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บทนํา 
 

ปญหาและความเปนมาของปญหา 
 
 ดินแดนสามจงัหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยซึ่งประกอบดวย จงัหวัดยะลา ปตตานี 
และนราธิวาส เปนพื้นที่ทีม่ลัีกษณะพิเศษ มีเอกลักษณเฉพาะทาง สังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่
แตกตางจากภมูิภาคอื่นของประเทศ ประกอบกับพื้นทีน่ี้อยูติดกับประเทศเพื่อนบานที่มีสภาพสังคม
วัฒนธรรม และศาสนาเดยีวกัน และมีที่มาจากกลุมชาติพันธุเดยีวกัน คือ เชื้อสายมาเลยจึงมี
ความรูสึกในตนเองวาแปลกแยก (สุรินทร  พิศสุวรรณ, 2524 : 28) พื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต
จึงเปนลักษณะพหุสังคม (Plural Society) ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาอิสลามใชภาษามลายู
ทองถ่ินในชีวติประจําวนั มคีวามเชื่อทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณเีปนของตนเอง มี
ความสํานึกในประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับอารยธรรมปตตานี (อารง  สุทธาศาสน, 2519 : 106) มี
ความรูสึกวา ตนเองเปนชนพื้นเมืองในทองถ่ินเดิมมิไดอพยพมาจากไหน ขณะที่ประชาชนอีก
สวนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ยอมจะยดึถือวัฒนธรรมของแตละศาสนาที่ตนนับ
ถือที่แตกตางกนั แตนั้นก็ไมใชสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตแตเกดิจาก
ปญหา  ดานสังคมจิตวิทยา ซ่ึงเปนปญหาหลัก  แลวยงัมีปญหาอื่นอกี เชน ปญหาการศึกษา และ
ปญหาความยากจนเปนองคประกอบ (กองกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2542 : 5) 
สําหรับดานการศึกษานั้นชาวไทยมุสลิมไมคอยนิยมเรียนภาษาไทยเพราะการศึกษาภาษาไทยมุง
ถายทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา หลักสตูร เนื้อหา รูปภาพประกอบพิธีกรรม ในโรงเรียนลวนแต
เปนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงขัดกับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม เมื่อรัฐแกไขปญหาเหลานี้
ไดแลว  จึงทาํใหมุสลิมในปจจุบันนยิมเขาเรียนมากขึน้ ดังที่โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, (2530:127)  
ไดใหทัศนะวา รัฐบาลไดมีการกําหนดนโยบายเพื่อจะแกปญหาของการพัฒนาการศึกษา และการ
ใหความสําคญัในเรื่องของวัฒนธรรม และวิถีชีวติของคนในพืน้ที่ ใหสามารถรวมกันอยูอยาง
สมานฉันท เอื้ออาทรตอกัน เหน็คุณคาในความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เปนพลังสรางสรรค
สังคมไทยมีภาวะทางจิตวิทยาที่เขมแข็ง ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จประปรมินทร   มหา
ภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาศที่ เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502           
ณ คุรุสัมนาคาร เขตการศึกษา 2 “ การศึกษาที่นี้สําคัญมากใหพยายามจัดใหดีใหพลเมืองสามารถ
พูดภาษาไทยได แมจะพูดไดไมมากนกัเพยีงแตพอรูเร่ืองกันกย็ังดี เพราะเทาที่ที่ผานมาคราวนี้มีผูที่
ไมรูภาษาไทย ตองใชลามแปล ควรพูดใหเขาใจกันไดเพือ่สะดวกในการติดตอซ่ึงกันและกัน”   
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 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนขาราชการคนหนึ่งที่รวมรับเสด็จในครั้งนั้น ทานมี
ตําแหนงหนาที่ทางราชการเปนผูชวยหัวหนาการศึกษาประชาชน จังหวัดปตตานี มคีวามตระหนกั
ในกระแส  พระราชดํารัสดังกลาววา ทานตองการใหประชาชนชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดเรียนรูภาษาไทยใหมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีการประชุมพบปะหารอืระหวาง
ผูบริหารกับประชาชน จะมอุีปสรรคมาก เพราะส่ือภาษาไมเขาใจระหวางกันจําเปนจะตองมีลาม
ชวยแปล อาจทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนในความหมายที่แทจริงและถูกตอง ดังที่ทานไดให
ความเหน็ในหนังสือเร่ือง ความเปนมาววิัฒนาการ สภาพปญหา สาเหตุและวิธีปรับปรุงงาน
โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร .ม.ป.ป. : 5) วา การสื่อสารความเขาใจ
ของประชากรที่พูดภาษาตางกัน สามารถใชคนกลางหรอืลามแปลไดแตก็ยอมรับความจริงวา ลาม
บางคนแปลไดถูกตองกับความหมายที่แทจริงไดมากแตบางคนแปลไดนอยหรือบางคนแปลผิด
ความหมายก็ม ี ฉะนั้นหากชาวไทยมุสลิมจาํนวนมากมีความรูภาษาไทย สามารถถายทอดความรูสึก 
ความตองการใหฝายบริหารประเทศไดดวยตนเองแลว สภาพของจังหวัดชายแดนภาคใตก็คงจะ
ดีกวาปจจุบัน  ดวยเหตุนี้ทานจึงมีแนวคิดและบทบาทมากมายที่รวมปรับปรุงพัฒนาระบบ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อใหประชาชนไดรับ
การศึกษาที่ดแีละถูกตองเพราะทรัพยากรที่สําคัญคือประชาชนนั้นเอง ประกอบกับทานเปนคนไทย
คนหนึ่งที่เกิดในจังหวัดปตตานีและไดรับทุนการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก สาขา
การวางแผนและการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท สหรัฐอเมริกา หลังจากที่
ทานจบการศกึษาแลวทานไดทุมเทและถายทอดความรูและประสบการณที่ไดรํ่าเรยีนมาจากตาง 
ประเทศใหกับประชาชนในพื้นที่อยางถึงที่สุดและไดทําการสํารวจขอมูลเพื่อทําการวิจัยทําให
พบกับปญหาหลายปญหาอยางเชนปญหาการศึกษา ไมวาจะเปนการศึกษาดานศาสนาหรือดานสามญั 
สวนมากไมเขาใจภาษาไทยซึ่งเปนภาษาหลักของประเทศ ดังนั้นทานจึงมีความตัง้ใจที่จะแกปญหา
เหลานี้อยางจริงจัง 
 ดร.โมหัมมดั อับดุลกาเดร ทานเปนนักวิชาการที่พรอมดวยความรูและการเสยีสละอยาง
มากมาย ดังจะเห็นไดจากประวัตกิารทํางานของทานเริ่มจากตําแหนงผูชวยหัวหนาการศึกษา
ประชาชน จังหวัดปตตานีไปเปนหวัหนาหนวยการศกึษาประชาชนจงัหวัดยะลา เปนศึกษานิเทศก
เขตการศึกษา 2 เปนอาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรพิเศษ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนอาจารยพิเศษวิทยาลัย
อิสลามยะลา เปนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัยะลา เปนผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนภาคใตสงขลา เปนกรรมการที่ปรึกษาศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัด
ชายแดนภาคใต เปนกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย เปนผูอํานวยการศูนยพื้นฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดดารุลอีมาน ยะลา เปนผูจัดรายการวทิย ุ โทรทัศน ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูทองถ่ิน
หลายสถานีดวยกัน 
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 งานระหวางประเทศ ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร เปนที่รูจักอยางกวางขวางในกลุมประเทศ
อาเซียน ทานเคยไดรับเลือกเปนประธานการประชุมการศึกษาผูใหญทีสิ่งคโปรไดเปนประธานกลุม
และรองประธานการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาที่บันดงประเทศอินโดนีเซียไดรับมอบหมายจาก
กรมประชา สงเคราะห กระทรวง มหาดไทย เปนประธานผูดูแลผูไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ประเทศ
ซาอุดีอาราเบีย เปนหัวหนากลุมดะวะห ไปเผยแผศาสนาอิสลาม ณ ประเทศแอฟรกิาใต บังคลาเทศ
และอินเดีย เปนตัวแทนบรรยายเรื่องยาเสพติด ณ ประเทศจีน สิงคโปรและสหรัฐอเมริกา ทานเปนผู
ที่เดินไปศกึษาดูงาน ตางประเทศ เชน ประเทศอียิปต ซาอุดีอาราเบีย อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ 
แอฟริกาใต มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จีน มากคนหนึง่ ทานเปนนกัวิชาการที่รักการ
คนควา  รักการเขียนหนังสือ มีการริเร่ิมและมีวิสัยทัศนกวางไกล ไดถายทอดความรู ประสบการณ
ใหกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากผลงานการเขียนตํารา และบทความตาง ๆ ใน
หนังสือพิมพ วารสารทางวชิาการ ซ่ึงไดจดัพิมพเปนเลม ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษามลายู
มากมาย ทานมีความเชื่อมั่นวาการศึกษานัน้สามารถที่จะชวยแกปญหาสงัคมพัฒนาบุคคลและ
ประเทศชาติ ทานไดกลาววา “ถาเราพยายามคิดใหลึกซึ้ง ถึงปรัชญา การจัดการศึกษาใหด”ี คือ 
 “ การศึกษานัน้  ไมใชการให แตตองเปน  การสนอง” 
 “ใหปลา  ขากนิได  ช่ัวหนึ่งวัน ใหวิชา  ขาใชได  ช่ัวชีวัน” 
 “และการใชกระบวนการคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน” 
 ชีวประวัติของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เปนประวัติที่ควรแกการเผยแพรใหแกคนรุนหลัง
ไดทราบและนําเปนแบบอยางที่ดี ทั้งนี้เพราะการทํางานของทานไดมุงเนนทีจ่ะพัฒนาสังคมไทย
โดยเฉพาะ ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใตอยางแรงกลา โดยยึดเอากระบวนการ
การศึกษาเปนหลักในการพฒันา ซ่ึงมุสลิมในจังหวดัชายแดนภาคใตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับ
การศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานศาสนา ดานสามัญ และดานอาชีพ และจะตองเรียนรูภาษาตาง ๆ ไป
พรอม ๆ กัน เพราะภาษาที่ถูกตองถือเปนสื่อสําคัญที่จะทําใหคนเราสามารถเขาใจถึงแกนแทของ
ปญหา และทานมั่นใจวาการศึกษาเทานัน้ทีจ่ะเปนแนวทางในการพัฒนาที่ถูกตองและยัง่ยื่น 

ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร สามารถนําเอานวตักรรมมาใชในการแกปญหาการศึกษาใน
ระบบเดิมจนเปนผลสําเร็จ จากองคประกอบทั้งสามขางตนสงผลใหทานสามารถทํางานในหนาทีจ่น
ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของผูคนในวงการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขาสูระบบที่ถูกตอง ผูวิจยัเห็นวาทาน
เปนผูทีใ่หคณุประโยชนแกชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งแนวคดิและบทบาทที่
ควรศึกษา แตเนื่องจากขอมูล หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติ แนวคิด และบาบาทของทานใน
การพัฒนาสังคมชาวไทยมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตยังมไีมเพยีงพอ หรือยงักระจดักระจาย
อยู ควรที่จะรวบรวมขอมูลใหชนรุนหลัง ไดศึกษาเรียนรูและนําไปเปนแบบอยางใหกับชีวติ และ
อนาคตตอไป 
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 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญตรงนี้ จึงไดพยายามรวบรวมคนควาจากแหลงขอมลูตางๆ 
และนําเสนอเปนวิทยานิพนธ เพื่อเปนประโยชนแกผูวิจยัและผูสนใจตอไป 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการศึกษาเรือ่งเกี่ยวกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร : ชีวประวัตแินวคิดและบทบาทใน
การพัฒนาสังคมจังหวดัชายแดนภาคใต ผูศึกษาไดแบงการเขียนออกเปน 3 ตอนดังนี ้

1. สภาพสังคมโดยทัว่ไปของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
2. ชีวประวัติของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
3. แนวคิดและบทบาทของ ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร ในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
 
1. สภาพสงัคมโดยทั่วไปของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.1 สภาพภูมิศาสตร 
สภาพทางภูมศิาสตรของจังหวัดชายแดนภาคใต บี. อาร. เพิรน ( B.R. Pern, 1963 : 11)  
บันทึก 

ไวในหนังสือ “Introduction to History of Southeast Asia” วา อาณาจกัรลังกาสกุะคนพบในราว 
คริสตศตวรรษที่ 3 ตั้งอยูทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู เปนอาณาจักรที่กวางใหญไพศาล มีอาณา
เขตทิศตะวันออกจรดอาวไทย ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรอินเดียและนาจะเปนไปไดวา เมือง
หลวงคือ ปะตานี สวนทางดานตอนเหนอืของอาณาจักรลังกาสุกะ คือ อาณาจักรตามพรลิงค  

เสาวนีย จิตตหมวด (2531 : 73) กลาวไวในหนังสือ “กลุมชาติพันธุ : ชาวไทยมสุลิม” วา 
ปตตานีในอดตีมีอาณาบริเวณ แตกตางกบัจังหวดัปตตานีในปจจุบัน กลาวคือ ปตตานีในอดตีมี
ฐานะเปนอาณาจักร หรือรัฐหนึ่ง มีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวดัปตตานี ยะลา 
นราธิวาส ในปจจุบันและบางสวนของจังหวัดสงขลา อารง  สุทธาศาสน (2519 : 109) ไดกลาวไว
ในหนังสือ “ปญหาความขดัแยงในสี่จงัหวดัชายแดนภาคใต” วาดนิแดนแหงนี้มีช่ือเรียกวา “อาณาจักร
ลังกาสกุะ (Lankasuka)” ซ่ึงเรียกตามภาษาจีนวา “ลัง ยา ชิว” (Lang-Ya-Hsiu) ตําแหนงที่ตั้งของ
อาณาจักรลังกาสุกะ ตามแผนที่    วูไปฉอื (Wu-Pei-Chin) ของจีนระบุวา ตั้งอยูระหวางสงขลากับ
แมน้ําสายบุรี และในบทกวีเร่ือง          “นาครา เกอรตา ฆามา (Nagara Kerta Gama)” ของชวา ซ่ึง
เขียนโดย พระปญจะ (Prapanca) นักบวชในลัทธิศิวพุทธ  แหงราชอาณาจักรมัชฌาปาหิตในป พ.ศ.
2051 ระบุวา ตั้งอยูถัดไปจากสําหรับ ปอล วิตล่ี (Pual Wheatly , (1961 : 257) ไดกลาวในหนังสือ “ 
Golden Knersonnese” วา เมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ คือ เมืองโกตามะหลีกยั (Kota  
Mahligai) 
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สําหรับที่ตั้งนั้น อนันต วัฒนานิกร (2531 :12) ไดกลาวในหนังสือ “พงศาวดาร กรุงศรี
อยุธยา” ฉบับของฟอน วลิต (Von Vliet) ชาวฮอลันดา ซ่ึงเคยมาตรวจกิจการคาของบริษัท  ดัชอิสต  
อินเดีย ที่ตั้งอยูในปตตานี เมื่อ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2185 ระบุวาที่ตั้งเมืองลังกาสุกะ อยูหางจากเมอืง
ปตตานีสมัยนัน้ (บานกรือเซะ อําเภอเมืองปตตานี) ไปทางตอนเหนือคือบริเวณเมืองโบราณที่อําเภอ   
ยะรัง จังหวดัปตตาน ี

โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2530 : 191) ไดกลาวไวในหนังสอื “การจัดการศึกษา และแนวทาง
พัฒนาภาคใต” วา ประชากรในจังหวดัชายแดนภาคใตเปนคนในพื้นที่ดั้งเดิม หลักฐานทาง
มานุษยวิทยายงัอางวา มนุษยในเอเชยีอาคเนยรวมทั้งคนในภาคใตของจีนเปนคนเผาเดียวกัน 

กองกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2542 : 3) ไดกลาวในหนังสือ 
“คณะกรรมาธกิารวิสามัญศึกษาปญหา 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตวา” ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต นับวาเปนประชากรกลุมใหญของภูมภิาคนี้ เปนประชากรที่มีศาสนาและวัฒนธรรม
แตกตางไปจากประชากรสวนใหญในประเทศ มีวิถีชีวิตความเปนอยูตามครรลองของวัฒนธรรม
อิสลาม ในการดําเนินชีวิตนับตั้งแตเกิดจนตายใชภาษามลายูทองถ่ินในการสื่อสาร และใชภาษา
อาหรับในการปฏิบัติศาสนกิจ  และในการปฏิบัติธรรมบางประการ เชน การละหมาด การกลาว
คําทักทาย (การใหสลาม) เปนตน 

สําหรับการเขามาของศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนัน้ไมสามารถสรุปได
วามีความเปนมาอยางไร  แตนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะที่แตกตางกัน อ.บางนรา (2519 : 15)  
ไดอธิบายเกีย่วกับการเขามาของศาสนาอิสลามในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใตในหนังสือ “ปตตานี 
อดีต-ปจจบุัน” วา อิสลามเขามาที่ปตตานปีระมาณ 300  กวาป  กษัตริยปตตานีจึงทรงเขารับนับถือ
ศาสนาอิสลาม  นักประวัติศาสตรเชื่อวาพอคาชาวอาหรับเปนผูนาํศาสนาอิสลามเขามาเผยแผ  
โดยเขาสูประชาชนชาวปตตานีกอน  และเริ่มทยอยเขาสูชนชั้นปกครอง  สําหรับกษัตริยปตตานนีั้น
เชื่อวาเขารับนบัถือศาสนาอิสลามในราวคริสตศตวรรษ  15 คือประมาณ ค.ศ. 1457  สวนธิวและไว
แอต (Teeuw, and D.K.Wyatt , 1970 : 3 ) ไดใหทศันะเกี่ยวกับการเขามาของศาสนาอิสลามที่
ปตตานีในหนงัสือ “Hikayat  Pattani” วาจากหลักฐานในยุคแรก d’Eredia เขียนในป ค.ศ. 1613  
กลาววา ศาสนาอิสลามเขามาที่ปตตานีและปาหังกอนมะลากา และที่ตรังกานูนั้นศาสนาอิสลามได
เขามาในป ค.ศ.1386-1387  สําหรับ สุรเดช  หรีมโตะสัน (Suradech Reemtohun, 2,000  : 95 )  ได
เขียนในวิทยานิพนธ เร่ือง “Pondok and the Challenge of Modernity” วา เกีย่วกับศาสนาอิสลามใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตวา การเขามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้นั้น ทําใหวัฒนธรรมและแนวคิด
ของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากดังเดิมที่นับถือศาสนาฮินดู  พุทธ ไดเปลี่ยนมานับถือศาสนาที่มี
ความเชื่อตอพระเจาองคเดียว คือพระองคอัลลอฮฺ 
 อัหมัด  อุมัร จะปะเกยี (Ahmad Omar Chapakia, 2543 : 35) ไดกลาวในหนังสือ “Politik 
Thai dan Masyarakat Islam di selatan Thailand” วาสังคมมุสลิมสวนใหญในภาคใตของไทย จะอยู
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ในชนบท เปนตัวของตัวเอง การรวมตัวของสังคมมีความเขมแข็งมาก ชวยเหลือและรวมมือกัน โดย
เฉพาะงานสวนรวม เชนการสรางมัสยิด หรือสุเหรา ดังนั้น จะเห็นไดวามัสยดิในภาคใตนัน้ 
สวนมากไดสรางขึ้นจากน้ํามือน้ําแรงที่เกิดจากการรวมมือผลักกันชวยเหลือระหวางชุมชนใน
หมูบาน  จนมีมัสยิดเกิดขึ้นเกือบทุกหมูบานของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 สุรินทร  พิศสุวรรณ (Surin  Pitsuwan, 2525 : 271) ไดสรุปในวิทยานพินธ เร่ือง “Islam and 
Malay Nationalism : A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand” วา จํานวน
ประชากรของชาวมลายูปตตานีที่อยูภายใตการปกครองของไทยนัน้มีจาํนวนนอยมาก อยางไรกต็ามจาก
อารยธรรมที่ยิ่งใหญเปนตวักําหนดใหเปนชนชาติเดยีวกัน จากเหตุนี้เองที่ทําใหชาวมลายูปตตานีได
แพรหลายออกสูสวนตาง ๆ ของประเทศไทยอยางกวางขวาง 
 

1.2 การศึกษา 
การศึกษาในจงัหวัดชายแดนภาคใตนัน้  โดยภาพรวมมีการเรียนการสอนที่เนนการเรียน
ศาสนา 

เปนหลัก คือ จะใชปอเนาะเปนสถาบันศึกษาดังที่ โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2530 : 231) ไดกลาวไว
ใน 
หนังสือ “เร่ืองการจัดการศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใต” วา การศึกษาวชิาศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะในเขตการศึกษา 2 อันมีจังหวดันราธิวาส ปตตานี ยะลา และสตูล และยังมีอีกหลาย
จังหวดัทางใตนี้ ที่มีสถาบันสอนศาสนาอิสลามเรียกวา“ปอเนาะ”ความหมายเดิมของคําวา“ปอเนาะ”
มาจากคําวา“ฟอนดอก” แปลวา “กระทอม” แตโดยความเขาใจทางการศกึษาแลวหมายถึง สถาบันที่
ทําการสอนและเรียนวิชาศาสนาอิสลาม ลักษณะของปอเนาะตามความหมายของสถานที่สอนและ
เรียนนี้ คือมีบานพักของผูสอน ซ่ึงเรียกวา “โตะครู” มีกระทอมที่พักนกัเรียนซึ่งเรยีกวา ปอเนาะ ตัง้
เรียงรายอยูในบริเวณบานโตะครู และมีอาคารสถานที่สอนที่เรียกวา “บาลาเซาะห” หรือ “บาไล” 
บางก็สรางเปนเอกเทศ แตปอเนาะใด สอนอะไร แคไหนนัน้ ขึ้นอยูกับความสามารถของโตะครู ใน
ดานวิชาการกด็ี กําลังการสอนก็ดี เพราะโตะครูนี้จะเปนทั้งผูปกครอง ผูบริหาร ผูจัดการ และผูสอน 
เบ็ดเสร็จ ในตวัโตะครูคนเดยีว สําหรับ       อิมรอน  มะลูลีมและคณะ (2538 : 36-37) ไดอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของปอเนาะในหนังสือ “วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษากลุมมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต” วา ลักษณะของโรงเรยีน
ปอเนาะในเขตภาคใต คือ มีกระทอมจํานวนหนึ่ง ใชเปนที่  อยูอาศยัของนักเรยีน ซ่ึงเปนที่อยูอาศัย
เปนเวลานาน ปอเนาะสวนใหญอยูในชนบท ที่ดินทีใ่ชปลูกกระทอมเปนของครูหรืออาจเปนที่ดนิที่
ไดรับบริจาค (วากัฟ) โดยท่ีนักเรียนไมตองเสียคาเชา อาคารที่ครูใชสอนเรียกวา “บาลัยเซาะฮ”ฺ หรือ 
“บาลัย” มักจะอยูติดกับบานของครู เรียกวา “โตะครู” ทําการสอนโดยไมรับเงินเดือน จึงตองทํางาน
อยางอื่นดวย เชนทํานาทาํไรหรืออาชีพอ่ืนๆ ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรยีนเปนเหมือนกบั
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บิดาและบุตร อายุของนักเรยีนสวนใหญทีม่าศึกษาอยูในระหวาง 15 – 25 ป มีทั้งโสดและแตงงาน
แลว 
  ดังนั้น ปอเนาะจึงมีเอกลักษณเฉพาะซึ่งไมใชโรงเรียน  แตปอเนาะเปนสถาบันทางศาสนา 
ฉะนั้นไมควรจะเรียกวาโรงเรียนปอเนาะเพราะไมใชสภาพของโรงเรียน  ไมมีอาคาร ไมมีกระดาน
ดํา ไมกําหนดอายุ  และระยะเวลาการเรียน  ไมมีหลักสูตรแตเมื่อพฒันาหรือปรับปรุงแลวจะแปร
สภาพเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

เว็บสเตอร (Webster 1758 : 981) ไดอธิบายความหมายของปอเนาะในหนังสือ “ Webster’s 
New International Dictionary of the English Language” วา คําวา “ปอเนาะ” หรือคําวา Fonduk, 
fondok, fondouk, fonduck เปนคําที่มาจากภาษาอาหรบัวา “Fundug” ซ่ึงคําดั้งเดิมมาจากภาษากรี
กวา Pandokos หมายถึงการไดรับทุกสิ่งทุกอยางหรือใชในความหมายโรงแรมสําหรับในแอฟ
ริกาเหนือ     คําดังกลาวจะแปลวา การทําธุรกิจหรือโกดังสินคา และนอกจากนั้นจะใชใน
ความหมายของคําวาโรงแรมเชนกัน 

