
บทที่  4 
 

ชีวประวัติของ ดร. โมหมัมัด    อับดลุกาเดร 
 
1.ชีวิตในวัยเยาว 

1.1 กําเนิด 
ดร. โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนบุตรคนที่  1  จากจํานวนพี่นองทั้งหมด 4 คน1  ของ      

นายการเดร  อับดุลกาเดรกบันางแวแยนะ  อับดุลกาเดร (ภาพที่ 2  หนา 100 )  ทานเกดิเมือ่วนัที ่3  
เดือน มกราคม พ.ศ.2473 ที่บานยือแร หมูที่  3  ตําบล ยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี  (โมหัม
มัด อับดุลการเดร, 2531:18) ทานเกดิในครอบครัวนกัธุรกจิมสุลิมซึ่งบิดาของทานมีอาชพีคาขาย
ทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ สวนมารดาของทานก็ชวยงานคาขายอยูที่บานบางโอกาสก็
ติดตามคุณพอไปตางประเทศ  คือ มาเลเซียเปนครั้งคราว ดวยเหตุนี ้ดร. โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
นับวาเปนผูที่โชคดีคนหนึ่งทีเ่กิดมาในครอบครัวที่ทําอาชีพคาขายและฐานะทางการเงนิที่ดี
พอสมควร บิดาของทานนับวาเปนผูใชชีวิตที่มรีะบบและใหความสําคัญตอการเลี้ยงดูบตุรเปน
สําคัญ โดยเฉพาะบุตรชายคนแรกของทานคนนี ้   (แวมเีนาะ ตานิ่ง, สัมภาษณ ,20 สิงหาคม 2545) 
ทานมีการตระเตรียมเพื่อใหลูกหลานของตนเองไดรับความสําเร็จในชีวิต  

 
แผนภูมิแสดงครอบครัวอับดุลกาเดร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การไดรับการเลี้ยงด ู
ดวยเหตุที่ครอบครัวทําอาชีพคาขายและตองการขยายกิจการและตองสญัจรไปมาอยูเปน

ประจํา  เพื่อความสะดวกและเจริญกาวหนาในกจิการ การงาน ครอบครัวของทานจึง ตัดสินใจ ยาย
บานจากหมูบานยือแร ออกไปเปดรานที่ถนนสันติสุข ในเมืองปตตาน ี เมื่อกิจการคาขายเจริญขึ้นผู
                                                           

1 นองอีก 3 คน คือ  1.  แวยะปาร 2.  นาฟซะห  3.  อารีเฟน 

นายกาเดร นางแวแยนะ 

แวยะปาร นาฟซะห อารีเฟน โมหัมมัด 
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เปนบิดาตองออกไปคาขายในตางประเทศครั้งละหลาย ๆ วันจึงจําเปนตองขอตัวนางแวมีเนาะ ตา
นิ่ง2 ใหมาอยูทีบ่านชวยเล้ียงดูลูกๆ  และเฝาบานของทาน (แวมีเนาะ  ตานิ่ง)  ไดกลาววา 

 “ทานเปนเดก็ซนมาก ๆ แตมีความรับผิดชอบสูงตั้งแตอายุยังนอย เมื่อสมัยที่เรียนประถม
ทานตองการอะไรสักอยางทานจะพยายามจนได  พรอมพูดจามีไหวพริบและฉลาดมากในการ
เปนพี่เล้ียงใหกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไมตองยุงยากอะไรมาก เพราะทานเปนคนเจาระเบียบ
อยูแลว เพราะทานไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูเปนบดิาอยูเปนประจํา” (แวมีเนาะ ตานิ่ง 
(สัมภาษณ), 20 สิงหาคม 2545) 
 ชีวิตในวยัหนุมชอบแตงกายที่ออกเปนแฟชั่นรุนใหมอยูเสมอ  ชอบคบเพื่อนทุกระดับ เปน
คนที่ไมถือตัว มีเพื่อนฝูงมากมาย  ทานมีเพือ่นสนิทอยู 3 คน   

1. อดุลย  ภูมณิรงค  (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัยะลา) 
2. มานิต  จารงค  (อดีตศึกษานิเทศกเขตการศกึษา 2 ยะลา) 
3. เจะมามะ ยะโกะ  (เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธศูนยการศึกษานอก

โรงเรียน จังหวัดยะลา)  (เจะมามะ  ยะโกะ (สัมภาษณ), 12 กรกฎาคม 2546) 
 

1.3 ชีวิตครอบครัว 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดแตงงานกบันางสาวอารียา  ภูมิลําเนาจากกรุงเทพมหานคร  
ทั้งสองมีบุตรดวยกัน 3 คน3  และตอมาไดแตงานกับนางสาวแวซง  ภูมิลําเนาจากนราธิวาสเปนคนที่
สองอยูกินจนไดลูก 2 คน4  (อารีเฟน  อับดุลกาเดร,(สัมภาษณ) 10 มกราคม 2547)  และไดอยูกันจน
เสียชีวิต 
แผนภูมิแสดงครอบครัว ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
 
 
 
 
 
 
                                                           

2 ลูกพี่ลูกนองของมารดา 
3 ลูก 3 คน 1.  ปานตา   อับดุลกาเดร 
   2.  อรัญญา  อับดุลกาเดร 
 3.  สกุณา  อับดุลกาเดร 
4 ลูก 2 คน  1. เสียชวีิตตั้งแตแรกเกิด 
    2. อันดือรา  (เสียชีวิต  2539) 

นางอารียา นางแวซง 

อรัญญา สกุณา เสียชีวิตแรกเกิด ปานตา 

นายโมหัมมดั 

อันดือรา 
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2.   การศึกษาและประสบการณ 
 2.1  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดรับการศึกษาครั้งแรกที่บานของตนเอง  ซ่ึงบิดาเปนครูคน
แรกที่สอนวิชาอัลกุรอาน ตั้งแตทานอายปุระมาณ 4 ขวบ  ดังนั้นทําใหทานมีพื้นฐานใน     การ
สะกดและอานภาษาตาง ๆ ไดดี โดยเฉพาะภาษาอาหรับและอังกฤษหลังจากบิดาไดสงทาน     เขา
เรียนประถมศึกษาใกลบาน คือโรงเรียนบริรักษบํารุงราษฎร  ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวดั
ปตตานี และจบประถมศึกษาที่นั่น (ภาพที่ 3  หนา  101 ) 
 

