช่าที่กูแบอีเตะ ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี 

แม่เป็นคน ต�าบลตาลอีายร์ อ�าเภอยะหริง่ มีอาชพีขายผลติภณัฑ์สนิค้า
ชมุชน OTOP จงึมกัต้องเดนิทางไปต่างจงัหวดับ่อยๆ ไปแต่ละครัง้ใช้เวลาร่วม
สปัดาห์ ได้ค่าตอบแทนวนัละ 500 บาท เป็นแม่เลีย้งเดีย่ว ทีท่�างานหาเงนิเลีย้ง
ดคูรอบครวัคนเดยีว เนือ่งจากหย่าร้างกับสาม ีร่วม 10 ปีแล้ว ซึง่สามปีระกอบ
อาชพีเป็นภารโรงทีอ่�าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตาน ีน้องอยูก่บัแม่ และพกัทีห่อพัก
ของโรงเรยีนช่วงหลังๆ น้องจะพกัทีบ้่านจะอยูค่นเดยีวเพราะแม่ต้องไปขาของ 
พีช่ายและน้องชายจะมาบ้างตอนทีแ่ม่กลับ ส่วนมากน้องชายและพีช่ายจะพกั
ที่บ้านตาลีอายร์ 
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อยู่ไหนก็โดน...

รอมือละ มาหะ
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง
เขียน

“เราก�าลังจะไปโรงพยาบาล”

ตอนเกิดเหตกุารณ์ระเบดิ ฉันและเพือ่นนัง่รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง (โชเล่) 
มุง่หน้าสูต่วัเมืองปัตตานเีพือ่ไปท�าธรุะทีโ่รงพยาบาลปัตตาน ีขณะนัง่รถไประหว่าง
ทางจากบ้านถึงแหลมนก ฉันกไ็ด้ยินเสยีงระเบดิลกูแรกดงัขึน้ แต่รถโชเล่ทีฉ่นันัง่
กย็งัไปต่อ จนเราขบัมาถึงหมูบ้่านปากาปันยงั ชาวบ้านละแวกนัน้พยายามโบกมอื
ไม่ให้ไป

“อย่าไปเลย ข้างหน้ามีระเบิด เขาระเบิดที่ปั้มเอสโซ่”
โชเล่ของพวกเราอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 300 เมตร พวกเราที่เดินทางมา

ด้วยกัน 5-6 คน ตัดสินใจหยุดรถและแวะจอดที่หน้าร้านน�้าชาใกล้ๆ นั้นทันที 
เวลาประมาณ 19.30 น. ขณะที่ก�าลังหยุดพักที่ร้านน�้าชานั้น อยู่ๆ ก็ได้

ยนิเสียงดงัมากไม่ไกลจากทีพ่วกเราจอดรถอยู ่แรงอดัระเบดิมาถงึที่ๆ  ทีพ่วกเรา
ยืนอยู่ แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกระเบิด แต่สักพักรู้สึกแสบร้อน ที่แขนด้านซ้ายมีเนื้อ
หลุดออก

“กะละๆ”10 

10 ก๊ะ เป็นภาษามลายูที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า ตรงกับค�าว่า พี่สาว ในภาษาไทย
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ได้ยินเหมือนมีคนมาเรียก ฉันเลยรู้สึกตัว เสียงนั้นคือหลานสาว (อายุ  
10 ขวบ) ที่มาด้วยกันนั้นเอง และสักพักรถกู้ชีพก็มารับผู้ได้รับบาดเจ็บข้ึนรถ 
พาไปส่งโรงพยาบาลปัตตานี 

ฉนัไปถงึโรงพยาบาลเวลา 20.30 และต้องนอนพกัรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล
เป็นเวลา 9 วัน หมอสั่งให้พักที่รักษาตัวที่ตึกอยุรกรรมชาย แขนซ้ายเย็บไป  
14 เข็มและต้องให้น�้าเกลือ 1 วัน ตอนนั้นรู้สึกว่าแขน นิ้วนางก้อย กับนิ้วนาง 
ชาไปหมด 

หลังจากที่หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ เพ่ือรักษาตัวต่อที่บ้าน มีคน 
มาเยี่ยมฉันไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่อนามัยต�าบลบาราโหม 
ส่วนแขนและการบาดแผลอื่นๆ ยังคงต้องพึ่งโรงพยาบาลสุขภาพต�าบลหรือ
อนามยัล้างให้ 3-4 ครัง้ หรอืไม่กไ็ปล้างทีโ่รงพยาบาล ต้องทานยาของโรงพยาบาล 
แต่ส�าหรบับาดแผลทีแ่ขนฉันใช้วิธีการรกัษาด้วยยาหมอบ้าน แถวต�าบลนาประดู  
อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เวลาที่ฉันไปหาหมอบ้าน

ท�างานหนักไม่ได้

หลงัเหตกุารณ์ ตอนนีม้อืและแขนด้านซ้ายไม่สามารถท�างานหนกัได้ ต้อง
ใช้มือขวาช่วยท�างาน แม้แต่เวลาที่ต้องท�ากับข้าว จะเปิดแก๊สต้องใช้มือขวาเปิด 
เพราะมือทางซ้ายเจ็บ ถ้าท�างานหนักมาก แผลก็จะปริออก ร่วมกับการรักษา
ทางใจและโรคเครียด หมอสัง่ให้ทานยาของหมอจติเวช วันละ 2 ครัง้ เม่ือได้ทาน
ยารักษาอาการทางจิตด้วยก็ท�าให้รู้สึกดีขึ้น 

“เดี๋ยวนี้ หากต้องออกไปข้างนอกจะรู้สึกกลัวมาก แม้แต่ตอนที่หมอ
สั่งให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลก็รู้สึกกลัว ไม่อยากออกไปไหนเลย”
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ตอนนี้เวลาจะออกจากบ้าน ก็ต่อเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น แต่ไม่ไปออก
ไปข้างนอกคนเดียว เดิมฉันเป็นคนที่จะออกข้างนอกเข้าตลาดในเมืองบ่อยๆ 
ออกไปหาซื้อของกินตามตลาดในช่วงกลางคืน หลังจากเกิดเหตุในครั้งนั้น ก็จะ
พยายามหลีกเล่ียงการที่ออกข้างนอกบ้าน ถ้ามีข่าวลือว่ามีระเบิดที่ไหน ก็จะ 
ไม่ออกจากบ้านเด็ดขาด 

ไม่เคยคิดเลยว่าจะโดนระเบิดและมีระเบิดในเมือง แต่หลังจากวันน้ันก็
คดิอยูต่ลอดเวลา ว่ามรีะเบดิทไีหนบ้าง กลัวโดนซ�า้อกี ถ้าเจอหรอืได้ยนิเหตกุารณ์
ระเบิดที่ไหนก็จะนึกภาพทันที และคิดแต่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น 
ตลอดเวลา รู้สึกหมดก�าลังใจ

หมายเหตุ :

เรือ่งเล่าของนางรอมอืละ มาหะ หรอื “กะละ” อาศยัอยูท่ีห่มูบ้่านแห่ง
หนึง่ ต.บาราโหม อ�าเภอเมอืง จังหวัดปัตตานอีาศัยอยูท่ีช่มุชนมาเป็นเวลากว่า 
47 ปีแล้ว อาศยัอยูกั่บแม่และญาตพิีน้่อง 3-4 คน ซึง่แม่ท�างานขายผกัทีต่ลาด
นัดกรือเซะ และตลาดนัดบานา ส่วน ‘กะละ’ ท�างานเย็บปักดอกผ้าละหมาด 
รายได้ตัวละ 130-150 บาทต่อผืน 
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เหมือนอยู่ใน

สงครามกลางเมือง

จุฑารัตน์ แซ่หวัง
เล่าเรื่อง

รุสนีย์ กาเซ็ง 
เขียน

“มันเหมือนสงครามกลางเมือง มีเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะๆ  
ตลอดทาง ไม่เคยเจอเหตุการณ์ระเบิดเยอะขนาดนี้”

ฉนัซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ลูกชายจะไปหาหมอทีค่ลนีกิเพือ่ตรวจครรภ์ 
ซึง่ตอนนีก้�าลงัอุม้ท้องลกูคนล่าสดุของครอบครวั ตรวจเสรจ็ขากลบัแวะซือ้กบัข้าว
ทีต่ลาดและจอดเซเว่นฯ เพ่ือซือ้ของซึง่เป็นวถิชีวีติปกตขิองคนทัว่ๆ ไปไม่คาดคดิ 
ว่าจะต้องกลายเป็นเหยื่อระเบิดขณะที่ตั้งท้อง 8 เดือน !