ในตนศตวรรษที่ 14 หลังจากที่ศาสนาอสิลามเขามาทางมาเลเซีย อินโดนีเซีย  ตลอดจน
ภาคใตของฟลิปปนส  และภาคใตของประเทศไทย  ทําใหการศึกษาในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุงเรือง
มาก  โดยเฉพาะที่ปตตาน ี  ดังที่มูฮัมหมัด  ซัมเบอร ี (Mohd.Zamberi, 1994 : 93) ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของการศึกษาที่ปตตานีในหนังสือ “Patani dan tamadun Melayu” 
วา  ในปลายคริสตศตวรรษที่ 18  จนถึงคริสตศตวรรษที่ 19 ปตตานีมีบทบาทในฐานนะเปนศนูยกลาง
ของอารยธรรมของอิสลาม  นอกจากนี้ปตตานียังเปนศูนยกลางของวรรณคดีมลายูอิสลาม ซ่ึง
เปนผลงานจากการเคลื่อนไหวของบรรดานักวิชาการที่มีช่ือเสียง  นักวิชาการเหลานั้นนอกจาก
จะเปนที่รูจักในภูมิภาคนี้แลว  ยังเปนที่รูจกัในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือดวย   จนกระทั้งมี
บางคนไดรับอนุญาตใหทําการสอนในมัสยิด อัลหะรอมที่มักกะห  ในขณะนัน้ปตตานีไดรับการข
นามนามวา เปนกระจกเงาของมักกะหหรือระเบียงแหงมักกะห  ดังนั้นนกัวิชาการที่ไดสรุปวา  
สถาบันการศึกษาปอเนาะไดเกิดขึน้ครั้งแรกที่ปตตานีซ่ึงถือวาเปนสถาบันการศึกษาที่เกาแกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เสาวนีย  จิตตหมวด (2531 : 242) ไดอธิบายในหนังสอื “กลุมชาติพันธุ : ชาวไทยมุสลิม” 
เกี่ยวกับสถานที่ที่ใชสอนในระบบการศึกษารูปแบบปอเนาะวา สถานที่สอนมักไดแก มัสยิด บาน
อิหมามหรือบานผูรูคนอื่น ๆ ในหมูบานตลอดจนที่บานของตนเองซึ่งพอแมจะเปนผูสอน 
 สําหรับวิชาทีน่ิยมสอนกนัทัว่ ๆ ไปนั้น โมหัมมัด อับดลุกาเดร (2520 :102) ไดกลาวไวใน
หนังสือเร่ือง ความเขาใจเรื่องศาสนาอิสลามและชาวไทยมุสลิมเบื้องตนใน 4 จังหวดัภาคใต วา มี
ดังนี ้

1. การสอนวิชาพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน 
2. วิชาเตาฮีด หรือวิชาวาดวยเอกภาพของพระเจา  
3. วิชา ฟกฮ วชิาวาดวยขอควรและไมควรปฏิบัติหรือขอหามทางศาสนา พรอมกับ

ศึกษา 
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วิธีปฏิบัติศาสนกิจ 
4. วิชาไวยากรณอาหรับ และภาษาอาหรับ อันจะเปนหนทางศึกษาความหมายของ

พระ 
มหาคัมภีรอัลกุรอาน 

5. วิชาอื่น ๆ เชน จริยธรรมอิสลาม วิชาวาดวยครอบครัวและมรดก วิชาการแปลพระ
มหา 

คัมภีรอัลกุรอาน การแปลและเขาใจวัจนะของทานนบี ฯลฯ 
รวมความแลวทั้งหมดเปนวิชาศาสนาแตอยางเดียว มิไดมีการสอนวิชาสามัญเลยอับดุล
เลาะฮฺ   

ตอยยิบ (Abdullah Taib, 1989 : 3) ไดใหทศันะในหนังสือ “Madrasah : Satu Kajian Transformasi 
Sosial Masyarakat, Melayu Pattani” วา หลังจากศาสนาอิสลามเขามาในพื้นทีแ่หงนีเ้ปนเวลาหลาย
ศตวรรษ ปอเนาะจึงกลายเปนสถาบันการศึกษาที่สําคัญในแผนดนิมลายู และไดมีการพัฒนา
นับตั้งแตสมัยการลาอาณานคิมจนกระทั่งปจจุบัน  

ปอเนาะไดมีการแปรสภาพปรับปรุงใหเขาระดับและมาตรฐานโรงเรียนดังที่โมหัมมัด อับดุล
กาเดร (2530 :233-235) ไดกลาวไวในหนังสือ “การจัดการศึกษา และแนวทางการพฒันาภาคใต” วา 
เมื่อป พ.ศ. 2503 ทางรัฐบาลไดจัดใหมีการประชุมโตะครูเจาของปอเนาะ ผูทรงคุณวฒุิทางศาสนา
อิสลาม ผูวาราชการจังหวัดทัง้สี่จังหวัด ผูแทนของกระทรวงและกรมตางๆ ที่เกี่ยวของที่ศูนยพัฒนา
การศึกษาเขตศึกษา 2 จังหวัดยะลา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึน้ และในป พ.ศ. 2504 
ไดมีการปรับปรุง บริเวณอาคารสถานที่ ปรับปรุงหลักสูตรการสอนเปนสัดสวน เปนชั้นเรียน มีการ
สอนภาษาไทย สอนวิชาชีพ และมีการวดัผล ตอมามีการปรับปรุงอีกครั้งเมื่อป พ.ศ. 2508 ปรับปรุง
ปอเนาะใหไดเกณฑมาตรฐานโรงเรียน ดังนั้นในปจจุบันไดมหีลายปอเนาะที่ไดมีการปรบัปรุง 
เปลี่ยนชื่อ และแปรสภาพจากปอเนาะเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 
 การสงเด็กไปศึกษาที่ปอเนาะนั้นจะมีการสงไปเรียนหลังจากที่เด็กจบการศึกษาภาค
บังคับ  เพราะเปนวัยที่เด็กสามารถจะอยูประจําที่ปอเนาะโดยลําพังได ตอมารัฐบาลไดเห็นถึง
ความ สําคัญของปอเนาะมากขึ้น แตเนื่องจากการเรียนการสอนที่ปอเนาะนั้นทําการสอนศาสนา
เพียงอยางเดียวนาจะปรับปรุงใหสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนาควบคูกัน จึงใหมีการจด
ทะเบียนปอเนาะเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนแกโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑที่กําหนดไวหลายประการ เชน สนับสนุนดานการเงิน จัดสงครูไปชวยสอนวิชาสามัญ หรือ
วิชาชีพ ใหอุปกรณการเรียนสอน หรือวิทยาการสงเคราะห หรือใหสิทธิบางประการ  ปจจุบันนี้



 9

ปรากฏวามีหลายปอเนาะที่ไดแปรสภาพปอเนาะเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและยังมีอีก
หลายปอเนาะที่ยังคงเปนปอเนาะดังเดิมอยู  และมีการจดทะเบียนอยางถูกตอง 
 
 1.3 การเมืองการปกครอง 

 การเมืองการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น  มีระยะเวลาการปกครองที่
ยาวนานนักวิชาการแตละคนไดใหทัศนะที่แตกตางกันดังนี้ 

 เสาวนีย  จิตตหมวด, (2531 : 73) ไดกลาวในหนังสอื “กลุมชาติพนัธุชาวไทยมสุลิม” วา
ปตตานีในอดตีมีฐานะเปนอาณาจักรหรือรัฐหนึ่ง มีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวดัปตตานี 
ยะลา และนราธิวาสในปจจบุันและบางสวนของจังหวดัสงขลา  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ลอ
เรนซ  พีบริกซ (lawrence P.Briggs.) ไดคนพบหลักฐานบางประการและบันทึกวาบริเวณ 5 จังหวดั 
(ปตตาน ียะลา นราธิวาส สงขลา และสตูลบางสวน มีช่ือเรียกในป พ.ศ. 1149 – 1150 วา อาณาจักร 
“ฉตีื้อ” (chih– tu)  

 สวน อารง สุทธาศาสน,(2519:109) ไดกลาวในหนังสือ “ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต” วาหลักฐานอีกสายหนึ่งเปนที่รูจกักันมากในหมูนักประวัติศาสตร กลาววา 
ดินแดนแหงนีใ้นสมัยเดียวกนัมีช่ือเรียกวา“อาณาจักรลังกาสุกะ” (Langka Suka) ซ่ึงเรียกตาม
ภาษาจนีวา “ลังยาซิว” (Lang – ya – hsiu)  

อ.บางนรา, (2519 : 11) ไดกลาวในหนังสอื “Hikayat Melayu Patani” วาแรกเริม่เดิมที
กษตัริยแหงมลายูปตตานีนัน้มีศูนยกลางอยู ที่โกตามะหลีฆัย  ซ่ึงปกครองโดยพญาตูกรุมมหายาน   