2.2 การศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ดวยเหตุที่ผูเปนบิดาเปนผูที่มีความรูดานศาสนามากคนหนึ่งจนบางครั้งตองนําละหมาด(โตะอี
หม่ํา) ใหชุมชนในหมูบานเพราะทานสามารถอานคัมภีรอัลกุรอานไดดีคนหนึ่งจึงมีความตองการ
ใหบุตรมีความรูทางศาสนาเปนพื้นฐาน  จึงไดตัดสินใจสงบุตรของทานไปศึกษาตอที่ปอเนาะกรือ
เซะเปนเวลา 3 ป คือ ชวงระหวางป  พ.ศ.  2486-2489  คุณมานิต จารงคไดใหขอม ูลวา “ครอบครัว
อับดุลกาเดรมบีุตรทั้งหมด 4 คน  ผูเปนบิดาตองการใหลูกๆ ไดใชชีวติและเรียนรูวชิาที่หลากหลาย 
ดังนั้นลูกคนที ่1 คือ โมหัมมัด ทานไดสงเสริมใหเรียนศาสนา คนที่ 2 คือแวยะปาร ทานไดใหเรียน
ภาษาจนี สวนคนที่ 3 คอืนาฟซะห ใหเรียนวิชาเกี่ยวกับอาหาร และคนสุดทองคือ อารีเฟน 
สนับสนุนและสงเสริมใหเรียนภาควิชาสามัญในเมืองไทย และทุกคนสามารถประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาที่ไดรํ่าเรียนมาจนสําเร็จ (มานิต  จารงค.สัมภาษณ, 25  มิถุนายน 2546)  สวนบรรดาโตะ
ครู  คณาจารยที่ทานร่ําเรียนมานั้นมีหลายคน ดังที่หะยยีโูซะ  ปอการอไดใหขอมูลวา  
 “บรมครูคนแรกของทานคือ  บิดาของทานเองและที่ปอเนาะกรือเซะคอื หะยีมง  สวนที่
ปอเนาะบานา คือหะยีมุสตอฟา  บินหะยวีนันาวนั  และมีอีกหลาย ๆ ทานในชวงทีท่านไปศึกษาตอ
ที่รัฐกลันตัน  ในประเทศมาเลเซีย”  (หะยียโูซะ  ปอการอ .สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2548)  สวนลูก
ศิษยก็มีมากมายเชนกนั  ดั่งทีคุ่ณมานิตย  จารงไดใหขอมูล วา 
 “บรรดาลูกศิษยของโมหัดมดั  อับดุลกาเดรนั้นมีหลายรอยพันคน  แตที่เดน ๆ มีนายยูโซะ  
ชาเรฟ  ผูจัดรายการวิทยุ 912 กรป.กลาง  จังหวดันราธิวาส  นายอัหมดั   ชาเรฟ  อดีตผูจัดรายการ
วิทยุ วปท.16 ยะลา นายมาหะมะ  ดือเระ  ครูใหญโรงเรียนพัฒนาวิทยา  ยะลา”  (คุณมานิต  จารงค.
สัมภาษณ, 25 กรกฎาคม 2546 ) 
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2.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 บิดาของทานยงัไมลดละที่จะให ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร  ซ่ึงเปนบตุรสุดที่รักของทาน
ไดมีการศึกษาสูงๆ หลากหลายดวยภาษา จึงสงไปศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนภาษาอาหรับ ยา
แมะมัรเบา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (ภาพที่ 4 หนา 102) จากความที่เปนคนเกงและมีความมัน่ใจ
สูง กอปรกับผูเปนบิดาไดซ้ือรถจักรยานยนต (ชอบเปอร) (ภาพที่ 5 หนา 103) ทําใหทานเริ่มเทีย่ว
ไปในรอบเมืองอยูเร่ือย ถึงกบัถูกสั่งพักการเรียนกลางคัน  ความทราบถึงบิดาก็เลยไดยายใหไปเรียนที่
โรงเรียนภาษาอังกฤษ อิสลาหสคูล (Islah school)  จนจบระดับไฮสคูลที่นั้น  (ภาพที่ 6 หนา 104)  
 เมื่อทานถูกยายไปเรียนที่โรงเรียนใหมทาํใหทานเริ่มคิดใหมทําใหมโดยการมุงมั่น สนใจ
ตอการเรียนมากขึ้นเปนลําดับ  ทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมทานจะเขารวมเสมอจนเปนที่รัก
ใครของ ครูบาอาจารยและผูบริหารพรอมทั้งเพื่อนฝูงในโรงเรียนดวยกนั 
 เมื่อคร้ังที่โรงเรียนไดมกีิจกรรมลูกเสือทานไดสมัครเขารวมกิจกรรมทกุครั้งและไดทุมเททั้ง
กายและใจในกิจกรรมของลูกเสือทุกอยางจนไดรับการแตงตั้งใหเปนหวัหนาลูกเสือ  (Patrol Leader 
12th Group Kota Bharu)  และไดเปนตวัแทนเขาประชุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1  ที่กัวลาลัมเปอร  เมื่อป พ.ศ. 
2494  (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2531: 4) (ภาพที่ 7 หนา 105) 
 และในปเดยีวกนัทานสอบเขาอบรมประกาศนียบัตรวิชากาชาดสากลจนสําเร็จเมื่อวันที ่  24  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2494  (ภาพที่ 8 หนา 106) ตลอดระยะเวลาที่ทานอยูในโรงเรียนนัน้สิ่งที่ทานชอบ
มากคือ การเลนกีฬาฟุตบอล และกีฬารักบี้  เพราะกีฬาทั้งสองประเภทนี้ฝกใหทานเปน     
ผูรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและของสวนรวมทํางานเปนทีม มกีารวางแผนทาํงานเปนระบบ 
ฝกใหมีความอดทนสูง  รูจักการใหอภัย  รูแพ รูชนะ มนี้าํใจเปนนักกีฬา  (ภาพรูปที่ 9 หนา 107) 
 หลังจากนัน้บดิาของทานมีความตองการใหทานมีความรูทางดานภาษาไทยจึงไดเชญิเรียก
กลับ มาเมืองไทยแลวสงไปเรียนตอที่กรุงเทพมหานคร  ที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญช ี  เพื่อจะไดมี
ความรูในดานการทําธุรกิจคาขายบาง  (อารีเฟน  อับดุลกาเดร,สัมภาษณ 12 กราฎาคม 2546)  ดวย
ความที่มีความคลองตัวในเรือ่งของภาษาและประสบการณจนไดรับอนปุริญญาทางพณิชยศาสตร
และการบัญชี เมื่อป พ.ศ. 2497  (ภาพที่  10 หนา 108 ) 
 

