
บทที่  5 
 

แนวคิดและบทบาทของ ดร.โมหมัมัด  อบัดุลกาเดร  ในการพฒันา 
สังคมชาวไทยมุสลิมในจงัหวัดชายแดนภาคใต 

 
 ดร.โมหัมมัด  อับดลุกาเดร  ทานเกิดที่ปตตานี เติบโตที่ปตตานี และไดรับการศกึษาขั้น
พื้นฐานและการเรียนปอเนาะที่ปตตาน ี เชนกัน เมื่อจบการศึกษาจากตางประเทศก็ไดกลับมาทํางาน
ที่จังหวดัปตตานี และจังหวดัยะลา ไดแตงงานกับชาวจงัหวัดนราธิวาส ทานใชชีวติสวนมากอยูใน
พื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมากกวาที่อ่ืน บวกกับความใสใจของทานในดนิแดนแหงนี้อยางมาก 
ทานจึงนําความรูและประสบการณมาพัฒนาบานเมืองมาตุภูมิของทานดวยจิตใจและกําลังกาย 
เพื่อความสงบสุขและเจริญกาวหนาของประชาชนใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตนี้ ทัง้ดานวิชาการ 
สังคม และการเมือง การปกครอง ทําใหดินแดนแหงนีม้ีการเปลี่ยนแปลงเจริญกาวหนาเปนลําดับ 
ดังที่อับดุลวาฮบั เหมประทาน ไดกลาววา  

“ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดรนี้ผมแปลกอยูอยางหนึ่ง คือ ทุกครั้งที่ทานนําเสนอ ขอคดิตางๆ 
ในเรื่องการพฒันาบานเมือง คนสวนใหญไมคอยยอมรบัในขอเสนอเหลานั้น  แตดวยความที่ทาน
เปนคนที่มีความจริงใจกับงาน จึงลงมือปฏิบัติจนสําเร็จในที่สุดสังคมก็ยอมรับในบทบาทของทาน” 
(อับดุลวาฮับ เหมประทาน (สัมภาษณ) 20 ตุลาคม 2545) 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ลืมตาดูโลกในชวงที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะในสามจังหวดัชายแดนภาคใต มีการจัดนโยบายใหมอยูตลอด ทําให
สังคมอยูอยางที่ขาดการพัฒนาอยางมาก แตทานนบัวาเปนผูโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ
คอนขางดี และบิดาเปนนักธุรกิจ การคิด การอาน พอมีบาง สามารถเห็นอนาคตของบานเมือง
จะตองมีการพฒันาอยางไร แนวไหน ทานใหความสําคัญกับบุตรเกี่ยวกับการศึกษาเปนพื้นฐาน 
ดังที่ มานิต  จารงค ไดกลาววา “บิดาของทานเปนเจาระเบียบ เดด็ขาด มีระบบในการบริหาร
ครอบครัว ถึงแมทานไมไดรับการศึกษามากมายกต็าม แตทานมีประสบการณในเรื่องของธุรกิจ ดู
ความเจริญของประเทศเพื่อนบานอยูตลอด” (มานิต  จารงค.สัมภาษณ,  25  กันยายน  2545) 
 จากการที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไดรวมชีวิตกับเพื่อนสนิทของทาน เชน นายอดุลย ภูมิ
ณรงค อดีต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา  นายนิเดร วาบา ผูรับใบอนุญาต มูลนิธิอิสลาม
สายบุรีวิทยา  เปนตน ซ่ึงทานเหลานี้ไดรับการศึกษาทีก่ลันตัน ประเทศมาเลเซีย เชนที่โรงเรียนอิส
มาอีล อิงคลิชสคูล และโรงเรียนอิสลาห ซ่ึงไดกอตั้งและบริหารโดยเต็งกูมะฮฺมูดมะไฮยีดีน เปน
โรงเรียนที่ไดรับการยอมรับของสังคมชาวมลายูปตตานีในสมัยนั้นพอสมควร  (ตั้งแต ป พ.ศ.2469 
– 2497)    เพราะผูที่จบจากสถาบันการศึกษา ทั้งสองแหงนี้สามารถออกไปทํางานในสํานักงาน
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ตางๆได สามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยตางๆ ใน ดินแดนมลายู ชาวมลายูปตตานีเองเริม่
เขาไปศึกษาหาวิชาความรูทีก่ลันตัน ศึกษาภาษาอาหรับและศึกษาศาสนาที่เปนระบบโรงเรียน 
(Academic School) บุคคลจากปตตานทีี่ไปศึกษา ในระบบโรงเรียนในกลันตนั และกลับมามี
บทบาทที่ปตตานี เชน นายอดุลย  ภูมิณรงค (แบเลาะฮฺ) อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัยะลา 
ดร.โมหัมมัด  อับดลุกาเดร นักการศกึษาที่มีช่ือเสียงของสํานักงานศึกษาธิการ เขตการศึกษา 2 
(จังหวัดยะลา) และอดีตผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา และยังไดรับการ
ประสิทธิประสาทในเบื้องตนจากระบบการศึกษาของเต็งกูมะฮฺมูดมะไฮยดีีน (ยามีละห โตะแม, 
2546 : 69 – 70) 
 หลักฐานดงักลาวเปนการยนืยันถึงความสัมพันธอันใกลชิดระหวาง ดร.โมหัมมัด  อับดุลกา
เดร กับบุคคลสําคัญ ๆ ในดินแดนสามจงัหวัดชายแดนภาคใตที่เต็มไปดวยแนวคิดและบทบาทใน
การที่จะพัฒนาสังคมของประชาชนไปในดินแดนแหงนี ้ ความสัมพันธที่ลึกซึ้งนี้เองไดสะทอนกับ
การมีอิทธิพลซ่ึงกันและทางดานแนวการคิด การกระทํา ปฏิบัติ และผลงานดานตาง ๆ ของผูมี
อํานาจและผูมบีทบาทของสังคม ไมวาบคุคลผูนั้นจะมบีทบาทหรือมีอํานาจทางดานสังคม หรือ
การเมืองการปกครองสังคม ในบางครั้งอิทธิพลของบุคคลดงักลาวไมอาจเห็นไดอยางชัดเจน 
อิทธิพลทางดานการเมืองการปกครอง นายอดุลย  ภูมิรงค เปนนักการเมอืงที่มีอุดมการณคนหนึ่งใน
ความใกลชิดระหวางทานกับ ดร.โมหัมมัด อับดลุกาเดร ซ่ึงมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งสะทอนถึง
การมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน เชนเดยีวกับอทิธิพลทางดานการศึกษา การสรางโรงเรียนเต็งกู  มะฮมฺูด
มะไฮยดีดนี  ที่กลันตัน มีอิทธิพลตอชาวจังหวัดชายแดนภาคใตอยางไรก็ไมอาจรูได เพราะสิทธิ์
เหลานั้นไมไดมาในรูปแบบที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได แตหากบอกและศึกษาอยาง
วิเคราะหถึงเบื้องหลังการทํางานและกระบวนการซึมซับทางดานวัฒนธรรมแลวยอมเปนที่
ประจักษ สามารถพบสิ่งเหลานี้อยางลึกซึ้งและปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน 
           
  
1. ดานสงัคม 
      ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เปนบุคคลที่เกิดในดินแดนจังหวดัชายแดนภาคใต มีความรัก
แผนดินเกิด เปนบุคคลที่มีความคิดอันชาญฉลาด มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ และเปนคนที่รักการศึกษาเปนชวีติจิตใจ รูจักการเสียสละ รักการพัฒนา ส่ิงตาง ๆ ที่กลาว
มานั้นถือวาเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหทานมีจิตสํานกึ และพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนา
บานเมือง 
 เร่ิมตนดวยตวัเองกอน ทานไดใชความพยายามมุมานะตอสูไปในทางการศึกษา จากเด็ก
บานนอกเล็ก ๆ คนหนึ่ง ไดทะเยอทะยานลมลุก ในเสนทางการศึกษาจนจบการศึกษาในระดบั
สูงสุด คือ ดษุฎีมหาบณัฑติสามารถใชภาษาที่หลากหลาย เชนภาษามลายูทองถ่ิน ภาษามลายกูลาง 
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ภาษาไทย ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ จิตสํานึกในหนาที่ตองปฏิบัติตอประชาชนรวมแผนดินที่
จะพัฒนาสังคมชาวมลายู โดยเฉพาะในดานการศึกษายังคงฝงลึกในจิตใจเสมอ  จนกระทั่งชวงปลาย
ของชีวิต ผลงานอันลํ้าคาในรูปแบบงานเขียนตางๆ บทบาทและผลงานที่สัมผัสและสามารถเห็น
ไดมีไวมากมายที่อนุชนรุนหลังควรศึกษาไวเปนแบบอยางในการดําเนนิชีวิตตอไป 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เปนนักพัฒนาที่ควรแกการเอาเปนเยีย่งอยางเปนอยางยิง่ จาก
การที่ทานจบการศึกษาเพยีงระดบัอนปุริญญาเทานั้น ทานกไ็ดอาสาตนเองไปสมัครทํางานเพื่อหา
ประสบการณชีวิต หลังจากนั้นทานไดพยายามสมัครงานในแผนดนิเกิดเพื่อจะไดกลับมาพัฒนา
ชุมชนที่ทานเกิด คือ จังหวดัปตตานี และจังหวดัใกลเคียง และสิ่งนัน้ก็เปนจริงเมื่อทานไดสมัครเปน
ขาราชการในตําแหนงผูชวยหัวหนาหนวยการศึกษาประชาชน ที่จังหวดัปตตานี เมื่อ ป พ.ศ. 2502  
ทานสามารถคลุกคลีกับประชาชน ตั้งแตเยาวชนถึงระดับผูสูงอายุแตดวยความที่ทานมีความ
ตองการที่จะเขาถึงประชาชนใหมากกวานี้ ทานไดสมัครทํางานนอกเวลาราชการดวย นับเปน
บทบาทหนึ่งทีสํ่าคัญมาก เพราะจะตองมีความอดทน ทุมเท ทั้งกายใจ และเวลาเขาไปหาประชาชน
ถึงในหมูบานและชนบทที่หางไกลทั้งวันทั้งคืน เพื่อจะไดรับขอมูลจากประชาชนเพื่อที่จะไดมา
พัฒนาบานเมอืงไดอยางถูกตองตามความตองการของชุมชนและสังคม 
 

1.1 ปญหายาเสพติด 
 ดร.โมหัมมัด  อับดลุกาเดร ไดพูดถึงผลกระทบของยาเสพติดตอสังคมมุสลิมใน
หนังสือพิมพ ขาวสดวา ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่สังคม และมีผลกระทบตอสังคมโดยตรง
โดยเฉพาะสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพราะพื้นทีแ่หงนีเ้ปนที่พักของยาเสพติดตาง ๆ 
กอนที่จะนําออกไปยังประเทศเพื่อนบาน มีการวาจางเพือ่เก็บซอน ขนสง และมีการทดลองเสพจน
ติดในที่สุด ทุกคนทราบดวีายาเสพตดิ เปนตัวทําลายทั้งสติปญญาชีวิตและทรัพยสินอิสลามเปน
ศาสนาที่มุงเนนในการรักษาไวซ่ึงชีวิตของทุกคนดั่งจะเหน็ไดจากอิสลาม สงเสริมใหรักษาความ
สะอาดทั้งทางรางกายและจติใจ การรักษาความสะอาดจิตใจอิสลามกําหนดใหมสุลิมทุกคนยึดมัน่
ในพระเจาองคเดียว หามตัง้ภาคีโดยการทําเอาสิ่งอื่นใด มาเทียบเคยีงหรือเทียบเทาพระองคเพราะ
อิสลามถือวาสิ่งอื่นนั้นไมสามารถที่จะใหคณุและโทษไดนอกจาก อัลลอฮฺเทานั้น สวนการรักษา
ความสะอาดของการอาหารและโภชนาการ โดยใหกินและดื่มแตส่ิงฮาลาล ที่อนุมัติและมีประโยชน
ของสุขภาพรางกายเทานั้น ในทางตรงกันขาม หากส่ิงที่ไดรับเขาสูรางกายเปนสิ่งที่ใหโทษตอ
สุขภาพรางกายอิสลามถือวาเปนที่ตองหาม ดังนั้นยาเสพติดเปนสิ่งทีใ่หโทษตอสุขภาพรางกายเมือ่
เสพเขาไปแลว จะทําใหผูเสพถึงแกการเสียชีวิตได การหามดั่งกลาวสอดคลองกันกับอายัตอัล-กุ
รอาน ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ  อายัตที่ 195  วา  
 

  }... َال ُتْلُكْوا ِبَأْيِدْيُكْم إٍَِِِِلى ْالَتْهُلَكِةَو...  {
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ความวา “และจงอยาโยนตัวของพวกเจาสูความพินาศโดยมือของพวกเจา” จากอายัต
ดังกลาว พอจะชี้ใหเหน็วา อัลลอฮฺทรงหามมนุษยไมใหทําลายชวีิตไมวาจะเปนโดยทางตรงและ
ทางออม เพราะการเสพยาเสพติดเปนการทาํลายตนเองในทางออม ซ่ึงตอนแรก ๆ ของการเสพนั้น
อาจจะไมตั้งใจที่จะทําลายชวีิตของตนเองแตเนื่องจากเมือ่เสพเขาไปแลว ผลของการทําลายชีวิตกจ็ะ
ติดตามมาภายหลัง” (ขาวสด, 25 กุมภาพนัธ 2540 : หนา 7 )  
 สวนในดานการทําลายทรัพยสิน ดร.โมหมัมัด ไดกลาววา “ยาเสพติดนั้นไมมีประโยชนตอ
รางกายเลยแมแตนอยมแีตโทษเทานั้น ทีย่ิ่งไปกวานัน้ ยาเสพติดเปนสิ่งที่ตองหามตามหลักศาสนา 
และกฎหมาย จึงไมสามารถที่หาซื้อไดงายเหมือนของอืน่ ๆ จึงเปนเหตุใหส่ิงเหลานี้มีราคาสูง ตอง
ใชเงินเพิ่มในการซื้อเปนลําดับ” ซ่ึงเขาขายฟุมเฟอยในการใชเงนิทองโดยไมจําเปน การฟุมเฟอย
สุรุยสุรายนั้นอิสลามหาม   อัลลอฮฺทรงกลาวไวในซูเราะฮฺ อัลอะรอฟ อายัตที่ 31  วา 
 
