tex-SCG.p1.pdf
1
5/19/14
11:38 AM
Jacket_new02-12_J-SCG.p1-OK19-5.pdf
1
5/19/14

13cm
13cm

11:44 AM

23.7cm
23.7cm

3.4cm
3.4cm

23.7cm
23.7cm

Pumfoil

13cm
13cm

ăïċóĊò÷üĉúĄċÚĂĊîüčûĿ
ÚĊóúđăþčúĘòĖõĻòíčòęðû

56-10-062_Jacket=4c_new02-12_J-Scg .indd 1
56-10-062_Jacket=4c_new02-12_J-Scg .indd 1

56-10-062_Jacket=4c_new
=4c_new02-12_J-CS6_SCG
02-12_J-CS6_SCG
56-10-062_Jacket

Pump Foil_Jacket_new02-12

12/3/13 3:25 PM
12/3/13 3:25 PM

23 x 30 cm.

56-10-062_Bipad-1C_Y SCG .indd 2-3

56-10-062_BipadNa-1C_Y SCG =Mac 08

11/25/13 10:43 AM

23 x 30 cm.

56-10-062_Bipad-1C_Y SCG .indd 4-5

56-10-062_NiBipadNa-1C_Y SCG =Mac 08

11/25/13 10:43 AM

สถาบันพระมหากษัตริย์
กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
จัดท�าโดย

ศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แยกสีและพิมพ์ที่ สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด(มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385
WWW.amarin.com

2 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 1

สารบัญ
สารัตถะความเป็นมา
ปฐมบท

สุเนตร ชุตินธรานนท์

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
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เกี่ยวกับมุสลิมในแผ่นดินไทย
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สารัตถะความเป็นมา
สุเนตร ชุตินธรานนท์
ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์มุสลิมศึกษา ในสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จดั การสัมมนาทางวิชาการประจ�าปีดา้ นมุสลิมศึกษา ในหัวข้อ “มุสลิมในแผ่นดินไทย:
บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดการสัมมนาในวาระดังกล่าวนัน้ คณะ
ผูจ้ ดั การสัมมนาได้รบั ความกรุณาจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “พระราชกรณียกิจต่อมุสลิมในแผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบ
ถึงพระราชกรณียกิจ ตลอดรวมถึงบทบาทและความส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตกาลที่ได้ทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข และสร้างสรรค์
ความเจริญนานัปการให้กับมุสลิมหลากหลายชาติพันธุ์และนิกายที่ได้เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
โดยมิได้แยกชัน้ วรรณะหรือเดียดฉันท์ในความต่างทางศาสนาและคติความเชื่อ ผลจากปาฐกถาพิเศษ
ตลอดรวมถึงการเสวนาทางวิชาการและการจัดงานนิทรรศการว่าด้วยประวัติความเป็นมาของมุสลิม
ในแผ่ น ดิ น ไทย ท� า ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนาได้ ท ราบถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันสมัยในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภก และในฐานะธรรมราชาหรือราชาผู้
ปกครองแผ่นดินโดยธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยมุสลิมในกิจการอันเป็นประโยชน์ตา่ ง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในแทบทุกภาคของ
ประเทศที่มีชุมชนชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอยู่
กระนัน้ ก็ดี ที่ผา่ นมาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงมีตอ่ ชาวไทยมุสลิม
ทั้งในระดับชุมชน และระดับปัจเจกบุคคลนับแต่ทรงขึ้นครองแผ่นดินยังไม่มีสถาบันใดได้ด�าเนินการ
ศึกษา วิจัย และประมวลรวมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน�าเสนอให้ปรากฏเป็นหลักฐานและสะดวกแก่การ
ค้นคว้าแก่อนุชนรุน่ ต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะต่อชาวมุสลิมที่มอี ยูเ่ ป็นจ�านวนมากในประเทศ ศูนย์มสุ ลิมศึกษา
ในสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความส�าคัญตามกล่าวข้างต้น และ
เล็งเห็นว่าเป็นความจ�าเป็นที่ประเทศไทยซึ่งมีประชาคมมุสลิมเป็นองค์ประกอบส�าคัญ ควรมีแหล่งรวม
ข้อมูลให้ศกึ ษาบนฐานการจัดการองค์ความรูท้ ่ลี มุ่ ลึก รอบด้าน ทันสมัย และครอบคลุมในมิตทิ ่สี า� คัญ
จึงมีดา� ริจดั ท�าโครงการองค์รวมความรูเ้ พื่อจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย” เหนือสิ่งอื่นใดการจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” ในวาระนี้เป็นไปตามเจตจ�านงของศูนย์
มุสลิมศึกษา ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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หนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” เป็นหนังสือเล่มแรกใน
ประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือภาษาไทยที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยสถาบันพระมหา
กษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยแต่อดีตกาลจนถึงรัชกาลปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๔ ภาค
ภาคแรกหรือปฐมบทว่าด้วย ภูมหิ ลังความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ของมุสลิมที่เข้ามาประกอบธุรกรรม
และตั้งรกรากในแผ่นดินไทย ตลอดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสถาบันพระมหากษัตริยโ์ ดย
ละเอียด ซึ่งในภาคนี้ยงั แบ่งสาระออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราชส�านัก
กับมุสลิมในยุคก่อนการปฏิรูปประเทศให้ทนั สมัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ส่วนในภาคที่สองว่าด้วย ความสัมพันธ์ที่มีหลังยุคการปฏิรูป ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ได้แปรเปลี่ยน
ไปอย่างน่าสนใจ อันเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงที่ได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกภาคส่วนด้วยมี
ต้นตอมาจากการขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจตะวันตกทั้งในด้านการเมืองและการทหาร ซึ่งถูกขับ
เคลือ่ นควบคูไ่ ปกับการเปิดตลาดเสรีทางการค้า ท�าให้สยามรัฐขณะนัน้ ต้องผันตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาคที่สองของหนังสือหรือบรรพ ๑ ว่าด้วยสถานะของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภก กล่าวคือ ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ค�้าชู
ศาสนาทุกศาสนาในราชอาณาจักรในฐานะประมุขของรัฐ สาระในส่วนนี้จะเน้นบทบาท และความ
ส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีให้กับศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะข้อมูลเบื้องลึกซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าพระองค์ทรงตระหนักในหลักปรัชญา และวิถปี ฏิบตั ใิ นการด�าเนินชีวติ ตามครรลองของศาสนา
อิสลามเป็นอย่างดี
ในภาคที่สาม หรือบรรพ ๒ ถูกบรรจุไว้ดว้ ยโครงการตามพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ ชาวมุสลิมในฐานะพสกนิกรไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
พระองค์ทรงให้ความส�าคัญต่ออาณาประชาราษฎร์ของพระองค์โดยเสมอภาค ไม่ว่าผู้นัน้ จะเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ใดหรือสังกัดนิกาย ศาสนาใด ภูมิหลังความเป็นมาว่าด้วยการบ�ารุงอุปถัมภ์ชาวไทยมุสลิม
ผ่านพระราชกรณียกิจทางศาสนา และโลกทางวัตถุได้ถูกน�ามารวบรวมร้อยเรียงไม่ว่าจะเป็นการจัด
แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย การสร้างมัสยิด โครงการพระราชด�าริที่ส�าคัญ เช่น “ปลาร้องไห้
ที่ปาตาตีมอ” ตลอดรวมถึงความสัมพันธ์ส่วนพระองค์กับพสกนิกรชาวมุสลิม เช่น ลุงวาเด็ง
ในภาคที่ส่ี หรือบรรพ ๓ ว่าด้วยการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่เกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมซึ่งปรากฏให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรม
ราชินีนาถ
หนังสือ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย” ยังประมวลไว้ดว้ ยความ
สัมพันธ์และส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของชาวไทยมุสลิมที่มตี อ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ข้อมูล
ส่วนนี้สะท้อน “สายใยสัมพันธ์” ที่พระองค์ทรงมีกบั ตระกูล ครอบครัว และปัจเจกชนชาวไทยมุสลิมเป็น
จ�านวนมหาศาล ซึ่งทั้งหมดถูกประมวลไว้ในส่วนท้ายเล่มหนังสือหลังปัจฉิมบท ในหัวข้อ จากใจชาว
ไทยมุสลิมในใต้พระบรมโพธิสมภาร
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ข้อเด่นประการส�าคัญของหนังสือนี้เห็นจะอยู่ที่บทบรรณานุกรม ดัชนีค้นค�า และภาคผนวก
ซึ่งไม่เพียงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่มิอาจแทรกไว้ในตัวบท แต่ก็มีความส�าคัญที่ผู้อ่านพึงรู้ จึงประมวล
รวมไว้ในภาคผนวกควบคู่กับดัชนีค้นค�าเพื่อความสะดวกในการใช้หนังสือนี้เพื่อการศึกษาและอ้างอิง
คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่น
ดินไทย” จะเป็นสดมภ์ทางปัญญาให้กบั ผูท้ ่สี นใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
ราชส�านัก และมุสลิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบนั หนังสือ
เล่มเดียวกันนี้ยังเป็นทรัพย์ทางความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันกับพสกนิกรชาวมุสลิมในทุกกรอบมิติจากระดับสังคมสู่ครอบครัวและ
ปั จ เจกชน ทั ้ง ยั ง เป็ น เครื ่อ งแสดงกตั ญ ญุ ต าของชาวจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที ่ส� า นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้กับสถาบัน ด้วยหนังสือนี้จัดท�าขึ้นเพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ที่หมุนเวียนมาครบใน
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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ปฐมบท
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าด้วย
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับมุสลิมในแผ่นดินไทย
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สถาบันพระมหากษัตริย ์กับมุสลิมไทยในยุคจารีต
(สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

อนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงธรรมแต่ครู่หนึ่ง
จะได้อานิสงส์ยิ่งกว่านมัสการพระผู้เป็นเจ้าปีหนึ่ง
แลทรงธรรมนั้นประดุจตราชูเที่ยงฟ้าแลดิน ยั่งยืนด้วยทรงธรรม
พระมหากษัตริย์อันทรงธรรมนั้นสูงกว่าฟ้า
ใหญ่กว่าพิภพ ลึกกว่าพระมหาสมุทร เย็นกว่าพระคงคา
นิทานอิหร่านราชธรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของไทยมาแต่โบราณ ด�ารงความส�าคัญในฐานะศูนย์
รวมจิตใจแห่งแผ่นดิน ทรงดูแลไพร่ฟา้ ประชาราษฎร์ดว้ ยพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระบรมเดชานุภาพ
อันแผ่ไพศาลปกปักษ์รักษาชนทุกเชื้อชาติภาษาในพระราชอาณาเขตขอบขัณฑสีมา พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ชนต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ รับราชการ และเผยแผ่ศาสนาได้
อย่างเสรี
มุสลิมหรืออิสลามมิกชนก็เช่นเดียวกับชนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีมาแล้ว ขันติธรรมทางศาสนาของสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการบันทึกไว้ในหมู่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ดังที่ลาลูแบร์กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนารายณ์
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มหาราชที่ทรงมีต่อมุสลิมว่า “สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามโปรดให้สร้างสุเหร่า(สุเหร่าและมัสยิดมีความ
หมายเหมือนกัน หมายถึงศาสนสถานของมุสลิม สุเหร่าเป็นภาษามลายู ส่วนมัสยิด ส่วนมัสยิดเป็น
ภาษาอารบิคหรืออาหรับ) ขึ้นหลายแห่ง และทุกวันนี้ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
ราชทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาอันส�าคัญ” พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชถือเป็นแบบแผนทีพ่ ระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดถือมาแต่เดิมและยังคงด�ารงสืบมาทุกยุคสมัย
สังคมไทยจึงสงบสุขและไม่ปรากฎความแตกแยกทางศาสนา และความเชื่อตลอดยุคสมัยแห่ง
ประวัติศาสตร์
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ แห่งพระมหากษัตริยไ์ ทย มุสลิมจากดินแดนต่าง ๆ ได้เข้ามาติดต่อค้าขาย
เผยแผ่ศาสนา และตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศสืบเนื่องต่อมาจนกลายเป็นประชาชาติที่มีบทบาท
สัมพันธ์อยูใ่ นสังคมไทย มุสลิมบางกลุม่ บ้างก็รบั ราชการมีตา� แหน่งส�าคัญในราชส�านัก บ้างก็กลายเป็น
ผู้คนพลเมืองที่ร่วมสร้างชาติสร้างแผ่นดิน โดยค่อย ๆ บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในความหลากหลาย
ของสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แผนที่แสดงการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ความหลากหลายภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

มุสลิมได้ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั ดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นอย่างช้า ด้วยมุสลิม
ประกอบด้วยกลุ่มประชาชาติที่มีบทบาทด้านการค้า การเดินเรือมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ และค่อย ๆ
ขยายบทบาทสูก่ ารค้าโพ้นทะเลในดินแดนต่าง ๆ จนเกิดการเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเมืองส�าคัญ
ในอุษาคเนย์ ศาสนาอิสลามตั้งมัน่ อยู่ในเขตรัฐเมืองท่าการค้าในคาบสมุทรและหมู่เกาะ อาทิ ปัตตานี
ยะโฮร์ ปาหัง เปรัก จัมปา ฯลฯ นอกจากนี้มุสลิมยังเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองท่าบนภาคพื้นทวีป รวม
ทั้งในดินแดนสยามอย่างมะริด ตะนาวศรี และอยุธยา ก่อนที่จะขยายชุมชนสู่เมืองอื่น ๆ มุสลิมที่
ตั้งถิ่นฐานในสยามมักรวมกลุม่ กันตามเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และภูมลิ า� เนาอันเป็นเมืองแม่เดิม ได้แก่