สวนครองชัย  หัตถา  (2541 : 128)  ไดอธิบายในหนังสือ “ปตตานี : การคาและการเมือง การ
ปกครองในอดีต” วา เนือ่งจากแหลงที่ตั้งของราชวังนั้นมีความหางไกล และลําบากตอพอคาที่
เดินทางมาคาขาย ดังนั้นพญาตูนักปา ซ่ึงเปนบุตรของพญาตูกรมมหายาน จึงทรงยายศูนยกลางการ
ปกครองไปยังหมูบานทาเรือแหงหนึ่ง หลังจากนัน้จึงตั้งชื่อวา “ปะตาน”ี ซ่ึงมีความเชื่อวามี
ศูนยกลางทีห่มูบานกรือเซะ เปนหมูบานหนึ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวดัปตตานีปจจุบนั หลังจากนั้น
เมืองปตตานีทีก่รือเซะ ก็เจรญิขึ้นอยางรวดเร็ว พญาตูนักปา ทรงใหพระบรมศานุวงศทั้งหมดมาอยูที่
เมืองแหงใหมและมีพสกนกิรทั่วไปตดิตามมาดวยมากมาย บริเวณพระราชวังนี ้ เรียกวา  โกตา อิสตา
นา (Kota Istana หรือ Royal Citadel) ซ่ึงไดสรางขึ้นริมฝงคลองตรงกนัขามกับหมูบานปะตาน ี ยิ่งนาน
วันอาณาจักรปะตานีก็มปีระชากรเพิ่มมากขึน้  ที่ปากอาวปะตาน ีมีเรือสินคาลําใหญ ๆ จากชาติตาง ๆ 
เขาเทียบทานําสิ่งของจากตางประเทศมาสรางความเจริญรุงเรืองใหแกปะตานีเปนอยางมากและไม
นอยหนาไปกวาเมืองมะละกา อาณาจักรปะตานีเจริญ กาวหนาไมหยุดยั้ง จะเห็นวาในป ค.ศ. 1516 เมื่อ
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กัปตันเรือฝร่ังชาวโปรตุเกสไดเขาเฝาสุลตานปะตานแีลวจึงไดรับพระบรมราชานุญาติใหทําการ
คาขายในปะตานี และนําสินคาขึ้นฝงพรอมกับใหสรางโกดังสินคาดวย 

Thomas  M.Fraser, (1966 : 2) ไดกลาวในหนังสือ “M. Fisherman of South Thailand” วา 
เมืองปะตานไีดรับการสถาปนาขึ้นในป พ.ศ.2012  และหลายปตอมาพญาตูนักปา  จึงเปลี่ยนเขามา
นับถือศาสนาอิสลาม  ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระองคไดปฏิบัติสัญญาที่ไดใหไวกับเซค็ (Syek Said) 
ชาวเมืองปาไซ (เมืองหนึ่งซึ่งอยูบนเกาะสุมาตรา) ที่มารักษาพระองคใหหายจากโรคผิวหนังและ
เมื่อเขารับศาสนาอิสลามแลว  พญาตูนกัปาไดเปลี่ยนพระนามวา  “สุลตานอิสมาแอล ชาห  ซิลลุลอ
ฮู  ฟลอะลาม” (Sulten Ismail Syah Zillullah Fil A’Lam) หลังจากนั้นขาราชบริพาประชาชนตางก็
มารับศาสนาอิสลาม  หลังจากนั้นศาสนาอิสลามจึงเริ่มแผขยายในอณาจักรปะตานี  ตั้งแตบัดนั้น
ไดเจริญรุงเรืองมากขึ้นในศตวรรษที่ 21  จนปะตานีมีลักษณะสังคมเปนสังคมมุสลิมอยางแทจริง  

อิบรอฮีม  ซุกรี (2540 :30) ไดอธิบายในหนังสือ “ประวตัิราชอาณาจักรมลายู” วา ปะตานี
ไดมีกษตัริยปกครองมากหมายและสรางความเจริญรุงเรอืงเปนเวลาหลายป  จนกระทั้งป พ.ศ.2332  
เมื่อแมทัพพมาไดโจมตีเมืองนครศรีธรรมราช  ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จ  พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงมอบอํานาจใหกรมพระยาบวรมหาสุรสิง
หนาท  ซ่ึงเปนอุปราชนําทพัไทยออกตาน  กองทัพไทยไดขึ้นมาสมทบกับทัพเมืองนครศรีธรรมราช
ตอสูกับพมาเปนเวลาหลายเดือนจนกระทัง้  ทัพพมาแตกถอยรนกลับไป  เมื่อสงครามยุติลงกรมพยา
บวรมหาสุรสิงหนาทไดนํากองทัพเขาสูเมืองสงขลาเพื่อจัดเตรียมการปกครองที่นั้น  หลังจากนัน้ได
สงทูตมายังเมอืงปะตานีขอรองใหสุลตานมูฮัมมัดยอมจํานน  แตกษัตริยปะตานแีละเสนาบดีผูใหญ
ไมยินยอมดวย  พระมหาอุปราชจึงทรงบัญชาใหพระยากลาโหมเปนแมทัพนํากําลังทหารมาตีปะ
ตานีและทรงกาํฉับใหยดึเมืองใหได ทําใหเหตกุารณเจด็หัวเมืองสงบเรียบรอยมาตลอดจนสิ้นสมัย
รัชการที่ 2  

อ.บางนรา (2519 : 59) ไดกลาวไวหนังสือ “เมืองปตตานีในอดีต – ปจจุบัน” วา หลัก
จากนั้นไดเกิดเหตุการณวุนวายขึ้นในปตตานีอีกครั้งหนึ่ง  ในป พ.ศ.2334  เมื่อเต็งกูลามิดีน  ไดสง
ทตู “นาคะกาสุง” กือราชลังสัง พรอมเครื่องราชบรรณาการไปเกลี้ยกลอม  องเชียงสือ  กษัตริยญวน
ขอความรวมมอืใหนํากองทัพญวนโจมตีตอนเหนือ สวนเต็งกูลามิดีนจะนํากองทัพโจมตีทางตอนใต 
แตองเชียงสือสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจลุาโลกมหาราชที่
ทรงชุบเลี้ยง และอุปถัมภ  ตอมาจึงมีราชสาสนมากราบบังคมทูลใหพระองคทรงทราบ  ดังนัน้จงึ
ทรงโปรดเกลาใหพระยากลาโหมราชเสนายกกองทัพเรือไปตีเมืองปตตานีและจับเต็งกูลามิดีน
ใหไดพรอมทรงใหนําตัวมากักขังไวที่กรุงเทพฯ และทรงโปรดเกลาแตงตัง้ระตูปะกาลันเปนเจา
เมืองปะตานีสืบแทน  นอกจากนัน้ยงัแตงตั้งคนไทยอีกจํานวน หนึ่งเปนกาํลังรักษาในเมอืง 
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ทวีศักดิ์  ลอมลิ้ม (2516 : 52) ไดกลาวในหนังสือ “ความสัมพันธระหวางไทยกับมลาย”ู วา 
ความพายแพของปะตานีในครั้งนี้นับวาเปนการสูญเสียเอกราชของปะตานีที่มีความหมายอัน
ยิ่งใหญตอประวัติศาสตรปะตานี จากความพยายามและความเสยีสละของบรรดาราชาปะตานีเปน
เวลาหลายรอยปนั้น ไดรับผลตอบแทนอยางเศราสลด อธิปไตยของราชาปะตานแีละเสรีภาพของปะ
ตานีก็ตกอยูภายใตการปกครองของชาวสยาม  ปะตานสีมัยนั้นตรงกบัสมัยตนกูสุหลงเปนผูวาการ
ปะตานี  จากเหตุการณความไมสงบดังกลาวรัชการที่ 3  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหยกทัพลงไป
ปราบบริเวณ 7  หัวเมืองเปนผลสําเร็จ  เหตุการณความไมสงบในบริเวณ 7 หวัเมอืงก็ไมเกดิอีกเปน
หลายทศวรรษ  เมื่อปะตานีตกอยูภายใตการปกครอง  รัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใน
ปะตานีเสียใหม  จนกระทั้งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั รัชการที่ 3 ไดเกดิ
เหตุการณไมสงบขึ้นในหัวเมอืงไทรบุรี  พระยาภักดีบริรักษ  (แสง)  ซ่ึงในขณะนั้นกําลังปฏิบตัิ
ราชการที่เมืองไทรบุรีไดขอความชวยเหลือจากพระสุรินทรซ่ึงปฏิบัติราชการที่เมืองนครศรีธรรมราช
ใหเกณฑกองทัพจากหวัเมอืงทั้ง 7 ทาํใหชาวมลาย ู  ในหัวเมืองทั้ง 7  เกดิกระดางกระเดื่อง  ทัง้นี้
เนื่องจากพระยาสุรินทรไปเกณฑใหคนมลายูไปรบกับคนมลายูดวยกนั  ทําใหชาวมลายูเหน็ขาราชการ
ไทยขมเหงชาวมลายูในบริเวณเจด็หวัเมืองจงึถือโอกาสกอกบฏขึ้น  

อนันต  วัฒนานิกร (2523 : 59)  ไดกลาวในหนังสือ “ประวัติเมืองลังกาสุกะ : เมืองปตตาน”ี 
วา เมื่อป พ.ศ. 2351 ระตูปะกาลัน เกิดความขัดแยงกับลักษมณาดายนั ขาราชการไทย ซ่ึงมีกําลังพล
นอยไมอาจจะสูได จึงไดรายงานไปยังเจาเมืองสงขลา เจาพระยาอินทรคีรีสมุทรสงครามภักด ี (บุญ
ฮุย) ไดระดมกาํลังทหาร ยกกองทัพจูโจมเมืองปะตาน ีไดสําเร็จและยิงตอสูกัน จนกระทั่ง ระตูปะกา
ลัน เสียชีวิต  