2.4 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาในระดับอุดมศกึษา ดร.โมหัมมัด  อัลดุลกาเดร  นั้นสวนมากทานจะเรยีนและ
ทํางานหาประสบการณควบคูอยูตลอดจนถึงระดับปริญญาเอก เพราะทานถือวาการเรียน การหา
ประสบการณตรงโดยการปฏิบัติ  ฝกวิธีทํางานนั้นสําคญั  ดังนั้น  ทานจึงสมัครเปนลูกจางประจาํที่
กรมวิชาการในชวงที่กําลังเรียนพานิชยการบัญชีที่กรุงเทพฯ รับหนาที่เปนผูแปลและเรียบเรยีง
แบบเรียนสําหรับ  4  จังหวดัชายแดนภาคใต (ภาพที่ 11 หนา 109 )  ทําใหทานไดรูจกัผูหลักผูใหญ
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ในกรมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเปนอยางมาก  ทานไดใชเวลาทาํงานที่กรุงเทพฯ  
ประมาณ 5 ปเศษ ไดกลับสมัครงานที่ปตตานี  บรรจุเปนขาราชการวิชาสามัญในตําแหนงผูชวย
หัวหนา การศกึษาประชาชนจังหวดัปตตานีเมื่อวันที2่ กมุภาพันธ  พ.ศ.  2502  (โมหัมมัด อับดุลกา
เดร,  2531:8) (ภาพที่  12 หนา 110 ) 
 ในชวงที่ทานทํางานเปนผูชวยฯ  ที่ปตตานีนั้นทานมีโอกาสไดรับเลือกใหไปเรียน
วิชาการประชาสัมพันธหลักสูตร “ฝายอํานวยการ”รุนที่ 4 ณ โรงเรียนกรมประชาสัมพันธ  สํานัก
นายกรัฐมนตร ี  หลังจากนัน้ก็ไดรับเลือกเปนลามในการสัมมนากํานัน  4  จังหวดัภาคใต  และ ในป  
พ.ศ.  2505  ไดรับเลือกเปนผูแทนของกรมประชาสงเคราะห  กระทรวงมหาดไทย  เพื่อไปดแูล
ประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย  ณ นครมกักะฮฺ  ประเทศซาอุดีอาราเบีย     ทานกเ็ลย
ถือโอกาสประกอบพิธีฮัจยไปดวยพรอม ๆ กัน (ภาพที ่ 13 หนา 111 ) และในปเดยีวกันทานไดไป
ศึกษาดูงานที่กรุงไคโร  ประเทศอียิปต(ภาพที่ 14 หนา 112 ) กลับมาก็ไปดงูานตอที่ประเทศ
ฟลิปปนส(ภาพที่15 หนา 113 )และตอมาทางรัฐบาลไดคัดเลือกใหเปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ไปประชุมสัมมนาปฏิบัติการที่ประเทศอินโดนีเซีย  (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร  2531: 9-13) (ภาพ
ที่  16 หนา 114 ) 
 อารีเฟน  อับดุลกาเดร ไดใหขอมูลวา  จากการที่ทานเปนผูปฏิบัติหนาที่ที่ดีตอประเทศชาติ
และมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องทางกระทรวงศึกษาธิการไดยายทานไปเปนหัวหนาหนวยการศึกษา
ประชาชนของจังหวัดยะลา เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2506  คร้ังหนึ่งในชวงทานทํางานเปนลาม
ใหกับชาวอเมริกันคนหนึ่ง  ทานพอใจกับการใชภาษาองักฤษของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  จึง
ชวยหาทุนไดไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมรกิา  ในสาขาทางการศึกษาผูใหญ  โดยมูลนิธิอาเซียเปนผูใหทนุ  จน
สําเร็จการศกึษาถึงระดับปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัย  ฟลอริดาสเตท  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ภาพ
ที่ 17 หนา 115) 
 หลังจากที่ทานจบการศึกษาในระดับปริญญาโททานไดกลับมาทํางานตอที่จังหวัดยะลา  
จนกระทั้งในป พ.ศ. 2517  ทานไดรับทนุไปศึกษาตอในระดบัปริญญาเอกที่มหาวทิยาลัยฟลอริดาส
เตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  พรอมๆ กันนั้นทานไดพยายามผลักดันและใหการสนับสนุนเพื่อนๆ ที่
มีผลงานทางศึกษาผูใหญไปศึกษาดวยกันถึง 3 คน ระหวางที่ศึกษาอยู ทานไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูชวยผูอํานวย การฝายบริหารของคณะศึกษาศาสตรและไดรับเชิญเปนสมาชิกสมาคมนัก
การศึกษาเกียรตินิยมแหงสหรัฐอเมริกา  (Kapadelta Pi)  ไดรับปริญญาเอก  Doctor of Philosophy 
in Program  Design and Management of  Post  Secondary  Education with emphasis on the issues 
of Adult Non-Formal  Education)  (การวางรูปแบบและการบริหารการศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษา
รวมทั้งการศึกษาผูใหญดวย) (โมหัมมัด อับดุลกาเดร,  2531:18) (ภาพที ่18 หนา 116) 
 