 

 }َوُآُلْوا َواْشَرُبْوا َوَال ُتْسِرُفْوا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفْيَن  ...{
  

ความวา “และจงกนิและจงดื่ม และจงอยาฟุมเฟอย แทจริงพระองคไมชอบบรรดาผูที่
ฟุมเฟอย”จากอายัตนี้ช้ีใหเห็นวาทรัพยสินที่ไดมาดวยแนวทางที่ถูกตองนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง แตตองไปเสียใหกับสิ่งที่ตองหาม (หะรอม) เพราะคนติดยาเสพติดเมื่อถึงเวลาที่ตองการเสพ 
เขาจะแลกทุกอยาง เพื่อเงนิไปซื้อยาแมแตชีวิตของพอแมที่ไมนอยทีแ่มเสียชีวิต พอเสียชีวิตเพราะ
ลูกที่ติดยาเปนผูฆาเพื่อเอาเงินไปซื้อยา นอกจากนั้นยังรับจางไดทุกอยาง ที่คนปกติเขาไมทํากัน เชน
รับจางเผาบานเรือน โรงเรียน อาคาร ทรัพยสิน รับจางขวางระเบิด และรับจางฆาคนเพื่อใหไดเงนิ
ไปซื้อยา งานการไมเอาแลว  เพราะชา ไมทันใจ ไมจใุจ เพราะบางคนตองใชเงินในการเสพถึง 200 
– 300 บาทตอคร้ัง 
 มีคนจํานวนไมนอยที่ไมรูความจริงวายาเสพติดไมไดตดิเฉพาะลูกคนจนเดก็กําพรา เด็กจร
จัด เด็กวางงานหรือเดก็ที่ไมเรียนหนังสือเทานั้น แตในความเปนจริงแลว ดร.โมหมัมัด  อับดุลการ
เดร ไดใชชีวิตคลุกคลีอยูดานยาเสพตดิเปนป ๆ ทานจึงสามารถใหความกระจางกับสงัคมไดดี ดังที่
ปรากฏในหนงัสือพิมพ (ขาวสด, 25 พฤษภาคม 2539 : หนาที่ 7) วา “มีจํานวนเปนรอย ๆ คนแลวที่
พบเจอ มีแตลูกที่พอแมรักลูกคนมีเงินมีฐานะ มีงานดี ๆ แตดวยการเสนอภาพที่ไมถูกตองของสื่อทําให
สังคมคิดไมถูกตองไปดวย คอืคิดวาไมใชลูกหลานเรา มแีตเด็กยากจน ไมมีพอไมมีแม มั่วสุมกนัเอง 
เราจึงไมสนใจ ผูปกครองไมสนใจ ครูบาอาจารยไมสนใจ ทางการก็ไมสนใจเทาที่ควร  มีเจาหนาที่
บางคนฉวยโอกาส หาเงินใสกระเปาก็มีถมไป ยาเสพตดิจึงระบาดอยางรวดเร็ว  แบบที่คนหลาย ๆ 
คนคิดไมถึง อิทธิพลของเงิน ความอยากมีเงินมาก ๆ คนที่เห็นแกได คนที่มีอํานาจ คนที่มีความรู 
คนที่มีพรรคพวก แตไมมีจริยธรรม ไมมีศีลธรรมในใจ ยอมแลกนรกกับเงิน เพราะเงินมนัไดมา
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กอนนรก นัน้คงตองใหตายกอน จึงจะตกนรกคนเลยไมกลัว แลวที่ตกไปแลวก็ไมเคยกลับมาบอก
วามันทรมานสักแคไหน พอไดเงินแลวกไ็ปทําบุญเพื่อลบลางความชั่ว 
 มีคนถามวาติดแลวเลิกไดไหม ตอบวาได  ถาไดกําลังใจจากทุกฝาย ครู ผูปกครอง สังคม
รอบตัว โดยเลิกคบเพื่อน เลิกถือสตางค เพราะเพื่อนและสตางคคือปจจัยสําคัญที่จูงใจใหเสพยา การ
ตัดสินใจทีด่ทีีสุ่ด คือ อยูในสิ่งแวดลอม เพื่อนที่ดี สถานบําบัดหรือสถานฟนฟูที่ด ีๆ จะชวยไดและ
วิธีการรักษาทีด่ีที่สุด คือ การใชกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 1. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความรูของผูติดยา ใหมคีวามรูหรือรูมากขึ้น อันตรายของ
ยาเสพติดดานศีลธรรม ดานสติปญญา ดานรางกาย ดานทรัพยสิน 
 2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเจตคติ  จากการชอบเสพไปสูการไมชอบเสพยา ดวยการ
เขาใจขอหามของศาสนา  การเห็นตวัอยาง  การเปนโรคและอุบัติเหตุเพราะตัวยา 
 3. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางทักษะใหปฏิบัติธรรมเปนประจํา มีศลีธรรม ทางอาชีพทาง
กีฬา และกจิกรรมชุมชนบําบัด (THERAPEAUTIC  COMMUNITY)  (ขาวสด, 7  ตุลาคม  2539 : 
หนาที่ 7) 
 ชุมชนบําบัด (TC.) หมายถึง การใหสมาชิกที่ปวยดวยกันบําบดัผูปวยดวยกัน โดยฝาย
เจาหนาทีห่รือผูรับผิดชอบที่ไดรับการฝกฝนมาแลว มาถายทอดใหผูปวยดวยกัน พรอมกันนั้น
หนังสือพิมพแทบทุกฉบับ และแทบทุกวันเสนอขาวเร่ือง “ยาบา” ซ่ึงเปนปญหาสังคมที่นากลัวที่สุด ดร.
โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  (ขาวสด, 25 พฤศจิกายน 2539 : หนาที่ 7) ไดใหทัศนะวา ยาบานี้ใครก็ตามที่
เสพเขาไปแลวจะมีอาการเมาและติดยาหยดุไมได จะตองเสพไปและเพิ่มปริมาณการเสพไปเรื่อย ๆ 
จนในที่สุดมีอาการคลั่งเหมอืนคนบา ใชของมีคมเชือดเฉือนตนเอง และมีอาการหลาย ๆ รูปแบบ 
ตามประสาคนที่ขาดสติ คุมตัวเองไมได รายที่สุด คือ ยาบาที่กําลังพัฒนาสวนผสมใหมีฤทธิ์เดชที่
รุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไป เสพแลวเกิดอาการทางประสาทเพิ่มขึ้น และมุงขยายตลอดเขาไปในชุมชนช้ัน
กรรมกร ผูใชแรงงานในเมอืง และเขาสูชาวบานในชนบท เขาสูสถาบันการศึกษา ตั้งแตโรงเรียน
ระดับประถมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีทั้งลูกคนจน คนมีเงิน ลูกขาราชการตั้งแตระดับตนๆ ไป
ถึงระดับสูง และลูกผูดีมีสตางคมาก ๆ ก็เอาดวย แลวลูกของเราจะปลอดภัยไดอยางไร 
 ทานจึงใหขอเสนอแนะเพิ่มอีกวา จากสภาพความรนุแรงของยาบา และการแพรระบาดที่
รวดเร็วนี้จะสงใหตํารวจฝายเดยีว หรือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดยีวแกไขไมสําเร็จแน แต
ตองรวมมือทุกกระทรวง ทบวงกรมโดยเฉพาะตํารวจอยัการ  ศาล ตองพูดภาษาเดียวกันเขาใจ
ตรงกัน ก็ยังไมพอ นอกจากจะไดรับความรวมมือจากกองทัพประชาชน (ขาวสด, 29 พฤศจิกายน 
2539 : หนาที่ 7) 
 แตตองอยาลืมวา การที่แกปญหาของสิ่งเสพติดจะใหหมดสิ้น ไปจากสังคมประเทศชาติ 
นั้นไมใชเร่ืองที่จะกระทํากนังาย ๆ เพราะตองเรียนรูหลาย ๆ ประการ อยางนอย ๆ ก็ตองรับรู 
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กระบวนการหลัก เชน วิธีการปองกัน วธีิการปราบปราม และวิธีการบําบัดฟนฟู สมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดเหลานั้นใหสามารถกลับมาอยูในสังคม และเปนบุคคลที่สังคมยอมรับตอไป 
 สถานการณในปจจุบันนี้เกดิจากความไมเขาใจอยางทองแทถึงพิษภยัของยาบา ยาเสพติด
ตาง ๆ ทําใหสวนราชการก็ลาชาในการแกปญหา ทําใหครูในโรงเรียน ผูปกครองของเด็กก็เพกิเฉย  แถม
ปกปดปญหาดวยเปดโอกาสใหมนษุยที่เหน็แกตวั บุกผลิต รุกคา รุกขาย จนลูกหลานของเราติดกัน
อยางขวางไปแลว 
 ความลาชาในการรับรูปญหาของประชาชน ความไมลึกซึ้งในความเสียหาย ทีจ่ะเกิดขึ้น
และความไมเชื่อวา จะถึงตัวเองดวย จึงไมไดคิดปองกัน ไมไดคิดที่จะรวมมือ ปราบปรามอยาง
จริงจัง และอยางมีประสิทธิภาพ (ขาวสด, 30 พฤศจิกายน 2539 : หนาที่ 7) 
 ปญหาสังคมที่ตามมาจากการที่สังคมและประชาชนกลายเปนทาสของยาเสพติดแลวยังจะ
นํามาซึ่งโรคอันตรายและโรคที่ไมควรจะเกิดขึ้นแคหมูมสุลิมเพราะเปนโรคที่อัลลอฮฺทรงรังเกียจ 
คือ โรคเอดส ปญหาโรคเอดสเปนปญหาที่รายแรงที่สุด เพราะเปนโรคที่รักษาไมได มีทางเดียวคือ
ตาย รักษาไดแคชะลอความรุนแรง ชะลอความรายแรง 
 ดวยเหตนุี้ ดร.โมหัมมัด  อับดุลการเดร  จงึไดเสนอแนวคิดของทานในหนงัสือพิมพ (ขาว
สด, 20 กุมภาพันธ 2540 : หนาที่ 7) วา แนวทางการแกปญหาโรคเอดส ตองแกอยางครบวงจร
เหมือนกับเราจะสงเสริมใหคนทีสุขภาพด ีจะพูดเรื่องเดยีวไมได เพราะการมีสุขภาพดีนั้น 
 

1. ตองพูดเรื่องอาหาร 
2. ตองพูดเรื่องความสะอาด 
3. ตองพูดเรื่องการออกกําลังกาย เร่ืองการพกัผอน ฯลฯ ตองพูดรวม ๆ กัน จะพูดเรื่องใด

เร่ือง 
หนึ่งไมได เชนเรื่อง โรคเอดส ก็เชนเดียวกัน ตองพูดเรื่องที่เกี่ยวของทั้งหมดเชน  
 1. ส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุด คือ ความรูแบบตัดไฟตนลมเลย ศาสนาอิสลามนั้นใหเขาใจถึง
บาปของการผิดทางเพศ เชนผูที่ยังไมมีประสบการณ ไมเคยแตงงานมากอน โทษของการผิดทาง
เพศตองโบยดวยหวาย หนึ่งรอยครั้ง สวนผูที่มีประสบการณแลว เคยผานการแตงงานแลว ใหขุด
หลุมกลบครึ่งตัวแลวขวางดวยกอนหนิจนตาย โทษนี้เปนโทษในโลกปจจุบัน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ
ในโลกหนา หลังจากที่เสียชีวิตไปแลวหนักกวาหลายเทา และบาปของการผิดเพศฝายเดียวกนั(รัก
รวมเพศ) จะหนักกวาอีก 
 2. ปองกันสิ่งแวดลอมจากคนอิสลามหามหญิงชายที่บรรลุศาสนภาวะ ที่ไมใชสามีภรรยา ที่
ไมใชญาติสนทิ (พอ แม ลูกพี่ลูกนอง หลาน ลุง ปา นา อา ) คลุกคลีใกลชิดกัน 
 3. ปองกันการยั่วยุทางรางกาย สตรีมุสลิมตองปกปดสวนโคง สวนเวา และสีผิวอยางมิดชิด 
เวนหนาและฝามือ ชายตองปดตั้งแตสะดอืจนพนหัวเขา 
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 4. สงเสริมใหแตงงานเพื่อความถูกตอง และสืบทายาทที่มีเกียรต ิ
 5. หามเสพของมึนเมา 
 6.  หามเลนการพนัน 
 7. มุสลิมตองละหมาด (นมสัการพระเจา)  วันละหาเวลา ตองถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
ตองบริจาคซะกาต ตองไปประกอบพิธีฮัจย ณ นครมักกะฮฺ (สําหรับผูที่มีความสามารถ) ซ่ึงทุกขอที่
กลาวมาผูปฏิบัติจะเปนคนดีและไดบุญมาก หากเขาไปผิดเพศความดจีะถูกลบลาง 
 ผูปฏิบัติตามบทบัญญัติ และละเวนสิ่งหามจะพนจากโรคเอดสอยางแนนอน 
 ขอคิดที่นาจะใชไดทันที่ คือ การอนุญาตและไมอนุญาตสถานบันเทิง แบบไมจํากัด และยัง
ขยายเวลาบริการถึงเชาของวันใหมนั้น ถาทบทวนและวางมาตรการควบคุมใหได กรรมการ
พิจารณาหลักสูตรเพศศึกษา (ถามี) ธรรมเนียมไทยดี ๆ ควรรักษาไวใหได 
 ผูนําศาสนาควรมีบทบาท เสียสละ ใหมากปลูกสติสํานึกแกประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ของชาติ การมคีวามรูแตขาดศีลธรรมไมไดประโยชนและไมยังยนื ความรูตองประกอบดวย
ศีลธรรมและมีจริยธรรมที่ดีเทานั้น ทีจ่ะนําพาชีวิตและสังคมมนุษยใหรอดพนจากความชั่วและอา
ชาญกรรมนานาชนิด ทีจ่ะตามมา เราจะเสยีพลเมืองเสียงบประมาณแผนดิน และเสียความมั่งคงของ
ชาติเพราะความประมาทไมตัดไฟตนลม  กอนที่ปญหาตาง ๆ จะลุกลามมากขึ้น  
 ความคิดดังกลาวนั้นสอดคลองกับมติการศกึษาของคณะกรรมาธิการสามัญศึกษาปญหา
จังหวดัชายแดนภาคใตวา ปญหายาเสพตดิไดกอใหเกิดปญหาสังคมหมุนเวยีนดานตาง ๆ ตามมา 
ไดแก ปญหาอาชาญกรรม ปญหาวัยรุน ปญหาโสเภณ ีซองโจร การพนัน ปญหาการแพรโรคเอดส 
หรือแมแตการกอความไมสงบ โดยผูติดยาเสพติดตกเปนเครื่องมือของผูมีอิทธิพลใหกอการราย กอ
วินาศกรรม  โดยไดรับคาจางเพียงเล็กนอยก็ยอม 
 จากการรายงานสถานการณยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต โดย ศอ.บต. ปรากฏวา 
ปญหายาเสพตดิที่แพรระบาดมีความรุนแรง ในปจจุบัน คือ เฮโรอีน ซ่ึงมีการใชมากในกลุมวัยรุน
นักเรียน นกัศกึษา หญิงขายบริการ ผูใชแรงงาน รองลงมา คือ กัญชา สารระเหย ยาบา และวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท สําหรับยาบานัน้มีแนวโนมทวคีวามรุนแรง และมาใชแทนเฮโรอีนในที่สุด 
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาเหน็วา ปญหายาเสพติดทําใหเกิดปญหาสังคม
ระยะยาว ทําใหเกิดกลุม วัยรุนกออาชญากรรม และเปนเครื่องมอืของโจรกอการราย และกลุม
อิทธิพลคายาเสพติด จางงานกอเหตุรายโดยสอบทํารายเจาหนาทีต่ํารวจและกอวินาศกรรม ในเขต
เมืองและชุมชนที่สําคัญปญหายาเสพตดิยงัเปนเครื่องมือทําลายสังคม เปนเรื่องสําคัญที่ทางราชการ
ตองประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจโดยเร็ว (กองกรรมาธิการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2542 
: 55) 