อิมรอน  มะลูลีมและคณะ(2538 : 54) ในหนังสือ “วิเคราะหความขดัแยงระหวางรัฐบาล
ไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุมมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต” วา เมื่อคร้ัน
มาถงึรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  พระองคทรงเลิกระบบ
เดิมเสียและใชระบบ “มณฑลเทศาภิบาล” แตยังทรงแตงตั้งสุลตานที่เคยมีอํานาจปกครองเมือง
ตางๆ ใหปกครองตอไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนผูวาราชการเมือง และ
คณะกรรมการเมืองเปนตน โดยใหบริเวณ 7 หัวเมือง ข้ึนตอขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราช แตตอมาเนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก และหางไกล  ไทยไดตราขอบังคับ
สําหรับปกครองดินแดนสวนนี้ข้ึน  เมื่อวนัที ่ 10 ธันวาคม    ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) เรียกวา “กฎ
ขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ตามขอบังคับนีก้ําหนดใหหัวเมืองทั้งเจ็ด ซึ่ง
แตละเมืองมีหนวยบริหารของตนเองไปรวมอยูกับเขตการปกครองอีกอยางหนึง่ที่เรียกวา 
“มณฑล” ผูปกครองมณฑลตองปกครองไปตามคําสัง่จากกรุงเทพฯ หรือจากเจาเมือง
นครศรีธรรมราช   
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การเมืองการปกครองของสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น วนิัย  ครุวรรณพัฒน (2522 : 
47)  

ไดกลาวไวในหนังสือเร่ือง “ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีตอประเทศ
สหพันธมาเลเซีย” วา การปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองไดถูกยกเลิกไปเมื่อป พ.ศ. 2449 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรณุาโปรดเกลาใหจดัตั้งมณฑล
ปตตานีขึ้นตามระบบมณฑลเทศาภิบาล และใหปรับปรุงอาณาเขตเสียใหม โดยยุบเมืองเล็กสาม
เมือง คงเหลือเพียงสี่เมือง คอื 1.เมืองปตตานี ประกอบดวย เมืองปตตานีเดิม เมืองหนองจกิ และ
เมืองยะหร่ิง 2. เมืองยะลา ประกอบดวยเมืองยะลาเดิม และเมืองรามัน 3. เมืองสายบุรี 4. เมืองระแงะ  

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน,(2519 : 86-87) ไดกลาวไวในหนังสือ “ชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัด
ภาคใต”วา ในป พ.ศ. 2475 ทางภาครัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอีกครั้ง โดยยาย
ที่วาการอําเภอบางนราขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส สวนอําเภอตะลุบันเปนอําเภอสายบุรีขึ้นกับจังหวัด
ปตตานี หลังจากนั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการการบริหารแหง
ราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2476 โดยแบงออกเปนราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมมีราชการบริหารสวน
ภูมิภาคเปนมณฑล ดังนั้นจึงยุบและยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตป พ.ศ.2476 เปนตนมา 
ดวยเหตุนี้มณฑลปตตานีจึงถูกแบงออกเปน 3 จังหวัด คือ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส  ซ่ึงปจจุบันเปนที่รูจักกันในนามสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

  

2. ชีวประวัติของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
 โมหัมมดั  อับดุลกาเดร(253 :18) ไดเขยีนในหนังสือ “ประวัติยอของ ดร.โมหัมมดั  อับดุล-กา
เดร” วา ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เปนบุตรของนาย การเดร  อับดุลกาเดร กับนางแวแยนะ  อับ
ดุลกาเดร  เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2473 ที่บานยือแร หมูที่ 3 ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี 
ทานไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรยีนประถมศกึษาบริรักษบํารุงราษฎร อําเภอยะรัง จังหวดั
ปตตานี หลังจากนั้นผูเปนบดิาไดสงทานไปเรียนตอที่ปอเนาะหะยีมง1 และปอเนาะบานา2 เปนเวลา 
3 ป ไดศึกษาตอระดับมัธยมที่โรงเรียนภาษาอาหรับยาแมะมัรเบา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียและ

                                                           
1  ปอเนาะหะยีมง คือ โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา ปจจุบันตั้งอยูท่ีบานกรือเซะ  อาํเมือง  จังหวัดปตตานี 
2 ปอเนาะบานา คือ  โรงเรียนศาสนูปถัมป  ปจจุบันตั้งอยูท่ีบานบานา  อําเมือง  จงัหวัดปตตาน ี
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ไดศึกษาตอระดับไฮสคูลที่โรงเรียนภาษาองักฤษ  อิสลาฮสกูล ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เชนกัน 
 ตอมาในป พ.ศ. 2495 ทานไดกลับมาศกึษาตอที่กรุงเทพฯ ไดรับอนุปริญญาทางพาณิชย 
และการบัญชี หลังจากนัน้เมือ่อายุของทานยางเขา 24 ป ทานไดเร่ิมทํางานกับหนวยงานของราชการ 
โดยสมัครเปนลูกจางประจําที่กรมวิชาการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2497 รับผิดชอบงานดานแปล
และเรียบเรยีงแบบเรียนภาษาไทยมลายูสําหรับสี่จังหวดัชายแดนภาคใต ตอมาป พ.ศ.2502 ทาน
สอบบรรจุเปนขาราชการวสิามัญในตําแหนง ผูชวยการศึกษาประชาชนของจังหวดัปตตานี เมือ่ป 
พ.ศ.2506 ทานไดเปนหวัหนาหนวยการศกึษาประชาชนจังหวดัยะลา ตอมาทานไดรับทุนจากมูลนธิิ
อาเซียเพื่อ ศึกษาในระดับปรญิญาตรแีละปริญญาโททางการศึกษาผูใหญที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา กลับมาไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูโท เมื่อป พ.ศ. 2513 (โมหัมมัด อับ
ดุลกาเดร,(2531 :14) และในป พ.ศ.2517 ทานไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทเพื่อไปศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดมิอีกครั้งในสาขาการวางแผนและการบรหิารการศึกษา
นอกโรงเรียน หลังจากที่ทานจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทานไดรับการแตงตั้ง จากกรม
สามัญศึกษาใหเปนหวัหนาศูนยการศกึษาประชาชน จังหวัดยะลาตอมาในป พ.ศ.2531 ทานไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียนภาคใตที่จังหวัดสงขลา และใน
ป พ.ศ.2532 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดแตงตัง้ใหทานเปนผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวดัยะลา จนเกษยีณอายุราชการ 
 ดร.สิปปนนท เกตุทัต รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวชื่นชมในผลงานของ       
ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เมื่อคร้ันไปเยีย่มศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2532 
วา “ผมไดรับการรายงานทั้งโดยตรงและจากผูอํานวยการศูนยฯยะลา ซ่ึงผมไดรูจักกบัทานเปนเวลา
หลายป เราเคยไปประชุมตางประเทศรวมกัน สัมมนารวมกนัหลายหนทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด จากรายงานที่ไดรับจากทานทั้งโดยตรงและโดยออม จากเพื่อนของผมที่เปนชาว
ตางประเทศ ทัง้ในมาเลเซีย และตางประเทศไกล ๆ จนถึงยุโรปและในอเมริกา ยังแสดงความชื่นชม
ยินดีตอการดําเนินของศูนยฯยะลา ตามที่ทานไดทํางานมานั้นเปนผลดอียางยิ่ง จนกระทั่งมีช่ือเสียง
เลืองลือไปจนถึงตางประเทศ บทบาทของทานเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งที่จะชวยสงเสริมสถานะของ
ประเทศและดานความมั่นคงของประเทศ ผมก็มีความมัน่ใจวาทานทั้งหลายที่อยูในจงัหวัดชายแดน
ภาคใตมีความซาบซึ้งและตระหนกัในบทบาทและความสาํคัญของทานเปนอยางด ี ความหวังใน
ดานความเขาใจกันระหวางวฒันธรรมคงตองใชเวลานานเปน 10 ป 20 ป หรือ 1 – 3 ช่ัวอายุคน แต
ดวยความเขาใจของทานทั้งหลายและเพื่อนพี่นองไทย แมวาวัฒนธรรมและศาสนาตางกัน แตเราก็มี
จุดมุงหมายตรงกันที่ชวยกนัพัฒนาและรกัษาผืนแผนดนิไทยไวใหเจรญิกาวหนาสืบไป ผมฝาก
ความหวังและความเขาใจกับทานทั้งหลาย ภายใตการนาํและการบริหารงานของผูอํานวยการศูนยฯ 
ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร วา เราจะชวยพัฒนาการศึกษาใหดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป” (ศูนยการศึกษานอก
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โรงเรียนจังหวดัยะลา, 2533 : 12) หลังจากที่ทานไดเกษยีณอายุราชการ ทานไดทุมเทชวีิตกายใจและ
เวลาอันมีคา   ในการชวยเหลือและพัฒนาสังคมโดยเฉพาะปญหายาเสพติด ทานไดรวมมือกับอดีต
ผูวาราชการจังหวัดยะลา คือ ทานชูชาติ  พลูศิริ และประชาชนในตําบลบุดี กอตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด “ดารุลอีมาน” ยะลา ขึ้นในป พ.ศ.2538 (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, (2538 :2)ผลงานของ
ทานไดรับการยอมรับและสามารถแกปญหาสังคมไดในระดับหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นทานได
รวมมือกับศูนยมัรกัสดะวะหยะลา3 ในการเผยแผศาสนาอิสลามในพื้นที่ตางๆ ทั้งทุกภาคของ
ประเทศไทย และตางประเทศ จนกระทัง่ทานไดเสียชีวิตลงอยางสงบ เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน 
พ.ศ.2542 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรหาดใหญ จงัหวดัสงขลา และศพของทานไดฝง
ไว   ณ กูโบร (สุสาน) โตะอาเยาะห   จะบังตกีอ  อําเภอเมือง จังหวดัปตตานี 
 