มุสลิมไทยเชื้อสายมลายู

มุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นมุสลิมกลุม่ ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอน
ล่างลงไปจนถึงคาบสมุทรมลายูซ่งึ เคยเป็นที่ต้งั ของอาณาจักรอิสลามปัตตานีซ่งึ เป็นอาณาจักรอิสลาม
ซึ่งรุง่ เรืองอยูร่ ะหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ และภายหลังผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศอย่างสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
มุสลิมเชื้อสายมลายูแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอิสลามปัตตานี เดิม
อาณาจักรนี้มอี าณาเขตครอบคลุมภาคใต้ตอนล่างคือ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และสตูล รวมทั้งรัฐทางตอนบนของมาเลเซีย คน
กลุม่ นี้เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสองภูมภิ าคกระทั่งในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อิทธิพลของมหาอ�านาจตะวันตก
โดยเฉพาะอังกฤษได้แผ่เข้าสู่คาบสมุทรมลายูส่งผลให้มีการก�าหนด
เขตแดนระหว่างสยามกับหัวเมืองมลายูภายใต้อิทธิพลของอังกฤษ
มุ ส ลิ ม เชื ้อ สายมลายู ซึ ่ง เดิ ม เคลื ่อ นย้ า ยไปมาระหว่ า งดิ น แดน
คาบสมุทรได้ตัง้ ถิน่ ฐานถาวรในเขต ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของ
ไทย และได้กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในบริเวณดังกล่าว กลุ่มที่
สองคือ มุสลิมเชือ้ สายมลายูทีอ่ พยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาจาก
หัวเมืองมลายูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
แยกย้ายไปตั้งชุมชนที่คลองนางหงษ์ และภายหลังก็ทรงให้ยา้ ยไปอยู่
แถบคลองแสนแสบ
มุสลิมที่อพยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งคือ พวก
มลายูปตั ตานีซ่งึ ตั้งชุมชนอยูบ่ ริเวณบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเ ป็นพื้น
ที่นิวาสถานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ภาพสุสานของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) หรือเจ้าคุณคูจาม
ในสมัยอยุธยา สร้างอยู่ในเขตสุสานเดิมในเขตปทาคูจาม
พระนครศรีอยุธยา พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) สมรสกับ
คุณหญิงก้อนทอง ธิดาของพระยาท้ายน�้า หัวหน้ามุสลิม
ชาวจาม-มลายูในสมัยอยุธยา
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และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุตรชายซึง่ ได้รบั มรดกทีด่ นิ สืบต่อมาจากเจ้า
คุณบิดา ชุมชนกลุ่มนี้มีศูนย์กลางคือ สุเหร่าบ้านสมเด็จ หรือ “มัสยิดนูรุ้ลมูบีน” ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ์สร้างขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางของมุสลิมชาวปัตตานีที่อพยพเข้ามาในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ต่อมามีมุสลิมกลุ่มอื่น ๆ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยร่วมด้วย
เมื่อมุสลิมในพื้นที่ตอนในของพระนครมีจา� นวนมากขึ้น จึงได้อพยพขยายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อ่นื
เช่น มุสลิมในแถบคลอง ๒๒ เขต อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกในปัจจุบนั ประกอบด้วยชาวมลายู
จากเมืองไทรบุรี ปลิศ กลันตัน ซึ่งเดิมตั้งภูมิล�าเนาแถบถนนตก คลองแสนแสบ มุสลิมกลุ่มนี้ภายหลัง
ขยายออกไปโดยตั้งชุมชนตามคลองซอยของคลองรังสิตที่ขุดขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันมุสลิมเชื้อสาย
มลายูนอกเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้งั ถิ่นฐานกระจายอยูใ่ นหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ได้แก่ จังหวัด
ในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกคือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี
นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เป็นต้น

มุสลิมไทยเชื้อสายจาม-เขมร

มุสลิมเชื้อสายจามเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง
ชาวจามจ�านวนหนึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยมี
ประชาคมอยู่บริเวณปากคลองคูจามหรือที่เอกสารเก่าเรียกว่า “ปทาคูจาม” แปลว่า “ค่ายคูของชาว
จาม” ซึ่งอยู่ด้านใต้ของเกาะเมืองใกล้กับวัดพุทไธศวรรย์ ชาวจามเดินทางเข้ามาสู่สยามเป็นระยะ ๆ
ส่ ว นหนึ ่ง เพือ่ ประกอบการค้ า และอี ก ส่ ว นหนึ ่ง อพยพเข้ า มาเพราะปั ญ หาการเมื อ ง เนื ่อ งจาก
อาณาจักรจัมปาถูกรุกรานโดยเวียดนามในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ท�าให้ชาวจามจ�านวนหนึ่ง
ต้องอพยพลี้ภยั ไปยังชวา มลายู กัมพูชา และสยาม ส่วนที่อพยพเข้าไปในกัมพูชา ได้ต้งั ชุมชนอยูใ่ นเขต
กัมปงทม (Kampong Thom) และกัมปงจาม (Kampong Cham) ใกล้กับแม่น�้าโขง ห่างจากกรุง
พนมเปญ เมืองหลวงปัจจุบันไปราว ๑๒๐ กิโลเมตร เมื่อสยามยกทัพไปตีกัมพูชาคงได้กวาดต้อน
ชาวจามเข้ามาด้วย เมื่อมีชาวจามอพยพเข้ามามากขึ้น ชุมชนจึงขยับขยายออกไปโดยตั้งบ้านเรือน
ขนานไปตามแนวสองฟากคลองคูจาม ชาวจามบางส่วนรับราชการอยู่ในกรมอาสาจามเชี่ยวชาญการ
รบทางเรือ มีพระยาราชวังสันด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรม พวกจามส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์
แบบชาฟีส์เช่นเดียวกับมุสลิมเชื้อสายมลายู
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ชาวจามก็อพยพลี้ภัยลงมายังกรุงธนบุรี ต่อมามีพวกมุสลิมจามเข้า
รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายหลังจึงได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณตั้งแต่
คลองมหานาคลงไป บางกลุ่มก็อพยพออกไปตั้งชุมชนริมคลองแสนแสบ ชุมชนจามมิได้ประกอบไป
ด้วยชาวจามเท่านั้นแต่ภายหลังมีมุสลิมกลุ่มเชื้อสายมลายูและเขมรเข้ามาอยู่อาศัยร่วมในชุมชนด้วย

มุสลิมไทยเชื้อสายอินโด-อิหร่าน

“มุสลิมอินโด- อิหร่าน” (Indo - Iranian Muslims) คือ “มุสลิมทีป่ ระกอบไปด้วยกลุม่ เชื้อชาติอหิ ร่าน
และอินเดีย รวมถึงพวกเลือดผสมระหว่างคนเชื้อชาติอิหร่านกับอินเดีย” อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่
จะก�าหนดถึงสายเลือดที่แท้จริงของคนกลุม่ นีเ้ นื่องจากชาวอิหร่านประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติเผ่า
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พันธุ์ที่มีการผสมกลมกลืนกันอยู่ในระดับหนึ่ง เช่นเดียวกับมุสลิมในอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเลือด
ผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับมุสลิมจากอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน
ชาวสยามในสมัยอยุธยาเรียกมุสลิมกลุ่มอินโด-อิหร่านไว้แตกต่างกันได้แก่ แขกเจ้าเซ็น แขกมะ
หง่น แขกใหญ่ และแขกเทศ ค�าว่า “แขกเจ้าเซ็น” เป็นค�าที่ชาวสยามใช้เรียกเพื่อบ่งบอกนิกายทางศาสนา
ของมุสลิมกลุ่มนี้ “เจ้าเซ็น” มาจากพระนามของ “อิหม่ามฮุเซ็น” หรือ “อิหม่ามฮุไซน์” (Imam Husain)
นักบุญส�าคัญที่สุดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์อันเป็นศาสนาอิสลามอีกนิกายหนึ่งที่มีประชากรใน
โลกนับถือมากเป็นอันดับสองรองจากนิกายซุนนีย์ การที่ชาวสยามเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “แขกเจ้าเซ็น”
เพราะมุสลิมกลุ่มอินโด-อิหร่านในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์
ค�าว่า “แขกมะหง่น” นักวิชาการบางท่านกล่าวว่ามาจากค�าว่า “โมกุล” หรือ “มูกัล” (Mugal) ซึ่ง
น่าจะมาจากการที่คนไทยเข้าใจว่ามุสลิมพวกนีเ้ ป็นพวกแขกโมกุล (ซึ่งที่จริงพวกโมกุลอินเดียเป็นพวก
ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์) หรืออาจเรียกตามอย่างชาวตะวันตกที่มักเรียกมุสลิมกลุ่มนี้ว่า
พวกมัวร์ มูกลั หรือมัวโร (Mouro) มะหง่นอาจจะมาจากค�าว่า “มะง้ล” (Mahol) ซึ่งเป็นค�าทีช่ าวอิหร่าน
ใช้เรียกมุสลิมอินเดีย ดังหลักฐานใน “ส�าเภากษัตริย์สุลัยมาน” ซึ่งเป็นบันทึกการเดินทางของคณะทูต
อิหร่านในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์กล่าวว่า “พวกมะง้ล” คือมุสลิมที่นับถือนิกายชีอะฮ์ซึ่งมาจาก
อินเดีย โดยกล่าวว่าพวกมะง้ลมีส่วนร่วมในการขึ้นสู่อ�านาจของสมเด็จพระนารายณ์ จากหลักฐาน
เปอร์เซียสมัยอยุธยาแสดงว่า “มะง้ล” ไม่ได้หมายถึงมุสลิมนิกายชีอะฮ์ที่เป็นชาวอิหร่านหรือชาว
เปอร์เซียอย่างที่เข้าใจกันมาแต่เดิม ในทางตรงข้ามค�านี้เป็นชื่อเรียกขานที่ชาวอิหร่านใช้เรียกมุสลิม
นิกายชีอะฮ์จากอินเดีย เนื่องจากมุสลิมนิกายชีอะฮ์ในสยามส่วนใหญ่คือกลุ่มที่อพยพเคลื่อนย้ายมา
จากรัฐมุสลิมชีอะฮ์ในอินเดียอย่างกอลกอนดา (Golconda) ภายหลังค�าว่า “มะง้ล” หรือ “มะห่น” หรือ
“มะหง่ น ” จึ ง กลายเป็ น ค� า ที ่ช าวสยามใช้ เ รี ย กขานแขกเจ้ า เซ็ น และแพร่ ห ลายสื บ ต่ อ มาถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์
มุสลิมกลุม่ นี้ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานที่ดนิ ให้ต้งั ชุมชนในเขตก�าแพงเมือง ตรงบริเวณ
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และส่วนหนึ่งของบ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า มุสลิมเชื้อสายอินโด-อิหร่านก็อพยพลี้ภัยลง
มายังกรุงธนบุรี และได้เข้ารับราชการในสมัยกรุงธนบุรแี ละรัชกาลที่ ๑ ภายหลังได้รบั พระราชทานที่ดนิ
บริเวณปากคลองมอญฝัง่ ธนบุรใี ห้เป็นที่สร้างศาสนสถานและชุมชนเรียกกันว่า “กุฎเี จ้าเซ็น” เมื่อชุมชน
ขยายใหญ่ขึ้น จึงได้เกิดกุฎีเจ้าเซ็นอีกหลายแห่งได้แก่ มัสยิดกุฎีหลวง กุฎีเจริญพาศน์ กุฎีปลายนา
(มัสยิดดินฟัลลาห์) เป็นต้น
มุสลิมอินโด-อิหร่าน นิกายชีอะฮ์มพี ิธีกรรมส�าคัญอย่างหนึ่งเรียกกันว่า “มะหะหร�่า” จัดขึ้นเพื่อ
ร�าลึกถึงการสิ้นพระชนม์เป็นศาสนพลีของอิหม่ามฮุเซน พระนัดดาของพระศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)
พิธีกรรมนีร้ ู้จักกันดีในสังคมไทยตัง้ แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและยังคงยึดถือปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปีโดย
พระมหากษัตริยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังปรากฎเรือ่ งราวพิธกี ล่าวถึงในกาพย์
เห่วา่ ด้วยงานนักขัตฤกษ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ความว่า
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เห่บทเจ้าเซ็น
โคลง
ดลเดือนมหะหร�่าเจ้า
มะหง่นประปรานทวี
ห่อนเห็นมิ่งมารศรี
เรียมลูกอกไล้ไล้

เซ็นปี ใหม่แม่
เทวษไห้
เสมอชีพ มานา
คู่ข้อนทรวงเซ็น ฯ

กาพย์
ดลเดือนเรียกมหะหร�่า
เจ้าเซ็นสิบวันวาร
มหะหร�่าเรียมคอยเคร่า
ลูบอกโอ้อาลัย

ขึ้นสองค�่าแขกตั้งการ
ประหารอกฟกฟูมนัยน์
ไม่เห็นเจ้าเศร้าเสียใจ
ลาลดล�้าก�าสรวลเซ็น ฯ

มุสลิมไทยเชื้อสายอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และอัฟกานิสถาน