2.5 ชีวิตการทํางาน 
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2.5.1 การเปนศึกษานิเทศก 
 จากจุดนี้ทานไดเร่ิมมีการเตรยีมพื้นฐานสําคัญทางดานวชิาการ คือ 1.ไดจดัการสํารวจ
สภาพการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียนทั่ว ๆ ไปในเขตการศึกษา 2  2. จดัทําการวจิัยวธีิ
สอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับสภาพประชาชนในพื้นที่เขตศึกษา 2  และ 3.วางโครงการ
ประชาสัมพันธ  (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 99)  (ภาพที่  19 หนา 117) 
 หลังจากที่ไดรับขอมูลจากสํารวจและวิจยัแลวทานศึกษานิเทศกฝายการศึกษาผูใหญเขต
ศึกษา 2  ไดวางโครงการเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้ (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 102) 
 1. โครงการประชาสัมพันธ 
 เพื่อสรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดีตองานการศกึษาผูใหญแกบุคคลในสถาบนัแก
สถาบันอื่น ๆ แกประชาชนที่เกี่ยวของ แกผูบังคับบัญชาและหนวยงาน และแกประชาชนทั่วไป ได
ออกอากาศเผยแพรทางวิทยุ ททบ.5 ปตตานี ปชส.ยะลา โทรทัศนชอง 10 หาดใหญ ไดริเร่ิมสอน
ภาษาไทยทางวิทยุ กรป.กลาง จังหวัดนราธิวาส จัดพมิพเอกสารผับแจกในเขตศกึษา 2 โดยทํา
ตอเนื่องตลอดมา  
 2. โครงการผลิตเอกสารวิชาการการศึกษาผูใหญ 
 ไดแปลเอกสารวิชาการศึกษาผูใหญเผยแพร แกผูเขารับการอบรม ผูบริหารการศกึษาผูใหญ 
พิมพ ตํารา  และคูมือการดําเนินงานการศึกษาผูใหญ แจกจายในเขตศึกษา 2 และสถาบันวิชาการทั่ว
ประเทศดวย 
 3. โครงการอบรมเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 
 จัดอบรมเจาหนาที่การศึกษาประชาชน อบรมศึกษาธิการอําเภอ ศึกษานเิทศก ฝายการศึกษา
ผูใหญ ในเขตศึกษา 2 ประชุมอบรมครูอาชีวะ  ศกึษาผูใหญ ประจําทีแ่ละเคลื่อนที่ อบรมครู ศึกษา
ผูใหญสายสามัญระดับตาง ๆ 
 4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูใหญสาธิตและวิจัยวิธีสอน 
 โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนนุจาก มูลนิธิอาเชยี เร่ิมดําเนนิงานในป พ.ศ. 2514 เพื่อทดลอง
การศึกษาผูใหญขั้นสืบเนื่องโดยใชวิธีสอนใหรูจักการเรียนแบบคนควาและการทํางานเปน
ทีมของนักศึกษา เรียกวา (Demon striation center)และทําการวิจัยวิธีสอนภาษาไทยแกผูทีพู่ด
ภาษาไทยไมได 
 ตลอดระยะเวลาที่ไดทํางานในตําแหนงศกึษานิเทศกเขต 2 ฝายการศกึษานอกโรงเรียน ไดมี
การพัฒนาเปนลําดับและมผีลนําไปสูความสําเร็จที่นาพอใจอยางมาก 
 งานออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผูใหญสายสามัญนอกศูนยฯ และโรงเรียนราษฎรสอนศาสนา
อิสลามที่ใชหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
 การตรวจเยี่ยมนั้นเปนสิ่งจําเปนเห็นเพื่อประสานและเสริมสรางความเขาใจตรงกัน ในดาน
การงานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักศึกษา งานจัดโปรแกรมการเรียน เทคนิคการสอน 
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อุปกรณ ของครู และการประเมินผล สํารวจการออกกลางคันของนักศึกษา ตลอดจนแผนก
ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมในแตละเทอม ซ่ึงงานเหลานั้นตองทําดวยอุดมการณจึงจะ
ไดผลเพราะตองออกนอกพื้นที่ปาเขาลําเนาไพรจึงสําเร็จ 
 งานเรงรัดการจัดกลุมสนใจ ดานอาชีพ วัฒนธรรม และสันทนาการ เปนงานที่ทาทาย เพื่อ
เปนกําลังใจแกวิทยากรที่สอนและผูเรียนโดยทั่วกัน 
 งานติดตาม ทดสอบผูเรียนพูดภาษาไทยทางวิทยุความสําเร็จที่ไดกลาวมาเปนความสําเร็จ
ของทุกคนที่เกี่ยวของ รวมมือรวมใจพัฒนาระบบการศึกษาที่เขตการศึกษา 2 รับผิดชอบรวมกับ
บรรดาโตะครู ครูบาอาจารย ผูบริหาร และเจาหนาที่การศึกษาทุกระดับ 
 ในชวงที่ครู โมหัมมัด  อับดุลกาเดร รับหนาที่เปนศึกษานิเทศกอยูนั้นทานพยายามใช
ความรูความสามารถ และพยายามใชความคิดเทาที่มีอยูเพื่อสานตองานของ ดร.แปลก ศิลปกรรม
พิเศษ  ซ่ึงเปนผูอํานวยการเขตในสมัยนั้นพอสรุปไดดังนี้ 
 1. เสริมสรางงานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหมีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ใน
ดานการบริหารในดานการเรียนการสอน และการกลับไปพัฒนาพื้นที่ใหเจริญ เปนการแบงเบาภาระ
ของรัฐในการจัดการศึกษา และการสนองตอบความตองการของประชาชนที่แทจริงดวย 
 2. ทานพยายามแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องกิจกรรมในดาน วัฒนธรรมในโรงเรียน ได
พิธีไหวครู  การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พิธีถวายบังคมกําหนดรูปแบบที่เปนรูปธรรมในการ
ปฏิบัติระหวางนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเชิญผูรู
ผูเกี่ยวของมาปรึกษาหารือ และรวมกันตัดสินใจ โดยไมปลอยอยางไรความรับผิดชอบ 
 3. ทานพยายามคนควาวิธีการใหม ๆ ในการสอนภาษาและพบวา ผูที่สามารถใชสองภาษา
ไดภายในอายุ 13 ปนั้นมีความสามารถในการปรับตัวเองและในการแกปญหาดีกวาคนรูเพียงภาษา
เดียว 
 4. ทานไดพยายามเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคต เชน ชางตดัผม  ชางตัดเสื้อ  ชางไฟฟา และภาคเกษตรกรรมดวย 
 

2.5.2 การเปนหัวหนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
 งานการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต มีการขยายงานและพัฒนาระบบการบริหารใหม 
คือ เมื่อกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2519 กระทรวงศกึษาธิการ ไดมกีารประกาศตัง้ศูนยการศกึษา
ประชาชนจังหวัดยะลาขึ้น ตอมาประมาณป พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งใหนายโมหัมมัด  
อับดุลกาเดร ไปรักษาการตาํแหนง หวัหนาศูนยการศึกษาประชาชนจงัหวัดยะลา (โมหัมมัด อับดลุ
กาเดร 2530:105) (ภาพที่  20 หนา 118) 
 นับเปนปรากฏการณอันยิ่งใหญอีกครั้งหนึง่ของชีวิต นายโมหัมมดั อับดุลกาเดร สืบเนื่อง
มา จากทานเปนผูที่ไดแสดงใหเห็นถึงความมุมานะ ความใฝฝนและตั้งใจจริง ในหนาที่ที่รับผิดชอบ
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ตลอดระยะเวลา 7 ป ที่ทานไดปฏิบัติในตําแหนงศกึษานิเทศก ทานไดทําใหระบบการศึกษาในเขต
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ สรางความกาวหนาทางการศึกษามากมาย ทําใหบุคคลไดรับการ
อบรม ฝกทักษะการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยกระดบัครูผูสอน ทานไดใหความสําคัญและหา
แนวคดิที่เหมาะสมกับสถานการณมีการวางกฎระเบยีบตาง ๆ เชน โครงการตาง ๆ ตามที่ไดกลาว
มาแลว 
 หลังจากที่ทานไดบริหารได 2 ปเศษ ๆ ทางกรมสามัญศึกษา ไดมีการเปลี่ยนแปลงชือ่และ
สังกัดของหนวยงานนี้ขึ้น กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวตัฉิบับ 213 มาตรา 8 (5) ไดประกาศจดัตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนกบั
กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ขึ้น ศูนยการศึกษาประชาชนจังหวัดยะลา ไดเปลี่ยนชื่อ และสังกดั
เปนชื่อ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศกึษาธิการ 
 ภารกิจหลักของงานการศึกษาคือการจัดการเรียนการสอนแกประชาชนนอกโรงเรียนใหมี
ความรู   ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพ  และรูขอมูลขาวสารมากขึ้นเพื่อเพิ่มเกยีรตใินสังคม  เพิ่ม
รายได  เพิม่ประสิทธิภาพในการตดัสินใจแกตนเองและผูที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกวา  การสรางฐานะและประสบการณ  การเรียนรูอยางมรีะบบและ
ตอเนื่องเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยนอกโรงเรียนใหเปนผูผลิตที่ดีของสังคม  (ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน มปป. : 74) 
 