ตูมมมมม !!! ระเบิดดังจากในเซเว่น

“พอขี่ผ่านเลยเซเว่นอีเลเว่นได้นิดเดียวก็เกิดเสียงดังตูม !!! ตกใจมาก 
ลูกชายขี่มอเตอร์ไซด์อยู่ตัวสั่นแต่ต้องประคองรถไว้ให้ได้เพราะแม่ซ้อนท้ายอยู่
ข้างหลัง ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบอะไรจากแรงระเบิด ไม่รู้ตัวว่า 
โดนสะเก็ดระเบิด พอเริ่มรู้สึกเจ็บที่หลัง ปากและกกหู รู้สึกกลัวมากๆ บอกให้
ลูกจอดรถ รู้สึกแน่นท้องแล้วก็เป็นลมล้มพับไปตรงนั้นเลย 
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ตอนนัน้มดืแล้ว ไฟฟ้าดับ ดทีีม่ชีาวบ้านเข้ามาช่วยประคอง ช่วยเช็ดเลอืด 
และช่วยโทรหารถกูช้พีให้มารับไปส่งโรงพยาบาล โชคดมีากทีไ่ปกบัลกูชาย และ
ลูกก็มีสติดีในการดูแลแม่ 

สามีเป็นนายช่างเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แถวหมู่บ้านปากาปันยัง (ชานเมือง
ปัตตานี) ระหว่างชุลมุนอยู่นั้น ลูกชายโทรบอกให้พ่อไปรอที่โรงพยาบาลไม่ต้อง
มาที่เกิดเหตุ สักพักมีรถมารับ ลูกชายนั่งรถมาด้วยกันด้วยระหว่างทางลูกชาย
นั่งข้างๆ ท่องบทสวดมนต์ตลอดทางหวังให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย โชคดีที ่
อย่างน้อยก็ไม่เกิดเหตุร้ายซ�้าซ้อนขึ้น 

ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

ลูกชายถูกแยกไปท�าแผลเล็กน้อยและไม่ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
จนกลับถึงบ้านจึงรู้ว่ามีเศษกระจกอยู่ในจมูกด้วย 2 ชิ้น แต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก 
ใช้เวลารักษาอยู่ 2 สัปดาห์แผลจึงหายเป็นปกติ และโชคดีที่ฉันเองก็ไม่ได้เป็น
อะไรมากและส�าคัญคือลูกในท้องก็ปลอดภัย แต่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ประมาณ 2 สัปดาห์ 

หวาดกลัว ระแวง แต่ต้องใช้ชีวิตต่อไป

หลงัผ่านเหตรุ้ายในวนันัน้ ส�าหรบัคนทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงทกุอย่าง
เหมือนจะกลับสู ่ภาวะเดิมและอาจท�าใจลืมเหตุการณ์ในวันน้ันได้ไม่ยาก  
แต่ส�าหรับฉัน เหตุการณ์เลวร้ายวันนั้นคือฝันร้ายติดตาไปอีกนาน

“เครยีดและฝันร้ายทกุคนื นอนๆ แล้วกจ็ะสะดุง้ตืน่กลางดกึอยูเ่กือบเดอืน  
แต่พอเห็นว่าเหตุการณ์เงียบก็ออกไปซื้อของบ้างเพราะจ�าเป็น อย่างร้านเซเว่น
ถ้าจ�าเป็นกต้็องเข้า แต่ต้องระวังหน้าระวงัหลงั เวลาจอดรถกจ็ะสงัเกตสิง่แปลกๆ 
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ไม่รูว่้ารถทีเ่ราไปจอดจะมอีะไรหรอืเปล่า ก็รบีๆ ซือ้แล้วกลบั จะจอดรถบางครัง้
ก็เลือกจอดห่างๆ ใช้เดินเอาปลอดภัยกว่า 

ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ 1-2 ทุ่มก็อยู่ในบ้าน แถวตลาดเปิดท้าย 
ก็ไม่กล้าไป ห้างต่างๆ ก็ไม่ค่อยกล้าไป เมื่อก่อนเวลากลางคืนก็ยังออกไปนอก
บ้านบ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าออกไปไหน 

การเยียวยาด้านจิตใจตอนนี้ก็มีนักจิตวิทยาโทรมาถามและได้ไปพูดคุย
กันบ้างได้ยาแก้เครียดมากินก็รู้สึกดีขึ้น ส่วนลูกชายไม่ได้ไปหานักจิตวิทยาและ
ไม่ได้กินยาคลายเครียดไม่มีฝันร้ายแต่ช่วงแรกๆ จะระแวงเหมือนเป็นโรคจิต  
กลัว ระแวงไปหมด จะเข้าเซเว่นฯ จะออกไปข้างนอกซื้อข้าวก็กลัว แต่ตอนนี้
อาการระแวงน้อยลงและเวลากลางคืนยังไปข้างนอกบ้างแต่จะกลับบ้านก่อน  
2 ทุ่ม

รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านเกิด

ฉันมีน้าคนหนึ่งชวนไปอยู่ที่หาดใหญ่เพราะตัวเองเคยฝันไว้ว่าอยากเปิด
กาแฟทีห่าดใหญ่ แต่เม่ือเหตกุารณ์ร้ายจดืจางลง ความหวาดระแวงทุเลาเบาบาง 
ความคิดที่จะไปจากบ้านเกิดก็ค่อยๆ เลือนรางไปเช่นกัน จากจิตส�านึกที่รู้สึกว่า
ปัตตานีคือบ้านเกิด จึงเป็นเรื่องยากที่จะท�าใจย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น

“เพราะรูส้กึว่าทีน่ี่เป็นบ้านเกดิ ช่างเถอะเหตกุารณ์มนักเ็กดิข้ึนทกุวัน”
ส่วนลูกชายนั้นเรียน ที่โรงเรียนอาชีวะศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 

2 มีความฝันว่าอยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์ และเขาคาดหวังให้ลงโทษคนท่ีก่อ
เหตรุะเบดิในวนันัน้ด้วยโทษทีแ่รงทีส่ดุคือ ประหารชวีติ อาจจะดรูนุแรง แต่หาก
เทียบกับความรู้สึกของคนท่ีเกือบตายด้วยฝีมือของใครท่ีไหนไม่รู้ ไม่เคยมีเร่ือง
บาดหมางกนัอาจจะสาสมแล้วกเ็ป็นได้กบัสิง่ทีผู่ก้ระท�าควรจะได้รบัการตอบแทน 
แต่ถึงกระนั้น ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ 
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ถ้าตายคงจะดีกว่า

ขาขาดหรือพิการ

กัมพล ชุติวัฒนธาดา
เล่าเรื่อง

ยามีละ ดอมอลอ, ซุไบดา เด็ง, อัญชนา หีมมิหน๊ะ
เขียน

“พอเข้าเซเว่นก็เห็นกระเป๋าวางอยู่ มีเด็กที่เซเว่นถามว่านั้นกระเป๋า
อะไร ก็ไปบอกเด็กว่ากระเป๋ามีระเบิด”

เวลาประมาณ 1 ทุม่ของวนันัน้ ผมเดนิออกไปซือ้ของทีเ่ซเว่น สาขาถนน
มะกรูด ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ตอนที่เข้าร้านเห็นกระเป๋าสีด�าใบใหญ่วางอยู่ ผมเดิน 
จะไปจ่ายเงินก็ไม่เห็นพนักงานเซเว่นที่เคาเตอร์ เขาหนีทางหลังร้านไปแล้ว  
ผมกเ็ตรยีมจะหนีออกจากร้านแต่พอหนัหลงัไม่เท่าไหร่ ระเบดิกท็�างานเสยีก่อน

วนัน้ันเหน็ว่าเป็นระเบดิถ้าว่ิงหนีกอ็าจจะด ีแต่กลายเป็นว่าผมเองกช็ะล่าใจ 
จากเดินเร็วๆ กลายเป็นช้าลง แล้วจากช้าเป็นเร็ว เพราะตอนนั้นคิดว่าคงยัง 
ไม่ระเบิด

รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่สภาพก�าลังคลานออกไปมีความรู้สึกเหมือนขาหายไป
แล้ว โชคดีที่นึกได้ว่าในหนังเวลาเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาท�ายังไง ผมก็ใช้วิธี
ช่วยเหลือตัวเองจากในหนังที่ชอบดู อะไรที่ไม่รู้ก็สามารถเรียนรู้ได้จากในหนัง
เพราะหนังได้จินตนาการไว้แล้ว 
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สักพักไฟก็ดบั กเ็ลยโทรศัพท์หาพีส่าว ประมาณคร่ึงชัว่โมงก็มรีถมารบัไป
โรงพยาบาล ตอนที่กู้ภัยมาก็ให้เขาดูว่าขาขาดหรือเปล่า แต่ตอนน้ันยังรู้สึกว่า 
ยังกระดิกนิ้วได้ ก็เลยบอกให้เขาช่วยดามขาให้หน่อย เพราะดูจากหนังอีกน้ัน
แหละ (ชอบดูหนังเอ็กชั่น) 

ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครก่ีคนอยู่ตรงน้ัน เพราะเอาชีวิตตัวเอง 
ให้ปลอดภัยก่อน รู้สึกตัวตลอดเวลาจนถึงโรงพยาบาล สะเก็ดระเบิดโดนเข้า 
ที่ขาทั้งสองข้าง ช่วงแรกจะรู้สึกชาไปหมดเพราะตัวเองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมาก 

หมอสัง่ให้นอนพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 5 เดอืนกว่า ผมนอนยูบ่นเตยีง 
3 เดือนขยับตัวไม่ได้เลย โรงพยาบาลก็ดูแลดี เอาใจใส่ แต่ปกติก็เป็นคนที่เข้า 
โรงพยาบาลบ่อยมากบางทีก็นานเป็นเดือนจากอุบัติเหตุ

เยียวยาดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลย

ช่วงที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ�าได้ว่า มีหลายหน่วยงานมาเยี่ยม  
มีเจ้าหน้าที่มามอบเงินเยียวยาให้ประมาณ 250,000 บาท 

“ก็คิดว่าไม่คุ้มหรอก แต่ก็ยังโชคดีที่เขาช่วยดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลย”
ผมมองว่า รัฐให้แค่นี้ก็ดีแล้ว เพราะรัฐไม่ได้ท�าร้ายผมสักหน่อย ผมผ่าน

เรื่องราวมาได้เพราะก�าลังใจจากครอบครัว เพื่อนๆ แฟน ก็จะมาเยี่ยมบ้าง  
มาพูดคุยให้ก�าลังใจ พอมีคนมาเยี่ยมมาหาก็เป็นก�าลังใจรู้สึกใจช้ืนก็เรียกก�าลัง
ใจได้

ไม่อยากเป็นคนพิการ

“นึกว่าขาจะขาดสะแล้ว ก็ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น อยากอยู่ได้ด้วย 
การพึ่งตัวเอง เลยกลัวว่าขาดขาแล้วต้องให้คนอื่นมาเลี้ยงดู”