นอกจากนี้ นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  ประธานรัฐสภากลาว ภายหลังจากที่หารือ
กับ          นายสุรินทร  พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ เกีย่วกับสถานการณ
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ภาคใตวา ขอมูลคอนขางจะตรงกัน คือ ยังคงมีขบวนการกอการรายบางสวน โดยมผูีบงการอยูใน
ตางประเทศ โดยอาศัยชองวางของผูติดยาเสพติด และผูวางงานในพืน้ที่ โดยใหคาจางรางวัลตอบ
แทน และอาศยัพื้นที่ของประเทศเพื่อนบานหลบหนไีป (ผูจัดการ  รายวัน, 6 มกราคม 2541 : หนาที่ 
4) 
 สําหรับการแกไขปญหายาเสพติดนั้นวิธีการที่รวดเร็วและถูกตองนั้น ดร.โมหมัมัด อับดุล
กาเดร  ไดกลาววา ในเรื่องการปองกันการปราบปรามตลอดจนการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพตดิ
นั้นตองอาศัยความรู ความชาํนาญเฉพาะทาง รวมทั้งการทํางานในรูปคณะกรรมการและกลุมในการ
ทํางานนั้นอาจดีกวาในระยะเวลาชวงใดชวงหนึ่งเทานัน้ 
 ความพรอมในการแกไขปญหาโดยกลไกของรัฐ ทาํใหปญหายาเสพติดมิไดรับการแกไข
อยางจริงจัง  เพราะขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ และงบประมาณในการปองกัน ปราบปรามมีนอย หาก
กลไกของรัฐกลับมาเพื่ออํานวยประโยชนตอปญหายาเสพติดนานาชนิด โดยเขาไปมีสวนรวม รูเห็น
และ     ละเวนการปฏิบัติหนาที่ก็อยากที่จะขจัดปญหาดงักลาวไดทั้งนี ้รวมถึงปญหาการกําหนดให
หนวยงานใดหนวย งานหนึ่งเปนศูนยกลางประสานการปฏิบัติของสวนราชการที่เกี่ยวของดวย 
(กองกรรมาธกิาร สํานักเลขาธิการวุฒิสภา, 2542 : 60) 

อีกแนวทางหนึ่ง ควรเปดโอกาสใหองคกรศาสนา องคกรพัฒนาภาคเอกชนทั้งในและตาง 
ประเทศ โรงเรียน สถานศึกษา ประชาชนทัง้ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม เขามารับในโครงการที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและบําบดัรักษายาเสพตดิใหมากขึน้ โดยสนับสนนุแนวทางของบานดารุลอีมาน1 ซ่ึงรับ
ชวงผูที่ผานการถอนผิดยามาฟนฟูสมรรถภาพ หรือที่บานปากน้าํในศนูยบาํบัดรักษายาเสพติด ของจงัหวัด
ปตตานี   ซ่ึงบําบัดรักษาโดยใชหลักศาสนาทําการสาธารณสุข ตั้งแตขั้นถอนพิษยา ฟนฟูสมรรถภาพ 
และฝกอาชีพ (เดลินวิส,  29 สิงหาคม 2541 : หนา 5) 

ควรจัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงโทษและพิษภยัจากยาเสพติด
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสถานศึกษา ในชุมชนในสถานประกอบการ และชุมชนใหจัดตั้ง
อาสาสมัครชุมชนตอตานยาเสพติดโดยเรงรัดการรณรงคในพื้นที่ที่มีแพรระบาดรุนแรงกอนเปนลําดับ
แรก รวมถึงการเพิ่มการผลิตวิทยากรสื่อทางวิชาการในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด (กอง
กรรมาธิการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา, 2542 : 65) 

การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพนับวาเปนอีกบทบาทที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดพยายาม
ทุกสิ่งทุกอยางในกระบวนการแกปญหายาเสพติดซึ่งมีหลักอยู 3  ประการ คือการปองกนั  และการ
บําบัดฟนฟ ู  ดังนั้นทานจึงมีสวนรวมในการแกปญหาใหกับสังคมมุสลิมที่เนาแปะ มกมุนอยูกับยา
เสพติด ซ่ึงบางคนเมื่อติดยาเสพติดตองการที่จะกลับเนื้อกลับตัว  เพราะทุกคนที่ตดิยาเสพติดใชวา

                                                           
1 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผ็ติดยาเสพติด (บานดารลุอมีาน) ตั้งอยูท่ี บานบูเกะคละ หมูท่ี 6 ตําบล บุดี อําเภอ เมือง จังหวัด ยะลา  

 บริหารงานโดย ดร.โมหมัมดั  อับดุลกาเดร เปนผูอาํนวยการศูนยฯ 
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ดวยความสมัครใจ  บางคนติดเพราะถูกชกัจูง  ถูกหลอก หรือถูกบังคับ  แตเมื่อตองการกลับเนือ้
กลับตัว  ตองการฟนฟู  แตไมมีสถานที่ที่รองรับ  จําเปนตองบําบัดในสถานที่ที่เหมาะสม  เชนในวัด  
หรือในคุก  เรือนจํา เปนตน  ทําใหมีอุปสรรคกับชีวิตความเปนจริงของมุสลิม   ดวยเหตุนี้  ดร.
โมหัมมด อับดุลกาเดร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญวาจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองเตรียนสถานที่ ใหกับ
บรรดาผูปวยเหลานั้น  จึงไดปรึกษาหารือ  กับผูบริหารบานเมืองโดยเฉพาะทานชูชาติ  พูลศิริ  อดตี
ผูวาราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้น  ไดมกีารประชุมชาวบานใน  ตําบลบุดี  อําเภอเมือง จังหวดั
ยะลา โดยขออนุมัติใชสถานที่  บานพกัตาํรวจ  หนวยปฏิบัติการพิเศษ  ที่ไดทิ้งรางไว  ดังที่อาจารย
สุพร  แหละหลีหมีน   ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา   

“สถานที่แหงนี้มีถึง 50  กวาไร   เหมาะสาํหรับที่ทําการบําบัดฟนฟูผูตดิยาเสพตดิ  สามารถ
จะเนนใหผูปวยไดฝกทกัษะ  การเรียนรูดานการอาชีพ  การเกษตรและฝมือตาง ๆ เชน  ปลูกผักสวน
ครัว  เล้ียงสัตว  ตัดเย็บ  ชางตางๆ พรอมกับสถานที่เลนกีฬา  และทีสํ่าคัญที่สุดคือ  จะตองมีสถานที่
เรียนศาสนาและมัสยิดเพื่อทาํการละหมาด”  (สุพร  แหละหลีหมนี.สัมภาษณ, 27 พฤษภาคม 2546 ) 

หลังจากที่ทางภาครัฐไดอนุมัติสถานที่ดังกลาวก็ไดมีการกอตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดขึ้น  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2538  โดยมผูีปวยไดเขาทาํการบําบัดรักษาและฟนฟูมา
ตลอด  หลายพันคน  จนกระทั้งปจจุบนันี้  ศูนยดังกลาวก็ยังดําเนินกิจการอยางปกต ิ

 
 1.2 ปญหาความยากจน 

ชาวไทยมุสลิมสวนใหญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมฐีานะคอนขางยากจน  ขาดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  ประชาชนกับการประกอบอาชพีมักจะเกีย่วของกับการเกษตรกรรมเปนหลัก  
คือ ทําสวน  ยางพารา  ทําสวนมะพราว  ทําสวนผลไมตางๆ ทําไร ทํานา และทําประมงตามแนว
ชายฝง  นอกจากนั้นแลว  ยงัประกอบอาชพีรับจางทั่วไปและคาขายในรูปของขายปลีกเล็กๆ นอยๆ 
สงผลทาํใหรายไดเฉลี่ยตอหวัประชากรในภูมิภาคนี้คอนขางต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบในระดับภาคและ
ทั้งประเทศ  ซ่ึงจะมีรายไดประมาณ 12,000 ถึง 17,000 บาทตอคนตอป  (สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2529 : 102 และ 144)  

สืบเนื่องจากผลทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับสินคาทางการเกษตร  ดังที่กลาวมาแลวประกอบ
กับความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง  ยังคงเปนประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ  แมวาโดยสถานภาพขอเท็จจริงแลวสถานการณโดยทั่วไปจะอยูในวิสัยทัศน
ที่ฝายปกครองและความมั่นคงจะควบคุมไวไดในระดับปกติ  ในทางกลับกันกระแสขาวที่
ปรากฏทางสื่อมวลชนอยางตอเนื่องวาสถานการณยังคงมีความรุนแรงอยูไมวาจะเปนการสราง
สถานการณเพื่อขมขูเรียกคาคุมครองหรือเพื่อวางผลทางการเมือง  เพื่อผลประโยชนตลอดจนถึง
การแบงแยกดินแดน 
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อีกประเด็นหนึ่งที่ยังมีปญหาตอการทาํมาหากินและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ชายแดนภาคใตคือ ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แมวาในเชงิ
ปริมาณภูมภิาคนี้จะมีความสมบูรณกวาภูมภิาคอื่นก็ตาม แตปจจุบันนี้มีปญหาสําคัญ คือ ปญหาการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหวางภาคเศรษฐกิจ  ไดแก  การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวางภาค
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  การบริการ  การขยายตวัของนากุง  กอใหเกดิความ
ขัดแยงแกนาขาว  การประมงเชิงพาณิชยทีใ่ชเครื่องมือขนาดใหญที่ทําลายระบบนิเวศนชายฝง  
ขัดแยงกับผูประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก  (กองกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2542 : 
49) 

ในเรื่องรายไดของประชากรชาวไทยมุสลิม  โมหัมมดั  อับดุลกาเดร (2530 : 2-3)  ไดกลา
วา  ในหนังสอื “การจัดการการศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใต”  วา การสํารวจความยากจนใน
ภาคใตนัน้เขาสํารวจกันอยางไร? เขามีการสํารวจรายไดของผลผลิตขาวอยางเดียว จากจํานวน 27 
อําเภอในจังหวัดปตตานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  สตูล  และพัทลุง  ในที่ดินจํานวน 10 ไรผลิต
ขาวไดเพียงไรละ 20 ถัง ในขณะทีภ่าคอื่นผลิตขาวในเนือ้ที่เทากันไดถึง 108 ถัง อยางนี้แนนอนตอง
นอยอยูแลว  เพราะภาคใตโดยเฉพาะในพืน้ที่ 4  จังหวดัชายแดนภาคใต  ถือวาการทํานาเปนอาชพี
เสริมมีการพัฒนานอย  เพราะยังไงๆ ก็ไมพอกิน  ประชาชนทํานาเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น คือทําอยางอื่น
ไมได  หมดฤดูฝนแลวจะมุงทําสวนผลไม มุงกรีดยาง  ทําสวนยาวหรือทําประมง  ประชาชนในสี่
จังหวดัประกอบอาชีพไดทั้งสองฤดู        มีอาชีพมากมายและแนนอนการไมทราบความเปนมาและ
การแปลขอมูลที่ไมถูกทําใหความเขาใจของคนทั่วไป  ตลอดจนแนวคิดทางการพฒันาก็จะผิดพลาด
ไปดวย  ความจริงแลวทางภาคใตสวนใหญควรจะมุงทําสวนผลไมยืนตน  เพราะไมยืนตนใหรายได
กําไรกวาทุมเทในการทํานา” 

ทานไดกลาวเพิ่มอีกวา “รายไดจากภาคเกษตรกรรม 1,618.26  ลาน  เปนสวนของยาง  
1,052.00 ลาน  นับวาเปนสวนที่มากที่สุด  ทั้ง ๆ ที่มียางพันธุใหมเพียง 30  กวาเปอรเซ็นตเทานั้น  
อีกเกือบ 70 เปอรเซ็นต  ยงัเปนยางพนัธเกา  ยางพนัธุใหมจะใหนํายางประมาณ 3-5 เทาของยาง
พันธุเกา  ใชเวลาปลูกเพียง 7  ปเทานั้น 