งานที่ทานไดกระทําไปนั้นพอสรุปไดดังนี ้
 วิจัยเทคนิคการสอนภาษาไทย แกชาวไทยมุสลิมที่พูดภาษาไทยไมได เพื่อใหเรียบงาย และ
ไดผลดีซ่ึงสามารถนําไปใชทัง้ 4 จังหวดัภาคใต  
 สํารวจความตองการและจดัทําแบบเรียนพเิศษสําหรับนกัศึกษาผูใหญเบด็เสร็จ โดยใช
อักษร ไทยเขยีนคํายาวีสําหรับบทนํา ทําแบบฝกหัดภาษาไทย แบบฝกหัดเลขแบบบูรณาการ และ
จัดทําคูมือ การสอนกระบวนการ “คิดเปน” อยางไดผล (ภาพที่  21 หนา 119) 
 ริเร่ิมการสอนพูดภาษาไทยทางวิทยุ ดวยการสํารวจความตองการจัดทาํหลักสูตร ใชเทคนิค
การมีสวนรวมและกระบวนการ “คิดเปน” ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ประสบผลสําเร็จสูงสุด มีผูฟงรายการ
จากการสํารวจป 2525 คือ 550,000 คน คลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ออกอากาศ 3 สถานี คือ ปชส. ยะลา, 
กรป. 912 นราธิวาส  และททบ. 5 ปตตาน ี(ภาพที่  22 หนา 120) 
 ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวดัยะลา เปนศูนยฯตวัอยางทางวิชาการ และการบริการที่
เติบโตเร็ว บริหารไดอยางกวางขวาง มีรายไดเปนเงินบํารุงการศึกษาปละ 600,000 บาท ตั้งแตป 
2524 
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 เร่ิมใชกระบวนการคิดเปน ในการสอนวชิาชีพ ตั้งแตป 2544 ชวยใหนักศึกษาเหน็ชองทาง 
ประกอบอาชพีชัดขึ้นมาก เปนศูนยที่มนีักศึกษาสมัครเขาเรียนวิชาชีพมากที่สุด (ภาพที่  23 หนา 
121) 
 คิดคนและจัดทําแบบฟอรมการติดตามผลการศึกษานอกโรงเรียน (Mentoring Tools) ทุก
รูปแบบ เพื่อปองกันการบริการผี (การจัดหลอกเพื่อเบิกเงนิ) 
 คิดขั้นตอนสําคัญในการควบคุมการหยดุกลางคัน (Drop out) 
 เปนแบบอยางในการยกฐานะแกศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดภาคใต ใน
ภาคใตทั้งหมดและทัว่ประเทศ (ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน จ.ยะลา, 2533: 41) 
 การบริหารการจัดการศึกษานอกระบบนอกโรงเรียนนัน้ นับเปนการบริหารที่ยากลําบาก
มาก ซ่ึงตองรับรู สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สําคัญ และมีอิทธิพลตอความสะดวก และไมสะดวกของ
แตละพื้นที่ ทีไ่มเหมือนกัน เชน สภาพทางภูมิศาสตร สภาพสังคม สภาพทางจิตวทิยา สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสภาพที่ตองใชวิธีการพเิศษ แตดวยการที่ทานเคยมีประสบการณในดานนี้มากจึง
สามารถฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นได อาศยัที่ตองคิดคนหลักการและมวีธีิการที่เชื่อถือไดและเหมาะสม 
เพื่อใหการจัดประสบการณการเรียนรู (การเรียนการสอน) แกประชาชนในพืน้ทีไ่ดรับมอบหมาย 
และไดรับการยอมรับและลดความยากลบากในการเรียนการสอน ภาษาที่สอนหรอืภาษาไทยเปน
ภาษาของชนกลุมใหญของประเทศ และทานไดกลาวอีกวา การจัดการศึกษานอกโรงเรียนนัน้
แตกตางกับการจัดการศึกษาในระบบมาก คือ  

1. ผูใหญจะไมดิน้รนเลาเรียนในโครงการการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียนใด 
จนกวาเขาจะเขาใจประโยชนที่เขาจะไดจากโครงการนั้น ๆ เขาจึงจะเสียสละเงนิที่เขาหามาดวย
ความเหนื่อยยาก และเสียเวลาที่เขาจะพักผอนมาเรียน มาใชจายในการเรียนการสอนของเขา ดังนั้น
ผูจัดการศึกษานอกโรงเรียนจึงตองมีความสามารถในการบอกกลาว การแนะนํา การหาผูเรียน จน
เขาตดัสินใจเขาเรียนดวยความเขาใจและสมัครใจ 

2. เมื่อผูใหญเขามาเรียนแลว ถาการสอนไมด ีไมสนุก ไมเห็นผล ผูใหญจะหยุดทนัที และ
จะ 

ไมมาเรียนอกี โดยอางวา ไมวาง ไมสบาย ไมสะดวก ฯลฯ ดังนัน้ผูสอนการศึกษาผูใหญที่ดี ตองเขา
วิทยาการศึกษาผูใหญ สามารถทําใหผูเรียน อุนใจ มัน่ใจ และไดความรูจริง จึงจะเรยีนจบหลักสูตร 