มุสลิมกลุ่มนี้อพยพเข้ามาจากเอเชียใต้ ประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์โดยเดินทางมาจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ ของอินเดียซึ่งต่อมาได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถานและบังคลาเทศ
กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ จุเหลีย่ (Chulia) หรือมุสลิมชาวทมิฬ (Tamil Muslim) ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัย
อยุธยา มุสลิมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดจากการสมรสระหว่างมุสลิมเชื้อสายอาหรับกับสตรีพื้นเมืองใน
แถบอินเดียภาคใต้ โดยมุสลิมจุเหลี่ยได้ประกอบการค้าและเดินเรือค้าขายระหว่างอินเดียกับตอนใต้
ของสยาม คาบสมุทรมลายู และหมูเ่ กาะในอินโดนีเซียมาตั้งแต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พวกจุเหลี่ยเป็น
ผู้มีบทบาทส�าคัญต่อการค้าดีบุก และงาช้างจากสยามในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มุสลิมเหล่านี้ส่วนใหญ่
มาจากอินเดียและนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ตามแบบฮานาฟีส์ (Hanafis) และแบบชาฟีส์
(Shafis) แต่กม็ สี ว่ นหนึ่งที่นบั ถือนิกายชีอะฮ์อย่างเช่น มุสลิมแถบไฮเดอราบัด แคว้นเดคคานในอินเดีย
ภาคใต้ (มุสลิมกลุ่มนี้จึงมักรวมกลุ่มอยู่กับพวกอินโด-อิหร่านที่นับถือนิกายเดียวกัน) มุสลิมจุเหลี่ยมี
บทบาทด้านการค้าโดยเป็นผู้น�าเข้าและส่งออกสินค้าสู่สยาม ภายหลังคนเหล่านี้ก็ยังคงค้าขายไปมา
ระหว่างเมืองท่าในคาบสมุทรภาคใต้ของสยาม แขกจุเหลี่ยซึ่งอพยพมาจากแถบเมืองมัทราสในอินเดีย
ใต้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวสยามจากการประกอบการค้ากับสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มุสลิมเชื้อสายอินเดียกลุม่ ที่สองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามคือ มุสลิมจากเมืองทางตะวันตกเฉียง
เหนือแถบเมืองสุรตั แคว้นคุชราต มุสลิมกลุม่ นี้สว่ นใหญ่เป็นกลุม่ พ่อค้าเรียกว่า “แขกคุชราต” บ้าง “แขก
สุรัต” บ้าง มุสลิมกลุ่มนี้มีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์และชีอะฮ์ กลุ่มที่นับถือนิกายซุนนีย์ได้
เข้ามาตั้งห้างร้านค้าขายอยูใ่ นเขตที่ดนิ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) คือแถบ
เชิงสะพานพุทธในปัจจุบัน ต่อมาได้สร้างห้างค้าเป็นตึกเรียกว่า “ตึกแดง” มุสลิมเชื้อสายอินเดียกลุ่มนี้
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แผนที่ของลาลูแบร์ แสดงที่ตั้งชุมชนต่างชาติ รวมทั้งพวกมุสลิมเชื้อสายมลายู และมาร์กัสซาร์

หลายคนเข้ามาเป็นพ่อค้าและล่ามภาษาต่างประเทศในกรมพระคลังสินค้า ที่มีชื่อเสียงคือนักกุด่าอาลี
หรืออาลี อะหฺมัด นานา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลนานา ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระ
พิเชษฐ์สรรพานิชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
มุสลิมเชื้อสายอินเดียซึ่งนับถือชีอะฮ์ส่วนใหญ่เป็นพวกนิกายอิสไมลี (Ismailis) เรียกว่ามุสลิมดาวุดี
โบห์รา (Dawoodi Bohra) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของอิสไมลี นิกายอิสไมลีเป็นนิกายย่อยของชีอะฮ์อีกทีหนึ่ง
ดาวุดีโบราห์เป็นนิกายชีอะฮ์ที่พัฒนาขึ้นในอินเดียและได้รับความนับถือในหมู่พ่อค้า มุสลิมดาวุดี
โบห์ราได้เข้ามาในสยามราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น�้า
เจ้าพระยา เขตคลองสาน ตรงข้ามกับท่าน�า้ ราชวงศ์ และเชิงสะพานข้างโรงสี ถนนเฟือ่ งนคร โดยสร้าง
ห้างร้านเป็นตึกสีขาวเรียกว่า “ตึกขาว” ทั้งยังสร้างมัสยิดประกอบศาสนกิจเรียกว่า “สุเหร่าตึกขาว” หรือ
“มัสยิดเซฟี” เป็นกลุ่มที่มีบทบาทด้านการค้าและนิยมโพกศีรษะด้วยผ้าสีทองจึงมักเรียกกันว่า “แขก
สะระบันทอง”
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มุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งคือ พวกปาทาน (Pathan) หรือเรียกอีกชื่อว่า พวกปาชตุน (Pashtuns) ปุชตุน
(Pushtun) ปาคช์ตุน (Pakhtun) หรืออัฟฆาน (Afghan) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตะวันออกของอิหร่าน
ปัจจุบันเป็นประชาชาติของประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน พวกปาทานเดิมนับถือศาสนา
โซโรแอสเตอร์ (Zoroaster) หรือลัทธิบูชาไฟ และพุทธศาสนาซึ่งแผ่ขยายอยู่ในแถบที่ราบสูงอิหร่านไป
จนถึงแคว้นบัคเตรีย (Bactria) เมื่อศาสนาอิสลามแผ่ขยายเข้ามาสู่เอเชียกลาง คนเหล่านี้ก็หันไปรับ
นับถือศาสนาอิสลาม พวกปาทานน่าจะเข้ามาในสยามสมัยที่เริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเมื่ออังกฤษยึดครองอินเดียแล้วได้ขยายอิทธิพลไปสู่ตอนเหนือแถบฮินดู
สถานและอัฟกานิสถาน จึงเป็นไปได้ท่มี พี วกปาทานซึ่งเป็นคนในบังคับ (subjects) ซึ่งท�าหน้าที่ลกู จ้าง
หรือแรงงานให้กับบริษัทต่าง ๆ ของอังกฤษที่เข้ามาค้าขายหรือประกอบกิจการในสยามเช่นบริษัท
บอมเบย์เบอร์มา (The Bombay Burmah Trading Corporation) ซึ่งได้รบั สัมปทานท�าไม้ในภาคเหนือ
พวกปาทานได้ชื่อว่าแข็งแรงอดทนเป็นนักรบเก่งกล้าและดุดัน มีทั้งกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย
ซุนนีย์และชีอะฮ์ ส่วนใหญ่นับถือนิกายซุนนีย์
นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายอินเดีย ปากีสถาน
อัฟกานิสถาน และบังคลาเทศจ�านวนหนึ่งได้เริ่มขยายการค้าไปสู่ภูมิภาคเช่นเดียวกับชาวจีน และได้
ประกอบอาชีพ เช่น ค้าไม้ รวมทั้งประกอบอาชีพพ่อค้าเร่ออกขายสินค้าตามหัวเมืองต่าง ๆ สินค้าส�าคัญ
คือ ผ้า ขณะเดียวกันก็รับซื้อสินค้าจากหัวเมืองเข้ามาขายในกรุงเทพฯ และส่งออก เช่น โค และไม้สัก
ชาวอินเดียจากแถบเบงกอล (ประเทศบังคลาเทศในปัจจุบัน) เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่โดย
อพยพมาจากประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๓ และได้เริ่มตัง้ ชุมชนมุสลิมแถบช้างคลานและได้สร้างมัสยิด
ศูนย์กลางชุมชน คือมัสยิดอัลยาเมี้ยฮ์ หรือมัสยิดช้างคลาน ต่อมามุสลิมกลุ่มนี้ได้ขยายไปตั้งถิ่นฐาน
ในเขตจังหวัดเชียงราย ล�าปาง ตากและพิษณุโลก เป็นต้น
มุสลิมเชื้อสายอินเดีย-ปากีสถานอีกกลุ่มหนึ่งยังเข้าไปประกอบการค้าอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยเฉพาะการค้าโคที่จงั หวัดนครราชสีมาที่ตา� บลปากช่อง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
นอกจากนี้ยงั ขยายลงไปยังภาคใต้คอื ที่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และจังหวัดอื่น ๆ ภาคตะวันออกที่จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฯลฯ และในภาคกลางเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี เป็นต้น
มุสลิมอีกพวกหนึ่งที่อยูใ่ นกลุม่ นี้คอื “โรฮิงยา” (Rohingya) ซึ่งเป็นมุสลิมเชื้อสายอินเดียที่มถี ่นิ ฐาน
อยูใ่ นประเทศพม่าทางตะวันตกในแคว้นยะไข่ หรืออะระกัน ชาวโรฮิงยามีลกั ษณะทางกายภาพคล้ายคลึง
กับชาวเอเชียใต้ โดยเฉพาะชาวเบงกอล บางส่วนสืบเชื้อสายมาจากชาวอาหรับ เปอร์เซีย และปาทาน
ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานแถบอะระกันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ และเพิม่ จ�านวนมากขึ้นในสมัยจักรวรรดิ
โมกุลและสมัยอาณานิคมเมื่ออังกฤษน�ามุสลิมกลุ่มนีเ้ ข้ามาสู่พม่าในฐานะคนในบังคับ เมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นได้ส่งกองก�าลังรุกเข้าสู่พม่า อังกฤษได้น�ามุสลิมจากเบงกอลเข้าไปเป็นกอง
ก�าลังต่อต้านญี่ปนุ่ ท�าให้เกิดการสังหารชาวโรฮิงยาจนลุกลามกลายเป็นประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนา
แม้วา่ สงครามโลกจะยุตลิ งและญี่ปนุ่ ถอนทหารออกไปแต่ปญ
ั หาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและศาสนา
ยังคงอยู่ ชาวโรฮิงยาจึงกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันและถูกผลักดัน
ให้ต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
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ชาวโรฮิงยาส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายและตั้งรกรากตามจังหวัดชายแดนของประเทศไทย เช่น
จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดระนองใน พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธที่จะให้
สัญชาติพม่ากับชาวโรฮิงยาและด�าเนินการผลักดันออกนอกประเทศ ท�าให้เกิดการอพยพของคนกลุ่ม
นี้ไปสู่ประเทศข้างเคียงรวมทั้งประเทศไทย โดยคนกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานตามรอยต่อชายแดนหรือเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานตามเมืองชายแดนทางตะวันตก

มุสลิมไทยเชื้อสายชวาและจากหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย

มุสลิมกลุม่ นี้ประกอบด้วยมุสลิมที่มาจากดินแดนต่าง ๆ ในหมูเ่ กาะของประเทศอินโดนีเซียปัจจุบนั
ซึ่งในอดีตแยกออกเป็นรัฐอิสระ เช่น อะเจ มากัสซาร์ บันเต็น มะตะรัม ฯลฯ มุสลิมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์
กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยชาวสยามเรียกตามภูมิล�าเนาแตกต่างกันไป เช่น แขกอะเจ แขก
มักกะสัน แขกแม่นังกะเบา (คือ มุสลิมจากเกาะมินังกะเบา) แขกยะวา (แขกชวา) เป็นต้น

ภาพพิมพ์ของฮอลันดาในศตวรรษที่ ๑๗ แสดงถึงมุสลิมเชื้อสายชวาซึ่งตั้งถิ่นฐาน
อาศัยในหมู่เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน
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จากบันทึกของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยากล่าวถึงมุสลิมกลุ่มนี้ว่า เพราะเกิดความขัดแย้งกันเอง
ภายในกลุม่ ที่สญ
ู เสียอ�านาจจึงพากันอพยพเข้ามาสูส่ ยาม นอกจากนี้ยงั เกิดจากการขยายอิทธิพลของ
ฮอลันดาในหมูเ่ กาะเพื่อควบคุมการค้าและการผลิตเครื่องเทศอันน�าไปสูส่ งครามและการต่อสูร้ ะหว่าง
ชนพื้นเมืองกับกองเรือฮอลันดา ชนพืน้ เมืองจึงอพยพหนีภัยเข้ามายังสยาม โดยส่วนใหญ่มุสลิมกลุ่ม
ดังกล่าวตั้งชุมชนอยูน่ อกก�าแพงเมืองด้านทิศใต้ใกล้กบั ชุมชนของชาวมลายูดงั ปรากฏหลักฐานในแผนที่
ของลาลูแบร์ ภายหลังได้ผสมกลมกลืนกับมุสลิมเชื้อสายมลายูและกลายเป็นมุสลิมท้องถิ่นเพราะขาด
ความสัมพันธ์กับเมืองแม่
มุสลิมกลุม่ นี้ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามอีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ราวรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมุสลิมเชื้อสายชวาหรือแขกยะวาซึ่งเป็นคนในบังคับของฮอลันดา
หรือชาติตะวันตกอื่น ๆ เข้ามาพร้อมการเปิดประเทศรับการติดต่อกับชาติตะวันตก เช่น กรณีของนาย
อับดุลระห์มาน มุสลิมในบังคับฮอลันดาซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพในสยามเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๙ ต่อมา
สามารถซื้อที่ดนิ เป็นของตัวเอง การที่ชาวต่างชาติมกี รรมสิทธิ์ในทีด่ นิ เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๙ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินใน
พระนครและชานพระนครได้ตามความใน “ประกาศเรื่องให้ฝรั่งซื้อที่ดิน จ.ศ. ๑๒๑๘” มุสลิมในบังคับ
ต่างชาติจึงได้สิทธิตามประกาศดังกล่าวด้วย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังจากเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ครั้งนั้นได้เสด็จประพาสสวนพฤกษศาสตร์ ทรงพอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าฯ ให้
ว่าจ้างชาวฮอลันดาและชาวชวามา
ท�าสวนถวาย มุสลิมเชื้อสายชวาจึง
เข้ามาตั้งถิ่นฐานอีกครั้ง นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พ วกมุ ส ลิ ม ที ่ม าจากหมู ่ เ กาะ
มากั ส ซาร์ ห รื อ ที ่ค นไทยเรี ย กพวก
“มักกะสัน” ไปตั้งถิ่นฐานที่คลองแสน
แสบ ภายหลังชุมชนนี้ได้กลายเป็น
ย่านและต�าบลมักกะสันในปัจจุบัน