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

121

ตอนเกิดเหตุกังวล คิดไปต่างๆ นานา ว่าถ้าจะพิการขอตายดีกว่า  
เพราะถ้าบาดเจ็บก็ต้องพึ่งคนอื่น ท�างานก็ไม่ได้ พอรู้ว่าขาไม่ขาดตอนนี้ก็อยาก
รักษาให้หายให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปกลับท�างาน 

ช่วงแรกๆ จะตกใจเสียงประทัด และกินยาท่ีหมอจิตเวชท่ีสั่งมาให้ 
ประมาณ 1 สปัดาห์ ก็หยดุเพราะกนิยาแล้วจะหลบัลึกเดีย่วไม่มเีวลาท�าอย่างอืน่ 
มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในชีวิตหลังเกิดเหตุ เช่นเมื่อก่อนสูบบุหรี่ ตอนนี้ไม่สูบ
บหุรีแ่ล้วเพราะตอนอยูโ่รงพยาบาลกไ็ม่ได้สูบมา 5 เดอืน ถ้าไปสบูกเ็สียดายเวลา 
เลยตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ไปเลยดีกว่า 

อยากใช้ชวีติแบบเดมิทีเ่คยเป็น แต่บางอย่างกต้็องรอให้พร้อมก่อนถึงจะ
กลับไปท�างานแบบเดิมได้ เพราะขายังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ช่วงก่อนเกิด
เหตกุม็ปัีญหากบัลกูน้องและมงีานทีค้่างอยู ่ตอนนีล้กูค้ากม็บ่ีนบ้าง ตอนนีเ้ฉยๆ 
แล้ว สภาพจิตใจก็ปกติ แต่อยากท�างานแล้วเพราะมีสิ่งที่อยากท�าเต็มไปหมด 
ตอนน้ีน�า้หนักขึน้ 10 กิโลกรมั เพราะกนิโปรตนีบ�ารงุให้เกดิเนือ้ในส่วนทีห่ายไป
เป็นการทดแทน

อยากขยายกิจการ

ความคาดหวังกับอนาคตก็เคยวางแผนไว้เหมือนกัน แต่ก็เปลี่ยนไปจน
ตอนนี้ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลย ตอนเด็กก็อยากเป็นวิศวกร ตอนน้ีก็อยากเป็น
นายช่าง และคิดอยากขยายกิจการที่ท�าอยู่ 

สะท้อนปัญหาในบ้านเกิด

เวลานี้คิดว่าอยู่ที่ไหนก็น่ากลัว คนไทยเริ่มอยู่ยาก เริ่มเป็นตัวประหลาด
ในสังคม เวลาไปร่วมงานต่างๆ สัดส่วนระหว่างคนพุทธกับคนอิสลามต่างกัน 
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2:10 มสุลมิรุน่หลงัๆ เริม่ไม่เข้าบ้านคนไทยพทุธ รูส้กึว่าคนมสุลมิค้าขายได้คล่อง
กว่า และหาเงินง่ายกว่าคนไทยพุทธเพราะมุสลิมไม่กิน ไม่ซื้อของที่คนไทยพุทธ
ท�าหรือขาย 

การมองของคนระหว่างเรยีนสามญักบัเรยีนปอเนาะไม่เหมอืนกนั ถ้าเรยีน
สามญักจ็ะไปสายกลาง แต่ถ้าเรยีนสายปอเนาะก็จะเอยีงไปอกีทาง นอกจากนัน้
กม็เีรือ่งของอคตขิองศาสนา จนเริม่รูส้กึโดดเดยีว ถ้าอยูแ่บบเม่ือก่อนจะสบายใจ
กว่าน้ี เม่ือก่อนไม่มคีวามรูส้กึทีแ่บ่งแยก สามารถออกไปไหนมาไหนในตอนกลาง
คืนได้ มีรถวิ่งตลอดไม่เหมือนตอนนี้จะเงียบ ก็มีคิดอยากย้ายไปท่ีอ่ืนท้ังท่ีเม่ือ
ก่อนไม่มีความคิดจะย้าย ซึ่งย้ายก็คงจะไปที่ภูเก็ต

เราต้องสามัคคีกันผมคิดว่ามันมีมือที่สามที่ไม่หวังดี มีเรื่องผลประโยชน์
ของคนบางกลุ่ม เอาจุดอ่อนของคนมาเป็นประโยชน์ของตัวเอง เรื่องการเมือง 
มกีารเอาศาสนามาอ้าง อสิลามไม่ชอบเหตกุารณ์แบบนีห้รอก คนระดบัสงูไม่มอง 
จุดอ่อนแล้วเอามาแก้ ผมอยากให้มันอยู่ให้ได้อย่างสงบ ไม่เอาศาสนามาอ้าง 
เคารพและยอมรับในสิทธิของแต่ละฝ่าย ซึ่งตอนนี้ผมก็มีการหัดใส่โสร่งบ้าง 

หมายเหตุ:

นายกัมพล ชุติวัฒนธาดา อายุ 31 ปี โดนระเบิดที่เกิดจากร้านเซเว่น  
อีเลเว่น สาขา มะกรูด อาศัยอยู่ ต.สะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็น
คนปัตตานีโดยก�าเนิด เป็นคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 5 คน คือผู้ชาย 3 คน  
และผู้หญิง 2 คน จบการศึกษาด้านก่อสร้าง แต่ชอบที่จะเป็นช่างยนต์ เคยไป
ช่วยงานที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ สุดท้ายก็มาเปิดอู่ซ่อมรถที่บ้าน มีพี่สาว 
ทีอ่ยูซ่อยเดยีวกนัเปิดร้านจดัดอกไม้ กเ็ลยได้ช่วยงานพีส่าวเป็นเซลแมนส่งดอกไม้ 
ให้กับร้าน และมีบางครั้งก็ไปท�างานก่อสร้างด้านที่เรียนมา เป็นคนพูดไม่ค่อย
เก่ง แม่เสียชีวิตแล้วส่วนพ่อยังมีชีวิตอยู่ อายุย่าง 80 ปี มีสุขภาพแข็งแรง 
ยังสามารถคุมงานได้ ส่วนพี่ๆ ก็แต่งงานกันหมดทุกคนแล้ว 
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มันเงียบผิดปกติ

ก้องเกียรติ จินดามณี
เล่าเรื่อง

ยามีละ ดอมอลอ, ซุไบดา เด็ง, อัญชนา หีมมิหน๊ะ
เขียน

ได้ยินเสียงระเบิดแล้วนึกว่าเป็นนอกเมือง

วนัเกดิเหตผุมกอ็อกจากบ้านตามปกตเิพ่ือจะไปหาเพือ่นไปกนิน�า้ชาร้าน
ปันนะ ตรงข้ามเซเว่นมะกรูด รอบแรกก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วประมาณ 
6 โมงเย็น พอประมาณเกือบๆ 1ทุ่มก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอีกพอขับไปได้
คร่ึงทางก็ได้ยินสียงระเบิดก็คิดว่าเป็นรอบนอกเมือง เลยข่ีรถมอเตอร์ไซด์ออก
ไปอีกพอจะผ่านเซเว่นมะกรูดก็เกิดระเบิดเลย รถจักรยานยนต์ก็ล้ม รู้สึกสะเก็ด
เฉียดท่ีขาทะลุโดนรถเป็นรแูละโดนทีศี่รษะ ผมกล้็มแล้วเหน็เลอืดมากกเ็ลยนอน
อยู่ตรงนั้นคนเดียวไม่ได้หนีไปไหน คนนั่งดื่มชาหนีไปอยู่อีกฝั่งไม่นานไฟดับ 
ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาเรื่อยๆ 3-4 ลูก รถฉุกเฉินก็มาพาไปโรงพยาบาล  
ทีโ่รงพยาบาลมสีภาพทีวุ่น่วายมาก คนเยอะแยะ หมอดแูผลผมและท�าแผลเสรจ็
ก็ให้กลับบ้านเลยไปรักษาตัวที่บ้าน หมอให้ยาแก้ปวดไปทาน พี่ชายมารับกลับ
บ้านประมาณเกือบเทีย่งคนื ตอนอยูโ่รงพยาบาลมนัีกข่าวกบัต�ารวจมาสมัภาษณ์ 
ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ช่วยอะไร



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

124

ผมไม่เป็นไร

วนันัน้ตอนระเบิดไม่มใีครรูเ้พราะถกูตดัสญัญาณ ตอนหลงัก็โทรศพัท์บอก
พี่ชายว่าไม่เป็นไรเพราะไม่เป็นอะไรมาก แม่รู้ก็ปกติที่จะตกใจ พอกลับบ้านได้
ไฟก็ดับ น�้าไม่ไหล ร้อน นอนไม่ค่อยหลับ อยู่คนเดียวที่บ้านหลังเก่าหน้ากูโบร์ 

รู้สึกผิดปกติแล้ว

ก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินข่าวอะไร แต่รู้สึกผิดปกติเพราะคนไม่ค่อยมี เงียบ 
ตามปกติในตัวเมืองปัตตานีวันเสาร์จะมีคนจะพลุกพล่านมาก เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
ทหาร ไม่มีในวันนั้น เงียบ ซึ่งผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับเรา ตอนนี้ขนาดอยู่
ในเมอืงกไ็ม่ปลอดภยัแล้ว แต่เดมิกอ็อกมาทานข้าวข้างนอกหลงัเกดิเหตชุ่วงแรก
กร็ะวงัตวั ตอนนีก้ป็กตแิล้ว ส่วนเรือ่งอาหารการกินไม่มปัีญหาอะไร ในช่วงแรก
ก็มีคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ค่อยกล้าเข้าเซเว่น ตอนนี้ก็สามารถใช้ชีวิตตาม
ปกติได้แล้ว