ฉะนั้น  จังหวดัยะลาจะมีรายไดจากยางอยางเดียว  3, 863 ลานบาท  ถาปลูกยางพันธุใหม
หมด  ซํ้าใชเวลาเพียง 7 ปเทานั้น  ดีกวาการสงเสรมิดานอื่น ๆ อีกทั้งมีสวนดเีพียงสรางความ
หลากหลายทางอาชีพเทานั้น  แตไมมีทางที่จะเพิ่มรายไดเปนพนัลานในระยะเวลาในสั้นคือ เพียง 7-
8 ป  นับถึงวันนี้เราขาดทุนปละหลายพนัลานบาทเพราะสงเสริมปลูกยางพันธุใหมชามาก ในหลาย
ปที่ผานมา ทางรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกยางพันธุใหมจนเขาทําใหสามารถ ที่จะไดรับ
ผลผลิตอยางดีงามในปจจุบนั 

โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  (2530 : 141-143) ไดเขียนในหนังสือ “การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาภาคใต” วา   การพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจนาจะเขาใจเรื่องตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย 
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1. สภาพที่มาของรายไดในสังคมหนึ่งๆ 
2. ความแตกตางของเวลาทํางานในแตละอาชีพ 
3. การกระจายความร่ํารวย 
4. ส่ิงชี้สภาพทางเศรษฐกิจ   
5. ขอเท็จจริงในการเก็บสถิต ิ  
เพราะตองการชี้ใหเห็นวา  การรายงานแบบมักงาย  ขาดความรูขาดความรับผิดชอบ  เกิด

การคลาดเคลื่อน  แลวนําเสนอตอมวลชนทั่วไปซึ่งทําใหคนหลงผิด  เชื่อคนรายงานที่ไมถูกตองได
งาย  กอใหเกดิความรูสึกและทัศนคติตอคนไทยที่ไมดีตอคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตและอาจทําใหหนวยราชการคิดวางแผนแกไขปญหาไมถูกตองดวย  ปญหาก็จะบาน
ปลายไมรูจบ 
 
 1.3  ปญหาความไมสงบเรียบรอย 
 จากการศึกษาขอเท็จจริงพบวา  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันยังมีการถายทอดความเขาใจผิดเรื่อง
ของจังหวดัชายแดนภาคใตมาโดยตลอด  สงผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภยัของประชาชน
เพราะจากอดีตที่ผานมาประชาชนไมใชผูกอปญหาแตตองเปนผูที่อยูระหวางกลไกของรัฐและกลุมโจรผู
ไมหวังดีตอประเทศชาติ  ปญหาความไมสงบจึงมีลักษณะเปนวัฏจักร  ซ่ึงเกิดจากสาเหตุใหญ ๆ อยูสอง
สามประการ  เชน  
 1.  ความไมเปนธรรมในสังคม  ซ่ึงมีที่มาจากหลายสาเหตุคือ  ความรูสึกของผูอยูใต
ปกครองกับผูปกครองซึ่งเปนปญหาพื้นฐานที่ฝงลึกอยูในใจมาจากอดีตวา  ไมไดรับความเปน
ธรรมจากอาํนาจรัฐเพราะในอดีตมีนโยบายที่ไมสอดคลองตอสถานภาพสังคมและประชาชนใน
พื้นที่นี้  สรางความร ู สึกไมศรัทธาและไมไววางใจในพฤติการณของเจาหนาที่บางคน  ทําให
ประชาชนไมกลาใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการแกปญหา  ทําใหการรักษาความสงบทําไม
ไดผล  
 2. การตอสูชวงชิงอํานาจทางการเมืองในทองถ่ินผสมผสานกับความตองการของเจาหนาที่
บางคนในการแสวงหาผลประโยชน การสรางสถานการณของเจาหนาที่บางคนที่มุงแสวงหาอํานาจ 
อิทธิพลและผลประโยชนจนเกิดเปนปญหากลไกของรฐั โดยมกีารทํางานเปนเครือขายกับผูมี
อิทธิพลในทองถ่ินตลอดจนผ ู ติดยาเสพติดที่ถูกวาจางในการทํางาน 
 3. การไดขอมูลที่ผิดพลาดจากการศึกษาพบวาสื่อตางๆ และขอมูลที่ไดจากผูบรรยายกด็ี  
ผูเขียนก็ดี  สวนมากจะไดรับขอมูลที่มีการคาดเคลื่อนอยูเปนประจาํ  ดังที่โมหัมมดั  อับดุลกาเดร 
(2530 : 189) ไดกลาวในหนังสือการจัดการศึกษาและพัฒนาภาคใตวา“ผูบรรยายสรุปสวนใหญก็เปน
ขาราชการจากสวน กลางที่สภาพเหมือนกบัผูฟง  แตเพิ่งถูกยายไปประจําในพืน้ที่เทานั้น  ผูใหญบาง
คนในบางโอกาส  ตองรักษาผลประโยชนของตนและของหมูคณะ  จงึพยายามพูดใหเหมือนๆ กบั
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คนอื่นที่ปฏิบัติมาแลว  ในเรื่องของ ขจก. จคม. และโจรอื่นๆ  รวมถึงชาวมุสลิมในพื้นที่ซ่ึงผมเอง
เคยไดฟงดวยตนเองมาหลายครั้ง”  เชน  ผ ู บรรยายจะพูดวา ยางตกต่ําทาํให :  
 

“ ชาวมุสลิมยากจนจึงเปน ขจก.”  
“ชาวมุสลิมไมนิยมเรียนภาษาไทย” 
“ชาวมุสลิมไมยอมพูดภาษาไทย” 
“ชาวมุสลิมเขาใจศาสนาไมถูกตอง” 
“ชาวมุสลิมสอนศาสนาก็บดิเบือนความจริง” 
“ปอเนาะเปนที่ซองสุมของโจรกอการราย”   
“ชาวมุสลิมมีประเพณีประหลาดมีเมียได 4 คน แตงงานอายุนอย” และอื่น ๆ  
เหลานี้ถูกถายทอดจากผูบรรยายขาราชการในจังหวดัหลายจังหวัดและตดิตอตลอดมาเปน

สิบๆ ป จนถึงปจจุบัน  ทําใหการดําเนินการ  การแกไขและการพัฒนาจังหวดัชาแดนภาคใตยากทีจ่ะ
กระทําไดและไมมีผลดีตอภาครัฐและประชาชน 

4. การกอการราย  จากเหตุผลที่ไดกลาวมานําไปสูความอคติที่มีตอรัฐ  ซ่ึงสวนใหญเกิดจาก
การกระทําของกลุมโจรมิจฉาชีพ  และกลุมหาผลประโยชนมากกวาเปนการกระทําของโจรแบงแยก
ดินแดนแตทางราชการยังตองติดตามความเคลื่อนไหวของโจรกอการรายในลักษณะนี้ เพราะ
ในปจจุบันกลุมโจรจะมุงแสวงหาผลประโยชนและอํานาจเปนหลักมากกวามุงแบงแยกดินแดน 
(กองกรรมาธิการ  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา, 2542 : 4) 
 
2. ดานการศึกษา 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดรับการศึกษาครั้งแรกที่บานของตนเอง บิดาของทานนับเปน
บรมครูคนแรกที่ไดใหวิชาแกทาน วิชาแรกที่เรียนคือ วิชาพระมหาคมัภีรอัลกุรอาน ตามดวยวชิา
ภาษามลายู ยาวี ซ่ึงเปนพืน้ฐานหลักของคนมุสลิม ในจงัหวัดชายแดนภาคใตถือปฏิบัติมา บิดาของ
ทานเปนผูหนึง่ในหมูบานทีผู่คนในหมูบานใหเกียรต ิ เพราะทานไดชวยสอนอานอลักุรอาน และ
บางครั้งก็เปนผูนําละหมาดรวมในบางโอกาสใหกับชมุชนในหมูบาน ทานจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการศกึษา เพราะทานเขาใจวาการศึกษาเปนพื้นฐานหลักของการพัฒนาสังคมมนุษยในทุกดาน ๆ 
ทั้งทางดานสังคม ทางดานการเมืองการปกครอง การศึกษาเปนจดุเริ่มตนขององคประกอบใน
หลายๆ ดาน เชน ทําใหมนษุยมีสติปญญา สามารถแยกแยะ ความดีความชั่ว เพื่อดาํรงชีวิตอยางมี
ความสุขของตนเอง จากจุดเริม่ตนดวยการศกึษานี้เอง ทําใหไปสูการพัฒนาดานอื่น 
 2.1  ความสําคญัทางดานการศึกษา  

อิสลามไดใหความสําคัญกับการศึกษาอยางมากซึ่งจะเห็นไดจากหลักฐานขอพรจากพระ
เจาทานนบีมูฮัมมัดเองนั้น  ทานไดขอใหพระองค โปรดเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ ๆ ในพระมหาคัมภีรอัล
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กุรอานไดเนนหนกั และสั่งสอนใหผูทีถือศาสนาอิสลามจงใชสติปญญาในการศกึษาหาความรูใหมาก
ดวยเหตุผล บิดาของ ดร.โมหัมมดั อับดุลกาเดร จงึพยายามสงบตุรของทานไดศึกษาเลาเรยีนใน
ระดบัสูง ๆ  
 จากประสบการณและความรูดานการศึกษาของ ดร.โมหมัมัด  อับดุลกาเดร นบัวาทานไดรํ่า
เรียนมาเกือบทกุสาขาวิชา จากสถาบันปอเนาะ สถาบันศึกษาในเมืองไทย และสถาบันศึกษาภาษา
มลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษในตางประเทศ จึงทาํใหทานเปนบคุคลที่เพียบดวยความรู และ
แนวคดิตาง ๆ ในเชิงพัฒนามากมาย คณุใหประโยชนกบัสังคมทั้งทางการยอมรับและใหเกยีรติคน
หนึ่ง หรืออาจจะกลาวไดวา “ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เปนดอกเตอรคนแรกในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตที่สามารถใชภาษาไทยมลายู อาหรับ อังกฤษ ไดอยางแมนยาํคนหนึ่งก็วาได” (มานิต  
จารงค. สัมภาษณ, 20 กุมภาพันธ  2547) 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดรับอิทธิพลการศึกษามากมายทําใหทานยอมรับวา การศึกษา
นั้นยอมทีจ่ะทาํใหผูมีวิชาแตกตางไปจากผูที่ไรวิชาความรูอยางชดัเจนดงัที่ระบไุวในพระมหา
คัมภีรอัลกุรอานซูเราะฮฺ อัซซุมัร  อายัตที่ 9 กลาววา  
 

 }ُقْل َهْل َيْسَتِوْى الَِّذْيَن َيْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن َال َيْعَلُمْوَن    {
 

ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมมัด) บรรดาผูรู และบรรดาผูไมรูจะเทาเทยีมกันหรือ ?” แนนอน
ที่สุด จะไมเทาเทียมกนัไมวาจะเปนดานการยอมรับของสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ
สถานภาพการเปนอยู ในสังคมและที่สําคัญกวานัน้คือจะเปนทีย่อมรับของอัลลอฮฺ 
 ดังนั้นทานจึงพยายามอยางสุดความสามารถที่จะใหสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
มีการศึกษามีอาชีพมีการพัฒนาฐานะความเปนอยู โดยทานนําตวัทานเองเปนแบบอยางพรอมทั้ง
บทบาทและแนวคิดตาง ๆ ในชวงที่ทานดํารงตําแหนง และหลังจากที่ทานเกษียณอายุราชการดวย 
(มานิต  จางรงค (สัมภาษณ), 20 กุมภาพนัธ 2547)  
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เปนชาวไทยมุสลิมคนหนึ่งในพืน้ที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ไดรํ่าเรียนถึงระดับปริญญาเอก เพราะความในใจลึก ๆ ของทานแลว คือ ตองการที่จะพัฒนา
ตนเอง และ 
สังคมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางทองแท ดังคํากลาวของทาน (โมหัมมดั อับดลุกา
เดร, 2530: 208) ในหนังสือ “การจัดการศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใต” วา “วันนี้และวันพรุงนี ้
เราจะตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงขึ้นทรัพยากรมนุษยที่มีความใฝฝนในระดับอันสูงทรงมี
ความ สามารถที่จะประสานและผสมผสานกิจกรรมตางๆ และสามารถตัดสินใจไดอยางดีดวย 
ทรัพยากรมนุษยเทานั้นที่เปนตัวแปร อันสําคัญของคุณภาพ และความรวดเร็วในการพัฒนา” 



 66

 โครงการแรกที่ทานทําสําเร็จ คือ โครงการประชาสัมพันธทานไดออกอากาศเผยแพรทาง
วิทยุ มทบ.5 ปตตานี ปชส.ยะลา และโทรทัศนชอง 10 หาดใหญ ไดริเร่ิมสอนภาษาไทยทางวิทยุ 
กรป.กลาง จงัหวัดนราธิวาส สําหรับการเรียนการสอน พูดภาษาไทยทางวิทยุนบัเปนผลงานและ
บทบาทที่สําคัญ มากเพราะไดรับการตอนรับจากพี่นองประชาชน ทั้ง 3 จังหวัด ปตตานี ยะลา และมี
วิทยุ การเรียนพดูภาษาไทยทางวิทยุนั้นไมใชการเรียนในรูปแบบการฟงอยางเดยีว แตจะมีการถาม
ตอบ สนทนาเบื้องตน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 224 ช่ัวโมง ผูเรียนจะตองเรียนไมนอยกวา 125 
ช่ัวโมง และมีสิทธิรับประกาศนียบัตรการพูดภาษาไทยดวย จึงมีผูสนใจเรียนกันมาก (มานิต  จารงค.
สัมภาษณ, 24  กันยายน  2547) 