ภาพลายรดน�้าต�าหนักทอง “ขันทีแขก” วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
ศิลปะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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มุสลิมจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย
จ� า นวนมากเข้ า มาตั ้ง ถิ ่น ฐานใน
ประเทศไทยช่วง พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๔
ซึ ่ง เป็ น ช่ ว งที ่ท างการไทยอนุ ญ าต
ให้ ช าวต่ า งชาติ เ ข้ า มาตั ้ง ถิ ่น ฐาน
ในประเทศโดยไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งมี
หนังสือเดินทาง แต่ให้เจ้าพนักงาน

ออกใบส�าคัญแสดงรูปพรรณของผู้เข้าประเทศ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมไม่สูงนัก ประกอบกับการต่อ
ต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคมฮอลันดาในอินโดนีเซียก็ท�าให้มมี สุ ลิมเชือ้ สายชวาอพยพเข้ามาตัง้
ถิ่นฐานเพิ่มขึ้น มีหลักฐานกล่าวไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ มุสลิมกลุม่ นี้กระจายตัวเป็นชุมชนอยูใ่ น ๑๘ อ�าเภอ
ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระราชวัง ชนะสงคราม บางขุนพรหม สามเสน ดุสิต นางเลิ้ง ประแจจีน
ปทุมวัน บ้านทวาย สาทร บางรัก สามแยก ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ สามยอด
พาหุรดั ส�าราญราษฎร์ สังเกตได้วา่ คนกลุม่ นี้ต้งั ถิ่นฐานในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เนื่องจากประกอบอาชีพ
รับราชการหรือรับจ้าง จึงอาศัยอยู่ใกล้สถานทีร่ าชการ ตลาด และย่านธุรกิจ มุสลิมจากหมู่เกาะ
อินโดนีเซียอีกกลุม่ หนึ่งเข้ามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อกองทัพญี่ปนุ่ ได้เกณฑ์ทหารและพลเรือน
ชาวอินโดนีเซียเข้ามาเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟ เมือ่ สงครามยุตคิ นเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ ไม่ได้กลับประเทศ
แต่หลบหนีและกลายเป็นผูอ้ พยพซึ่งภายหลังตั้งถิ่นฐานผสมกลมกลืนไปกับมุสลิมและคนไทยกลุม่ อื่น ๆ
ส่วนใหญ่จะผสมผสานกับพวกเชื้อสายมลายูในแถบจังหวัดภาคใต้ของไทย
มุ ส ลิ ม เชื ้อ สายชวาได้ ส ร้ า งมั ส ยิ ด ศู น ย์ ก ลางชุ ม ชนขึ ้น บางแห่ ง ยั ง คงลั ก ษณะเอกลั ก ษณ์
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นในดินแดนของตน ได้แก่ มัสยิดยะวา ถนนสาทร เขตบางรัก นอกจากนี้ยงั มีมสั ยิด
แห่งอื่น ๆ อีกได้แก่ มัสยิดบาหยัน ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม มัสยิดบ้านอู่
ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก มัสยิดอินโดนีเซีย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (ตรอกจันทน์) ถนน
จันทร์ แขวงวัดรพระยาไกร เขตบางคอแหลม เป็นต้น

มุสลิมไทยเชื้อสายจีนมุสลิม

ศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้าไปในจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีการตั้งชุมชนของมุสลิมในจีนมาตั้งแต่
ก่อน พ.ศ. ๑๘๘๘ มุสลิมจากอาหรับ เอเชียกลาง และเปอร์เซีย เข้าไปตั้งถิ่นฐานและแต่งงานกับสตรี
พืน้ เมืองท�าให้เกิดการขยายชุมชนมุสลิมในจีน จีนมุสลิมมีชอื่ เรียกอีกอย่างว่า พวกหุย (Hui) ซึง่ เป็นค�า
ที่ชาวจีนใช้เรียกมุสลิม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มแรกเรียกว่ามุสลิมใหญ่ (The Numerous
Groups) ประกอบด้วยชาติพันธุ์หุย (Hui) อุยกูร์ (Uyghers) และคาซัค (Kazakh) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่พวก
ตงเซีย (Dongxiang) หรือมุสลิมมองโกล คีร์กิซ (Kyrgyzes) หรือมุสลิมเชื้อสายตุรกีในแถบแคว้น
เตอร์กีสถาน ตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซาน และแถบอัลไตในรัสเซีย กลุ่มที่ ๓ ได้แก่พวก เป่าอัน
(Baoan) ทาจิก (Tajik) และตาตาร์ (Tatars) พวกนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบแคว้นซินเกียงตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน เขตพรมแดนของคาซัคสถาน (Kazakhstan)
มุสลิมชาวจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่คอื พวกหุย ซึ่งตั้งชุมชนกระจายอยูต่ ้งั แต่แคว้นยูนนานในจีน
ลงมาจนถึงรอยต่อของพม่าและไทยตอนเหนือ ส่วนมากนับถือนิกายซุนนีย์ พวกหุยเป็นพ่อค้าที่ชา� นาญ
การเดินเรือและการค้าทางบก โดยเข้ามาตัง้ ชุมชนค้าขายอยูต่ ามเขตภูเขาและเส้นทางการค้าแถบแม่น้�า
โขง พวกหุยที่เดินทางมายังดินแดนสยามในระยะแรก คือ กลุ่มพ่อค้าจีนมุสลิมชาวยูนนาน โดยใช้ม้า
ต่างหรือล่อต่างเป็นพาหนะล�าเลียงสินค้าจากจีนลงมาขายและรับสินค้าท้องถิ่นกลับไปขาย จากหลัก
ฐานของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือของไทยในสมัยนั้น ได้
กล่าวถึงกองคาราวานของพวกพ่อค้าหุยทีเ่ ดินทางค้าขายไปมาระหว่างเทือกเขาต่าง ๆ จากยูนนานและ
จังหวัดในภาคเหนือของไทย
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ชาวจีนมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกอพยพจากยูนนานในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ เนื่องจากได้รับแรง
กดดันทางการเมืองภายใต้การปกครองโดยราชวงศ์ชงิ ซึ่งด�าเนินนโยบายบีบคั้นและกดขี่ชาวจีน (ที่ไม่ใช่
แมนจู) ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๙๙ มุสลิมชาวยูนนานรวมตัวกันต่อต้านและแยกตัวเป็นอิสระจากจีน
จักรพรรดิจีนส่งก�าลังลงมาปราบปราม ท�าให้มุสลิมชาวยูนนานเป็นจ�านวนมากหลบหนีเข้าไปยังพม่า
และตอนเหนือของไทย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กระแสคลื่นของผูอ้ พยพชาวจีนยูนนานยังคงหลั่งไหลมาโดยไม่ขาดสาย
เป็นระลอก ๆ จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๐ ชาวจีนมุสลิมภายใต้การน�าของ “เจิ้งชงหลิ่ง” ซึ่งได้เดินทางเข้าสูเ่ มือง
เชียงใหม่ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ และเจ้าอินทวโรรส
สุรยิ วงศ์ เจ้าหลวงองค์ท่ี ๘ เจิ้งชงหลิ่งมีบทบาทในการสร้างชุมชนมุสลิมยูนนานและเป็นแกนน�าในการ
สร้าง “มัสยิดบ้านฮ่อ” ทั้งยังประกอบกิจการงานอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้มีต�าแหน่ง “ขุนชวงเลียงฦๅเกียรติ” มีบทบาทส�าคัญในการเป็น
ผู้น�าของชาวมุสลิมในภาคเหนือ
ชาวจีนมุสลิมกลุ่มทีส่ ามเป็นกลุ่มทหารกู้ชาติจีนทีอ่ พยพเข้ามาหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) หรือพวกจีนคณะชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ส่ง
ผลให้ทหารกองพล ๙๓ ของจีนคณะชาติต้องอพยพถอยร่นลงมาอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า และ
ต่อมาส่วนหนึ่งได้เดินทางไปยังไต้หวัน อีกส่วนหนึง่ ตั้งถิ่นฐานอยูท่ างภาคเหนือของไทย กลุม่ ทีม่ บี ทบาท
ส�าคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมเชียงใหม่ คือ กลุ่มของนะปะซาง (พ่อเลี้ยงเลานะ) ซึ่งตั้งแคมป์
อยู่บริเวณทุ่งเวสาลี ฝั่งตะวันออกของถนนโชตนา เมื่อมุสลิมเพิ่มจ�านวนมากขึ้น ทั้งชาวมุสลิมที่มีเชื้อ
สายปากีสถานและชาวยูนนาน และกลุม่ นะปะซางจึงได้รว่ มกับมุสลิมเชื้อสายจีนก่อสร้างมัสยิดขึ้นเรียก
ว่า “มัสยิดช้างเผือก” ถนนหน้าวัดเกต ซอย ๑ อ�าเภอเมือง
ชาวมุสลิมเชื้อสายยูนนานถูกคนพืน้ เมืองทางภาคเหนือเรียกว่า “จีนฮ่อ” ซึ่งมีเอกลักษณ์ทั้งทาง
ด้านภาษา วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ่มี ลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างไปจากชาวจีนโพ้นทะเลกลุม่ อื่น ๆ
ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตามค�าว่า “ฮ่อ” นี้ไม่ได้เป็นค�าที่ชาวยูนนานมุสลิมใช้เรียกตัว
เองแต่อย่างใด
มุสลิมชาวจีนหรือพวกหุยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเขตเมืองทางภาคเหนือของไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ มุสลิมจีนมีชุมชนอยู่ในอ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย และอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีมัสยิด
ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมจีน รวมทั้งหมด ๗ มัสยิด ได้แก่ มัสยิดอัลเอี๊ยห์ซาน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน
ยาง ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง มัสยิดอัลอีมาน ตั้งอยู่ในอ�าเภอฝาง มัสยิดอัลอักซอ ตั้งอยู่บนดอยอ่าง
ขาง ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง มัสยิดอัสซะฮาดะฮ์ ตั้งอยู่หัวฝาย ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอฝาง มัสยิด
อัลเราะฮ์มะ ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าตอน อ�าเภอแม่อาย มัสยิดเฮดายาตูลอิสลาม (บ้านฮ่อ) ตั้งอยู่ย่านศูนย์
การค้าไนท์บาซาร์ฝง่ั ตะวันตกของแม่น้�าปิง มัสยิดอัต-ตักวา ตั้งอยูย่ า่ นวัดเกต ฝัง่ ตะวันออกของแม่น้�าปิง
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จิตรกรรมฝาผนังศิลปะอยุธยาตอนปลายที่วัดชัยทิศ กรุงเทพฯ แสดงภาพกองทหารอาสาต่างชาติ

มุสลิมทั้ง ๖ กลุ่มได้อพยพเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยตามช่วงเวลาแตก
ต่างกัน และต่างก็มีบทบาทและความส�าคัญด้านต่าง ๆ มุสลิมหลายกลุ่มได้บูรณาการเข้าสู่ระบบ
ราชการไทยในฐานะขุนนางและข้าราชบริพารรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ไทยสืบ
มาทุกรัชกาล
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อิสลามมิกชนใต้เบื้องพระยุคลบาทครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น

เมื่ออิสลามเผยแผ่เข้าสูด่ นิ แดนโพ้นทะเล ผูค้ นในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มเปลี่ยนมา
รับนับถือศาสนาใหม่โดยเริ่มจากในดินแดนแถบหมูเ่ กาะและคาบสมุทรก่อนจะขยายเข้าสูภ่ ายในภาค
พืน้ ทวีป ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสังคมไทยปรากฏรูปรอยจากความสัมพันธ์ทางภาษา เช่น การ
พบค�าว่า “ปสาน” ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ซึ่งเป็นค�าที่มาจากภาษา
เปอร์เซีย คือ “บาซาร์” (Bazaar) หลักฐานที่เป็นรูปธรรมในยุคถัดมาคือ เหรียญเงินจารึกภาษาอาหรับ
พบในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะแสดงถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างดินแดนมุสลิมกับสยามตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้นสอดคล้องกับหลักฐานบันทึกของชาวโปรตุเกสในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ที่ระบุว่ามี
มุสลิมค้าขายและตั้งถิน่ ฐานในสยาม ทัง้ ยังรับราชการในต�าแหน่ง “ลักษมาณา” อันเป็นต�าแหน่งแม่ทพั
เรือ บันทึกของโปรตุเกสยังระบุว่ามีชาวตุรกีเป็นแม่ทัพเรือให้กับสยามด้วย
มุสลิมที่เข้ามาสู่สังคมไทยต่างด�ารงบทบาทหน้าที่ในด้านต่าง ๆ หลายคนมีความรู้ความช�านาญ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบเนื่องมามิได้ขาดสายสกุลของมุสลิม
หลายกลุ่มยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับราชสกุล และราชนิกูลรับใช้พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ด้วย
ความจงรักภักดีในหน่วยงานราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

ภาพเขียนกองทหารอาสาจาม ในสมุดภาพกระบวนพยุหยาตราจากจิตรกรรมฝาผนังวัดยม
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โครงสร้างและการบังคับบัญชาในกรมอาสาจาม

เจ้ากรม
พระยาราชวังสรรค์
ปลัดจางวาง
หลวงวิสูทรายา

อาสาจามขวา

อาสาจามซ้าย

เจ้ากรม
หลวงษรเสนี

เจ้ากรม
หลวงลักษมาณา

เจ้ากรม
หลวงศรีมหาราชา

เจ้ากรม
หลวงสุรินทรเสนี

ปลัดกรมซ้าย-ขวา
ขุนรามฤทธิไกร
ขุนไชยภักดี

ปลัดกรมซ้าย-ขวา
ขุนวิสูทสงคราม
ขุนนเรนภักดี

ปลัดกรมซ้าย-ขวา
ขุนรามเดช
ขุนนเรนภักดี

ปลัดกรมซ้าย-ขวา
ขุนวิสูทเดช
ขุนวิชิตสงคราม

สมุหบัญชี
ขุนไชยเสนี

สมุหบัญชี
ขุนพลเสนี

ขุนอาสาจาม
หมื่นอาสาจาม
พลจาม
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มุสลิมในราชส�านักฝ่ายใน : สายสัมพันธ์กับ
ราชสกุลและราชนิกูล