3. ความลาชาใด ๆ ในการบริหารดานการเงิน ดานหลักฐาน ฯลฯ จะทําใหผูเกี่ยวของ
ทอถอย  

ความรวดเร็ว ความถูกตองในดานการเงิน ดานธุรการ การเสนอสนองการจัดการตาง ๆ จะชวยให
ผูเกี่ยวของมกีาํลังใจ ดานหลักฐาน เชน ประกาศนยีบัตรตองถูกตองและตรงเวลาการที่จะใหงาน
รวดเร็วถูกตอง ในขณะที่มีงานมากเกนิกําลังคนอยูแลวนั้น จะตองมีผูเสียสละ ตรากตรําตองทํางาน
เต็มความสามารถในเวลาและนอกเวลาบาง ในศูนยและนอกศูนยดวยในพื้นที่ที่มีงานการศึกษานอก
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โรงเรียนทั้งจังหวัด ตองกลาตองเสี่ยงอันตรายในเวลาค่ํามืดบาง ฯลฯ  งานการศึกษานอกโรงเรียนจึง
จะสําเร็จ (ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา, ม.ป.ป) 
 
 
 
 ในชวงที ่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร บริหารอยูสามารถที่จะเห็นงานเดนๆ อยูหลายงาน 
ผูวิจัยจะยกตวัอยางในทีน่ี้ มี 2 ตัวอยาง 
 1. งานโสตทัศนศึกษา เปนงานที่จะตองใชอุปกรณ และใชเปน เชน เครื่องขยายเสียง เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพสไลด พรอมรถยนต เพื่อออกไปประชาสัมพันธ
บอกกลาว บริการการศึกษาผูใหญที่จะเปดหรือเปดแลวเพื่อแนะแนว ช้ีใหเห็นประโยชนของ
โครงการตาง ๆ ตลอดจนการใชเปนสื่อการสอน การถายทอดความรูเร่ืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย การสาธารณสุข การเกษตร เปนตน แกประชาชนในเมืองและในชนบท ภารกิจที่
สําคัญของงานการศึกษาผูใหญ คือ การจัดหาผูใหญเขาเรียน การรูจกัใชวิธีจดัหาผูเขาเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ถือวาเปนความสําเร็จเบื้องตน เพราะโดยปรกติแลว ผูใหญจะไมดิน้รนเขาเรียนใน
โครงการศึกษาผูใหญ ดังนั้นเครื่องมืออุปกรณที่ไดกลาวมานั้นถือวามีสวนชวยในจัดหา
ประชาสัมพันธใหผูเรียนมีความอยากเรียนมากขึ้น (ภาพที่  24 หนา 122) 
 ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนยะลา ภายใตการบริหารของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
เชื่อมั่นในงานโสตทัศนศึกษาตอการประชาสัมพันธ การแนะแนวและการใชเปนสื่อภาษาที่ดี จึงได
จัดสรรอุปกรณ กําลังคน และเตรียมการดานเนื้อหาโดยกําหนดหัวขอ เทคนิคการใชเสียง กําหนด
พื้นที่ในแตละหมวดอยางชัดเจน ตลอดจนการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
งานโสตทัศนศึกษา จึงเกิดผลเปนที่ประจกัษ นับตั้งแต ป พ.ศ. 2521 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวดัยะลา มีนักศึกษามากขึ้นเปนลําดบั (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา, ม.ป.ป.) 
 2. งานเทคนิคการสอน โดยธรรมชาติแลวนกัศกึษาผูใหญนั้นสวนใหญจะมกีารหยดุ
กลางคัน คือ จํานวนทีเ่ขากับจํานวนทีจ่บไมเทากนั การคงนักศกึษาหรือการปองกันไมใหหยุด
กลางคันนั้น ทานใชเทคนิคอยูหลายประการ เชน ตองจัดบรรยากาศที่นาเรียน นาศึกษา จัด
ส่ิงแวดลอมอยางทั่วถึง และการที่จะใหนกัศึกษามีสวนรวมอยางทัว่ถึงนั้นตองเปนการเรียนที่เปน
คณะ (Team Learning) แบงนักเรียนเปนกลุม โดยเนนกระบวนการ “คิดเปน” สวนจะใหเกดิความ
มั่นใจในความรูเห็นชองทางทํามาหากิน ควรเนนการแขงขันทักษะ ทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ เชน 
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใหเกิดความถนัด ความประณีต ความมัน่ใจ 
ในการที่จะประกอบอาชีพในชีวิตประจําวนั (ภาพที่  25 หนา 123) 
 อีกโครงการหนึ่งที่ ดร.โมหมัมัด  อัลดุลกาเดร  ไดพยายามวางกรอบรูปแบบจนสาํเร็จใน
เวลาที่รวดเรว็ คือ โครงการการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน เปนโครงการพัฒนาคนแบบ
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เบ็ดเสร็จของโครงการศึกษานอกโรงเรียนที่มุงชวยคนที่อานหนังสือไมออกเขียนไมไดในชนบท 
และในพื้นที่ทกุคนใหคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เปนการศึกษาแนวใหม ใหผูเรียนไดแนว
การพัฒนาอาชพี พัฒนาความคิดในหนาทีพ่ลเมืองดี พฒันาความสามัคคี รวมไปถึงการอานออก
เขียนได อันเปนเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน โครงการครูเบ็ดเสร็จนี้ในการ
ทดลองใชทฤษฎีศึกษาผูใหญใหเกดิผล และเผยแพรออกไปอยางกวางขวางทั้งในและนอกประเทศ 
ดังที่ “ซูม” ไดเขียนลงในไทยรัฐ ฉบับวนัที่ 24 กรกฎาคม 2524 วา “โครงการหนึ่งที่ดังมากและดัง
ถึงระดับนานาชาติดวย คือ โครงการครูเบ็ดเสร็จของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา” 
โครงการของ   ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ผูอํานวยการโครงการซึ่งเปนคนไทยเหมือนคุณ
เหมือนผม 
 นอกจากนั้นมโีครงการใหมสําหรับชาวไทยโดยเฉพาะผูที่อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
นอยนกัที่จะไดมีการประชุมสัมมนาดวยความพยายามของ ดร.โมหัมมัด  อักดุลกาเดร จัดใหมีการ
อบรมครูสอนผูใหญสายสามัญ ระดับ 3, 4 และ 5 โดยใชสูตร M 44 วิธีการอบรมสูตร M 44 นี้
จะตอง 

1. เนนการวางตัววัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สัมพันธกับสภาพปญหา และสาเหตขุอง
ปญหา 

2. เนนหนักสวนผสมของ ความรู และคนควา แทนการบรรยาย ใหมีการสาธิต และฝก
ทักษะอยางทัว่ถึง และใหมกีารอภิปราย เพือ่เปดโอกาสใหมีสวนรวม และใหเกิดทัศนคติ 