โมหัมมัด  อับดุลการเดร (2520 : 84) ไดกลาวในหนังสือการจัดการศึกษาและแนวการ
พัฒนาภาคใตวา “ศูนยการศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัดยะลา เร่ิมออกอากาศเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2521 เวลา 17.00 น. ดวยขนาดความถี่ 980 กิโลเฮิรท ทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงแหงประเทศ
จังหวดัยะลา ทานพยายามเสนอแนวคดินี้จนคณะกรรมการศึกษานอกโรงเรียนยอมรับ เพราะ
รายการสอนพดูภาษา ไทยทางวิทยนุั้น มุงไปสูประชาชนที่อานไมออก เขียนไมได และพูด
ภาษาไทยไมไดดวย สวนใหญอยูนอกเมอืงหางไกล และประกอบอาชีพทางเกษตร ซ่ึงยากตอการ
เขียนจดหมายไปถึงผูจัดรายการสองหรือสามเทา เทียบกับรายการทีอ่อกไปสูผูฟงที่อานออกเขียน
ได และมีพื้นฐานการศึกษาดี ในปแรกผูจัดรายการสอนพูดภาษาไทย ทางวิทยแุกผูที่พูดภาษาไทย
ไมไดในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต ไดรับจดหมายซึ่งผูฟงตองของรองใหเพื่อนชวยเขียนถึง 200 
ฉบับ เชนตัวอยาง “ ผมติดตามรายการสอนพูดภาษาไทยทางวิทยุเปนประจําไมเคยขาดเลย ชาวบาน
ดูซงมาแจ เปนเครื่องรับแทนทุกบาน เวลา 17.00น. คนชรารูนิดหนอย เดี๋ยวนีพู้ดเกงแลว ชาวบาน
ดูซงมาแจรูวาสอนดีมาก ขอฟงเพลงลูกทุง เพลงรักติ๋มคนเดียว อยางนี้คงเทากับมีผูฟงถึงสี่หาแสน
คนแลว และสิ่งที่เปนจริงเมื่อคณะศึกษานิเทศกไดทําการสํารวจผูนําในจังหวัดตาง ๆ เมื่อ ป พ.ศ. 
2526 ไดรายงานวา ในจังหวัดยะลามีผูฟงประมาณ 80 % จังหวัดปตตานี  49 % จังหวัดนราธิวาส 
52 % จังหวัดสตูล 20 % และจังหวัดสงขลาอีกจํานวนหนึ่ง หรือประมาณ 550,000 คน นับวาเปน
ผลงงานที่สําเร็จและไดรับการตอนรับเปนอยางด ี
 ประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เมื่อทางการ
ตองการที่จะพัฒนาวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรจากแบบเกาใหเปนแบบใหมนั้น เปนปญหาที่
สลับซับซอนมาก การสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติการเกษตรจากแบบเกาใหเปนแบบ
ทันสมัยนั้น ตองเปนความพยายามทีไ่มจาํกัดเวลา พรอมกับพิจารณาปญหาดานขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีความเชื่อ และเทคโนโลยี ทรัพยากรในพืน้ที่ โอกาสการศึกษา ตลอดจนความมุงหวังของ
เกษตรประกอบอยางเฉลียวฉลาด และแนบเนียนดวย 
 ที่สําคัญไปกวานั้นก็คือ หวัใจของความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีใหมๆ จะตองมาจาก
ปริมาณของการศึกษาของชาวนา ชาวสวน และผูนําชนบท การศึกษาเปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่ง 
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การศึกษาที่สามารถสงเสริม และมีความสมัพันธที่จะจงใจชาวนา ชาวสวน และผูนําไปสูการปฏิบัติ
จริง (โมหัมมดั  อับดุลการเดร, 2530 : 17) 
 

  2.2  การบริหารการจัดการการศึกษานอกระบบ 
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2530: 18)  ไดกลาววา “กระบวนการหรือวิธีการของการศึกษา
ผูใหญ หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น มุงชวยผูใหญและเยาวชนใหเรียนรูวิธีเรียนใหมี
ความสามารถ และทักษะในการแกปญหาเสริมสรางใหมีใจกวางที่จะรับความคิดใหม สามารถ
แยกขอเท็จจริงกับความคิด สมัครใจ และยินดีทีจ่ะทบทวนคานยิมเกา ๆ อยางมเีหตุผล เลือกวิธี
แกปญหาอยางมีหลักการ มคีวามคิดริเร่ิม และกลาตัดสนิใจ มแีรงที่จะนําความรูไปสูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน พรอมทั้งมีความมั่นใจในการทํางาน และในที่สุดเกิดความภาคภูมใิจในตนเอง  
 ดวยเหตุดังกลาวทาํให ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร เร่ิมเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนอยางเต็มรูปแบบ พอดีกับทางกระทรวงศึกษาธิการมีความตองการที่
จะแกไขและปรับปรุงวัตถุประสงคการศึกษาผูใหญใหกวางขวางกวาเดิม คือ จัดโครงการเผยแพร
ความรูสิทธิและหนาที่พลเมือง ไดริเร่ิมโครงการใหญโดยเฉพาะในจังหวดัชายแดนภาคใต จัดใหมี
รถบริการโสตทัศนศึกษาเคลือ่นที่ และมีสํานักงานเรยีกวาหนวยการศกึษาประชาชนประจําจังหวดั 
มีหัวหนาหนวยเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานภายใตการควบคุมของศึกษาธิการจังหวดั  แตเนื่องจาก
ประเทศไทยยงัขาดผูที่ไดรับการศึกษา การฝกอบรมทางการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยตรง การบริหารงานก็อาศัยผูมีประสบการณทางการบรกิารศึกษาของเด็กในระบบทาํ
ใหมีอุปสรรคในการทํางานพรอมในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต เปนพื้นที่ที่สภาพพิเศษที่
นอกเหนือจากพื้นที่อ่ืนคือสภาพที่แตก ตางกวาสังคมศาสตร คือ แตกตางทางศาสนา คานิยม ภาษา
พูด และระบบชีวิตประจําวนั แตจังหวัดยะลานั้นนับวาโชคดีไปที่ผูบริหาร เปนคนในพืน้ที่รูและ
เขาใจสภาพพิเศษดังกลาวจึงทําใหการบริหาร งานคลองตวักวาที่อ่ืนและตวัผูบริหารเองกเ็ปน
ผูบริหารที่มีความรูเฉพาะทางคือ ดร.โมหัมมดั อับดุลกาเดร 
 เมื่อกลางป พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งศูนยการศกึษาประชาชน 
(การศึกษานอกโรงเรียน) จงัหวัดยะลา และประมาณกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2520 กรมสามัญ
ศึกษาไดสงใหนายโมหัมมดั  อับดุลกาเดร ผูประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน ประจําภาคเหนอื
และภาคใต ไปรักษาการในตําแหนงหวัหนาศูนยการศึกษาประชาชนจงัหวัดยะลา  งานสําคัญที่ ดร.
โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไดนําเสนอขอคิดเพื่อเสริมสรางคุณภาพในการใหการศึกษาและใหการ
อบรมตาง ๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรบัของสังคมโดยเฉพาะในแวดวงสังคมการศึกษา คือ สูตร เอ็ม. 44 ทาน
ไดกลาววา ในหลังสื่อการรายงานผล ป 2523 ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา วา 
 เอ็ม. 44   หมายถึง  หลัก 4 ประการ 
       จาก  4 สมมุติฐาน 
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สมมุติฐานขอท่ี 1. ผูเขารวม (การศึกษาหรือการอบรม) จะนําความรูไปใช หากจัดการเรียนรูใหได
สัดสวนที่ถูกตอง 
  2. สัดสวนที่จาํเปน คือ ความรู, ความเขาใจ, ทักษะ, และทัศนคติที่ดีตอส่ิงที่เรียน 
  3. ทัศนคติที่ดี จะเกิดเมื่อผูเขารวมในการวางแผน, การจัดการเรียนรู,การจัดสิ่งแวด 
ลอม และการจัดกิจกรรมมนุษยสัมพนัธ 
  4. กิจกรรมมนุษยสัมพนัธที่ดี ตองงาย ๆ ไมขัดตอคานิยม, ใชระยะเวลาไมมาก, 
ทุกคนมีโอกาสรวมและจดัอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ 
 
หลัก  4  ประการ 

ประการที่  1 หลักการวางแผนในการใหการศึกษา การอบรม 
1.1 การเขาถึงผูนํา ผูนําระดบัประเทศ,ระดับผูมีตําแหนง,ระดับผูมีช่ือเสียง,ระดับผู

ขยันทํางาน 
1.2  การประสานงาน ประสานขั้นความคิด, ขั้นวางแผน, ขั้นดําเนนิงาน, และขั้น

ประเมินผล 
1.3  การประชาสัมพันธ ดวยการใชลมปาก, การใชส่ือมวลชน, การใชส่ิงพิมพ, 

การจัดกจิกรรมพิเศษ 
1.4  การจัดหาวิทยาการ, ผูเขารวม, สถานที่, และอุปกรณ 

 
 

ประการที่ 2  หลักการเตรียมการ 
2.1  การแบงงาน การเขาถึงผูนํา, การประสานงาน, การประชาสัมพันธ, การจัดหา 
2.2  การสํารวจ สภาพที่เปนอยู, สภาพที่จะใหเปนไป, วเิคราะหและสรปุ 
2.3  การสรางวัตถุประสงค จะใหรูอะไร? จะใหเขาใจอยางไร? จะใหไดแคไหน? 

และจะใหทําจริงเมื่อไร? 
2.4  การใชจติวิทยาการเรียนรู การสรางความเปนมิตร, เรียนจากงายไปหายาก, 

การมีสวนรวมและเหน็ผล 
 

ประการที่ 3  หลักการสรางเปลี่ยนแปลง – การเรียนรู 
3.1 การที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงจากไมรู – ใหรู ใชวิธี บอกใหรู, เลาใหฟง, 

กําหนดใหอาน, หรือใหดู สัดสวนประมาณ 20 % 
3.2 การที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงจากไมเขาใจ – ใหเขาใจ อธิบาย, บรรยาย,

กําหนดใหคนควา, หรือใหดตูัวอยาง สัดสวนประมาณ 20 % 
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3.3 การที่สรางการเปลี่ยนแปลงจากทําไมเปน – ใหเปนใชวิธี สาธิต, ใหทดลอง, 
ใหวจิารณ, และใหฝกฝน สัดสวนประมาณ 30 % 

3.4 การที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงจากไมชอบ – ใหชอบ ใชวิธี ทดลอง, ดูผล, 
อภิปรายอยางอิสระ, หรือใหคําปรึกษา สัดสวนประมาณ 30 %  

 

 ประการที่ 4  หลักการศึกษา คือการตอเนื่องและมีลําดับของการเรียนรู 
  4.1 การตอเนื่องของเนื้อหา 
  4.2 การตอเนื่องของทักษะ 
  4.3 การตอเนื่องของความคิด และ 
  4.4 การจัดอยางมีลําดับ 
 

สวนอีกงานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับมาก ๆ คือ โครงการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ จงัหวัด
ยะลา ดร.โมหมัมัด  อับดุลกาเดร  ไดกลาวในหนังสือวา “ เมื่อป พ.ศ. 2506 ไดมีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีศึกษาระหวางประเทศเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญที่เมือง เตหะราน ประเทศสาธารณรัฐ
อิสลาม    อีหราน จากการประชุมคราวนั้นไดพูดเรื่องการศึกษาผูใหญแบบ (Functional Literacy) 
เปนภาษาไทยวา“การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ” วิธีการสอนเนนหนักวิธีการฝกความคิดอยาง
รอบคอบสงเสริมการศึกษา แหงวิชา อันเปนการฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองแลวทําความคิด
ใหมๆ เหลานีม้าปรับปรุง การดําเนินชวีิตประจําวนั และเผยแพรไปสูชุมชนทั้งหมดดวย สวนการ
อานเขียนนั้นเปนผลที่ตามมา ทั้งนี้ โดนหลักการและเหตุผลวามนุษยเราในทกุระดับสังคมและ
ตั้งแตโบราณกาลมาแลว ไดเรียนรูอะไรตาง ๆ จากการคุยกันและสนทนากัน การถายทอดความรู
และเหตกุารณตาง ๆ สวนใหญก็ผานการบอกเลาและคุยกัน วิธีนี้ยงัมีและเปนทีน่ิยมตราบเทาทุก
วันนี้ (รายงานผลงานป 2523 ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา, 2524 : 126) 
 อารีเฟน  อับดลุกาเดร  ไดใหขอมูลวา   

“การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ เปนกรรมวิธีใหมทางการศึกษาที่จะชวยฝกฝนวิธีคิด
อยางรอบคอบ ซ่ึง ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ไดพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและหลักสูตรให
เขากับสภาพการงานและอาชีพของผูเรียน โดยจัดหัวขอและใหนักศึกษาอภิปราย เพื่อใหเขาใจ
สภาพปญหาสาเหตุและวิธีแกของปญหาในชีวิตประจําวนั ตลอดจนถึงการสรางความคิดและ
ทัศนคติใหมๆ วา เปนการเรียนรูใหรูจกัวิธีเรียนดวยตนเองตอไปดวย นอกจากนี้ยังสงเสริมให
สามารถอาน เขียน และพูดภาษาไทยได ซ่ึงเปนเครื่องมอืสําคัญสําหรับบุคคลและนโยบายของชาตทิี่
จะชวยใหคนไทยพดูภาษาไทยและอานเขยีนภาษาไทยได นบัวาความพยายามดังกลาวของ    ดร.โมหัม
มัด  อับดุลการเดร ไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี” (อารีเฟน  อับดุลกาเดร.สัมภาษณ,  20  พฤษภาคม  
2547) 
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 อีกบทบาทหนึง่ที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ไดพยายามสรางขึ้นมาดวยจิตใจอยางแรง
กลาเปนสาธารณสถานใหมที่เกิดขึ้น และเห็นไดเกือบทุกหมูบาน ซ่ึงหางไกลออกไป ทองที่
ทุรกันดารกย็ังมีสาธารณสถานแหงใหมนี้  คือมีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ทานไดพยายาม
ช้ีแจงถึงความสําคัญของการมีที่อานหนังสอืพิมพประจําหมูบานใหชาวบานเห็นถึงความสําคัญจนเกดิ
ความศรัทธา สละแรงกายและแรงทรัพยเพือ่เปนที่อานหนังสือพิมพ เปนการปองกนัการลืมหนังสือ
จากที่รัฐลงทุนดานประถมศกึษาอยางมหาศาล และปองกันผูที่เรียนการศึกษาผูใหญ แบบเบด็เสร็จ 
ไปแลวนัน้มิใหลืมหนังสือดวย สรางนิสัยรักการอาน เพือ่ใหรูขอมูล, ขาวสาร และเหตุการณตาง ๆ 
อันเปนการเพิม่พูนความรูและมีโอกาสถกเสียง แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกันและกนัระหวางเพื่อน
บาน ตลอดจนเปนที่พกัผอน เปนที่กระทํากิจกรรมอืน่ ๆ  เชน การประชุมประชาชน, เรียกกลุม
สนใจ ตลอดจนเปนที่รับหนงัสือ และเอกสารเผยแพรของกรม ของกระทรวงตาง ๆ ที่ประสงคจะ
ใหถึงชาวบาน แตไมมีที่ ไมมีเจาหนาที่ ก็ไปตั้งใหชาวบานอาน จนเปนที่อานหนงัสือพิมพประจาํ
หมูบานได และอาจจะเปนศูนยกระจายขาวของหมูบานดวย (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวดั
ยะลา, 2527 : 92) 
 สวนการใหความสําคัญแกภาษานับวาเปนบทบาทหนึ่งที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร 
ไดพยายามทุกวิถีทางจะใหคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตรูภาษามากกวาหนึ่งภาษา เพราะ
รูเพียงภาษาเดียวนั้นทานกลาวในหนังสือ “การจัดการศึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต”วา 
มีโลกทัศนแคบเหมือนกับวทิยุที่มีชองเปดรับเพียงชองเดยีว ไมสามารถที่จะรับรูขาวสาร สาระ
ความรูตาง ๆ อีกมากหมาย ฉะนั้นการศึกษาที่กําหนด สารัตถะแคบๆ ตายตัวนั้นอาจจะตองลมลุก
กุมคาม และไมมีประโยชนแกใครเลย เพราะในคณะนกัวิชาการไดคนพบ มีหลักฐานยืนยันไดแลว
วาเดก็ที่สามารถใชมากกวาหนึ่งภาษา ในอายุ 13 ขวบนั้นจะสามารถเรียนรูลักษณะการแกปญหา 
และสามารถปรับตัวไดมากกวาผูที่รูเพียงภาษาเดียว การจัดการการศึกษาที่คงภาษาแมแกกลุมชนที่ไมใช
ภาษาของชาตินั้น ขั้นตน  ๆ จะชวยใหเกิดความรูสึกผสมผสานระหวางกลุมชนในชาติดวยน้าํใจ
ของการเคารพซึ่งกันและกันสูง (โมหัมมัด อับดุลกาเดร, 2530 : 92 )  
 การใหเรียนรูสองภาษานัน้เปนการสรางโอกาสใหเกิดความพยายามผสานและเปนอนัหนึ่งอัน
เดยีวกนัระหวางกลุมตาง  ๆ ในบรรยากาศทีใ่หเกียรตแิละเคารพซึ่งกนัและกนัและสรางสรรคอยาง
หลากหลาย การที่ประชากรพดูไดหลายภาษามิใชชนวนการแบงแยก เชน สิงคโปร สวิตเซอรแลนด และอีก
หลายประเทศในโลกนี้ เขาจะอยูกนัอยางสันตสุิขมาตลอด 
 งานและบทบาททั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน นับเปนภารกิจในชวงที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกา
เดร รับผิดชอบในตําแหนง ผูอํานวยการศูนยฯ สวนแนวทางในอนาคตศูนยฯ จะดําเนนิตามนโยบาย
ของรัฐ ดังโอวาทของ ฯพณฯ ดร.สิปปนนท  เกตุทดั  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
ใหไวเมื่อคร้ันไปเยีย่มศูนยฯ ยะลา เมื่อป พ.ศ. 2524 วา “รัฐบาลพยายามอยางยิ่งที่จะสงเสริม
การศึกษานอกโรงเรียน และอยากจะเห็นการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาในโรงเรียนไดมี
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สวนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน”ประชาชนในจังหวดัชายแดนของเราที่ยะลายังตองการความรูในดาน
ภาษาไทย  ดานอาชีพเปนอนัมากการประสานสัมพันธระหวางชาวไทยทั้งมวล  ซ่ึงอยูในชนบทนั้น  
จังหวัดชายแดนเปนจังหวัดที่สําคัญยิ่ง ที่จะตองชวยประสานความเขาใจเหลานี้ เทาที่ผมไดติดตาม
การทํางานของการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา ที่ผมไดไดรับรายงานทั้งโดยตรงและจาก
ผูอํานวยการศูนยฯ ยะลา  ซ่ึงผมไดรูจกักับทานเปนเวลาหลายป เราเคยไปประชุมตางประเทศ
รวมกัน สัมมนารวมกนัหลายหน ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวดั จากรายงานที่ไดรับจากทานทัง้
โดยตรงและโดยออม จากเพื่อนของผมที่เปนชาวตางประเทศ   ทั้งในมาเลเซียและตางประเทศไกล ๆ 
จนถึงยุโรปและในอเมรกิา ยงัแสดงความชืน่ชมยินดีตอการดําเนินงานของศูนยฯ ยะลา ตามที่ทาน
ไดทํางานมานัน้เปนผลดีอยางยิ่ง จนกระทัง่มีช่ือเสียงเลื่องลือไปถึงตางประเทศเปนผลงานของทาน  
การที่พวกเราทุกคนทุมเทกาํลังกาย กําลังใจ กําลังสมอง รวมมือกัน ก็ตองอาศัยความเขาใจตรงกัน 
เปาหมายของการศึกษานอกโรงเรียนที่จะมุงไปพัฒนาชนบทไทยใหเจริญกาวหนาขึ้นมานั้นเปน
ส่ิงสําคัญยิ่ง ซ่ึงทานผูอํานวยการไดเรียนรายงานมาในขัน้แรกแลววา เราตองปรับความเขาใจกนั 
รวมกันทํางานในการศึกษานอกโรงเรียน และเกือ้หนุนกนัระหวางการศึกษานอกโรงเรียนกับ
การศึกษาในโรงเรียน สําหรับในจังหวดัยะลา หรือจังหวดัชายแดนภาคใตนั้น เปนจุดสําคัญยิ่งที่จะ
ชวยกันประสานความเขาใจระหวางพี่นองชาวไทยทั้งมวลที่มีพื้นเพศาสนา วัฒนธรรมตางกันแลว 
ยังจะตองทําความเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน คือ มาเลเซีย ที่อยูใกลกับเราดวย ดังนั้นบทบาทของ
ทานเปนบทบาทที่สําคัญยิ่ง ที่จะชวยสงเสริมสถานะของประเทศและดานความมัน่คงของประเทศ 
ผมก็มีความมั่นใจวา  ทานทั้งหลายที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความซาบซึ้งและตระหนักใน
บทบาทและความสําคัญของทานเปนอยางดี ความหวังในดานความเขาใจกันระหวางวัฒนธรรม
คงตองใชเวลานานเปน 10 ป 20 ป หรือ 1 – 3 ช่ัวอายุคน แตดวยความเขาใจของทานทั้งหลาย และ
เพื่อนพี่นองไทย แมวาวัฒนธรรมและศาสนาตางกัน แตเราก็มีจุดมุงหมายตรงกนั ที่ชวยกันพัฒนา
และรักษาผืนแผนดินไทยไวใหเจริญกาวหนาสืบไป ผมฝากความหวังและความเขาใจกับทาน
ทั้งหลาย ภายใตการนําและบริหารงานของผูอํานวยการศูนยฯ ดร.โมหมัมัด  อับดุลกาเดร  วาเราจะ
ชวยพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป” 
 การพฒันาการสอนวิชาศาสนาอิสลามในจังหวดัชายแดนภาคใต ดร.โมหมัมัด  อับดุลกาเดร มี
แนวความคดิและการเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนามากมาย เพราะทานเองเคยผานประสบการณใน
การศกึษาที่ปอเนาะมาแลวเชนกันและทราบดีวามอีะไรดานไหนที่ควรใหการสนับสนุนและรวม
พัฒนา ทานไดกลาวในหนังสือการจัดการศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใตวา “ตามประวัติศาสตร
กวาครึ่งศตวรรษแลวที่เรามสีถานสอนศาสนาอิสลามที่เรียกวา “ปอเนาะ” ในจังหวดัชายแดนภาคใต
มีโตะครูมักจะเปดสอนตามที่หางไกล  เพื่อใหโอกาสแกคนที่อยูในชนบทในทองที่ทุรกันดารซึ่งขาด
โอกาสที่จะเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม โตะครู ก็เขาไปตั้งสถานสอนคนยากจนในละแวกนัน้ 
หรือจากทองที่อ่ืน ๆ ก็ไปเรียนได ไปปลูกกระทอมรอบ ๆ บานโตะครู โดยไมตองเสียคาเชาที่ ขาว
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ปลาหากินกนัเอง มีอาคารสถานที่สอนเรียกวา “บาลัยเซาะห” มีอาคารทีพ่ักของผูเรียน เรียกวาปอเนาะ
ตั้งเรยีงรายรอบ  ๆ บานโตะครู และบาลยัเซาะห วิชาทีส่อนในปอเนาะนั้นกวางขวางมากมาย แต
ปอเนาะใดสอนอะไรแคไหนนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของโตะครู ในดานวิชาการก็ดี กําลังในการ
สอนก็ดี เพราะโตะครูเปนทัง้ผูปกครอง ผูบริหาร ผูจัดการ และผูสอนเบ็ดเสร็จ ในตัวโตะครคูน
เดียว 
 ความเปนอยูและความผูกพนัระหวางโตะครูกับศิษยเหมอืนพอกับลูก ลําบากดวยกัน
ชวยเหลือกัน ไมไดหาประโยชนระหวางกนัเปนที่ตั้ง 
 งานโตะครูที่แทจริง ก็คือ นักพัฒนาหรือครูใหญโรงเรียนชุมชนทานชวยพัฒนาจิตใจ คน
อยูปาอยูเขาอยูในทองที่ทุรกนัดารใหไดแสงธรรม โดยไมไดมีการวาจางจากใคร ทานชวยคนที่ไมมี
โอกาสทางการศึกษา ทานไดรวมกนัสรางทัศนคติ และทักษะบางอยางทางการศึกษาใหศิษยไดเหน็
ไดลองทําการปลูกยาง ปลูกมะพราว ปลูกเงาะ ปลูกทุเรียน จนทุกวันนี้ที่เราเห็นไมยืนตนทั้งตําบล 
ทั่วหมูบาน แมไมทันสมัยแตก็มีจดุเริ่มตนแลว และเปนทรัพยากรจนเทาทุกวันนี ้ บางแหงเปนที่
เปลี่ยวอยูในปาลึก ไมมีคนอยู พอโตะครูไปเปดปอเนาะอยูปจจุบันกลายเปนหมูบานใหญโต เชน 
ปอเนาะ อาซิซสถาน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  ปอเนาะปาพราว ในอําเภอกาบัง  จังหวดั
ยะลาเปนตน 
 ในดานความสมัพันธกับชุมชน โตะครูรวมและชวยในพธีิกรรมตาง ๆ งานศพ งานสราง
มัสยิดงานแตงงาน ตลอดจนงานรวมแรงพฒันาโตะครูจะพาลูกศิษยไปชวยตลอด ที่ผมเลามานี้คนที่
ไมเคยเรียนไมเคยมีประสบการณไมเคยอยูปอเนาะมากอนจะไมรู (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 
202 – 204) 
 ในป พ.ศ. 2504 ความคิดทีจ่ะพยายามพื้นฐานความรูของนักศึกษาวิชาศาสนาในปอเนาะ ก็
ไดรับความสนใจจากทางราชการ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ซ่ึงเปนขาราชการคนหนึ่งที่ไดมี
สวน ผลักดนัชี้แจงใหกบับรรดาโตะครูและผูบริหารโรงเรียนปอเนาะ เขาใจถึงความตองการของ
รัฐบาลที่จะพฒันาใหโรงเรียนปอเนาะเขาสูระบบและจะมีเงินสนับสนุน ดวยประชุมปรึกษาหารือ
ระหวางบรรดาโตะครูและบริหารการศึกษาไดตกลงที่จะจดทะเบียนปอเนาะเพื่อพัฒนาในดาน