ราชส�านักฝ่ายใน ประกอบด้วย ราชนารี อันหมายถึง พระ
ราชภรรยาเจ้า ได้แก่ พระอัครมเหสี พระมเหสี พระอรรคชายา
พระราชชายา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม และพระราชธิดา นอกจาก
นีย้ ังมีเจ้าพนักงานที่ท�าหน้าที่ดูแลด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
พนักงานสตรีและพนักงานในต�าแหน่ง นักเทษ-ขันที
ในราชส� า นั ก ฝ่ า ยในตั ้ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาถึ ง สมั ย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์มี ส ตรี จ ากสายตระกู ล มุ ส ลิ ม หลายท่ า นได้ รั บ
พระมหากรุ ณ าให้ เ ข้ า ไปรั บ ใช้ ใ ต้ เ บื อ้ งพระยุ ค ลบาทใน
ฐานะพระราชภรรยาเจ้า อาทิ คุณชี ซึ่งเป็นบุตรีของเจ้าพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหฺมดั ) ได้รบั แต่งตั้งเป็นพระสนมในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราชนารีผู้ทรงมีบทบาทส�าคัญใน
ประวัตศิ าสตร์พระองค์หนึง่ คือ เจ้าจอมมารดาเรียมในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระธิดาในพระยา
นนทบุรี (จัน) กับพระชนนีเพ็ง พระชนนีเพ็งเป็นพระธิดาของ
พระยาราชวังสัน (หวัง) ซึ่งเป็นขุนนางมุสลิมสายตระกูลสุลต่าน
สุ ลั ย มานอดี ต สุ ล ต่ า นผู ้ ป กครองเมื อ งสงขลาครั้ ง แผ่ น ดิ น
กรุงศรีอยุธยา เจ้าจอมมารดาเรียมเป็นพระบรมราชชนนีใน
พระบาทสมเด็ จพระนั่ ง เกล้ าเจ้ าอยู ่ หั ว นั บ เป็ น ราชนารี ที ่มี
เชื้อสายมุสลิมผู้ทรงด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในราชส�านักฝ่ายใน

พระราชภรรยาเจ้าที่ทรงสืบเชื้อสายจากตระกูลสุลต่าน
สุลัยมานอีกพระองค์คือ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่น
มาตยาพิทกั ษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ซึ่งประสูตแิ ต่เจ้าจอม
มารดาทรัพย์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์เป็นธิดาของท่านปล้อง น้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับพระ
ชนนีเพ็ง พระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้วยเหตุน้ี สมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินจี งึ ทรงมีสายพระโลหิตจากตระกูลสุลต่าน
สุลยั มานทั้งทางพระราชบิดา คือ รัชกาลที่ ๓ และพระราชมารดา คือ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ สมเด็จพระ
เทพศิรินทราบรมราชินีทรงเป็นพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงไม่
เป็นการกล่าวอ้างเกินความจริงไปว่าพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยทรงมีสายพระโลหิตฝ่ายมุสลิม
จากพระราชชนนีด้วย

ภาพถ่ายพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน อหะหมัดจุฬา-จุฬารัตน) ในรัชกาลที่ ๕
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นักเทษ : ข้าราชส�านักมุสลิมฝ่ายใน

นอกจากราชนารีอันมีบทบาทส�าคัญในราชส�านักฝ่ายในแล้ว มุสลิมยังเข้ารับราชการสนองคุณ
บ้านเมืองในฐานะขุนนางและข้าราชการในกรมขันที ซึ่งมีหน้าที่ดูแลฝ่ายใน ปรากฏหลักฐานในพระ
อัยการต�าแหน่งนาพลเรือน ประกอบด้วย ขุนนาง (ศักดินามากกว่า ๒๐๐) คือ ออกพระศรีมโนราชภักดี
ศรีปลัดวัง ศักดินา ๑,๐๐๐ หลวงราชาชานภักดีนา ๕๐๐ ปลัดจ่านุชิด ปลัดพิพิท ปลัดมระกฏ ศักดินา
คนละ ๕๐๐ นอกจากนี้ ยังมีองครักษ์ขันทีอีก ๒ ต�าแหน่งคือ หลวงศรีมโนราชภักดีสรีองคเทพรักษา
องค์รักษ์ และหลวงเทพช�านาญภักดีศรีเทพรักษาองครักษ์ ศักดินาสูงถึง ๑,๐๐๐ จากข้อความในกฎ
มณเฑียรบาลกล่าวว่า “ถ้าเสด็จหนเรือแลประเทียบฝ่ายในลงก็ดี แต่นกั เทษขันทีแลนายเรือลง” ข้อความ
ดังกล่าวแสดงถึง ต�าแหน่งของขุนนางฝ่ายในกลุม่ หนึ่งที่เรียกกันว่า “นักเทษและขันที” ซึ่งเป็นกลุม่ ขุนนาง
และข้าราชการที่มหี น้าที่ดแู ลฝ่ายในโดยเฉพาะ จดหมายเหตุของลาลูแบร์อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของ
ขุนนางและข้าราชการ กลุ่มนี้ไว้ดังนี้
...ส่วนห้องที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนั้น ตัวเจ้าพนักงานเป็นสตรีทั้งสิ้น เจ้าพนักงาน
เหล่านี้จา� พวกเดียวมีสทิ ธิท่ลี ว่ งล�้าเข้าไปได้ เป็นผูแ้ ต่งที่บรรทมและแต่งเครื่องพระกระยาหาร ทรงเครื่อง
พระองค์ท่านและคอยบ�าเรอพระยุคลบาทเวลาเสวย แต่ไม่มีใครจะต้องพระเศียรพระองค์ได้เลย ใน
ขณะที่แต่งเครื่องถวายหรือจะส่งสิ่งไรข้ามพระเศียรก็ไม่ได้ ดุจกัน บรรดาผู้รับส่งอาหารจัดส่งเครื่อง
โภชนาการให้แก่ขันที ขนไปให้ผู้หญิงห้องเครื่องต้น...

...บรรดานารี ใ นพระบรมมหาราชวั ง นั้ น จะออกไปข้ า งนอกไม่ ไ ด้ เ ลย นอกจากตามเสด็ จ
พระราชด�าเนิน พวกขันทีกเ็ หมือนกันไม่ออกไปภายนอกนอกจากจะเชิญกระแสพระราชด�ารัสไปจัดการ
ตามพระราชโองการเท่านั้น ว่ากันว่าพระองค์ทรงมีขันทีอยู่เพียง ๘ ถึง ๑๐ คนเท่านั้น มีทั้งคนผิวขาว
และผิวด�า...
จดหมายเหตุของลาลูแบร์เรียกขุนนางและข้าราชการกลุม่ นี้วา่ “ยุนคุ ” (eunuch) ซึ่งเป็นค�าที่มรี าก
ศัพท์มาจากภาษาอิหร่านหมายถึง ผูช้ ายที่ตอนแล้ว มีหลักฐานระบุวา่ ยุนคุ หรือขันทีในราชส�านักสยาม
เป็นขุนนางแขกและน่าจะเป็นขุนนางมุสลิมด้วย ในกฎมณเฑียรบาลระบุต�าแหน่งข้าราชการในกรม
ขันทีไว้ว่า “ฝ่ายเฉนียงนอก พระศรีมโนราชแลพระศรีอไภย ขุนราชาข่าน ขุนมโนบลัดทัง ๔ นักเทษแล
ขันที หมื่นศรี เสารักษหมื่นสรรเพช นายจ่านายก�านัลมหาดเลกเตี้ยค่อม”
“ขุนราชาข่าน” เป็นต�าแหน่งซึง่ แสดงว่าขุนนางผู้นีน้ ่าจะเป็นมุสลิม เพราะ “ข่าน” เป็นต�าแหน่ง
ผู้น�าเผ่าของพวกมุสลิมในอิหร่าน มองโกล และตุรกีซึ่งแสดงว่าขุนนางต�าแหน่งนี้เป็นพวกมุสลิม หลัก
ฐานที่สามคือ จากภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพลายรดน�้าซึ่งเล่าเกี่ยวกับราชส�านักฝ่ายใน ภาพแรก
คือจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดไชยทิศ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ในภาพเขียนภาพหนึ่งมีรูปของยุนุค
แต่งกายตามแบบมุสลิมชาวอิหร่านปรากฏอยูร่ ว่ มกับกลุม่ นางก�านัลในพระราชวังยุนคุ ยังไปปรากฏอยู่
ที่ภาพลายรดน�้าบนฝาผนังหอเขียนวังสวนผักกาด กรุงเทพฯ ซึ่งท่านเจ้าของวังทรงผาติกรรมมาจากวัด
บางกลิ้ง พระนครศรีอยุธยา หอเขียนหลังนี้เดิมเป็นต�าหนักประทับรอนแรมของกษัตริยอ์ ยุธยา ที่ฝาผนัง
เขียนภาพลายรดน�้าเล่าเรื่องพระสงฆ์เทศนาถวายพระมหากษัตริยม์ เี หล่านางในนั่งฟังเทศน์อยูด่ ว้ ยโดย
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การแบ่งสายบังคับบัญชาในกรมท่าขวา

เจ้ากรม
(จุฬาราชมนตรี)
เจ้ากรมญวน-ฝรั่ง
(ราชมนตรี)
ล่ามญวน-เข้ารีต
(พินิจวาที)
(ศรีทรงภาษา)
(สัจวาที)
(ส�าเรจ์วาที)

พวกเข้ารีต
จากเมืองขึ้น
ชาวตะวันตก และพวก
เลือดผสมโปรตุเกส
(ใช้ภาษาโปรตุเกส)

ปลัดกรม
(ราชเศรษฐี)

เจ้ากรมพราหมณ์เทศ
(นนทเกษ)

ล่ามฝรั่ง
(ทิพวาจา)
(เทพวาจา)

ล่ามมุสลิม
(หลายต�าแหน่ง)

ล่ามฮินดู-อินเดีย
(สัจจะวาจา)
(สัจจวาที)

ชาวตะวันตก

อาหรับ
เตอร์ก
อิหร่าน
มุสลิมอินเดีย
อาร์เมเนีย มลายู

ชาวอินเดีย
ที่นับถือ
ศาสนาฮินดู
และอื่นๆ

มีม่านกั้น ที่ด้านหน้าของม่านเป็นภาพยุนุคแต่งกายแบบแขกก�าลังใช้ไม้ไล่ตีพวกขุนนางหนุ่ม ๆ ที่มา
แอบดูนางใน อีกด้านหนึ่งของภาพมีพระฉากกั้นพระทวารระหว่างฝ่ายนอกกับฝ่ายใน ที่พระฉากเขียน
เป็นรูปยุนุคแต่งกายตามแบบมุสลิมอิหร่าน เหน็บกริช และถือไม้เท้า ซึ่งแสดงถึงสัญชาติของขุนนาง
กลุ่มนี้ว่าเป็นพวกมุสลิม ยุนุคในราชส�านักสยามน่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีเชื้อสายอินโด-อิหร่านจาก
ประเทศมุสลิม โดยถือเป็นผู้ช�านาญการหรือวิชาชีพหนึ่ง
กรมขันทีแต่เดิมน่าจะแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายคือ กรมขันทีขวา ซึ่งผู้ควบคุมน่าจะเป็นฝ่ายแขกจึงเรียกว่า
“นักเทษ” ส่วนกรมขันทีซ้าย คงควบคุมโดยขันทีจีน ดังข้อความระบุอยู่ในกฎมณเฑียรบาลจะเรียก
ขุนนางกลุม่ นี้คกู่ นั ว่า “นักเทษขันที” นอกจากนี้ในการพระราชพิธีสมโภชแม่อยูห่ วั สมัยอยุธยามีขอ้ ความ
กล่าวว่า “พระราชกุมารสมเด็จพระอรรคมเหสีเจ้าขวา พระราชบุตรซ้าย ลูกเธอหลานเธอแม่เจ้าสนม
ออกเจ้าก�านัลซ้าย นักเทษขวาขันทีซ้าย” ซึ่งแสดงว่ามีต�าแหน่งแยกกันเวลาเข้าเฝ้าโดยขันทีอยู่ด้าน
ซ้าย นักเทษอยู่ด้านขวาของที่ประทับ ในต�าราแบบธรรมเนียมราชส�านักครั้งกรุงศรีอยุธยาก็ระบุว่า ใน
เขตวังมีที่อยู่แยกจากกันคือ ทิมนักเทษและทิมขันที จึงมีความเป็นไปได้ว่าในราชส�านักสมัยอยุธยามี
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ขบวนขุนนางในกรมท่า แสดงภาพมุสลิมในกรมท่าขวาเดินตามช้างของเจ้าพระยาโกษาธิบดี

ทั้งขันทีจีนและนักเทษหรือขันทีแขก อย่างไรก็ดี หลักฐานในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปรากฏแต่
เฉพาะขุนนางในกรมขันทีซ่งึ เป็นแขกโดยคนเหล่านี้มคี วามช�านาญการในการดูแลข้าราชส�านักฝ่ายใน
โดยตรง และน่าจะมีบทบาทอยู่ในราชส�านักสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์กรมนี้
คงจะหมดบทบาทไปเพราะไม่ปรากฏหลักฐานการใช้ขันทีทั้งจีนและแขกอีก