3. เปนกิจกรรมมนุษยสัมพนัธ 
4. เปนการพึ่งตนเอง 
5. เนนการเตรยีมงาน 

 ผลการประชุมอบรมสูตร M.44 จากการประเมินในรูปแบบของการแสดงความรูสึกของแต
ละคนดังตอไปนี้ 
 อาจารยจําลอง ศรีเลขา อาจารยใหญในโรงเรียนประจาํจังหวัด นราธิวาส ครูใหญโรงเรียน
ผูใหญ นราธวิาส เฉลี่ยอายุพวกเราที่มาประชุมนี้ 40 ป บวกกับอายุของผมอีก 50 เทากับผมมี
ประสบการณ 90 ป ทั้ง ๆ ที่อายุจริงของผมเพียง 57 ป การประชุมครั้งนี้ความคิดเห็นไมไดผูกขาด
โดยวิทยากรฝายเดยีว เพราะสมาชิกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน ถาหากวิทยากรเปนผูใหญฝายเดียว คง
จะเบื่อและซ้ํา ๆ กัน และอาจมีทัศนคติทีไ่มดี ความผิดพลาดเกา ๆ คือ การใหวิชาอยางเดยีวไมฝก
ความคิด   การประชุมอบรมแบบนี้อิสระสบายใจมกีจิกรรมมากหมาย และกิจกรรมแทรกดีมาก 
อาจารยอาทรมีเกมสดีๆ อาจารยโมหัมมดั เขาใจประนีประนอม กรมการอื่น ๆ เปนกันเอง 
ขอขอบคุณอาจารยสมจิตร ผมไดความฉลาดมากขึ้น 
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 คุณชุมพล  แกวตาทิพย  ครูโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ยะลา ครูโรงเรียนผูใหญอําเภอเมือง 
จังหวดัยะลา 
 …ผมไมเคยคดิวาวิธีที่ดีจะทาํได เชนผูเขาประชุม 38 คน จะเปนวิทยากรไดทั้ง 38 คน แต
เลขาโมหัมมัดทําได ทานใชวิทยากร 38 คน อบรมสมาชิก 38 คน แลวผลเปนอยางไร สมาชิกก็
ยอมรับกันแลววาไดผลดี เอาครูคนเดียวสอนนักเรยีน 50 คน สอนไมได เราจะเพิ่มครูในหองเรียน
ไดอยางไร วนันี้คือผลที่ไดจากการอบรมครั้งนี้ ผมเคยมาแลวที่ Innotech หรืออะไรนี่ที่ใชวิธีการ
อยางนี้ แตไมเคยเชื่อวาจะใชคราวนี้ ยอมรบัวา อาจารยโมหัมมัด ทําไดดีมาก  
 อีกทานหนึ่ง จากคนที่ช่ือ  อินทรัตน  ครูใหญของโรงเรียนทุงใหญ ครูใหญโรงเรียน
ผูใหญบานตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตาน ี
 “…การอบรมคราวนี้เปนแนวคิดที่แปลก ผมเขาใจวาเปนความคิดของ อาจารย โมหัมมัด  การ
อบรมที่แลวมาสงบมากผมนั่งหลับ แตคร้ังนี้ผมไดรับความรูจะนําไปใชกับนักศกึษาได…” 
 และอีกหลายคนที่พอใจกับหลักสูตร M 44 นี้ซ่ึงเปนแนวคิดของดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
(การประเมนิผลการศึกษานอกโรงเรียน  2517 : 57 – 68) 
 (ไทยรัฐ 28 ตลุาคม 2523:13) ไดเขยีนวา ยะลา – ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  หวัหนาศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา เปดเผยวา ทางศูนยไดทําการอบรมครูสอนการศึกษาแบบใหม 
คือการศึกษาผูใหญเบ็ดเสร็จ ระดับ 3 และของจังหวัดยะลา ที่หองประชุมศนูยการศกึษานอก
โรงเรียนจังหวดัยะลา และเสร็จสิ้นไปเมือวนัที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 43 คน 
 การอบรมไดผลดี โดยมวีัตถุประสงคใหผูเขาอบรมนําความรูเกีย่วกบัการสอนนักศึกษา
ผูใหญตามหลกัสูตรเบ็ดเสร็จไปทําการสอนนักศกึษาใหเขาใจ ตามหลักสูตรใหม ซ่ึงรัฐบาลได
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาผูใหญสายสามัญ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตร
ใหมนี้ไดรูจักใชความคิด ซ่ึงสามารถจะแกปญหาชีวิตประจําวันได และเปนการสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาลที่มุงหนาสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกทักษะเพื่อไปประกอบ อาชีพมากกวาการ
ออกไปเรียนตอในระดับสูงตอไป 
 นับวาเปนความสําเร็จอันใหญหลวงของการบริหารของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ที่ทาน
ไดใชความรูความสามารถ และประสบการณตาง ๆ ในการใหความรูและบริหารโรงเรียนการศึกษา
นอกโรงเรียน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยางที่ประจักษชัดจากการยอมรับของผูเขาอบรม
และหนังสือพิมพตาง ๆ ไดใหความสําเร็จตลอดเรื่อยมา (ภาพที่ 26 หนา 124) 
             2.5.3 การเปนผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดารุลอีมาน5(ภาพที2่7หนา 
125) 

                                                           
5  ตั้งอยูท่ีบานบูเกะกละ หมูท่ี 6 ตาํบลบุด ีอําเภอเมอืง จังหวดัยะลา  
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 หลังจากที่ทานไดเกษยีณอายุราชการเมื่อป พ.ศ. 2536  เปนชวงทีย่าเสพติดกําลังระบาดและ
เปนปญหาเรื้อรังของสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตจังหวดัชายแดนภาคใตซ่ึงไมมีทีทาวาจะไดรับการ
แกไขใหบรรเทาเบาบางลงแตประการใด  ยิ่งไปกวานั้นปญหายาเสพติดทั้งในแงปริมาณของยาที่
แพรระบาดอยูในเมืองไทยรวมทั้งจาํนวนคนติดยาเองก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอัตราที่สูงอยางนาเปนหวง
เพียงชั่วระยะเวลาไมทนัครบปสถิติผูติดยาทั่วประเทศไดเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณอยางรวมเร็ว  ยิ่งไปกวา
นั้น  จังหวัดชายแดนภาคใตเปนจุดลอแหลม  เปนจุดที่พกัยากอนนําไปสูตางประเทศ  และเปนจดุ
ระบายเขาไปในชุมชนผูไรการศึกษา  โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมชนิดยาตางๆ เชน เฮโรอีนและอนุ
พันธุของมอรฟนชนิดตางๆ ซ่ึงไดช่ือวา  ฆาตรกรเลือดเย็นทําลายชีวิตผูเสพอยูทุกขณะทุกนาที  
นอกจากนี้ยังมียาเสพติดประเภทตางๆ แพรระบาดอยูทัว่ไป  อาทิ  แอล.เอส.ดี  เธโดนาล หรือเหลา
แหง  ยาบา ยาขยัน กัญชา  กระทอม เปนตน 