3. แนวคิด และบทบาทของ ดร.โมหมัมัด  อับดุลกาเดร ในการพัฒนาสังคมชาวไทยมุสลิมในสวน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 3.1 ดานสงัคม 
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2530 : 2) ไดกลาวไวในหนังสอื “ความเขาใจศาสนาอิสลาม และ
ชาวไทยมุสลิมเบื้องตน ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต” วา เปนที่ยอมรบัแลววาความเชื่อทางศาสนา
นั้นมีอิทธิพลตอมนุษยในสังคมอยางมาก ฉะนั้น ประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตย ตางก็
ใหสิทธิแกบคุคลที่จะนับถือศาสนาใดๆไดตามแตตนจะศรัทธา นกัวชิาการทางการปกครอง นกั
เศรษฐศาสตร              นกัสังคมศาสตรของประเทศในกลุมประชาธิปไตยตางก็ไดศึกษาคนควาวิจยั 
ทฤษฎีในการพัฒนาตาง ๆ นั้นตองมิใชทําลายความเชือ่ถือหรือขนบธรรมเนียมของสังคม หากแต
พยายามศกึษา และใชพลังของความเชือ่ถือและขนบธรรมเนียม ทัศนะคติคานยิมที่มีอยูแลวใน
สังคมเปนอุปกรณผลักดันการพัฒนาในดานตาง ๆ ตอไป 
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, (2530 : 11) ไดกลาวไวในหนังสือ “การจัดการศึกษาและแนวทาง
พัฒนาภาคใต” วา ธรรมชาติของมนุษยแตกตางกัน การเรียนรูความแตกตางเปนหนทางของคน
ฉลาด เพื่อจะไดศึกษาไดเขาใจกนั เขาใจ ใจเขาใจเรา ไดเกดิความรกักันไดความเหมือนที่เกดิจาก
การเรงรัดและกดดันเปนการฝนธรรมชาติ เปนแนวปฏิบัตทิี่ไมฉลาดจะทําใหขัดใจและไมรักกนัได 
 จรัญ  มะลูลีม  และคณะ (2539  : 75-76) ไดกลาวในหนังสือ “ไทยกบัโลกมุสลิม : ศึกษา
เฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม.”  วา ขาราชการและกลุมบุคคลที่ไมใชมุสลิมบางคนบางกลุมมักมอง
ชาวมุสลิมที่เครงครัดตอการปฏิบัติตามหลักศาสนาวาเปนพวกที่กอใหเกิดปญหามุงหวังผลทางดาน

                                                           
3 มัรกัสดะวะหยะลา คือ ศูนยรวมเพือ่เผยแผ ศาสนาอิสลาม ตั้งอยูที่ 58/102 หมู 3 ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมอืง จังหวัด
ยะลา 
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การเมือง  และชอบละเมิด  กฎขอบังคบัของสังคมสวมรวม   และอีกบางคนบางกลุมยังมองวา 
มุสลิมดวยความรูสึกที่วาเปนกลุมที่เกียจกรานไมจริงจังในการประกอบอาชีพ   
 
 3.2 ดานการศกึษา 
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2530 : 62) ไดกลาวไวในหนังสอื “ความเขาใจเรื่องศาสนาอิสลาม
และชาวไทยมสุลิมเบื้องตนในสี่จังหวดัภาคใต” วา ความสําคัญทางการศึกษาไดมีการเนนหนกั
อยางมากในศาสนาอิสลาม ซ่ึงจะเหน็ไดจากหลักฐานการขอพรจากพระเจาของทานนบีมูฮัมหมดั
เองนั้น ทานไดขอใหพระองคโปรดเพิ่มพนูความรูอยูเสมอๆ ในพระมหาคัมภีรกรุอานไดเนนหนัก
และสั่งสอนใหผูนับถือศาสนาอิสลามจงใชสติปญญาในการศึกษาหาความรูใหมาก ดังนั้นมุสลิมใน
ยุคกอนๆ ไดทุมเทกําลังในการศึกษาหาความรูจนไดเปนผูนําในทางวิชาการและเปนนักการศึกษา
ไมแพการเปนผูนําทางการ เมืองอยูหลายศตวรรษ  

โมหัมมัด อับดุลกาเดร, (2530 : 75) ไดใหขอสรุปเรื่องการศึกษาในหนงัสือ “การศึกษา
ภาษาไทยในสี่จังหวดัภาคใต” วา แมจะกลาวโดยมิไดคาํนึงผลประโยชนทางอื่น การศึกษาใหรูนัน้
ดีกวาไมรู ดังคาํบัญญัติของพระองคอัลลอฮในซูเราะฮฺ  อัซซุมัร   อายัตที่   9 

  

 }ُقْل َهْل َيْسَتِوى الَِّذْيَن َيْعَلُمْوَن َوالَّْذْيَن َال َيْعَلُمْوَن {  
  

ความวา “ทานนบีมูฮําหมดัจงกลาวเถิดวา คนไมรูยอมไมเทาคนรู” แตถาจะพิจารณาในแง
ของการศึกษาที่จะใหสมบูรณนั้นถือวาการศึกษาภาษาไทยยอมเปนสิ่งจําเปนที่จะตองศึกษา เพราะ
ตามหลักวิชาอซููลฟกฮ กลาววา “เราจะไมไดมาสิ่งซึ่งจําเปนแกเรา เวนแตไดส่ิงนั้นมากอน ส่ิงนั้น
จําเปนเชนเดยีวกัน” ตามที่เราเขาใจตามดํารัสของทานนบี ที่ใหศกึษาภาษาจีน ซ่ึงมีความวา จงศึกษา
หาความรูแมวาจะไกลถึงประเทศจนี แตถาหากผูที่ไปศึกษานัน้ไมเขาใจภาษาจีน ผูศึกษานัน้ก็
จําเปนที่จะตองเรียนภาษาจนีกอนจนกวาจะสามารถเรียนวิชาที่จําเปนนั้น ฉะนั้นถาหากเรามา
พิจารณาวา กฎหมายและประกาศตาง ๆ ทางราชการ ซ่ึงคุมครองใหเราชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตจะใหสมบูรณนั้นตองเรียนดวยภาษาไทยและเขาทั้งหลายจําเปนทีจ่ะตองรูกฎหมาย
ตาง ๆ เหลานั้น เพราะถาหากพวกเขาทั้งหลายปฏิบัติผิดกฎหมายก็จะเปนการเสียหายแกตัวเอง
และทรัพยสิน เราจะไมสามารถเขาใจกฎหมายเหลานัน้ได จนกวาจะเรียนรูภาษาไทย ดังนั้น
การศึกษาภาษาไทยจึงจําเปน 
 จากการที่ประชาชนใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตในขณะนั้นมีผูรูและเขาใจภาษาไทยนอย
มากไมสามารถที่จะสื่อภาษาที่เขาใจ ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนและการเขาใจที่ไมตรงกันสราง
ปญหาระหวางรัฐกับประชาชนอยูเร่ือยมา ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร รูปญหานี้ดีทานจึงมีแนวคิดที่
จะแก  ปญหาเพื่อพัฒนาสังคมชาวไทยมสุลิมที่อยูในพืน้ที่แหงนี้ โดยการนําเสนอแนวคดิและแนว 
ทางปฏิบัติควบคูกันไป เพื่อปญหาเหลานีไ้ดหมดไปโดยเร็ว ทานไดจดัทําการวจิัยวธีิสอนภาษาไทย 
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วางโครงการประชาสัมพันธ โครงการอบรมเจาหนาที่ เปนตน จนไดรับผลสําเร็จที่ดีและไดรับการ
ชมเชยจากทานสัมพันธ  ทองสมัคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร วา “ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวดัยะลา ไดทํางานที่สําคัญตอประเทศชาติและประจักษแลววา การศึกษานอกโรงเรียน
นี้ ถาหากเขาใจและตั้งใจทํางานสามารถสนองนโยบายทางการศึกษาใหแกรัฐบาลอยาง
กวางขวางเปนหนทางหนึ่งในการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนทั้งที่
มีทุนทรัพยและที่อยูหางไกลได เปนการชวยลดชองวางทางการศกึษาไดเร็วกวาและประหยัด 
(บรรณาธิการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน จังหวดัยะลา, 2533 : 14) 
 เกี่ยวกับการจดัการใหการศกึษาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนนัน้ ปานตา  อับดุลกาเดรได
ใหขอมูลวา   

“ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่บริหารงานโดย ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไมไดให
การศึกษาวิชาสามัญอยางเดยีว หากแตมกีารบริการฝกทักษะทางอาชพีดวย เชนกลุมอุตสาหกรรม 
กลุมคหกรรม กลุมพาณชิยกรรม และกลุมเกษตรกรรม การจดัการศึกษาสายอาชีพของศนูย
การศึกษานอกโรงเรียนประสบผลสําเร็จอยางมาก จะเหน็ไดวาจากประชาชนในทองที่จังหวดัยะลา
และจังหวัดใกลเคียง ไดสมัครเขาเรียนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ และนกัศึกษาทีจ่บไปแลวสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพอิสระไดอยางแทจริง  ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัยะลายงัเปดบริการ
จนถึงทกุวันนี”้ (ปานตา  อับดุลกาเดร, สัมภาษณ : 12  ตุลาคม 2546) 
 
 3.3 ดานการเมอืงการปกครอง 
 นอกจากแนวคิดและบทบาทดานการศึกษาแลว ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไดสรางไว
เปนมรดกตกทอดใหกับพี่นองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต แลวทานยังมีแนวคิดและ
บทบาททางการเมืองการปกครอง เพื่อที่จะใหสังคมชาวไทยมุสลิมไดรับการพัฒนาอยางสันติวิธีบน
โลกนี้ตามวัฒนธรรมอิสลาม ทานจึงตัดสินใจลงสมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
จังหวดัยะลา แตไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมากเทาที่ควรเพราะคนสวนใหญ
เห็นวา ทานควรใหความสําคัญทางการศึกษามากกวาดานอื่นๆ (มานิต  จารงค (สัมภาษณ), 14 
ตุลาคม 2547) ดังจะเห็นไดจากการประชุมสมัชชาสากลวาดวยการศึกษาผูใหญไดกลาววา “การรู
หนังสือมิใชการอานออกเขียนไดเทานั้นหากหมายถึงการรูหนังสือกับการสรางพลังประชาธิปไตย 
การรูหนังสือกับความเสมอภาคอยางแทจริงระหวางบุรุษและสตร ี การรูหนงัสือกับการสงเสริม
สุขภาพอนามยั การรูหนังสือกับสิทธิมนุษยชนของผูตองหา การรูหนังสือกับการวัฒนธรรมของ
ธรรมชาติ” (บรรณาธิการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา, 2533 : 21) จากเหตุผลนี้ทานได
เสนอแนวคิดตอไปวา คนจาํนวนมากตองการรูหนังสือ ซ่ึงเปนเรื่องการศึกษาแท ๆ แตแทจริงการ
ไมรูหนังสือเปนปญหาทางสังคมตางหาก ดังนั้นในการรณรงค เพื่อการรูหนังสือจึงจาํเปนตองอาศยั
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มาตรการทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมและการศกึษาซึ่งตองอาศัยการระดมกาํลังทั้งมวลของ
สังคมจึงจะไดรับผลสําเร็จอยางแทจริง 
 ตอมาในป พ.ศ. 2540 ทานไดสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทํางานใน
ตําแหนงคณะกรรมาธิการสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานไดนําเสนอแนวคดิในเรื่อง ส.ส.ร. กับ
การจัดการซื้อเสียงวา “มิตหินึ่งที่อยากจะเสนอ คือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนัน้ เปนที่รูกันอยาง
กวางขวางวาไมไดเกิดระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูมีสิทธิใชเสียงโดยตรง แตจะซื้อผานผูมี
อํานาจหนาที่ตอผูมีสิทธิใชเสียง ในพื้นที่เดียวกันตกลง จํานวนคนอยางชัดเจนเพือ่จะไดถวงถาม
และใหโทษตามขอตกลงกันตอไป ซ่ึงเปนผูที่รูจํานวนผูมีสิทธิมีความผูกพันในชวีิตประจําวนั กับผู
มีสิทธิใชเสียงในเกือบทกุๆ ดาน กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบ ผูมีความรอบรู
ความเปนมาและความเปนไปในการปกครองทองถ่ิน มีกองทัพนายอําเภอ และปลัดอําเภอทั่ว
ประเทศคลุกคลีกันกับประชาชนอยางใกลชิดจะไมมีความรู ไมมีความคิดที่จะแกไขในเรื่องนี้กนั
เลยหรือ (ขาวสด มุมเสมาการศึกษา, 13 มกราคม 2540 หนา 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร : ชีวประวตัิแนวคิดและบทบาทในการพัฒนา
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้ ผูวจิัยมวีัตถุประสงคในการวจิยั ดังตอไปนี ้
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1. เพื่อศึกษาชวีประวัติของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและบทบาทของ ดร.โมหัมมัด  อัลดลุกาเดร  ในการพัฒนาสังคม

จังหวดั 
ชายแดนภาคใต 
 
ความสําคัญและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร : ชีวประวตัิแนวคิดและบทบาทในการพัฒนา
สังคม จังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้ ผูวจิัยคาดวาจะไดรับประโยชน ดังตอไปนี ้

1. รูเกี่ยวกับชวีประวัติของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
2. รูและเขาใจ แนวคิดและบทบาทของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ในการพัฒนาสงัคม

ชาว 
ไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 

3. เขาใจถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
4. เพิ่มประสบการณดานการวิจัย แกผูวิจัยและเปนขอมูลสําหรับผูสนใจที่จะศึกษา

คนควา 
เกี่ยวกับเรื่องนีใ้นโอกาสตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมและปญหาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต  
โดยสังเขป ทั้งทางดานภูมิศาสตร การศึกษา และการเมืองการปกครอง 

2. ศึกษาชีวประวตัิของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ซ่ึงรวมถึง ชีวิตในวยัเยาว ครอบครัว 
 การศึกษา และประสบการณการทํางาน การเขาสูสังคมและการเมือง บั้นปลายชีวติและผลงานตาง 
ๆ  

3. ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิและบทบาทของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ในการพัฒนาสงัคม
ชาว 

ไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
ขอตกลงเบื้องตน 
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อัล-กุรอานที่ใชในการอางอิง คือ พระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน พรอมคําแปลเปนภาษาไทย
ของ  

สมาคมนักเรยีนเกาอาหรบั  ตพีิมพเมือ่  ฮ.ศ.1419  ณ ศูนยกษัตริยฟะฮัดเพือ่การพิมพอัล-กุรอาน  นครมาดี
นะห  ประเทศซาอุดีอาราเบีย 
 แนวคดิและบทบาทในการพัฒนาสังคม ในที่นี้ผูวจิัยจะวิเคราะหเจาะลึกเนนดานการศึกษา
มากกวาดานอืน่ ๆ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 แนวคิด คือ อิทธิพล แนวความคิด มุมมองการอธิบายของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ที่
มีอิทธิพลตอการพัฒนาสังคมชาวไทยมุสลิมสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
 บทบาท คือ พฤติกรรม การปฏิบัติหนาที่ ผลงาน ของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ที่มีตอ
สังคมชาวไทยมุสลิมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
 พัฒนา คือ การนําแนวคิดและบทบาทมาใชในสังคมชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต มกีารเปลี่ยนแปลงทางดานวิธีการดําเนินชวีิตที่ดขีึ้นตามดรรสอง บทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
เพื่อสรางความสันติสุขและเจริญทั้งทางตอไป 
 สังคม คือ สังคมชาวไทยมสุลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันประกอบดวย จังหวดั
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแตชวงป พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน และคาํวา สังคม ในวิทยานิพนธเลม
นี้ หมายถึง สังคมที่รวมถึง การศึกษา และการเมืองการปกครอง ดวยเพราะการศึกษาและการเมอืง
การปกครองเปนองคประกอบของสังคม 
  จังหวดัชายแดนภาคใต คือ สามจังหวดัชายแดนเทานั้น คอื ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 