มุสลิมในราชส�านักฝ่ายหน้า : สนองพระเดชพระคุณทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน

พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมุสลิมผู้มีความช�านาญการเฉพาะด้านไว้รับใช้
ในกิจการหลายด้าน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน หน่วยงานด้านการทหารที่มมี สุ ลิมอยูใ่ นสังกัดมากที่สดุ
ได้แก่ กรมอาสาจาม เป็นหน่วยงานขึ้นกับฝ่ายกลาโหม ทั้งนี้ อาสาจามเป็นหนึ่งในกรมอาสาต่างชาติ
หรือที่เรียกว่า อาสา ๖ เหล่า ซึ่งประกอบไปด้วย มอญ จีน แขก ญี่ปุ่น ฝรั่งแม่นปืน และจาม

ขุนนางต�าแหน่งต่าง ๆ ในกรมอาสาจามมีอยู่เป็นจ�านวนมาก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานผู้
ช�านาญการมุสลิมใหญ่ที่สุดในระบบราชการสยาม โดยมีราชทินนามเจ้ากรมคือ “ราชวังสัน” ซึ่งใน
เอกสารประวัติศาสตร์เขียนไว้แตกต่างกันคือ ราชวังสรรค์ ราชบังสัน ราชวังสันเสนี หรือราชวังสันเสนา
ส่วนในค�าให้การชาวกรุงเก่ายังเขียนชื่อขุนนางเจ้ากรมจามซ้าย-ขวาต่างกันไปบ้าง เช่น ษรเสนี เป็น
สุรเสนี ลักษมาณา เป็น ลักษณมานา ศรีมหาราชาเป็น สีหราชา และสุรินทรเสนี เป็น เทวาสรไกร
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ภาพลายรดน�้ารูปองครักษ์ฝรั่งและแขก จากตู้พระธรรมสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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สมุดภาพกระบวนพยุหยาตราในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงถึงองครักษ์แขกทหารที่ท�าหน้าที่คุ้มกันม้าพระที่นั่ง

กรมอาสาจามเป็นหน่วยงานใหญ่ ฝ่ายทหารซึ่งเป็นก�าลังพลส�าคัญของกองทัพ ขุนนางและ
ข้าราชการในกรมนี้ นอกจากจะประกอบด้วย มุสลิมเชื้อสายจามแล้วยังรวมถึงมุสลิมเชื้อสายมลายู
ด้วย ดังหลักฐานในลิลิตกระบวนแห่พยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค พระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ดังนี้

จามพลตนแต่งแม้น
ปั้นเหน่งโอบเอวดู
เหน็บกฤชพิศไพรู
หอกคู่ชูอาดแกล้ว

มลายู
เพรอศแพร้ว
โดยรัต แลฤา
กลอกแกล้วแสดงหาญฯ

แต่งแขกสองพวกเพี้ยน
หมู่หนึ่งอาสาจาม
มลายูเยี่ยงแต่งตาม
รจิตรกระบวนจีนซ�้า

แผกสยาม เพศแฮ
อ่าล�้า
สนอบสนับ เพลาฤา
โหมดย้อมโอบเศียร
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แผนที่อยุธยาเขียนโดยชาวฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ แสดงที่ตั้ง
สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งถนนแขกมัวร์ (Rue des Maures)

ฉันท์สรรเสริญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระนิพนธ์ใน
สมเด็ จ กรมพระยาเดชาดิ ศ รฯ มี ข ้ อ ความตอนหนึ ่ง กล่ า วว่ า
“อาสาจามช�านาญการ ทเลล้วนมลายู” แสดงว่ากรมอาสาจามมี
มุสลิมชาวจามกับมลายูปะปนกันอยู่ นอกจากนี้ราชทินนาม
“ลักษมาณา” ซึ่งเป็นต�าแหน่งของเจ้ากรมอาสาจามซ้ายใน
ท�าเนียบพระอัยการต�าแหน่งนายทหาร ซึ่งตรงกับต�าแหน่งแม่ทพั
เรือของอาณาจักร หรือแว่นแคว้นมุสลิมหลายแห่งในคาบสมุทร
มลายู เช่น มะละกา ปัตตานี อะเจ นอกจากนี้ ยังพบต�าแหน่ง
ลั กษมาณาในแม่ทัพ เรื อมุส ลิม ในราชส�า นั กของกั มพูชาด้ วย
แสดงว่าต�าแหน่งลักษมาณาน่าจะเป็นต�าแหน่งที่สะท้อนถึงความ
เชี ่ย วชาญด้ า นการเดิ น เรื อ ของมุ ส ลิ ม กรมอาสาจามน่ า จะ
ประกอบไปด้วยมุสลิมเชื้อสายจามและมลายู รวมทั้งมุสลิมที่มา
จากเมืองท่าหรือแว่นแคว้นมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาพถ่ายอาคารหลังเดิมของมัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่)
ต่อมาช�ารุดทรุดโทรมมากจึงรื้อลงและสร้างขึ้นใหม่

สังเกตได้จากการที่มเี จ้ากรมถึง ๔ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านบังคับบัญชา
กลุ่มมุสลิมพวกเดียวกันโดยมีมุสลิมจามและมลายูเป็นกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด ส่วนเจ้ากรมอาสาจามคือ พระราชวังสันก็เป็นมุสลิม
เช่นเดียวกัน
หน่วยงานฝ่ายพลเรือนที่มีมุสลิมฝ่ายช�านาญการในสังกัด
มากที่สุดคือ กรมท่าขวา เป็นหน่วยงานด้านการค้าและการ
ติดต่อกับชาวต่างชาติในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทางด้านการค้า การเดินเรือพาณิชย์ และการต่างประเทศ ก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่อย่างกว้าง ๆ ในประกาศรัชกาลที่ ๔ คือ
“ให้มีหน้าที่ดูแลการค้าข้างฝ่ายแขกอินเดีย แขกอาหรับ แขกชวา
มลายู และพราหมณ์ที่มีบ้านเมืองตั้งอยู่ในฝั่งขวาของคุ้งทะเล
ไทย”
อย่างไรก็ดี กรมท่าขวายังมีหน้าที่สา� คัญอีกส่วนหนึง่ คือ การ
ควบคุมประชาคมต่างชาติซึ่งประกอบไปด้วยพวกมุสลิม ฮินดู
อาร์ เ มเนี ย และพวกเข้ า รี ต ดั ง นั น้ ถึ ง แม้ ขุ น นางกรมท่ า ขวา
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมุสลิมแต่ยังมีขุนนางและผู้ช�านาญการชาว
ต่างชาติกลุ่มอื่น ๆ ที่รับราชการในหน่วยงานนี้เช่น ชาวโปรตุเกส
ชาวอินเดียที่นบั ถือศาสนาฮินดูและชาวอาร์เมเนียเป็นต้น ขุนนาง
ชาวต่างชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่คือ กลุ่มที่มาจากฝั่งตะวันตกของ
สยามหรือเกี่ยวข้องกับชาวตะวันตก ได้แก่ กลุ่มพวกเข้ารีตที่
นับถือศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ กรมท่าขวายังติดต่อค้าขายอยู่
กับมุสลิมที่มาจากรัฐอิสลามโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้แก่ รัฐโบราณในคาบสมุทรมลายู จาม และรัฐในหมู่เกาะของ
อิ น โดนี เ ซี ย โดยมี ขุ น นางมุ ส ลิ ม ที ่ป รากฎราชทิ น นามว่ า
“จุฬาราชมนตรี” ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรม

ช่องมิหรอบสมัยอยุธยาที่พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระราชทานให้กับมัสยิดต้นสน

“จุฬาราชมนตรี” ในเอกสารเก่ามักเขียนว่า “จุลาราชมนตรี”
หรือ “ออกพระจุลา” สันนิษฐานว่า “จุลา” คงมาจากค�าว่า “จุระ”
(shura) ในภาษาอาหรับ และอิหร่าน ซึ่งแปลว่า “คณะมนตรี
ที่ปรึกษาสอดคล้องกับราชทินนามของฝ่ายไทย” จุฬาราชมนตรี
มีหน้าที่กา� กับดูแลกิจการในกรมท่าขวา ได้แก่ การค้า และการทูต
กับอินเดีย อาหรับ อิหร่าน ตลอดจนประเทศมุสลิมอืน่ ๆ ต่อมาจึง
รวมชาวตะวันตกที่คา้ ขายอยูบ่ ริเวณด้านตะวันตก คือ อังกฤษเข้า
ไว้ด้วย
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ภาพถ่ายกุฎีเจ้าเซ็นหลังเดิม สร้างบนที่ดินพระราชทานจากรัชกาลที่ ๑ (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕)

“จุฬาราชมนตรี” มีบทบาทและหน้าที่ในราชส�านักสยาม โดยท�าหน้าที่ดูแลการค้า การติดต่อกับ
ต่างชาติ และการควบคุมประชาคมต่างชาติจากภูมิภาคฝั่งตะวันตก “จุฬาราชมนตรี” จึงท�าหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าท่าหรือชาห์บันดาร์ (shahbandar) ให้กับราชส�านักสยาม “จุฬาราชมนตรี” ยังมีฐานะเป็น
ผูน้ า� ชุมชนมุสลิม หรือมุลละ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าตุลาการตัดสินคดีความของมุสลิมและคนในบังคับอัน
เป็ น ไปตามระบบตุ ล าการของสยามที เ่ จ้ า หมู ่ มู ล นายมี ห น้ า ที เ่ ป็ น พนั ก งานในคณะตุ ล าการ
“จุฬาราชมนตรี” จึงเกี่ยวข้องกับงานด้านการศาล แม้จะมีการยกเลิกหน่วยงานของกรมท่าทั้งหมดไป
ในรัชกาลที่ ๕ แล้ว “จุฬาราชมนตรี” ก็ยงั คงมีตา� แหน่งเป็นที่ปรึกษาอยูใ่ นศาลต่างประเทศของกระทรวง
ยุติธรรม
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ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์อยุธยา

พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับชนต่างชาติต่างศาสนา ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เผยแผ่ศาสนาได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมายและความสงบสุขของบ้านเมือง ทั้งยังพระราชทาน
ที่ดินและพระราชทรัพย์ให้สร้างศาสนสถานและชุมชน จากหลักฐานของชาวตะวันตกระบุว่ามุสลิมได้
สร้างศาสนสถานของตนอยู่ในเมืองหลวงของสยามมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อถึงในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ครองราชย์ พ.ศ.๒๑๕๔ - พ.ศ.๒๑๗๑) พระราชทานที่ดนิ ให้กบั เฉกอะหมัดสร้าง
บ้านเรือน ชุมชน และศาสนสถานในเขตก�าแพงเมือง เฉกอะหมัดได้ตั้งประชาคมพร้อมกับสร้างกุฎีเจ้า
เซ็นขึ้นเป็นแห่งแรก ชุมชนมุสลิมมั่นคงสืบมากระทั่งเสียกรุงครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ.๒๑๗๓ - พ.ศ.๒๑๙๙) ทรงเริ่มสัมพันธไมตรี
กับกษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรมุสลิมและทรงสนับสนุนให้มุสลิมมีบทบาทในราชส�านัก ในต�าแหน่ง
พ่อค้าหลวงและขุนนางฝ่ายปกครอง ทรงแต่งตัง้ ให้เฉกอะหมัดด�ารงต�าแหน่งจุฬาราชมนตรี และต่อมา
พระราชทานต�าแหน่งให้เป็นถึงออกญาบวรราชนายกว่าที่สมุหนายกนับเป็นมุสลิมที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดตั้งแต่เคยมีปรากฎมา พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอิสลามจน
ประชาคมมุสลิมเติบโตและขยายใหญ่ขึ้นมาก
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ.๒๒๓๑) พระองค์
พระราชทานพระมหากรุณาแก่ผคู้ นต่างชาติตา่ งศาสนา มีมสุ ลิมจากดินแดนต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารเป็นจ�านวนมาก ได้แก่ มุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและอินเดียซึ่งมีบทบาทหลายด้านทั้งการ
ค้าและการเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์สา� หรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
ทั้งยังทรงส่งเสริมศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์จนเจริญรุง่ เรืองมีการสร้างสุเหร่าและโบสถ์หลายแห่ง
ในกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งที่เมืองลพบุรีราชธานีแห่งที่สองในรัชสมัยของพระองค์
นอกจากนั้น ยังมีบรรดามุสลิมทีม่ าจากหัวเมืองต่าง ๆ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นฮอลันดาก�าลังขยาย
อิทธิพลทางการค้าและใช้อ�านาจทางเรือที่เหนือกว่าโจมตียึดครองดินแดนในแถบหมู่เกาะของ
อินโดนีเซีย ผู้ปกครองรัฐและมุสลิมได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพลี้ภัยออกจากบ้านเมืองเข้ามาพึง่
พระบรมโพธิสมภาร มีทั้งชาวมลายู ชวา มักกะสัน มุสลิมที่อพยพเข้ามามีจ�านวนไม่น้อยที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้มีต�าแหน่งหน้าที่ในราชส�านัก จนกล่าวได้ว่าไม่มียุคสมัยใดที่มุสลิมจะมี
บทบาทสูงมากเท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังทรงส่งเสริมวัฒนธรรมจากโลกอิสลามและทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้กวีแปลต�านานบรรพกษัตริย์ของเปอร์เซียเป็นภาษาไทย เนื่องจากมีพระราชประสงค์จะทรง
ทราบถึงพระจริยวัตรของกษัตริย์มุสลิมผู้ทรงธรรมเพือ่ ทรงใช้เป็นแบบอย่างในการปกครองบ้านเมือง
ด้วยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวต่างชาติเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารหลากหลายเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะพสกนิกรและข้าราชบริพารที่เป็นชาวมุสลิมจากภาคพื้น
ทวีปและโพ้นทะเล ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมขึ้นอีกครั้งและทรงให้ช่อื ว่า “นิทานอิหร่านราชธรรม” ทรงให้เก็บไว้ท่ขี า้ งพระที่น่งั
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พระปั้นหย่าในพิธีมูรฮัรรัม ประดิษฐานเรียงเป็นชั้นลดหลั่นในโรงพิธี หรือ “สุเหร่า”