ก�าลังใจจากเพื่อนและครอบครัวคือสิ่งส�าคัญ

ผ่านมาได้ก็ก�าลังใจจากเพื่อนๆ ครอบครัว ต้องรับสภาพความเป็นอยู ่
ที่ปัตตานีให้ได้ ก็ไม่เป็นไร ชินแล้วอยู่ที่นี่นานแล้วก็ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน  
เพราะอยูม่านานและลกูค้ากเ็ยอะ ถ้าอยู่ทีอ่ืน่กต้็องเริม่ใหม่ ซึง่ลงทุนไปเยอะแล้ว 
การค้าขายมีการแข่งขันกันสูง ค้าขายล�าบากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี แต่ก่อนก็ม ี
คนเที่ยว ตอนนี้ก็เบาบาง 
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หมายเหตุ :

นายก้องเกยีรต ิจินดามณ ีอาย ุ43 ปี อาศยัอยูท่ี ่ต�าบลสะบารงั อ�าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี พ่อเสียชีวิต แม่ไม่ค่อยสบายมีโรคความดัน อายุเกือบ  
80 ปีแล้ว แต่เดมิเป็นคน จงัหวดัสงขลา เรยีนทีว่ทิยาลยัประมง จงัหวดัสงขลา 
จบทางด้านเกษตร เมื่อก่อนท�างานที่ประมงยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประมาณ 
10 ปี ชอบด้านนี้อยู่แล้วแต่พอนานๆ ก็เบื่อๆ พอดีพี่ชายผมได้แฟนเป็น 
คนปัตตาน ีพีช่ายก็ย้ายมาปัตตานเีปิดร้านขายของ ผมกเ็ลยออจากงานไปช่วย
พีช่ายขายของเป็นร้านขายเครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชือ่ร้านมงคลการไฟฟ้า ซึง่เดมิ
เปิดอยู ่หน้ากูโบร์จือแรบาตู ตอนนี้ย้ายมาอยู ่ตรงสี่แยกไฟแดงโรงเรียน 
เดชะปัตนยานุกลู ได้ 3 ปีแล้ว ผมกช่็วยงานมา 10 กว่าปี ท�าหน้าเป็นพนกังาน
ขายทั่วไป เช็คของ ต้องรู้เรื่องไฟฟ้าด้วย ผมอยู่ปัตตานีมา 20 กว่าปี มีรายได้
เดอืนละ 20,000 กว่าบาท ทีร้่านมพีนกังานอสิลามและผูซ้ือ้/รบัเหมาทีน่บัถอื
ศาสนาอิสลาม 90%

ในวันเกิดเหตุ นายก้องเกียรติ จินดามณี โดนระเบิดท่ีเกิดจากร้าน 
เซเว่น อีเลเว่น สาขา มะกรูด
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ผมอยากเป็นโต๊ะอิหม่าม

นายมูฮัมหมัดซอฟี ตูฮา
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง
เขียน

มันแปลกๆ 

“นดักบัเพือ่นไว้ จะชวนกนัไปเทีย่วตลาดเปิดท้ายขายของในเมอืงปัตตานี” 
ขับรถออกจากบ้าน หลังมัฆริบเดินทางไปตามที่นัดหมายกับเพื่อนเอาไว้

ว่าจะรวมตัวกันที่บ้านกูแบอิเตะ แต่ในระหว่างทางก็เห็นผู้คนก�าลังวุ่นวาย  
พูดคุยกันว่า มีเหตุระเบิดที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเมืองปัตตานี จึงลังเลว่า  
จะไปต่อดีหรือไม่ แต่ขี่จักรยานยนต์ต่อจนถึงด่านทหาร แต่ด่านว่างเปล่าไม่ม ี
เจ้าหน้าที่อยู่ประจ�าด่าน สักพักก็ได้ยินเสียงระเบิด 3-4 ลูก เลยหยุดรถและ
ปรึกษากับเพื่อนว่าจะเอาอย่างไรดี 

เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

ระเบิดอยู่ห่างจากจุดที่รถจอดอยู่แค่ 2 เมตร 
“ช่วงที่หยุดรถเพื่อปรึกษากันนั้น อยู่ๆ ก็ระเบิดใกล้ๆ ที่เราจอดรถอยู่ 

ขาผมชามากแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนระเบิด”
ผมและอิสมาแอ ทีม่าด้วยกนัโดนทัง้คู ่รู้สกึหน้ามดืเหมอืนจะเป็นลมเพราะ

เลือดออกเยอะ ตกใจกลัว ตอนที่โดนรู้สึกหูอื้อ และเจ็บบริเวณเท้าซ้าย ผมกับ
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เพื่อนพากันไปหลบที่ร้านน�้าชาฝั่งตรงข้าม เพื่อรอให้มีใครมาช่วยเหลือ รอนาน
ประมาณ 30 นาที สักพักก็มีรถกู้ภัยที่ชาวบ้านเรียกให้มาช่วยเหลือผมกับเพื่อน

จุดเกิดเหตุเดียวกันนี้ มีผมกับเพื่อนอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บ แต่เม่ือไปถึง
โรงพยาบาลกลับมีคนเจ็บเยอะมาก นึกว่ามีแต่ผมกับเพื่อนเท่านั้นที่บาดเจ็บ  
รถจักรยานของผมเสียหาย และขาซ้ายได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวที่โรงพยาบาล  
10 วัน ต้องใช้ไม้ค�้าช่วยเดินประมาณ 2 สัปดาห์

เยียวยา

ช่วงที่พักรักษาตัว มีหน่วยงานต่างๆ มาเยี่ยม เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต) กาชาดสากล 
(ICRC) แต่หลังจากกลับมารักษาตัวที่บ้านไม่มีใครมาเยี่ยมเลย

ส�าหรบัส่วนเงนิเยยีวยานัน้ได้รบัเงนิ ค่าท�าขวญั 10,000 บาท เงินเยยีวยา 
3,000 บาท และเงินที่ให้ส�าหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 2,000 บาท ซึ่งก็ยังไม่พอ
ส�าหรับซ่อมรถจักรยานยนต์

วิถีชีวิตเปลี่ยน 

เวลาจะรับประทานอะไรก็ต้องค�านึงถึงบาดแผลด้วย อาหารบางอย่าง
ต้องงดไปเลย จะเดินทางไปไหนก็ระวังมากขึ้น ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้
ก็ต้องงดอาหารบางประเภท อาหารแปลกๆ ทานไม่ได้ เพราะจะรู้สึกเจ็บที่แผล 
เวลาออกจากบ้านก็ระมัดระวังตัวเองตลอดและมากขึ้น

“ผ่านช่วงเวลาน่ากลัวไปได้ ด้วยแรงใจจากครอบครัว ที่คอยให้ก�าลังใจ 
ปลอบโยนและคอยดูแล
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หมายเหตุ

นายมูฮ�าหมัดซอฟี ตูงา อายุ 19 ปี อาศัยอยู่ที่ ต�าบลสะบารัง อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัปัตตาน ีหลงัจากจบชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 กไ็ด้ศกึษาต่อในสถาบนั
ท่องจ�าอลักรุอาน แห่งหนึง่ในต�าบลปูยดุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ีและหลงั
จากนั้นก็ศึกษาต่อที่ มัรกัสอ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเวลา 3 ปี สามารถ
ท้องจ�าอลักรุอานได้ 3 ยซุดุ ต่อปีโดยทีม่รักะสใช้เวลาหลงัละหมาดซบุฮใีนการ
ท่องจ�า วันละ 1 หน้า แล้วอ่านทวนให้จ�า ซึ่งเป็นวิถีระหว่างศึกษาและท่องจ�า
อัลกุรอาน

มูฮ�าหมัดซอฟีมีพี่น้อง 4 คน เป็นคนสุดท้อง มีความใฝ่ฝันจะเรียน 
ต่อปอเนาะมาต้ังแต่ต้น และจะมุ่งมั่นในสายศาสนาโดยไม่กลับไปเรียนสาย
สามัญอีก ในปีนี้น้องก็ได้ไปท�าฮัจญ์และเพิ่งกลับมา เพราะมีแผนวางไว้แล้ว
ก่อนที่จะโดนระเบิด

ความใฝ่ฝัน คือ อยากเป็นโต๊ะอีหม่านทั้งก่อนและหลังโดนระเบิด  
แม้จะได้ยินข่าวคราวเหตุการณ์ไม่สงบมาตลอด แต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่ง 
จะโดนกับตัวเอง



เพราะระเบิด...ชีวิตฉันเปลี่ยน

129

เสียดายนะ 

เราอยู่อย่างสงบด้วยกันมานาน

ธรรมปิลันธร
เล่าเรื่อง

อัญชนา หีมมิหน๊ะ, ซุไบดา เด็ง, ยามีละ ดอมอลอ
เขียน

“โดนทั้งพุทธ และมุสลิม”
วนันัน้อยูใ่นบ้าน ทุกคนได้ยนิเสยีงระเบดิหลายครัง้ หลงัจากนัน้กไ็ฟฟ้าดบั  

ผมกับภรรยาจึงเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ด้วยความอยากรู้ และหลานก็เห็น 
เดก็ปอเนาะยนืคยุกนัทีฝ่ั่งตรงข้ามของบ้าน 4-5 คน ผมกเ็ลยตะโกนถามว่าระเบดิ
กี่ลูกแล้ว เด็กๆ ก็ตอบว่า 4-5 ลูกแล้ว

ตอนเด็กๆ ตอบผมมาว่า ระเบิดท�างานแล้ว 4-5 ลูก ทันใดนั้น ระเบิด 
ลูกที่ 6 ก็ระเบิดทันทีในบริเวณที่ใกล้พอที่จะพลักทุกคนในบริเวณนั้น ไปคนละ
ทิศคนละทาง ระเบิดถูกวางไว้ที่เกาะกลางถนนและห่างจากตัวบ้านประมาณ  
10 เมตร

“เด็กก็กระจัดกระจายกันไป ภรรยาก็กระเด็นไปเหมือนมีคนมา 
จับเหวี่ยงไปเลย”