หลักการการเรยีนการสอน การประเมินผลและการจัดอาคารสถานที่ ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือจาก
บรรดาโตะครู ชาวบาน และนักคิดที่มีความคิดกาวหนาไดเปนอยางดี (มานิต  จารงค.สัมภาษณ, 25 
พฤษภาคม  2547) 
 ตอมาในป พ.ศ. 2510 ดร.โมหัมมัด  อับดลุการเดร (2530 : 206) ไดกลาวในหนังสอืการจัด
การศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใตวา ปอเนาะมกีารพัฒนาอีกกาวหนึ่งเปนโรงเรยีนราษฎรสอน
ศาสนาอิสลาม ในการพฒันาครั้งนี้ไดประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น ปอเนาะซึ่งเคยสอนแต
นักเรียนชายใหมีโอกาสรับและชวยสอนนักศึกษาหญิงดวย นับเปนการเสริมสรางทรัพยากรเพิ่มเตมิ
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เปนการใหโอกาสแกสตรีไดศึกษาจะไดเปนแมบานทีด่ ี และสามารถปลูกฝงความรูทางศาสนาแก
ลูก เปนแรงชวยพอบานหรือเพศชายไดอีกอยางมาก 
 การพัฒนาเปนโรงเรียนราษฎรนี่เปนการยอมรับทั้งสองฝาย คือ โตะครูและผูบริหาร
การศึกษา เห็นวาควรปูพื้นฐานใหนักศึกษาศาสนาไดมีโอกาสเรียนตอ หรือออกไปเปนพลเมืองดี
ที่มีคุณภาพสมบูรณยิ่งขึ้น มีความรูทางศาสนาอิสลามเปนหลัก มีความรูวิชาสามัญ ถึงระดับ
มัธยมศึกษา 
 ถึงจะมีการยอมรับนโยบายของรัฐแตอุปสรรคของการพัฒนาก็ยังมีอยูอีกมาก เพราะความ
ไมเขาใจกับโดยเฉพาะฝายบรหิารเคยรูสึกวาชาวไทยมุสลิมไมนิยมเรยีนภาษาไทย ชาวไทยมุสลิมก็
กลาวหาวาผูบริหารมุงแทรกวิชาศีลธรรมทางพุทธ ตองเรียนพุทธประวัติตองสวดมนตดวย จึงเกิด
พฤติกรรมตอตาน หรือหลีกเลี่ยง นําบุตรหลานสงเรียนที่ตอที่ปอเนาะเหมือนเดิม ความไมเขาใจ
ของทั้งสองฝายนั้นไมมีโอกาสประสานกนัเพราะผูบริหารไมเคยนั่งจบัเขาคุยกันใหแจมแจง ฟงเขา
บางแตก็ฟงไมออกเขาก็ไมรูเร่ือง ในขณะเดียวกันฝายผูนําศาสนาโตะครูก็ไมสามารถถายทอด
ความรูสึก ความตองการ หรือแนะนํา หลักการพัฒนาปรับปรุงใหฝายบริหารเขาใจอยางถองแท
แลวไมไดเพราะไมรูภาษาไทย เลยตองอาศัยลามชวยแปล ซํ้าบางคนก็แปลถูกมาก บางคนแปลถูก
นอย หรือแปลคนละเรื่องไปเลยก็มี ดงันั้นรูและเขาใจภาษาของกนัและกนันับเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญยิ่ง 
 ความไมชัดเจนของนโยบายก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จําเปนตองจดัการศึกษาใหมีความแตกตางที่จําเปน ตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
ตัวอยางเชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กระทรวงศึกษาธิการ ตองใชหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (หลักสูตรที่ผสมผสานกลมกลืนระหวางหลักสูตรสายสามัญกับหลักสูตรศาสนาอิสลาม 
แตในทางตรงกันขาม สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ไมอนุญาตใหโรงเรียน
ในสังกัดใชหลักสูตรอิสลามศึกษา กรณตีัวอยาง โรงเรียนบานกาตอง อําเภอยะหา เปนตน จนทาํ
ใหเกิดปญหาอยูจนทกุวนันี้ (กองกรรมธิการ สํานักงานเลขาธิการ วุฒิสภา, 2542 : 41) 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลการเดร  ไดใหขอสังเกตในหนังสือ การจัดการศึกษาและแนวทาง
พัฒนาภาคใต วา “ปจจุบันโตะครูเองที่ปรับปรุงสถานศึกษา เปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม 
ทานก็เปนผูบริหารคนหนึ่งบริหารโรงเรียนของทาน ซ่ึงทานจะยอมรับหรือไมก็ตามทานก็เปน
แลว ที่นี้ความกาวหนา ความราบรื่น การสอนที่ไดผลดี ทั้งทางวิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพ 
การติดตอกับศึกษาธิการอําเภอ ศึกษาธิการจังหวดั ทุกอยางขึ้นอยูกับความรู ความสามารถของการ
บริหารของทาน ถาทานเขาใจดี หรือทีผูชวยทีด่ี ทานก็กาวหนาดี ถาทานยังไมแนใจ หรือไมแจม
แจงกย็ุงยากหนอย จะขดัใจกับใครตอใคร เพราะอาจหาวิธีแกไขที่ถูกก็ได หรือรูแตจะพดูภาษาไทย 
ใหคนอื่นเขาใจและยอมรับไมไดงานกจ็ะไมกาวหนา อิสลามมีหลักการศึกษาที่ดี คือ การศึกษา
ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตเปนแนวคิดของอิสลาม มุสลิมที่ดีนั้นจะพอใจกับความรูเทาที่มีอยู
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แลวไมได ความรูยังมีอีกมาก ความรูจะกวางขวางขึ้น และลึกซึ้งเรื่อย ๆ ตามกาลสมัย เราจึงหยุด
ไมได จะคิดวาเรารูทุกอยาง เรารูพอแลวไมจําเปนตองศกึษานัน้ผิดแนนอน และการศึกษานัน้ไมใช
ตองอยูในโรงเรียนเสมอไป นอกโรงเรียนก็ศึกษาได ศกึษาดวยการอาน การฟง การอภิปราย การ
ประชุม การอบรม หรือการสัมมนาตางๆ (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 208) 
 สวนในดานความรับผิดชอบของรัฐบาลตอโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น ทานได
ใหขอสังเกตวา “เกณฑการใหเงนิอุดหนุนแกโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือเรียกวา สช. รับผิดชอบอยูนั้นมีอยู สอง ประเภท ที่เขาเกณฑ
วงเล็บหนึ่ง ไดเงินอุดหนุนมาก ครูผูสอนศาสนาจะไดคาตอบแทนตามวงเงนิ จะไดรับคา
รักษาพยาบาลเหมือนชาราชการครูทั่วไป สวนโรงเรียนที่ยังไมเขาเกณฑวงเล็บหนึ่ง ไดแกโรงเรียน
ที่มีนักเรียนนอยกวาความพรอมอื่นๆ นอยกวายังคงอยูในวงเล็บสอง ไดเงินอดุหนนุนอยกวาหลาย
เทา ดังนัน้ภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีนักศึกษามากจะมีรายไดจากเงินอุดหนุน
หลายลาน แตในขณะเดียวกันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก มีเงนิอุดหนนุเพยีง
เล็กนอย จึงคอยๆ เฉาและตายไปในที่สุด (ขาวสด, 21 ตุลาคม 2540 หนาที่ 7) 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ยังไดใหขอคดิหรือแนวคิดตอไปอีกวา “โครงสรางการบริหาร
ของสํานักงานการศึกษาเอกชนนั้นจะมีอยูในสวนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการแหงเดียว ระดับ
จังหวัดและอําเภอไมมีเจาหนาที่ใหศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอําเภอดูแล จึงมีลักษณะ
งานที่ขาดคนดูแล ขาดอุปกรณ ขาดงบประมาณ คงมีเจาหนาทีห่รือศึกษานิเทศกเพียงบางคนทีถู่ก
มอบหมายใหชวยดแูล ในระดับสํานักงานศึกษาธิการเขต เพราะฉะนั้นสภาพโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่รับเงินอุดหนุนไปแลวจะทําอะไรอยางไร ก็ทาํไปเองได เชน บางชั้นมี
นักเรียนถึง 60 – 70 คน ยิ่งมนีักเรียนมายิ่งไดเงินมาก บางโรงเรียนไมเก็บคาเลาเรียนเลย หวังเอาเงนิ
อุดหนุนดีกวา จึงเกินกําลังความสามารถของครูที่จะสอน จะอบรม จะตรวจสมุดแบบฝกหัดตาง ๆ 
แมแตตรวจขอสอบ ก็ทําไมไหวตรวจกนัไวๆ เทานั้น การจัดการอาคารสถานที่ถูกไมถูกสุขลักษณะ 
การใชอุปกรณ ส่ือการสอนตาง ๆ ตลอดจนการจายเงนิเดือนครูตามวุฒิบางหรือไมตามวุฒิบาง ไมมี
ใครติดตามตรวจและแกไขแตอยางใด 
 สวนโรงเรียนเล็ก ๆ ก็ไมมีใครไปดู ไปแนะนําสนับสนุน พัฒนาใหเขมแข็ง สามารถบริหาร 
คนในทองที่ทรุกันดาร คนมรีายไดนอย คอย ๆ ตายพรอมกับความนอยอกนอยใจ และยังเชื่อวาเปน
เจตนาของทางราชการที่จะใหโรงเรียนขนาดเล็กๆ นั้นหยุดกิจการได ทั้งๆ ที่โรงเรียนเหลานัน้ให
ความรวมมือแกทางราชการมาตั้งแต รวมคิด รวมทํา มาตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา 
 สวนในเรื่องคุณภาพการศึกษาทานไดเสนอแนะวา “ในภาคใตมีโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่สอนวิชาศาสนาและวิชาสามัญพรอมๆ กัน ตั้งแตระดับมัธยมตนถึงมัธยมปลาย  ในวงการ
การศึกษามกัจะมองวาเปนโรงเรียนที่ไมคอยมีคุณภาพ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
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ปตตานีไดจัดตัง้วิทยาลัยอิสลามศึกษา  สอนวิชาศาสนาระดับอุดมศึกษาซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษา
สามารถตั้งมาตรฐานคัดเลือกเขาเรียนตอวาจะตองสอนวชิาอะไร  ระดบัใด   
 ทางโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็จะตองปรับหลักสูตร  ปรับการสอน  เพื่อสนอง
ความตองการของผูที่จะเขาเรียนตอที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
ปตตานีในระดับอุดมศึกษาตอไป  ซ่ึงอันนี้ก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
 ทานยังกลาวอกีวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใตนั้นอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  คนในสํานักงานเอง ตลอดจนผูบริหารใน
กระทรวงศกึษาธิการใหความสําคัญนอยมาก  ชวยเหลือทางวิชาการนอยมีแตตําหนิ  แตไมคิดพัฒนา
แบบไมรับผิดชอบ (ขาวสด 27 กุมภาพนัธ 2540 : 7) และหนทางหนึ่งเพื่อคุณภาพการศึกษาทานได
เสนอวา “ การประกันภายใน  การสรางระบบ  การตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษานั้นเรา
เชื่อกันวา” การเรียนรู “ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สมบูรณนั้น
ตองเปลี่ยนใหครบทั้งสามประการ คือ เปลี่ยนทางความรู  จากไมรูใหรู  หรือรูนอยใหรูมากขึน้  
ประการที่สอง  ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติใหเกดิชอบสิ่งที่เรียนนั้นเปนสิ่งจําเปน  แตทําได
ยาก  ตองคนทีร่ ู และตั้งใจจรงิ ๆ จึงจะทําไดผล  ประการที่ 3  คือการสอนตองใหเกิดทักษะ ในวิชาที่
เรียนนัน้ดวย  จึงจะใชได  ในการนี้ผูสอนตองจัดเวลา  จัดสถานที่  จัดอุปกรณเพื่อฝก  เพื่อทดลอง  
เพื่อทําจริง  เมือ่สอนได ทั้งสามประการนี้  ในแตละวิชาจงึจะเรียกวาเกดิการเรียนรูอยางสมบูรณ   
 การประกันภายในนั้นผูบริหารจะตองจัดทาํระบบตรวจภายในเพื่อตรวจสอบขอมูล และ
จะตอง 
เอาจริง  มีเวลาและสนใจ  ผูสอนจะไดแนวทางที่ดี  คุณภาพการศกึษากจ็ะดีขึ้นเอง (ขาวสด 28 
กุมภาพนัธ  2540 : 7)  
 ถึงเวลาแลวทีผู่บริหารชุดใหญ โดยเฉพาะผูที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ จะหยิบยกเรื่องนี้มา
ศึกษา มาพิจารณามาแกไข เพราะเปนงานสําคัญ งานนโยบายเพื่อความมั่นคงและเคยทําดีมาตลอด 
แลวถูกทอดทิง้ในระยะหลัง ส่ิงแรกที่ควรทําคือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียน
ขนาดเล็ก ศึกษาปญหาและโครงสรางการบริหารในสวนภมูิศาสตรอยางรีบดวน (ขาวสด,22  
ตุลาคม2540 :หนา7) 
 จากสภาพดังกลาวในปจจุบนั ความชดัเจนก็ไดปรากฏขึ้นมาจริงที่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามหรือปอเนาะเปนสถานที่ที่ทางฝายรัฐบาลมองวาเปนชุมของโจรตาง ๆ เปนที่ปลุก
ระดมในสิ่งที่ไมดีสรางความไมสงบตอบานเมือง เปนตน แตทีแ่ทจริงก็เพราะ ขาดการดูแล และ
ความรับผิดชอบที่ดี จึงเกดิชองโหว เปนโอกาสของคนที่ไมหวังดีตอประเทศชาติและผูแสวงหา
ผลประโยชนใหตนเองมากเกินไป 