ส�าหรับทรงใช้ตรวจสอบและพิจารณาหลักปกครอง พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงน�าเอาหลักคุณธรรม
ของมุสลิมมาปรับใช้อันแสดงถึงนัยความเป็น “สากล” ในการแสวงหามาตรฐานทางการปกครองของ
พระมหากษัตริย์ไทย
วัฒนธรรมมุสลิมที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยัง
มีปรากฏให้เห็นในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและโภชนาการ อาทิ การสร้างปราสาทราชวัง และอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งพระราชอุทยานที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
มุสลิมเปอร์เซียและอินเดีย โดยมีการว่าจ้างสถาปนิกและช่างมุสลิมเข้ามาช่วยสร้างอาคารต่าง ๆ สมเด็จ
พระนารายณ์ยังโปรดทรงฉลองพระองค์แบบชนชั้นสูงเปอร์เซีย ทรงมีพนักงานวิเสศชาวอินเดียและ
เปอร์เซียปรุงพระกระยาหารถวาย วัฒนธรรมมุสลิมเป็นที่ต้องรสนิยมของชนชั้นสูงสยาม พบความ
สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมในวัฒนธรรมไทยอย่างการแต่งกายของขุนนางในราชส�านัก การบริโภค
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จิตรกรรมฝาผนังรูปพิธีมูฮัรรัม หรือพิธีเจ้าเซ็น ที่วัดโพธิปฐมวาส จังหวัดสงขลา
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กระบวนแห่ในพิธีมูฮัรรัมที่หน้ากุฎีเจริญพาสน์

สินค้าต่าง ๆ จากโลกอิสลาม อาทิ แพรพรรณ น�้ากุหลาบ เครื่องประดับ อาหารการกิน ที่ช่วยปรุงแต่ง
วิถีชีวิตของชาวอยุธยา สะท้อนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานและการน้อมรับวัฒนธรรมมุสลิมมาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมในสังคมไทยโดยปราศจากการรังเกียจเดียดฉันท์
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์อยุธยากับมุสลิมในสยามด�าเนินสืบเนื่องต่อ
มากระทัง่ ปลายแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา เมือ่ ข้าศึกเข้าล้อมพระนครกองก�าลังของมุสลิมได้รว่ มรบเคียง
บ่าเคียงไหล่กบั ชาวสยาม หลายคนพลีชพี ในสมรภูมเิ พื่อปกป้องผืนแผ่นดินไว้นับเป็นความภาคภูมิใจ
ที่ยังคงเล่าขานสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ทรงมีคุณูปการแก่มุสลิมไทย

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก มุสลิมจ�านวนหนึ่งคงถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยบ้างอพยพลี้ภัย
กระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเข้าร่วมกับพระยาตากกอบกู้บ้านเมือง จนเมื่อ
พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ทรงสถาปนากรุ ง ธนบุ รี ศ รี ม หาสมุ ท รเป็ น ราชธานี แ ห่ ง ใหม่ มุ ส ลิ ม ที ่
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กระจัดกระจายอยู่ ได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในกรุงธนบุรี พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมุสลิมได้
รับการบันทึกในประวัตมิ สั ยิดต้นสนว่าครั้งหนึ่งทหารของพระเจ้าตากสินพบแผ่นกระดานไม้ขนาดใหญ่
ลอยน�้ามา จึงได้น�าขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย ทรงเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งของเนื่องในคติศาสนาอิสลาม จึง
พระราชทานให้กบั สัปบุรษุ ของมัสยิดต้นสน แผ่นไม้ดงั กล่าวคือ ช่องมิหรอบส�าหรับก�าหนดทิศของนคร
เมกกะ ซึ่งน่าจะประดิษฐานในมัสยิดแห่งใดแห่ง
หนึ่งในอยุธยา แต่เกิดเพลิงไหม้และลอยน�้ามา
ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบูรณะจัดตั้งอยู่ใน
มัสยิดต้นสนจนปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังทรงแต่ง
ตั้งให้ท่านมะหฺมุด บุตรของขุนลักษมาณา (บุญ
ยั ง ) เชื ้อ สายสุ ล ต่ า นสุ ลั ย มานด�ารงต�าแหน่ง
สมุหนายก นับเป็นเจ้าพระยาจักรีท่านแรกใน
แผ่ น ดิ น กรุ ง ธนบุ รี คนทั่ ว ไปเรี ย กขานว่ า
“เจ้าพระยาจักรีแขก” เจ้าพระยาจักรี (มะหฺมุด)
เป็นแม่ทัพส�าคัญที่ช่วยสู้รบในการกอบกู้บ้าน
เมืองร่วมกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรใี นศึกหลาย
ครั้งได้แก่ ศึกปราบชุมนุมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๓๑๒ และศึกเขมร พ.ศ.๒๓๑๔ เจ้าพระยา
จักรี (มะหฺมุด) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๗
ในวั น ฝั ง ศพที ่สุ ส านของมั ส ยิ ด ต้ น สน สมเด็ จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จฯ เป็นประธานร่วมในพิธี
ฝังศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ที่ดินเพิ่มเติมให้แก่เพื่อขยายขอบเขตของสุสาน

ฟาลุเดะห์ (Faludeh) ขนมหวานโบราณของเมืองอิสฟาฮาน
ในอิหร่าน นิยมรับประทานในฤดูร้อน

นอกจากพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแล้วยังทรงใฝ่
พระทัยศึกษาในค�าสอนของศาสนาอื่น ๆ ดังที่พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรกี ล่าวว่า ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ผู้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามคือ โต๊ะฤทธิ์ โต๊ะทอง และโต๊ะนก น�าหนังสือแขกอันเกี่ยวกับ
การท�าสมาธิจิตเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งยังทรงปรึกษาหารือกับนักการศาสนาเหล่านั้นเกี่ยวกับการ
ท�าสมาธิ มุสลิมผูท้ รงความรูเ้ หล่านี้นา่ จะเป็นผูม้ คี วามรูด้ า้ นศาสนาอิสลามนิกายซูฟสี ์ (Sufism) ซึง่ เป็น
แนวคิดของอิสลามที่เน้นในเรื่องการท�าสมาธิ และเป็นนิกายที่มีแบบแผนบางประการที่คล้ายกับ
พระพุทธศาสนา
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แผนภูมิแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์ กับสายตระกูลมุสลิมสยาม

สายสุลต่านสุลัยมาน

สายเฉกอะหฺมัด

พระยาราชวังสัน
(หวัง)
พระยานนทบุรี
(จัน)

รัชกาลที่ ๒

พระชนนี
(เพ็ง)

สมเด็จพระศรีสุลาลัย
(เจ้าจอมมารดาเรียม)

คุณผ่อง

รัชกาลที่ ๓

รัชกาลที่ ๔

พระยาพัทลุง
(ทองขาว)

คุณปล้อง

พระยาราชวังสัน
(น้อย)

พระอักษรสมบัติ
(ทับ)

คุณเสม

เจ้าจอมมารดาทรัพย์

พระองค์เจ้า
หญิงพรรณราย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พระองค์เจ้าศิริวงศ์
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

พระองค์เจ้าร�าเพยภมราภิรมย์
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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บุตรชาย

พระองค์เจ้าหญิงลม่อม
กรมสมเด็จพระสุดารัตน
ราชประยูร

รัชกาลที่ ๔

พระยาจุฬาราชมนตรี
(แก้ว)

พระยาจุฬาราชมนตรี
(นาม)

คุณกลิ่น

คุณแพ

พระยาจุฬาราชมนตรี
(สิน)

เจ้าจอมลม้าย
(ในรัชกาลที่ ๕)

ปฐมบรมกษัตริย์องค์อัครศาสนูปถัมภ์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขนึ้ เป็นองค์ปฐม
กษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะ “อุปถัมภก ยอยกพระพุทธ
ศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” ทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครเป็น
ศูนย์กลาง และสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นภาพฉายของกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุนี้ในระยะแรกของการสร้าง
บ้านแปงเมือง การวางแบบแผนต่าง ๆ ในด้านการปกครองมุสลิมจึงยังคงใช้แนวทางที่มีมาแต่ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา คือ ให้มุสลิมปกครองกันเองโดยมีหัวหน้าชุมชนท�าหน้าที่ผู้ปกครองดูแลความสงบ
เรียบร้อย ทั้งนี้ ราชส�านักจะแต่งตั้งให้หัวหน้าชุมชนมีต�าแหน่งหน้าที่ในระบบราชการ
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรยี งั มิได้มกี ารแต่งตั้งต�าแหน่ง “จุฬาราชมนตรี” การปกครองมุสลิม
ในยุคนั้นจึงอยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาจักรี (มะหฺมุด) และสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน ซึ่งส่วนมาก
รับราชการในกรมอาสาจาม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงจัดการปกครอง
ตามแบบแผนเดิมในสมัยอยุธยาตอนปลายคือ ทรงตั้งหลวงศรีเนาวรัตน์ (แก้ว) จากสายตระกูลเฉกอะหมัดขึ้น
ด�ารงต�าแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรี เจ้ากรมท่าขวา ท�าหน้าที่ปกครองดูแลมุสลิมในสยาม พร้อมกับ
พระราชทานที่ดินให้สร้าง “กุฎีเจ้าเซ็น” ตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลอง
มอญ อันเป็นเขตใกล้นวิ าสถานเดิมของรัชกาลที่ ๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อ
มุสลิมนิกายชีอะฮ์ เนื่องจากหลังจากพระนครศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว มุสลิมนิกายชีอะฮ์ยังไม่มีศาสน
สถานส�าหรับประกอบพิธกี รรม ต้องอาศัยประกอบศาสนกิจร่วมกับมุสลิมนิกายซุนนียท์ มี่ สั ยิดต้นสน อัน
แสดงถึงความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมุสลิมต่างนิกายที่อยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรมภายใต้พระบรม
ราชูปถัมภ์แห่งพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งยังทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้ยกทัพไปตีเขมรเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๔ แต่เมื่อเกิดความวุ่นวายทางการ
เมืองในกรุงธนบุรีจึงเสด็จกลับมาระงับเหตุ ในครั้งนั้นได้กวาดต้อนราษฎรในเมืองเขมรเข้ามายัง
พระนครในจ�านวนนั้นมีมุสลิมเชื้อสายจามและเขมรเข้ามาด้วย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มุสลิม
กลุ่มนี้ไปตั้งครัวเรือนที่ป่าไผ่ชายทุ่งพญาไท เรียกตามภาษาเขมรว่า “พุมเปรย” แปลว่า “บ้านป่า” แต่
ชาวไทยนิยมเรียกว่า “บ้านแขกครัว” หรือ “บ้านครัว”
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองมหานาคเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ส�าหรับลอยเรือ
เล่นสักวาเช่นครั้งกรุงเก่า รวมทั้งขยายเขตพระนครออกไป ในการนี้ ทรงให้มสุ ลิมแขกครัวร่วมขุดคลอง
ส่วนที่ผ่านชุมชนด้วย แขกบ้านครัวกลุ่มที่รับราชการส่วนใหญ่สังกัดในกรมอาสาจามสนองพระเดช
พระคุณแผ่นดินสืบเนื่องต่อมา ชุมชนบ้านครัวยังมีความช�านาญในการทอผ้าไหมซึ่งเป็นหัตถกรรมที่
ท�ากันมาหลายชั่วคน เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพระนครแล้วจึงยังคงสืบทอดกรรมวิธีทอผ้าไหมสืบมา
จนถึงปัจจุบัน
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จิตรกรรมรูปมุสลิมที่บานประตูวิหารทิศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่ ๓
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มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) สถาปัตยกรรมอิทธิพลแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓

หลังเสียกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรปัตตานีต้งั ตัวเป็นอิสระเช่นเดียวกับชุมนุมต่าง ๆ และด�ารงสถานะ
อาณาจักรอิสระตลอดสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๒๘ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระราชบวรมหาสุรสิงหนาท พระยากลาโหมราช
เสนา และพระยาราชบังสันยกกองทัพลงไปตี เมื่อยึดเมืองได้แล้วสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ทรงตั้ง
ตนกู ลับมิเด็น เชื้อสายของเจ้าเมืองปัตตานีเก่าเป็นรายาหรือเจ้าเมืองปัตตานีคนใหม่ กองทัพสยามได้
น�ามุสลิมพื้นเมืองจ�านวนหนึ่งเข้ามายังพระนคร โดยทรงให้ตั้งถิ่นฐานกระจายกันในเขตชานพระนคร
และหัวเมืองรอบนอก ได้แก่ นนทบุรี ฉะเชิงเทรา พระประแดง มีนบุรี หนองจอก พระนครศรีอยุธยา ชาว
มลายูยงั ตั้งถิ่นฐานอยูร่ ว่ มกับมุสลิมเชื้อสายจามและเป็นก�าลังส�าคัญในการขุดคลองมหานาคและคลอง
แสนแสบ เมื่อขุดคลองแล้วได้ตั้งชุมชนที่สองฟากคลองกลายเป็นราษฎรของสยามสืบเนื่องต่อมาจน
ปัจจุบัน
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พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิต
รวบรวมและแต่งวรรณกรรมเรื่อง “นิทานอิหร่านราชธรรม” ซึ่งเป็นวรรณคดีเปอร์เซียที่รบั รูก้ นั อยูใ่ นสยาม
ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยทรงให้ตั้งไว้ที่ข้างพระที่นั่งด้วยเป็นหนังสือที่กล่าวถึงต�านานของบรรพกษัตริย์
และแบบอย่างราชกิจจานุกิจอันจะทรงใช้ศึกษาเทียบเคียงในด้านหลักปกครอง ทรงน�าเอาหลักธรรม
ของกษัตริย์มุสลิมมาใช้เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง เนื่องจากในยุคแห่งการสร้างบ้านสร้าง
เมืองหลังการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา หลักคุณธรรมของมุสลิมได้นา� มาศึกษาควบคูก่ บั หลักธรรม
ของพุทธศาสนาเพื่อทรงใช้เป็นหลักธรรมและบรรทัดฐานของผู้ปกครองในการสร้างประโยชน์สุขของ
อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดิน ทั้งยังสะท้อนถึงพระราชปณิธานขององค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ในการ
ปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมราชา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จกรม
พระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท พระอนุชาธิราชที่ทรงกอบกูบ้ า้ นเมืองขับไล่อริราชศัตรูสถาปนาบ้านเมือง
เป็นปึกแผ่นมั่นคง อาณาประชาราษฎร์จึงได้อยู่อย่างสงบสุข มุสลิมที่พลัดถิ่นฐานได้ตั้งบ้านเรือนอยู่
อาศัย สร้างชุมชน ศาสนสถานประกอบศาสนกิจได้อย่างเสรีภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความ
มั่นคงให้กับมุสลิมสยามสืบมา