ผมก็นอนล้มอยู่ที่ข้างฟุตบาท ตามตัวมีบาดแผลและหัวเข่าด้านซ้ายฉีก 
เห็นเนื้อออกมา แผลกว้างประมาณ 6-7 นิ้ว เนื้อหายไปบ้างส่วน สักพักก็มีรถ
มารับไปโรงพยาบาลรับพร้อมผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล 
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หลานโดนหนกักว่า มแีผลฉกรรจ์ทีข่าทัง้สองข้าง หมอสัง่ให้อยูโ่รงพยาบาล
นานกว่า 6 เดือน ภรรยาโดนที่ตาตุ่มเล็กน้อย ส่วนผมก็ต้องนอนโรงพยาบาล 
กว่า 2 เดือน 

หลังจากเหตุการณ์ลูกๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็เป็นห่วงมาก ลงมาเยี่ยมบ่อย
กว่าเมื่อก่อน ถ้าถามว่าเจ็บไม ผมก็เจ็บแต่ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะอะไรจะเกิด
กต้็องเกดิ ท�าอย่างไรได้ เมือ่ถงึเวลาก็ต้องไป ไม่โกรธแค้น คดิว่าเป็นเวรเป็นกรรม 
ใช้หลักศาสนาพุทธ แต่ก็รู้สึกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนเป็นผู้กระท�า ช่วงแรก 
ก็ต้องกินยาคลายเครียด ขึ้นอยู่กับจิตใจเราว่าปลงได้ไหม 

พยายามไม่พึง่ยาเพือ่ลดความเครยีด เลยลดยาด้วยตนเองไปเรือ่ยๆ กลวั
ตดิยา ถ้านอนไม่หลบักค่็อยกนิ ไม่มใีครมาเยีย่มทีบ้่านเลย ตอนทีอ่ยูโ่รงพยาบาล
ก็มคีนมาเยีย่มช่วงแรกๆ แต่จากกระแสหายเงยีบไปกไ็ม่มีใครมาเยีย่ม แต่อสิลาม
แถวบ้านเขาก็ไปเยี่ยมนะ

“เงินที่ได้รับไม่คุ้มเลย”

เดือนกว่าแล้วที่ไม่มีรายได้เลย มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมอบเงินเยียวยา
ให้เป็นเงนิ 10,000 กว่าบาท และทหาร ทางต�ารวจก็มอบเงนิให้ ประมาณ 10,000 
บาท แต่ทางกระทรวงยตุธิรรมทางครอบครวัไปยืน่แล้วแต่ยงัไม่ได้รบัเงินเยยีวยา 

ถ้าถามว่าคุ้มไหม บอกเลยว่าไม่คุม้เลยกบัการทีเ่ราต้องหยดุร้าน 2 เดอืน
และไม่ได้ท�างานเลย 6 เดอืน ยกของหนกักไ็ม่ได้ มเีจบ็แผลบ้าง แผลทีถ่กูระเบดิ
ที่โดนระเบิดหายไปหมอบอกว่าบาดเจ็บในขั้น 2 ตอนที่อยู่โรงพยาบาลภรรยา
ต้องท�าอาหารไปให้ทุกมื้อ เพราะอาหารที่โรงพยาบาลเป็นของแสลงท่ีกินไม่ได้
ทั้งนั้น 
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ตอนน้ีก็ท�างานหาเงินเลี้ยงครอบครัว เพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัว 
ดูแลลูกหลานให้เป็นคนดี บรรยากาศเปลีย่นแปลงไปมากขึน้ แต่ขึน้อยูก่บัตัวเรา 
ความส�าคัญอยู่ที่ก�าลังใจจากครอบครัว

“เราในฐานะประชาชนคงไม่สามารถท�าอะไรได้”
หลังจากผ่านเหตุการณ์มาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ปิดร้านเร็วขึ้นจาก 5 โมงเย็น

มาเป็น 4 โมงเย็น เราในฐานะประชาชนคงไม่สามารถท�าอะไรได้ ควรจะเป็น
หน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผมรูสึกว่าเขาก็ท�างานเต็มที่แล้ว แม้แต่ 
เจ้าหน้าที่เองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะมาดูแลเราได้อย่างไร 10 ปีน้ี มีก็ไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไร 
เสยีดายความสมัพันธ์ระหว่างสองศาสนา อิสลามและไทยพทุธอยูก่นัมานานเรา
อยู่กันมา 40 ปี เมื่อก่อนไปกินเหนียว11 หรือเข้าสุนัต12 ในป่าก็ยังไปเลยไม่มี
อะไร แต่ตอนนี้เขาวานให้ไปยังไม่ไปเลย เปลี่ยนเป็นฝากซองไปแทน 

คนเพียงคนเดียวท�าให้เปลี่ยน การที่เขาไปคุย คุยถูกคนจริงหรือเปล่า  
เราไม่มีปัญญา คุยไปก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศ ถ้าออกไปนอกสามจังหวัด
ชายแดนใต้ก็มีความสบายใจไม่ต้องระแวง เหลียวหน้าแลหลัง รู้สึกปลอดภัย 

11  กินเหนียวในภาษาใต้หรือหมายถึงการไปงานแต่งาน
12  การเข้าสุนัต การตัดหนัง หุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของชาย ภาษาอาหรับเรียก “คิตาน” ทาง 
การแพทย์เรียกว่า “เซอร์คัมซัสซัน” หมายถึงการศัลยกรรมที่ท�าการตัดหนังหุ้มหลวมๆ อยู่ตอนปลาย
อวัยวะสืบพันธุ์ของชาย หนังนี้ทางการแพทย์เรียกว่า “พรีพิวส์” คนไทยเข้าใจและเรียกว่า เข้าสุนัต, 
เข้าสุนัต 
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“ไม่อยากให้มีระเบิด ไม่อยากให้โดนคนบริสุทธิ์”

พยายามช่วยเหลอืตนเองให้ได้มากทีส่ดุ เราต้องช่วยเหลอืตนเองก่อนเรา
เป็นหนี้เขาก็ต้องท�า ไม่หวังลมๆ แล้งๆ อยากให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่อยากให้มี
ระเบิด ไม่อยากให้โดนผู้บริสุทธ์ิ ผมก็จะระวังตัวเองมากขึ้น ดูความเหมาะสม
ของเวลาว่าควรออกไปข้างนอกหรือไม่ ค�่าๆ ก็ปิดประตู 

“อยากให้ดีขึ้น”

ท�าอย่างไรก็ได้ที่ท�าให้สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ดีกว่าเดิม 
อยากให้ดีขึ้น เศรษฐกิจเหมือนก่อนปี 2547 ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพุทธหรือมุสลิม
ก็คือคนเหมือนกัน ผมเคยไปที่ต�าบลสะกอม อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปกิน
เหนียว เมื่อไปถึงก็มีชาวบ้านมุสลิมมาบอกว่าทางนี้คือครัวอิสลาม และทางนี้ 
คอืครวัพทุธก็ท�าให้รูส้กึด ีทีท่กุคนเข้ามาช่วยเหลอืกนัแต่ไม่ละเลยหลกัการศาสนา
ของแต่ละฝ่าย 

“ไม่รู้ท�าไมระเบิดจึงเข้ามาในเมืองได้”

ผมไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมเยียนหรือติดตามในระยะยาวถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นภายหลังเลย ไม่รู้ว่าเขาดูแลกันอย่างไรถึงได้มีระเบิดเข้ามาในตัวเมืองได้ 
ทั้งๆ ที่มีจุดตรวจมากมาย หรือถ้าเขาป้องกันดีแล้วแต่ระเบิดอยู่ภายในตัวเมือง 
เจ้าหน้าที่ควรท�าอย่างไรละ 
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สุเมธ ธรรมสันท์ และคนในครอบครัว โดนระเบิดบริเวณที่ถนนสาย
ปัตตานี–บานา บริเวณหมู่บ้านปากาปันยัง หน้าบ้านของตนเอง อายุ 74 ปี  
อยู่ อาศัยอยู่ที่ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไม่ได้เป็นคนปัตตานี
ตัง้แต่ก�าเนดิ พ่อแม่เป็นชาวอ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีอ่พยพ 
มาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ส่วนมนต์สินีภรรยาเป็นคนพื้นเพจังหวัดเพชรบูรณ ์
ที่มาท�างานที่จังหวัดปัตตานี มีลูกด้วยกัน 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน  
ซึ่งต่างก็เรียนจบ ได้ท�างานดีๆ และมีครอบครัวหมดแล้ว 

ทีบ้่านได้เปิดร้านซ่อมรถ โดยมลีกูชายอกีคนเป็นคนช่วยดแูล ซึง่ผมเอง
ไม่ได้เรียนช่างที่ไหนมาก่อนแต่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีมีมากว่า 40-50 ป ี
โดยก่อนหน้าปี 2547 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี มีงานเข้ามาเยอะแยะ ปัจจุบัน
ค่าแรงแพง งานเข้าน้อย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ปกติก็เปิดร้านตั้งแต่ 8 โมงเช้า
จนถึง 5 โมงเย็น ปกติที่บ้านจะไปตลาดตอนเช้าและหลังจากกลับมาบ้าน 
ก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะจะระวังตัวเองมาตลอดหลังตั้งแต่มีเหตุการณ์ ในปี 
พ.ศ. 2547 ก็คิดว่าบ้านตนเองปลอดภัยที่สุดแล้ว ปกติก็ไปตลาดตอนเช้าและ
อยูบ้่านตลอด ถนนสายนีก้ไ็ม่เคยเกดิเหตกุารณ์ความไม่สงบ กส็บายใจมาตลอด
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ศรัทธา...สู้ระเบิด