เมื่อสถานการณเปนเชนนี้  ทานไดรับขอเสนอจากหลายๆ องคกร  เพื่อแกปญหารวมกัน
โดยกอตั้งศนูยบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ดวยความคดิริเร่ิมของนายช ูชาติ  พูลศิริ  
อดีตผูวาราชการจังหวดัยะลา  และพี่นองประชาชนในเขตตําบลบุดี  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
กอตั้งศูนยบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ (ภาพที่ 28 หนา 126) บานดารุลอีมานขั้นเมื่อ
วันที่ 12  มิถุนายน 2538 ซ่ึงมีผูใหการสนับสนุนจากอดีตรองเลขาธิการ ปปส. ทานวิสุทธิ์ สิงห
ขจรวรกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  และผอ.ศอ.บต. ซ่ึงไดรับงบประมาณจากมูลนิธิเหรียญ
บาทตานยาเสพติด และงบ ปปส.บางสวน  ใชระบบการฟนฟูโดยกิจกรรมชุมชนบําบัด 
(Therapeutic Community) ผนวกกับใชศาสนบําบัด  (โมหัดมัด  อับุลกาเดร , 2540 : 3) 

 
2.5.4 งานดะวะห 6 

 งานดะวะหเปนอีกบทบาทหนึ่งของ ดร.โมหัมมดั   อับดุลกาเดร  ที่ไดสละเวลาเพื่อสังคม
มุสลิมโดยเฉพาะในการจะทําหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในฐานะเปนบาวของพระเจาและเปนสาวก
ของศาสดา   มูหัมมัด ซอลลอลฮูอาลัยฮิวาซัลลัม  ดังที่ทานไดอธิบายความสําคัญของดะวะฮใน
หนังสือ “มาดะวะฮกนัเถิด” วา ในปลายศตวรรษที่สิบสามของอิจเราะหศักราช มสุลิมเปนผูครอง
เกียรตยิศ ช่ือเสียง อํานาจและความดีเดน ที่สูงสง แตทุกวันนี้เกยีรตยิศและความดเีดนของอิสลาม
ทุกดานที่เคยเปนแบบอยางแกชาวโลก กาํลังถูกทําลาย โดยมุสลิมเอง จนกลับกลายมาอยูในสภาพที่
ลาหลังลําบาก ปราศจากอํานาจความเปนมิตรตอกัน ความรักซึ่งกันและกันลดนอยถอยลงจนหา
ความจริงใจตอกันยาก บางก็จมตายไปในสิ่งชั่วรายของสิ่งแวดลอมในสังคมที่เอาแบบอยางของ

                                                           
6 ดะวะฮ ภาษาอาหรบั แปลวา เผยแพร บอกกลาว เชิญชวน เรียกรอง เตือนสติ คําจํากัดความดานการปฏิบัติการ “ดะวะฮ” คือ 
การชมุนุมเตอืนสติผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามใหละเวนขอหาม เนนการระลกึถึงพระผูเปนเจาและปฏิบัติธรรมรวมกัน 



 51

ชนที่มิใชมุสลิมสาเหตุสําคัญเพราะมุสลิมหลงกับความสุขและประโยชนสวนตวั ขาดความเชื่อมั่น
ในคําสอนของศาสนา ละหนาที่สําคัญ คืองาน ดะวะฮ ละทิ้งงานเผยแผ แมแตชุมชนมุสลิมเอง 
 ดะวะฮคือ การชี้ชวนใหมนษุยไปสูหนทางที่ปลอดภัย ทั้งในโลกนีแ้ละโลกหนา ดวยการ
สรางศรัทธา ตอเอกภาพของเอกองคอัลลอฮ ซุบฮานฮูวาตาอาลา ละเวนการตัง้ภาคีตอพระองค
อัลลอฮ ปฏิบัติศาสนกิจตามซุนนะห (หนทางชีวิต) ของทานนบีมูฮัมมดั ซอลลอลฮูอาลัยฮิวาซัลลัม 
ละเวนการปฏิบัติช่ัว ดะวะหจึงเปนวิญญาณของศาสนา ขณะนีเ้ราไมมนีบีและไมมีซอฮาบะฮ ดังนัน้
ประชาชาติปจจุบันจะตองสานงานสําคัญอันนี้ นอกจากการทําอีมาดะฮ คือ การทําความดีเฉพาะตัว
แลว ยังตองรับภาระงานดะวะฮอีก เพราะจะทําใหมนษุยสํานึกในพระคณุและความเมตตา
ของอัลลอฮ (โมหัมมัด  อับดลุกาเดร, 2527 : 2 – 3) 
 
3. บั้นปลายชีวิต 
 ในปนปลายชวีิตของ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  นับวาเปนผูที่พระองคอัลลอฮฺทรงรักใคร
มากคนหนึง่ ดงัที่ฟาตา  อับดลุกาเดร ไดกลาววา 
 “เนื่องดวยคณุพอมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกบัปอด มีอาการหอบอยูประจํา แลวมาหนกัตอนที่
ทานทํางานเกีย่วกับงานดะวะห และงานการบําบดัและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิที่ดารุลอีมาน
ยะลา โดยท่ีทานทํางานทั้งวนัทั้งคืนพรอมกันนั้นก็ไดทําการออกดะวะห (เผยแพรศาสนา) อยูเปน
ประจําสุดทายทานไดลมปวยเมื่อกลับจากการบรรยายเรือ่งยาเสพติดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
ในขณะนัน้ทานไดยายไปอยูบานใหม ที่ศนูยมัรกัสดะวะหยะลา โดยเขาไปรักษาตวัที่โรงพยาบาล
ยะลา เขาๆ ออกๆ อยูหลายครั้ง ตอมาก็สงตอไปที่โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ จังหวดัสงขลา ตอมา
เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของคืนวันศุกร ที่ 23 เมษายน 2542 ทานไดเสียชีวิตลงอยางสงบและใน
คืนเดียวกนันัน้ศพของทานก็นํากลับไปทีบ่าน และไดทําพิธีละหมาดที่มัสยิดมรักัสดะวะหยะลา 
โดยมีผูเขารวมประมาณพนักวาคน แลวไดนําศพของทานไปฝงไวทีก่โูบร (สุสาน) โตะอาเยาะห จะ
บังตีกอ เมืองปตตาน ีตอนนั้นอายุทาน 69 ป ( ปานตา  อับดุลการเดร.สัมภาษณ, 28  กันยายน  2546) 

 
 


