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บทคัดยอ 
 

          การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาชวีประวัติของ  ดร.โมหัมมัด   อับดุลกาเดร  2) 
ศึกษา 
แนวคดิและบทบาทของ  ดร.โมหัมมดั   อับดุลกาเดร  ในการพฒันาสังคมชาวไทยมุสลิมจงัหวัด
ชายแดน ภาคใต ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิจยัเอกสาร  (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวกับ สภาพสังคมโดยทัว่ไปของจังหวดัชายแดนภาคใต ชีวประวัตขิอง ดร.โมหมัมัด  อับดุลกา
เดร ทั้งเอกสาร ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิและสัมภาษณบุคคลที่รูเกี่ยวกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุล
กาเดร ตรวจสอบ ขอมูลแยกขอมูลตามหัวขอใหญและยอย แลววิเคราะหแนวคิดและบทบาทของ ดร.
โมหัมมัด อับดุลกาเดรในการพัฒนาสังคมจงัหวัดชายแดนภาคใต 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ดานสังคม  ทานเปนผูสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา โดยเนนใหประชาชน
ไดมีการศึกษาและใหความสําคัญกับการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกโรงเรียน มุงชวยใหผูใหญ
และเยาวชนที่ดอยโอกาส ไดเรียนรูวิธีการที่มีความสามารถและมีทักษะการใชภาษาอยางถูกตอง
เพื่อแกปญหาไดเสริมสรางใหมีใจกวางที่จะรับความคิดใหม ๆ อยางมีเหตุผล 
 2. ดานวิชาการ   ทานไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  นําระบบบูรณาการมา
ใชใหสอดคลองกับความตองการของสังคมใหประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปดโลกทัศนดานการศึกษาที่กวางขึ้น  โดยเนนใหมีการศึกษาศาสนา  สามัญและการงานอาชีพควบคู
กันไป 
 3. ดานการเมืองการปกครอง   ทานเปนผูที่มีอุดมการณ มีความเสียสละตนเองสูง  ตั้งใจ
ทํางานเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคมโดยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง  2  คร้ังและ
ลงสมัครสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกดวย 
 จากการศึกษาวิเคราะหพบวา  แนวคิดและบทบาทของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ทั้ง
ทางดานสังคม  การศึกษาและการเมือง  การปกครอง  มีผลตอการแกปญหาและการพัฒนาสังคม    
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ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต  คือเร่ิมตนการพัฒนาทางสังคมดวยการใหประชาชน เห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษา ประกอบกับการพัฒนาระบบการศึกษาเนนการใชภาษาที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  อิทธิพลดังกลาวทําใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถพัฒนาศักยภาพ
การเปนอยูของตนเองดีขึ้น  สอดคลองกับนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม 
 แนวความคิดและบทบาทของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  นับวาเปนแนวคิดรวมสมัย
พรอมทั้งบทบาทที่สมจริง  สังคมทุกยุคทุกสมัยสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดียึดถือปฏิบัติให
สอดคลองได  ทั้งนี้เพื่อความรุงโรจน  ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ 
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Abstract 
 

 The objectives of this study are 1) to study the biography of Dr. Mohamed  Abulkadir.  
2) to study the thought and the roles of Dr.Mohamed Abulkadir in social development of Thai 
Muslims in southern border provinces. The research has employed the documentary research by 
covering the primary, secondary and tertiary sources. The  interviews with those who knew him 
best with regarded to social development in the southern border province of Thailand is also done.  
 The research came out with the following result.  

1. The social aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir brought progress to the society by encouraging the people to 

pay more attention to education and non formal education of the elderly people as well as the 
youth who have a chance to further their study enabling them to use Thai language properly with 
open minded.  
 2. The education aspect 

He had developed the education system to more effective and proposed the integrated 
system to meet the need of the society in southern border provinces so that they were able to 
study both religious and academic education. 

3. The political aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir is an idealistic man who devoted himself to solve the problem 

of society by joining the election twice. He also ruminate himself to be a member of the 
constitutional drafting 
 From the analytical study it was found that the concept and the roles of  Dr.Mohamed  
Abdulkadir  in social, education and  political aspects brought about the problem solving and 
developing of  the Muslims in southern border provinces. It began to bring people to pay attention 
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to education by emphasizing on the using of Thai language effectively with helped people in the 
southern border enable to develop themselves for a better position complying with the policy of 
the government and the need of the society.  
 The concept, thought and the roles of Dr.Mohamed Abdulkadir were considered to be the 
contemporary thought and realistic roles. His idea could be model to bring prosperity and 
peaceful ness to the society and nation. 
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  سيرته فكره ودوله في تطور المجتمع:   الدكتور محمد عبدالقادر   : موضوع البحث  

    بالواليات الجنوبية الحدودية بالمملكة التايالندية        

    مأياني   داهامئ     :     الباحث

    الدراسات اإلسالمية     :    القسم

   ميالدية2005  هجرية  الموافق  1426      :   العام الدراسي 

 

 مستخلص

  :أهداف البحث 

  دراسة حياة الدكتور محمد  عبدالقادر : أوال 

في التفكير ودوره في تنمية المجتمع اإلسالمي بالواليات الجنوبية سلوبه دراسة ا: ثانيا 

نوية وإجراء الحدودية بالمملكة من حيث ان البحث الوثائقى باإلعتماد على المصادر األولية الثا

  المقابالت الشخصية مع الذي يعرفونه 

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث   

تقدم خاصة الناحية التعليمية وأعطاه الأنه دفع المجتمع نحو : من الناحية إجتماعية  -1

أهمية لمحو األمية وتعليم الكبار والشباب واكسابهم المهارات اليدوية واللغوية ليتسنى 

  .اآلراء الجديدة واستخدامها في حل مشاكلهملهم قبول 

قد طور نظام التعليم وطرق التدريس ليتالئم مع متطلبات : من الناحية التعليمية  -2

 يالمجتمع اإلسالمي والدراسة مع المتغيرات الحالية وذلك بوضع نظام التعليم الدين

 .والتعليم األكاديمي والمهارة اليدوية

أحب السياسية من أجل مساعدة اآلخرين فقد رشح نفسه أنه : من الناحية السياسية  -3

لعضوية مجلس الشعب مرتين ورشح نفسه أيضا لعضوية لجنة وضع دستور البالد، 

 .إال أنه لم يفز في اإلثنين

أن اسلوبه في التفكير كان بمثابة التربة الصالحة ينمي األفكار اإلسالمية 

  . قويماشجيعهم على بناء مجتمعهم بناءالقائمة على تربية الشباب تربية إسالمية وت
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