อนุพงศ์ สูดี
เล่าเรื่อง

ซุกรียะห์ บาเหะ, ซุไบดา เด็ง
เขียน

ผมผลักผู้หญิงที่ซื้อโรตีอยู่ข้างๆ 

วันน้ันเป็นวันที่ผมกับเพื่อนในทีมฟุตบอลนัดกันจะไปฉลองชัยชนะที่รา
สามารถแข่งฟตุบอลชนะคู่ต่อสู้ เรานดักันว่าจะไปฉลองทีร้่านแบแซ แต่ไม่ทนัได้
ไปตามนัดเพราะคืนนั้นผมได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านน�้าชา  
ที่ผมท�างานอยู่ ผมชะโงกมองไปยังปั้มน�้ามันเอสโซ่หลังจากเสียงระเบิดดังขึ้น
เสี้ยววินาที ทันใดนั้นระเบิดลูกที่สองก็ดังขึ้นที่เกาะกลางถนนเยื้องร้านน�้าชา 
ที่ผมยืนอยู่ ต่อมาผมสังเกตเห็นมีวัตถุสีด�าขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือที่ฟุตบาท 
หน้าร้าน ในใจผมคิดว่าต้องเป็นระเบิด ผมจึงตัดสินใจผลักผู้หญิงที่ยืนซื้อโรตี
ใกล้ๆ ผม ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับเสียงระเบิดดังขึ้นต่อหน้า ผมก้มดูเสื้อสีด�า 
ที่ผมใส่ในวันนั้นพร้อมเอามือแตะที่หน้าอกรู้สึกเปียกชุ่ม พร้อมๆ กับอาการ 
แน่นหน้าอก จังหวะที่ผมจะก้าวเท้าเพื่อหันไปในร้าน ผมก็ล้มลงและหมดสติ  
แบโอ๊ะคนในหมู่บ้านพยายามเรียกผมให้ฟื้น พร้อมๆ กับกล่าวค�าว่า อัลเลาะฮฺ
ข้างหูผม เพื่อผมได้ยินค�าว่าอัลเลาะฮฺผมพยายามลืมตาขึ้นและกลับมามีสต ิ
อีกครั้ง จากนั้นรถปอเต็กตึ้งก็พาผมไปโรงพยาบาล
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ผมไม่รู้ว่าจะโกรธและแค้นใคร

ผมต้องอยูใ่นห้อง ICU ถงึ 10 วัน และ ผมต้องพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล
นานหนึ่งเดือน ผมออกจากโรงพยาบาล วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพราะ 
ปอดด้านซ้ายฉีกขาด จากการถูกสะเก็ดระเบิด หลังการผ่าตัดผมยังคงหายใจ 
ไม่สะดวก จ�าได้ว่าต้องหายใจทางปาก ต้องใช้ยาดมตลอดเวลา ระหว่างที่ 
พกัรกัษาตวั ในใจกต็ัง้ค�าถามว่าท�าไมร้านน�า้ชาจงึตกเป็นเป้าหมาย ท�าไมเจาะจง
มาที่ร้านน�้าชาที่ผมท�างาน ผมรู้สึกโกรธและแค้นคนวางระเบิดมาก แต่เมื่อไม่รู้
ว่าใครเป็นคนท�าผมจึงไม่รู้ว่าจะโกรธและแค้นใคร

ศรัทธา

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 หลังจากรายอแน13 ผมก็มาท�างานที่ร้านน�้าชา
ตามปกติ หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดผมกลายเป็นคนที่ท�าตามศาสนบัญญัติ
มากขึ้น ผมสามารถเลิกสูบบุหรี่ ละหมาดครบ 5 เวลา เพราะละหมาดสามารถ
ลดความเครียดและเป็นก�าลังใจให้ผมได้ ผมต้องเลิกกินอาหารทะเลทุกชนิด  
กุง้ หอย ป ูปลาบางชนิด กนิไม่ได้ เพราะส่งผลต่ออการแน่นหน้าอก ก่อนหน้านี ้
ผมเป็นคนรกักฬีาฟตุบอล แต่ระเบดิลกูนัน้ ท�าให้ผมไม่สามารถลงไปเตะฟตุบอล
เหมือนอย่างเคย ตอนนี้ผมใช้วิธีดูเพื่อนๆ เตะบอลตรงขอบสนามแทนการลงไป
เตะฟตุบอลเอง ชอบเล่นกีฬาแต่ตอนนีท้�าไม่ได้ เพราะร่างกายผมไม่ได้กลบัมาปก

13  “รายอแน” มาจากภาษามลายู เพราะ “แน” แปลว่า “หก” หมายถึงการถือศีลอดเพิ่มอีก 6 วัน 
และเป็นสิ่งที่พี่น้องมลายูมุสลิมปฏิบัติสืบเนื่องกันมากระทั่งถึงทุกวันนี้ หลังจากสิ้นสุดเดือนแห่ง 
การถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอนแล้ว ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน เพราะจะได้รับ
ผลบุญเท่ากับถือศีลอด 1 ปี หลังจากถือศีลอด ครบ 6 วัน ก็จะมีวันรายอแน แม้ไม่มีระบุในค�าสอนของ
ศาสนาก็ตาม แต่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
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ติเหมือนเดิม ยังคงมีอาการแน่นหน้าอกเป็นระยะๆ เพราะยังคงมีสะเก็ดระเบิด
ฝังอยู่ตรงบริเวณปอดข้างขวาซึ่งไม่สามารถผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดที่ฝังเข้าไป 
ในเนือ้ได้ ชวีติทีเ่ดินทางและเคยท�างานหนกัมาตลอด ตอนน้ียกของหนักกห็ายใจ
ไม่ทัน ชีวิตไม่ปกติ

เหมือนมีเข็มอยู่ในตัว

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเข้าไปซื้อของที่ 7 eleven เมื่อประตูอัตโนมัติเปิดผม
ก้าวเข้าไปในร้าน รูส้กึหน้ามดื เหมอืนโดนไฟชอ็ต เพราะเหลก็ทีฝั่งอยูท่�าปฏกิริยิา
กับประตูอตัโนมตั ิผมจึงพยายามหลกีเลีย่งการไปซือ้ของทีเ่ซเว่น ผมจึงต้องดแูล
สุขภาพเป็นพิเศษ เพราะสุขภาพไม่เอื้อ เวลาไอ จาม เจ็บหน้าอกเหมือนมีเข็ม
มาทิม่ เวลาผมจะไอหรอืจาม ผมจะพยายามข่มไม่ให้ไอ ไม่ให้จามเพราะเจบ็มาก

อยากให้ลองดู เพื่อความสงบกลับคืนมา

อยากให้ความสงบกลับมาในพื้นที่ เพราะเราต่างมีความหวาดระแวง  
ผมในฐานะคนในผมมองว่าคนนอกมาสร้างปัญหา ผมอยากให้ทุกคนที่มาอยู่ใน
พื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็น หากเป็นไปได้ลองเอาทหารออกจาก
พืน้ที ่ผมประเมนิว่าสถานการณ์ความรนุแรงจะลดลง ชุมชนต้องคอยดแูลหมูบ้่าน 
สังเกตรถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่ใช่ของคนในหมู่บ้าน ผู้น�าชุมชนก็ต้องคอยเป็นหูเป็น
ตาเพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้รับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ระเบิด ผมเองหลัง
จากถูกระเบิด ก็ระมัดระวังตัวมากขึ้น เป็นคนสังเกต และรอบคอบมากข้ึน  
ในเวลาท�างาน ปกติเวลาตั้งโต๊ะริมฟุตบาทจะหันหลังให้ถนน ตอนนี้ก็ต้อง 
หนัหน้าให้ถนนเพือ่มองว่ามใีครผ่านบ้าง ส่ิงนีเ้ป็นการสร้างความปลอดภยัให้กบั
ตัวเองได้
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อนุพงศ์ สือดี โดนระเบิดที่ร้านน�้าชา ที่ถนนสายปัตตานี–บานา อ�าเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี คนในหมู่บ้านรู้จักในนาม มะซอฟี อายุ 32 ปี 
พื้นเพเป็นคนจังหวัดปัตตานี หมู่บ้านปากาปันยัง อาชีพรับจ้างก่อสร้าง เม่ือ
อายุประมาณ 14 ปี รับจ้างแบกข้าวสารตอนอายุ 20 ปี รายได้ประมาณ 200-
250 บาท จากน้ันเดินทางไปกรุงเทพฯ ท�างานที่โรงแรมนิวเวิลด์ ต�าแหน่ง 
Laundry เงินเดือน 4,500 บาท ท�างานที่นี่ราวๆ 3-4 ปี ต่อมาเดินทางกลับ
ปัตตาน ีญาตจิงึชวนไปกรดียางทีอ่�าเภอรอืเสาะ ได้ค่าแรงวนัละ 200 บาท ช่วง
ว่างจากการกรีดยาง ก็มารับจ้างเป็นเด็กเสริฟอยู่ร้านอาหารในเมืองปัตตานี 
ต่อมาก็เปลี่ยนงานมาเป็นเป็นพนักงานส่งนมยี่ห้อเมจิตามเขตพื้นท่ีจังหวัด
ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส โดยขีร่ถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างไปตามหมูบ้่านต่างๆ 
บางครั้งก็มีความจ�าเป็นที่ต้องส่งนมถึง 4 ทุ่ม ฝ่าความมืดและความวังเวงบน
ถนนสายต่างๆ ในปัตตานีเพียงเพื่ออยากเก็บเงินในการเติมเต็มฝันของตัวเอง

มะซอฟี มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเก็บเงินเปิดร้านน�้าชาเล็กๆ  
ในหมูบ้่าน ถงึแม้จะเกิดเหตุการณ์วันที ่24 พฤษภาคม 2557 แต่กไ็ม่ได้ท�าลาย
ความฝันของผมไป
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ตอนที่ 3

เรียนรู้

ระหว่างเรียบเรียง
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ความไว้วางใจก่อร่าง