 76

 
3. ดานการเมืองการปกครอง 
 3.1 การสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ถือวาเปนนักวิชาการคนหนึ่งที่พรอมดวยอุดมการณและ
วิสัยทัศนทีก่วางไกล มีความตองการที่จะพัฒนาสังคมชาวไทยมุสลิมในดานจังหวัดชายแดนภาคใต
สูง ทานไดใหแนวคิดและบทบาทในดานการศึกษา เปนมรดกตกทอดตอชาวไทยมุสลิม อยาง
มากมาย พรอมกันนั้นทานก็มีแนวคิดและบทบาททางการเมืองในการแกปญหาและพัฒนาสังคม
ชาวไทยมุสลิมไปพรอมกัน 
 สืบเนื่องมาจากทานเกิดในชวงที่บานเมืองตองมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบการปกครองอยู
เร่ือย ทําใหทานเห็นวาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการทรมานและเสยีเปรยีบอยู
ตลอด ทําใหทานเกดิจิตสาํนึกตองรับผิดชอบในสวนนี ้ เพราะทานเปนผูที่มีการศึกษาสูงกวาคนอืน่ๆ 
โดยแนวคดิ และบทบาทของทานเนนเรื่อง ของความยุติธรรมและการแกปญหาใหตรงจุด หรืออาจจะ
กลาววาทานเปนผูตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาลกไ็ด 
 จากความรูทางดานการศึกษาและประสบการณที่ไดรับทั้งทางดานศาสนา สามัญ ภาษา
อาหรับ และภาษาอังกฤษนัน้ ถือวาเปนการเตรียมตัวเตรียมพรอมของตนเองมากพอและไดใชเวลา
คลุกคลีกับสังคมระดับสูงลงมาถึงระดับรากหญาที่เดยีว (มานิต  จารงค.สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม  
2546) 
 จากบันทกึประวัติศาสตรเกีย่วกับทหารญีปุ่นไดบุกประเทศไทย และรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ยินยอมให ญ่ีปุนเดินทัพผานประเทศไทยไดนั้นทําใหไทยตองผูกพันกับภาพ
สงครามกับประเทศญี่ปุนมากขึ้น  ในที่สุดประเทศไทยตองเขารวมสงครามกับประเทศญี่ปุนเต็มตวั  
เมื่อรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษ  และประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2458  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2  ส้ินสุดลง ในนามของรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงครามตองการที่จะพฒันาประเทศชาติจึงไดมกีารจัดวางระเบียบการปกครองใหม รูปแบบ
การปกครองของประเทศไทยทางประชากรในปตตานีสวนใหญ ซ่ึงเปนชาวมลายทูี่นับถือศาสนา
อิสลาม ดังนั้นสิทธิตางๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกบัศาสนาซึ่งเปนแนวทางที่ชาวมลายูมียดึถือ
ปฏิบัติมา ถูกละเมิดและ  ริดรอนสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงเกิดการตอตานขึ้น โดยเฉพาะ
ในป พ.ศ. 2491 เมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงครามขึ้นมามีอํานาจทางดานการปกครองอีกครั้ง นโยบาย
การปกครองของ  จอมพล ป.พิบูลสงคราม พยายามที่จะนําประเทศไทยไปสูความเจริญกาวหนาแบบ
ตะวันตก (มูฮัมมัด  หลุยอาลี มปป. : 86) ตองการสรางนโยบายในลักษณะที่ตองเชดิชวูัฒนธรรมไทย 
ใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ นโยบายดังกลาวไมไดสรางความพอใจใหกับชาวมสุลิมในจังหวดั
ชายแดนภาคใตแตอยางใด เพราะไดบังคับใหมุสลิมนุงแตโสรง โพกศีรษะ หามกินหมากพลู หาม
กินขาวกับมือ มาในชวงหลังจัดใหมกีารจัดการศึกษาที่เปนการสอนและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 
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นับตั้งแตการสวดมนตหนาเสาธง ในหองเรียน ในบทเรียน ในแบบเรียน ในพิธีไหวครู พิธีจุดธูปเทียน
บูชา พระรัตนตรัยในวันสําคัญของโรงเรียน พิธีถวายพวงมาลัย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ผูนับถือศาสนาอิสลาม
ปฏิบัติไมได รวมไมได ทําใหผูนับถือศาสนาอิสลาม นักศึกษามุสลิมลําบากใจ อึดอดัใจ ผูปกครองที่
เปนมุสลิม ตลอดจนสังคมมุสลิมทั่วไปลําบากใจและ  อึดอัดใจ แตไมรูจะไปรองเรียนอยางไร 
เพราะเกรงจะถูกกลาวหาไมรักไทย ไมนิยมไทย  
 ทานไดกลาววา “ผมเองเกิดและเติบโตในจังหวัดปตตานี ไดเรียนเร่ืองขนบธรรมเนียม
ประเพณีคานิยมของชาวไทยมุสลิมตั้งแตเดก็ๆ จนโต ไดเคยเรยีนในโรงเรียนปอเนาะหลายป ดาน
สามัญถึงระดับมหาวิทยาลัย ผมเรียนทางดานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสามปริญญา คือ ตรี โท 
และเอก งานที่ผานมา งานบริษัททํามาในกรุงเทพฯ หลายแหง เคยคาขาย และเริ่มรับราชการ ใน
สวนภูมภิาคตัง้แต ป 2521 ออกประชาสัมพันธ จัดการศึกษาผูใหญตามตําบล อําเภอตาง ๆ ใน
บริเวณสี่จังหวดัภาคใต อยากทําตอไปจนเกษียณที่นัน้ถาเบื้องบนไมยาย” (โมหัมมดั  อับดุลกาเดร  
2530  : 167) 
 ดวยความที่ทานมีความตั้งใจจะพัฒนาบานเมือง  ทานจึงไดกลาววา การบริหารบานเมือง
นั้นตองอาศัยอํานาจและบารมี  เพราะ อํานาจสามารถที่จะกําหนดการกระทําของผูอ่ืน  แตเนื่องจาก
ผูมีอํานาจเหลานั้นซึ่งเปนทั้งนักการเมืองการปกครอง  ขาราชการพลเรือน  ส่ือมวลชนตางๆ ใช
อํานาจในทางที่ผิดๆ  บางคนเรียกมุสลิมวา “แขก” เปนตน จึงทําใหเกิดความไมยุติธรรมในสังคม 
(มานิต จารงค. สัมภาษณ , 12 กรกฎาคม 2546)  
 สาเหตุของความไมเขาใจของผูมีอํานาจดังกลาว อาจมหีลายประการ เชน เพราะไมมี
พื้นฐาน ความรูดานวัฒนธรรม ไมเขาใจเพราะไมมีเวลาศึกษาขอมูล ไมเขาใจเพราะเห็นเปนเรื่องเล็ก 
ไมเขาใจเพราะมักงาย ไดยนิไดฟงใครบอกยังไมทนัแจมแจง นําไปสั่งการ โดยไมปรึกษาหารือกบัผู
ที่ไดรับกระทบโดยตรงกับการสั่งการนั้น ๆ บางคนพอใจแตเสียดายเพราะเห็นแกผลประโยชน 

ดวยเหตดุังกลาวทานไดลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สังกัดพรรคกิจสังคม  ดังที่
อาจารยมานิต  จารงค  ไดกลาววา ดร.โมหัมมัด อับดลุกาเดร  มีความตั้งใจอยูหลายประการทีจ่ะ
พัฒนาสังคมชาวไทยมุสลิม  ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหเจริญกาวหนา เขาใจระบบการเมือง
การปกครอง     รูหนาที่และสิทธิที่ควรไดรับ  ดังนั้นทานจึงตัดสินใจลงสมัครผูแทนราษฎร  เพื่อจะ
ไดใชโอกาสในชวงหาเสียง ใหความรูแกประชาชน (มานติ  จารงค.สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม 2546) 

สวนในดานการบริหารบานเมืองก็เชนกันทานไดเสนอแนวคิดในการแกปญหาจังหวดั
ชายแดนภาคใตในหนังสือ  การจัดการศึกษา และแนวทางการพฒันาภาคใตวา “การทบทวน
นโยบายนั้นคงจะตองทบทวนขอมูลตางๆ ที่นําไปเปนสมมุติฐาน  เพื่อแกปญหาตาง ๆ และขอมูล
ตาง ๆ เหลานัน้จะตองมกีารตระเตรียมที่พรอม  เพราะความสําเร็จในนโยบายตาง ๆ นั้นตองอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ใกลความจริงมากที่สุด  โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  ดังนัน้  ขอมูลที่จะใชวางนโยบายนัน้นอกจากขอมูลของปริมาณของ
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ทรัพยากรทัว่ไปแลว จะ ตองมีขอมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกตอง และใกลความจริงมากที่สุดดวย  ไมใช
ขอมูลที่ใหขาราชการธุรการรวบรวมและเรงรัดในเวลาที่จํากัด  แลวนํามาใชในการวางนโยบาย  ซ่ึง
มีความสําคัญของความกาวหนาและความมั่นคงของพื้นที่ในดานตาง ๆ แตสวนใหญแลว จะไดรับ
ขอมูลที่ช้ีแตทางลบเปนขอมูลที่นาจะกลั่นกรองใหดกีวาที่มีอยูในปจจบุัน  เชน  นโยบายสรางสํานึก
ในความเปนไทยและความนิยมไทย  แกชาวไทยทีน่ับถือศาสนาอิสลาม แปลวา เรามีขอมูลที่แสดง
วาชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใตขาดคุณสมบตัิขอนี้  ทั้งๆ ที่ยังไมมีการ
กําหนดลักษณะของความสํานึกในความเปนไทย  และนิยมไทยนั้นตองมีพฤติการณอยางไร  และ
อีกหลายๆ ขอมูลที่ปรากฏใหเห็นอยู 

สวนขอมูลทางบวกก็มีมากมายที่ควรพิจารณา  เชน  วัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามที่
เครงครัด  และปองกันอบายมุกที่รุนแรง  เชนไมดื่มเหลา  ไมเลนการพนัน  ไมนิยมอาชีพโสเภณี  
เปนการเพิ่มรายไดแกประชากร  การรักษาสุขภาพรางกาย  สุขภาพจิต  และปองกันการระบาดของ
วัฒนธรรมตางชาติที่ไมพึงประสงค  ซ่ึงปรากฏใหเห็นในเมืองใหญๆ ที่เต็มไปดวย บารดิสโก ลาน
สเกต ตลอดจนวัฒนธรรมการแตงกาย  ที่ไมเหลือความเปนไทยใหพอแมไดช่ืนใจเลย (โมหัมมัด  อัล
ดุลกาเดร, 2530 : 121-122) 

สวนในเรื่องการแกปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใตนั้น  ทานมีขอคิดที่ได
เสนอไวในหนังสือการจัดการศึกษาและแนวทางการพฒันาภาคใตวา  “ ความขดัแยงทีก่อใหเกิด
ความไมสงบในสังคมสวนใหญเกิดจากความไมยุติธรรมทางสังคม  (Social injustice) ไมใชเพราะ
ยากจน  เพราะไมมีความรู  หรือวางงานแตอยางใดอยางหนึ่ง  หากความไมยุติธรรมทางสังคมเปน
เงื่อนไขสําคัญ” 

การตอสูเพื่อเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ทางระบบการปกครอง  และอํานาจการปกครอง
เรียกวา เปนการตอสูทางอุดมการณ  ผูที่ตอสูตองมีความรู  ตองมีคนสนับสนุนทั้งในจังหวดัและใน
ประเทศ  ฉะนั้น ผูตอสูทางการเมืองจะไมเปนปฏิปกษกบัประชาชน  ไมปลน  ไมยงิคนไมผิด  ไม
จับตัวเรียกคาไถ  จะตอสูกับฝายที่เปนกําลังที่เปนรัฐบาลเทานั้น  ซ่ึงเปนที่แนนอนผ ู ที่จะแกปญหา
ไดจะตองเสียสละอาสาสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น   

 
3.2  การสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (2540 : 7)  ไดใหทัศนะการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตัง้นั้นถือ

วาเปนประเดน็ที่จะตองทําความเขาใจอยางดี โดยเฉพาะในการเลือกตั้ง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  
ในป พ.ศ. 2540  นั้น  สําคัญมากเพราะจะตองเปนตัวแทนในการรางรัฐธรรมนูญของชาติวา “มติ
หนึ่งที่อยากจะเสนอ คือการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเปนที่รูกันอยางกวางขวางแลววา  มันไมไดเกิด
ระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูมีสิทธิใชเสียงโดยตรงแตจะซื้อผานผูมีอํานาจหนาที่ตอผูมีสิทธิใช
เสียงในแตละพื้นที่ดวยกัน   ตกลงจํานวนคนอยางชัดเจน  เพื่อจะไดทวงถามและตรวจสอบซึ่งเปน
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ผูรูจํานวนผูมสิีทธิ  มีความผูกพันกับผูมีสิทธิในเกือบทุกๆ ดานกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มี
เจาเมืองผูมีความรอบรู  ความเปนมาเปนไปของการปกครองทองถ่ิน  มีกองทัพในอําเภอ  
ปลัดอําเภอทั่วประเทศ  คลุกคลีกับประชาชนจะไมมีความคิดที่จะแกไขในเรื่องนี้กนัเลยหรือ” (ขาว
สด 13 มกราคม 2540 : 7)  
 สวนอีกแนวทางหนึ่งที่จะแกปญหาภาคใตไดและเคยไดผลมาแลว  คือ  การบริหาร
บานเมืองนั้นเริ่มดวย “ การทหารนําการเมือง” มาเปลี่ยนเปน “ การเมืองนําการทหาร “ ในยคุ 
ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสุลานนท  มาถึงยคุ ฯพณฯ ชาตชิาย  ชุณหะวณั  เปลี่ยนเปน “เศรษฐกจินํา”  
เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา  มาจบดวยการยึดอํานาจของ รสช. ตอดวยรัฐบาลทีม่ี
คณะรัฐมนตรีที่สามารถปลอดการลงทุนใด ๆ มากูช่ือเสียง กูความเชื่อถือระหวางประเทศได  คือ 
ยุค ฯพณฯ อานันท  ปนยารชน  ซ่ึงพอสรุปไดอยางชดัเจนวา  ความมจีริยธรรมศีลธรรม  บวกความ
เกงเทานัน้ที่สามารถพาบานเมืองใหอยูรอดปลอดภัย  ซ่ึงนาจะยึดเปน Model เปนแบบอยางในการ
พัฒนาทิศทางพัฒนาตนใหมศีีลธรรมและความเกงในสาขาวิชาที่ตนสนใจ  ศีลธรรมนําการทหารจะ
ลดการรบรา ฆาฟน  โดยไมจําเปนลงได  ศีลธรรมนําการเมือง  จะลดการแกงแยงอํานาจเพือ่
กอบโกยอยางนาเกยีจลงไดบางในสังคมมนุษย (ขาวสด, 28 เมษายน 2540 : 7) 

จากการที่ ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดรไดเสนอแนวคดิตางๆ ใหกบัผูบริหารบานเมืองได
พิจารณานําไปใชสุดทายทานเองก็ไดลงสมัครเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  (สสร.) 
แตไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมากนัก จึงติดลําดับที่ 2 สามารถไดเขาไปชวยงานใน
ตําแหนงคณะกรรมการกรรมาธิการสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  เหมือนกัน (มานิต  จารงค.
สัมภาษณ, 22  เมษายน 2546) 
 จากการที่ทานไดมีสวนรวมในการกําหนดตัวบทกฎหมายรางรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น  
นับวาเปนบทบาทที่สําคัญบทบาทหนึ่งที่ไดใหคุณประโยชนแกประชาชนชาวไทยมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาที่จะเปดโอกาสใหประชาชนชาวไทย
มุสลิมปฏิบัติไดตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอยางถูกตอง 
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