ผ่านการท�างาน

ซุกรียะห์ บาเหะ

ก่อนหน้าทีจ่ะลงไปเกบ็ข้อมลู ดฉินัคิดว่าการเข้าไปพดูคยุกับกลุ่มคนมสุลมิ
น่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าการเดินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนไทยพุทธ และคิดว่า 
กลุ่มไทยพุทธจะไม่ให้ความร่วมมือ แต่ความกังวลเหล่าน้ีสามารถเลือนหายไป 
โดยการอธิบายถึงประโยชน์ในการใช้เรื่องเล่าประสบการณ์วินาทีระเบิดให้กับ
ผู้คนในสังคมเพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน 

จากการลงพืน้ทีพ่บว่า ทัง้พุทธและมสุลมิต่างให้ความร่วมมือในการเล่าเรือ่ง 
วินาทีระเบิดและชีวิตหลังผ่านเหตุการณ์ระเบิดที่ปัตตานีเป็นอย่างดี โดยไม่ได้
หวาดหวาดระแวงต่อดิฉันที่ท�าหน้าที่เป็นผู้บันทึกเรื่องเล่าแต่อย่างไร ส่วนผู้คน
ในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ครอบครัวผู้ประสบเหตุระเบิดเล่าให้ฟังว่า ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยหลังจาก
ที่ถูกระเบิดและไม่กล้าออกไปไหนมาไหนไกลบ้าน บางกรณีถึงกับไม่กล้าผ่าน 
จุดเกิดเหตุระเบิด บางรายมีอาการซึมเศร้าเนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัว 
บาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์วันนั้น

ความประทับใจในการรวบรวมเรื่องเล่าวินาทีระเบิด ดิฉันเห็นว่า  
เรื่องราวในพื้นที่ต้องการการสื่อสารอีกมาก โจทย์หลักในการบันทึกเรื่องเล่าคือ
การท�าให้งานเขียนทุกชิ้นสื่อถึงพลังของผู้ผ่านเหตุการณ์นาทีชีวิตที่ประคับ
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ประคองชีวิตและครอบครัวเพื่อให้ด�าเนินต่อไป นี่คือความท้าทายในฐานะ 
ผูร้วบรวมเรือ่งเล่าท่ีต้องดงึความฝันและความหวงัของผูป้ระสบเหตกุารณ์ระเบิด 
ร้อยเรียงเป็นภาษาที่แฝงการด�าเนินต่อไปของชีวิตที่เหลืออยู่

ความจ�าเป็นส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ระเบดิ ในคนื
วนัที ่24 พฤษภาคม 2556 คอืเข้าใจระบบการเยยีวยารกัษาทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ เพราะการเข้าถึงการรักษาเป็นสิ่งจ�าเป็นล�าดับต้นๆ เพื่อให้ผู ้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่คาดฝัน และกลับมา 
ใช้ชวีติอย่างปกติสขุ เพราะคืนนัน้เป็นแค่เพยีงฝันร้ายทีเ่ขาและเธอจะตืน่มาจาก
ความฝันและก้าวต่อ ดิฉันในฐานะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระเบิดเพราะอีกฝั่งของ
ถนนหน้าบ้าน คือปั๊มน�้ามัน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุระเบิดในคืนเดียวกัน อยากกล่าว
ว่าเรายังคงต้องการ “พื้นที่ปลอดภัยให้กับ เด็ก และผู้หญิง” 
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ฉันรู้สึกได้

ถึงความเจ็บปวดของเขา

น.ส.ซุไบดา เด็ง

เมื่อก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนและสัมภาษณ์เคสผู้ที่ประสบ
เหตุระเบิดโดยตรงเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ข้อมูลจากเคส
แรกก็ยังไม่สามารถท�าให้ตัวเองเข้าใจเหตุการณ์ท้ังหมดได้ เพราะวันท่ีเกิดเหตุ 
ไม่ได้อยูใ่นพืน้ที ่จึงไม่ได้สมัผสับรรยากาศ ความรู้สกึ ความน่ากลวั ความมืด และ
ชวีติทีไ่ม่มีน�า้ไม่มไีฟฟ้าใช้ชัว่ขณะ ท�าให้ไม่สามารถเข้าใจพ่อค้า แม่ค้าทีไ่ม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจจนท�าให้ขาดทุน แต่พอได้สัมภาษณ์หลายๆ คน ท�าให้เข้าถึง 
ความรูส้กึของคนทีป่ระสบเหตุมากกว่าอยากเข้าถงึบรรยากาศเหล่านัน้ เริม่เหน็
ความสูญเสียด้านร่างกาย จิตใจ และผลกระทบที่เกิดหลังจากเหตุการณ์ แต่ละ
เคสจะได้รับความเสียหายต่างกัน บางคนสูญเสียคนที่รักไปโดยกระทันหัน 
แม้ตอนน้ียงัท�าใจการยอมรบัไม่ได้ สูญเสยีผูน้�าครอบครวั แต่บางคนมภีาระหน้าท่ี
เปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมและเปลี่ยนไปตลอดกาล 

สิ่งที่ได้พบจากการลงพื้นที่ พบว่าแม้จะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ระเบิดได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แล้ว แต่ชีวิตที่เหลือของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก บางคนยังหวาดผวาเมื่อได้ยินข่าวระเบิด ความรู้สึกนั้นกลับมาหา 
พวกเขาอีกคร้ัง “ไม่รู้เมื่อไหร่ จะโดนระเบิดอีก” “ไม่รู้เม่ือไหร่ ระเบิดจะโดน
คนในครอบครัวอีก” 
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มีคนตกอยู่นภาวะซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว ผู้ได้รับผลกระทบบางคนพูดว่า  
“ใครทีไ่ม่โดน กไ็ม่รูสึ้กหรอก” ว่าชวิีตล�าบากเพียงใด นอกจากการมชีวีติล�าบาก 
บางคนที่ต้องแบกภาระเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของสมาชิกในครอบครัวจากที่ 
เมื่อก่อนช่วยกันท�ามาหากิน และยังต้องคอยประคับประคองชีวิตที่เหลือให้อยู่
รอดปลอดภัย ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าอีกประเด็นหนึ่ง มีเคสหนึ่งพูดว่า 

“ถ้าโดนระเบดิอกี กข็อให้เสยีชวีติไปเลย ไม่อยากให้เป็นคนพกิาร เพราะ
ถ้าร่างกายพิการและไม่สามารถดูแลตนเองได้ ก็เป็นการเพิ่มภาระให้คน 
ในครอบครัว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มากกว่า เหมือนชีวิตไม่มีคุณค่า” 

เหตกุารณ์ในครัง้นี ้ไม่ส่งผลดีกับใครเลย ไม่ว่าเป็นคนบรสิทุธิท่ี์โดนกระท�า 
รวมไปถึงคนที่วางระเบิดเอง เขาจะได้อะไร ทุกคนต่างก�าลังสูญเสียด้วยกัน 
ทั้งสิ้น 

“แล้วจะให้มีความสงบได้อย่างไร ถ้ายังมีการสูญเสียกับคนที่บริสุทธิ ์
ประชาชนที่ไม่มีความผิด ที่ได้รับการสูญเสียในครั้งนี้”
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เรียนรู้ที่จะอดทน...

ยามีละ ดอมอลอ

ตอนที่รู้ว่าจะต้องไปสัมภาษณ์เคส เราหาข้อมูลก่อนว่าใครที่ประสบเหตุ
บ้าง ใคร อยู่ทไีหน พอทราบข้อมลูพวกเรากล็งไปตามทีอ่ยูท่ีไ่ด้มา ซึง่ฉนักค็ิดว่า
ข้อมูลที่มีน้ันเราจะสามารถหาเคสเจอหรือเปล่า ข้อมูลถูกไหม ความกังวล 
เกิดขึ้นต่างๆ มากมาย เมื่อถึงเวลาจริงๆ ความกังวลดังกล่าวเป็นจริงอย่างที่คิด  
เราเจอกบัอปุสรรคมากมาย ไปถงึทีห่มายแต่เคสกลบัไม่ได้อาศอัยูต่ามข้อมลูบอก 
หรือไม่ก็ย้ายที่อื่น บางเคสเราพยายามสอบถามและตระเวนหาหลายครั้ง 
ก็ไม่เจอ การเข้าพืน้ทีเ่พือ่ตามหาเคสท่ามกลางแสงแดดท่ีร้อนระอ ุท่ามกลางสาย
ฝน จนบางครั้งก็เกิดการท้อ ล้า เหนื่อยขึ้นมาไม่อยากไปหาต่อแล้ว แต่สุดท้าย
มนัท�าให้ฉนัรูจ้กัทีจ่ะอดทน ใช้ความพยายามให้มากข้ึนเพือ่ตามหาจนพบกับเคส
ในที่สุด

เคสแต่ละเคสจะไม่เหมือนกัน คือบางเคสเขาให้ความร่วมมือตั้งแต่ครั้ง
แรกท่ีได้พบกัน แต่ในบางเคสต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจ เมื่อเคส 
เกิดความไว้วางใจข้อมูลต่างๆ กะเริ่มถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว 

ตอนที่สัมภาษณ์เคสฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกกลัว ตกใจ ตื่นเต้น ความ
เศร้าท่ียงัคงหลงเหลอือยู่ เหน็การสือ่สารความคิดและความเชือ่ ผ่านทางสายตา
ของผู้ร่วมสนทนา ซ่ึงในระหว่างการสนทนาบางคนน�้าตาไหลออกมาให้เห็น  
แต่บางคนมีน�้าตาคลอเบ้าอยู่อย่างนั้นตลอดการสนทนา ซ่ึงมันท�าให้ฉันรู้สึก 
เศร้าไปกับเขาด้วย และเราก็ได้พูดให้ก�าลังใจกับเขา 
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แต่สิ่งส�าคัญที่ฉันรู้สึกด้วยกับเขาคือ ความศรัทธามั่นว่าทุกสิ่งถูกก�าหนด
ไว้แล้วจากพระเจ้า(อลัลอฮ)ฺ เราต้องพร้อมทีจ่ะยอมรบัในชะตากรรมน้ันและผ่าน
ช่วงเวลานั้นให้ได้เร็วที่สุด แต่ทุกคนก็ยังมีความระแวงกันอยู่ กลัวว่าเหตุการณ์
นี้จะเกิดขึ้นอีก

ฉันยังจ�าค�าพูดหนึ่งที่บอกออกมาจากเคสที่เราสัมภาษณ์ว่า แค่เราท�า 
ความดี คิดดี มีน�้าใจเพราะน�้าเงินแลกน�้าใจไม่ได้ การอยู่ด้วยกันไปได้ก�าลังใจ
ชีวิต ดีกว่าการสูญเสียได้เงินเป็นแสน มันท�าให้ฉันรู้ว่าสังคมเราไม่ได้ต้องการ 
เงินทองมากมาย แต่การอยู่ด้วยกันเพื่อเก้ือกูลกัน ช่วยเหลือกัน ให้ก�าลังใจ 
ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่สังคมปัจจุบันควรร�าลึกไว้
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ความทุกข์ยาก…

จะเปลี่ยนอะไรได้หรือไม่

รอฮานี จือนารา

วันเกิดเหตุ...24 พฤษภาคม 2557 เหตุระเบิดหลายจุดในเมืองปัตตานี
ครั้งนั้นส่งผลกระทบกับผู้คนในเมืองปัตตานีอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจาก 
จะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายแล้ว ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เกิดไฟดับ น�้าไม่ไหลต่อเนื่อง
เป็นเวลาสองวนัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวิีตของคนในเมอืงเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้

ส�าหรับฉันถือเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงระเบิด สนั่นหวั่นไหว พร้อมไฟ 
กระพรบิ ระยบิระยบั และเสยีงวอของรถพยาบาลเกอืบทัง้คนื ซึง่รู้ถงึความวุน่วาย 
และความเสียหายของเมืองปัตตานี 

เมื่อได้มีโอกาสไปเยี่ยมบางเคส ท�าให้ได้เห็นสภาพผลกระทบจากเหตุ
ระเบิดในครั้งน้ัน บางคนต้องสูญเสียชีวิต บางคนต้องพิการ และเกือบทุกคน 
ทีพ่บเจอต้องกนิยารกัษาสุขภาพจิต เพราะหลายคนจะมีอาการนอนไม่หลบั หรอื
มอีาการจติหลอน เหล่านีท้�าให้บางคนต้องปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อด หรอืบางคน
จ�าเป็นต้องรับสภาพแม้ว่าต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

อย่างกรณีเคสของนางมารีแย มะเซ็ง จากที่ปรกติเธอต้องกลับจาก 
ที่ท�างานตอนค�่า แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เธอได้ขอเถ้าแก่เลิกงานตั้งแต่ตอน
เย็น เพราะถ้าเมื่อใดที่เธอผ่านจุดเกิดเหตุในเวลากลางคืน เธอจะหวนนึกถึง
เหตุการณ์วันนั้น และการเลื่อนเวลากลับบ้านก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
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หรอืกรณผีูจ้ดัการร้านค�า้เซเว่นอเีลเว็นสาขาอาชีวะปัตตานี เธอได้รบับาด
เจบ็ปานกลางแต่กส่็งผลกระทบทางด้านจิตใจสงู ถ้าได้ยนิเสยีงดงักจ็ะตกใจ ท�าให้
ครอบครวัทางบ้านเป็นห่วงและเสนอให้เธอเปลีย่นงานอืน่ ทัง้นีเ้พราะเซเว่น ถอื
เป็นสถานที่ถูกวางระเบิดบ่อย แต่เธอไม่สามารถท�าตามที่ครอบครัวต้องการได้ 
แม้ว่าเธอเองก็อยากเปลี่ยนงาน ทั้งนี้เพราะเธอเป็นระดับผู้จัดการ เงินเดือน 
ก็ค่อนข้างสูงแล้ว 

“หลงัจากเกดิเหตกุารณ์กใ็ห้ลกูน้องช่วยกนัสงัเกตความผดิปรกต ิและคดิ
ว่าจะท�างานเก็บเงินสักพัก และหลังจากนั้นก็อยากกลับไปท�างาน ท�าธุรกิจของ
ตัวเองที่บ้าน”

อย่างไรกต็าม สิง่ทีย่ดึเหนีย่วจติใจของผูป้ระสบเหล่านี ้ก็คอื หลกัศรทัธา
ในศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการเยียวยาจิตใจและก�าลังใจในการใช้ชีวิต 

แต่ทั้งนี้การสูญเสียอันส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมายน้ีดูเหมือนยัง
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการดูแล 
ความปลอดภัย หรือการป้องกันเหตุระเบิด ข้อเสนอหน่ึงของผู้จัดการเซเว่นฯ 
คือ ร้านค้าเซเว่นควรจ้างยามเพ่ือดูแลความปลอดภัย แต่ข้อเสนอเหล่านี้ก็ยัง 
ไม่ได้รับการปฏิบัติ 

ดงันัน้การเปิดพืน้ทีใ่ห้กลุม่ผูป้ระสบเหตกุารณ์โดยตรงสะท้อนเสยีงถงึผลก
ระทบที่เกิดขึ้นนั้น หวังให้กลุ่มติดอาวุธทุกฝ่ายได้ยินเสียงนี้ เพื่อให้พวกเขา
ตระหนักถึงความสูญเสียจากการกระท�าที่ไม่ชอบธรรมต่อผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็น
ต่อพี่น้องชาวมลายูมุสลิม และชาวไทยพุทธในพื้นที่ฯ ว่าการกระท�าลักษณะน้ี
คือทางออกที่แท้จริงหรือไม่ ในขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธหรือสังคมท่ัวไปควร
ตระหนักร่วมกันต่อไปว่า เราจะก้าวพ้นวงจรแห่งความรุนแรงเหล่าน้ีไม่ให้เกิด
ขึ้นอีกได้อย่างไร 
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การไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิม

การเห็นอกเห็นใจต่อทั้งสองฝ่าย

การรับฟังความทุกข์ของทุกฝ่าย

เหล่านี้จะเป็นทางออกของพวกเราได้หรือไม่ 

หรือจะปล่อยให้ความขัดแย้งและความรุนแรงยืดเยื้อต่อไป

เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของฝ่ายใดหนึ่งเท่านั้น... 
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เราจะพยายามมากกว่านี้

วันนั้นหลังจากท�างานเสร็จก็กลับบ้าน สักพักเพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกว่า 
ทีปั่ตตานมีรีะเบดิหลายจดุ กเ็ลยเปิดข่าวในโทรทศัน์ดทูีบ้่านเหน็ภาพความวุน่วาย 
ชุลมุน อลหม่าน เพื่อนก็บอกว่า น�้าไม่ไหล ไฟก็ดับ บรรยากาศเหมือนอยู ่
ในสงคราม เพื่อนๆ ที่ท�างานด้านสังคมต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าก่อนหน้าน้ี 
ไม่เคยเกิดความรู้สึกกลัวมาก่อนเลยแต่เม่ือเจอเหตุการณ์ระเบิดต่อเน่ือง และ 
เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถท�าให้ประชาขนใช้ชีวติได้อย่างปกตภิายในวันน้ันกเ็ลยท�าให้
มีความรู้สึกไม่มั่นคง ปลอดภัย ขึ้นมา และท�าให้ตระหนักได้ว่าความรุนแรง 
ได้เดินทางใกล้ตัวเราแล้ว

เราก็ได้ติดตามต่อไปว่า มีความเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของทุกคน 
ในสังคมเมืองปัตตานีหรือไม่ ทั้งประชาชนเอง หน่วยงานรัฐต่างๆ และภาค 
ประชาสังคม ก็พบว่าไม่มี เราจึงอยากถอดบทเรียนเหตุการณ์ระเบิดเม่ือวันท่ี  
24 พฤษภาคม 2557 นี้ เพื่อท�าให้สังคมตระหนักถึงความจ�าเป็นในการเข้ามามี 
ส่วนร่วมของทุกคนในการปกป้องและป้องกันเหตุระเบิดในที่สาธารณะ 

เมื่อได้พูดคุยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึก
ไม่เป็นธรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ความไม่เป็นธรรมในการเยียวยาทางการเงิน ความไม่เป็นธรรมที่ได้รับจาก 
หน่วยงานราชการต่างๆ ท�าให้เกิดความคับข้องใจ และการเฝ้ารอก�าลังใจที่จะ
ช่วยให้เขามีความหวังและก้าวต่อไปในโลกใบนี้ 
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ส่วนใหญ่ผู้เสียหายต่างก็โกรธคนที่กระท�า บางคนอยากให้มีการลงโทษ
รุนแรง แต่ทุกคนอยากให้มีความสงบสุขในอนาคต และไม่อยากให้เกิดความ 
สูญเสียไม่ว่ากับใคร ใดๆ ก็ตาม และ ณ เวลานี้ ตอนนี้ ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิต 
ได้อย่างปกติจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป หรือ บางคนท่ียังต้องรักษาอาการ 
บาดเจบ็อกีเพราะยงัไม่หายขาด บางคนต้องเปลีย่นอาชพี เปลีย่น สถานทีท่ีเ่คยไป  
เพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับสถานที่ที่เคยประสบเหตุ หรือแม้แต่ผ่านสถานที่ 
นั้นเลย 

แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได ้
ใกล้เคียงชีวิตเดิมได้อย่างไร เป็นค�าถามที่ฉันได้ตั้งค�าถามกับตนเอง และก�าลัง
พยายามแสวงหาค�าตอบ 

กลุ่มด้วยใจ 
Hearty support group