รัตนกวีผู้ทรงรอบรู้เรื่องราวของมุสลิม

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความสงบสุข
ปราศจากศึกสงครามใหญ่ ทรงมีเวลาทะนุบา� รุงบ้านเมืองและฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมให้กลับ
มารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้ง ทรงได้รับยกย่องในฐานะอัครศิลปิน พระราชนิพนธ์วรรณกรรมและบทกวีไว้
มากมาย พระราชนิพนธ์หลายเรื่องสะท้อนวิถีของบ้านเมือง และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมุสลิมใน
สยามประเทศ ภาพสะท้อนการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมในพระนครครั้งรัชกาลที่ ๒ ปรากฎอยู่ในบทละคร
เรื่องอิเหนาตอนชมนครของวงศ์เทวัญทั้ง ๔ ความตอนหนึ่งว่า

ท่ามกลางทางท้องสถลมาศ
บ้านช่องสองข้างมรรคา
เหล่าพวกกรมท่าเจ้าภาษี
เรือนริมรัถยาฝากระดาน
สุเหร่าเรียงเคียงคั่นปัน้ หย่า
ศาลเทพารักษ์หลักเมือง

ล�าดับดาดอิฐแผ่นแน่นหนา
ล้วนเคหาหน้าถังนั่งร้าน
มั่งมีสมบัตพิ สั ถาน
ตึกกว้านบ้านขุนนางนองเนือง
ก่อผนังหลังคามุงกระเบื้อง
นับถือลือเลื่องทั้งกรุงไกร

“สุเหร่าเรียงเคียงคั่นปั้นหย่า” ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์อิเหนาคือ ภาพสะท้อนพระนครครั้ง
รั ช กาลที ่ ๒ สุ เ หร่ า ที ่ท รงกล่ า วหมายถึ ง “กุ ฎี เ จ้ า เซ็ น ” ที ่ส ร้ า งมาแต่ ค รั ้ง รั ช กาลที ่ ๑ ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น
สถานที่ประดิษฐาน “พระปัน้ หย่า” สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการพิธเี จ้าเซ็นของมุสลิมนิกายชีอะฮ์หรือแขกเจ้า
เซ็นในสยาม
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สวยงามเนื่องจากมุสลิมกลุม่ นี้สว่ นใหญ่มฐี านะดี อีกทั้งหลายคน
ยังด�ารงต�าแหน่งขุนนางที่มีบทบาทและอิทธิพลในราชส�านักจน
พระมหากษัตริย์สยามถึงกับทรงรับพิธีน้ไี ว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขบวนแห่ในพิธเี จ้าเซ็นจึงเป็นภาพลักษณ์หนึ่งซึ่งแสดงถึงความ
รุ่งเรืองครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงประทับอยู่ในความทรง
จ�าของชาวสยามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระราชประสงค์ให้จัดขบวนแห่ในพิธี
นี้ถวายทอดพระเนตร นอกจากจะเป็นการรื้อฟื้นแบบธรรมเนียม
เดิมครั้งกรุงเก่าแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส�าคัญ
ของมุสลิมกลุ่มนี้ที่มีมาแต่ครั้งอดีต นอกจากนี้ มุสลิมกลุ่มอื่น ๆ
ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ามาค้าขาย ตั้งรกรากมั่นคง
ประกอบสัมมาอาชีพอย่างกว้างขวางดังปรากฏในพระราชนิพนธ์
บทละครเรื่องอิเหนาตอนหนึ่งว่า “จีนจามอะแจแซ่ซ้อง คับคั่งทั้ง
สิบสองภาษา”

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มสุ ลิมชีอะฮ์นา� ขบวนแห่ในพิธีเจ้าเซ็นไปเต้นถวาย
ให้ทอดพระเนตรที่หน้าพระที่น่งั สุทไธสวรรย์ พระบรมมหาราชวัง
และยังโปรดฯ ให้ไปเต้นถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทอด
พระเนตรที่หน้าพระที่นั่งพุทไธศวรรย์ วังหน้าด้วย พิธีเจ้าเซ็นได้
รับการบันทึกกล่าวถึงในกาพย์เห่เรือว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ตอน
“เห่บทเจ้าเซ็น” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรเี รื่อยมาจนถึงสมัยตั้งกรุงเทพมหานคร
พิธีเจ้าเซ็นเป็นพิธีกรรมที่จดั ขึ้นในศาสนสถานของเจ้าเซ็นเป็นการ
เฉพาะ ต่างจากในสมัยอยุธยาที่พิธีน้จี ะจัดขึ้นกลางเมืองบนถนน
แขกมัวร์ หรือถนนแขกใหญ่เจ้าเซ็น เป็นพิธซี ่งึ ชาวสยามรูจ้ กั อย่าง
ดี พิธีประกอบด้วยขบวนแห่แหนสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างโอ่อ่า
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พระนมปริก พระนมเอกผู้ใหญ่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพถ่ายกุฎีหลวงหลังเดิม มุขด้านหน้าจ�าลองแบบมาจากมุขรอบ พระที่นั่งอภิเษกดุสิตในพระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีความรูใ้ นวัฒนธรรมมุสลิมและทรงสอดแทรกเรื่อง
ราวไว้ในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ซึ่งทรงกล่าวถึงอาหารของ “แขก” ไว้มากมาย
ทั้งเครื่องคาว ได้แก่ แกงไก่มัศหมั่น ข้าวหุงปรุงอย่างเทศหรือข้าวบุเหร่าหรือบุรียานี่ ข้าวหุงน�้ามันกับ
เครื่องเทศของพวกเจ้าเซ็น และหรุม่ หรือล่าเตียง ผลไม้ ได้แก่ลกู เกด เครือ่ งหวาน ได้แก่ ซาหริม่ (มาจาก
ฟาลุเดะห์ของเปอร์เซีย) มัศกอด และลุดตีห่ น้าไก่แกง อาหารมุสลิมคงเผยแพร่มาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา
สืบเนือ่ งมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในหมายรับสั่งรัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยา
จุฬาราชมนตรีหุงข้าวอย่างเทศในงานฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระสนมเอกเป็นสตรีเชื้อสายมุสลิมคือ เจ้าจอมมารดาเรียม อาหารแขก
จึงแพร่หลายกลายเป็นส�ารับหลวงที่ชนชั้นน�าสยามคุน้ เคยเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับราชส�านักของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชครั้งกรุงศรีอยุธยา
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ที่ฝังศพเจ้าประคุณตะเกี่ย มัสยิดตะเกี่ยโยคินราชมิสจินจาสยาม พระนครศรีอยุธยา

ชาวไทยคงได้ลิ้มลองอาหารของมุสลิมจากท้องถิ่นต่าง ๆ ที่น�าวัฒนธรรมการกินอยู่เข้ามาสู่สังคม
ไทยทั้งรสชาติท่เี ผ็ดร้อนของเครื่องเทศ จนถึงเนื้อสัตว์ เช่น แพะ แกะ มีหลักฐานกล่าวถึงว่ามุสลิมได้นา�
เข้ามาเลีย้ งเพื่อเป็นอาหารตัง้ แต่ในสมัยอยุธยา อาหารมุสลิมคงแพร่หลายอยูใ่ นหมูร่ าษฎรสามัญและ
น่าจะเข้าสู่ราชส�านักผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชนชั้นสูง นอกจากนี้ เจ้านายในราชวงศ์จกั รี
ก็ทรงอยูใ่ น “วัฒนธรรมราษฎร์” มาก่อน การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมด้านโภชนาหารก็อาจผ่านมาทางวิถชี วี ติ ของ
สามัญชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบ้านเมืองสงบสุข มุสลิมจึงมีโอกาสตั้งถิ่นฐานและ
ประกอบศาสนกิจภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนขยับขยายและได้ก่อร่างสร้างตัว ประกอบกับการ
ค้าเริ่มเฟือ่ งฟูภายใต้การก�ากับดูแลของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทา� ให้พอ่ ค้ามุสลิมเข้า
มาค้าขายในสยามอันเป็นรากฐานการขยายตัวของประชาคมมุสลิมในรัชกาลต่อมา
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มหาเจษฎาธิราชผู้ทรงเปิดการติดต่อกับโลกมุสลิม

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่มีสายพระ
โลหิตมุสลิมทางพระบรมราชชนนีคือ สมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือเจ้าจอมมารดาเรียมในรัชกาลที่ ๒ ซึ่ง
ทรงเป็นราชนารีจากสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน ด้วยเหตุนี้ จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับบรรดา
มุสลิมในสยามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และทรงอุปถัมภ์ขุนนางมุสลิมในราชส�านักอย่างดี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นยุคที่พอ่ ค้าวานิชและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ติดต่อค้าขายในราชอาณาจักร ด้วยพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพ่อค้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งส�าเภาออก
ไปค้าขายยังเมืองจีน นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้ด�าเนินการค้ากับโลกมุสลิมทั้งในอินเดียและเอเชียตะวัน
ตกโดยผ่านทางพ่อค้ามุสลิมอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ และมลายู พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๓ กล่าวว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต่อก�าปั่นรบ ก�าปั่นลาดตระเวนรักษาพระนครและ
ค้าขาย ก�าปั่นในที่นี้หมายถึง เรือใช้ค้าขายทางฝั่งตะวันตกของสยามโดยเฉพาะกับอินเดีย บางครั้งก็
เรียกว่า “เรือสลุป” และพลอยเรียกบรรดาพ่อค้านักเดินเรือมุสลิมว่า “แขกสลุป” หรือ “แขกก�าปั่น”
ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสยามกับอินเดียท�าให้มีพ่อค้ามุสลิมหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานประกอบการค้าในสยาม หลายคนได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่งตั้งให้ดา� รงต�าแหน่งในราชการ
อาทิ “นักโกด่าอาลี” พ่อค้าเชื้อสายมลายูได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหลวงโกชาอิศหาก ล่ามหลวง
ในกรมท่าขวา “นักโกด่าสระวาสี” ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหลวงสนิทภูบาล และ “นักโกด่ามูฮัม
หมัดฟอเรส” ได้รบั แต่งตั้งเป็นหลวงประเทศไมตรี พ่อค้าสองคนหลังนี้เป็นมุสลิมนิกายชีอะฮ์กลุม่ อิสไมลี
จากเมืองสุรัตของอินเดีย ด้วยพระบรมราโชบายส่งเสริมการค้าเป็นแรงดึงดูดให้พ่อค้ามุสลิมเข้ามาตั้ง
ห้างร้านค้าขายอันเป็นรากฐานของการขยายชุมชนมุสลิมเชื้อสายอินเดีย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด
โพธิห์ รือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใหม่หมดทั้งพระอาราม แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้า
นาย ขุนนาง นักปราชญ์ ราชบัณฑิตรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาแผ่นดิน รวมทั้งประพันธ์บทกวีประเภท
ต่าง ๆ โดยทรงให้ช่างแกะสลักข้อความลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ตามเสนาสนะเพื่อให้ราษฎรได้ศึกษา
หาความรู้ หนึ่งในภูมิปัญญาความรู้ที่โปรดฯ ให้บันทึกไว้คือ “โคลงภาพคนต่างภาษา” จ�านวนทั้งสิ้น
๓๒ โคลง ซึ่งจารึกไว้ตามผนังเฉลียงสกัดศาลารายรอบพระอาราม พร้อมกับให้ท�ารูปหล่อจ�าลองคน
แต่ละชาติภาษาไว้ด้วย น่าเสียดายที่ศิลาจารึกโคลงชุดดังกล่าวได้สูญหายไปหมด แต่ยังนับว่าเป็น
ความโชคดีของสังคมไทยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงจัดให้มีการ
รวบรวมและพิมพ์เผยแพร่ชุดความรู้ที่เคยมีผู้คัดลอกเอาไว้ในสมุดไทยแล้วโดยให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
ชื่อ “หนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ” จึงยังหลงเหลือหลักฐานของโคลงครบถ้วนทัง้ ๓๒ เชื้อชาติ
ส�าหรับรูปหล่อชนทั้ง ๓๒ ชาติ ซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นคู่กับโคลงนั้นเดิมตั้งไว้ที่ศาลาราย
รอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ปัจจุบันหลงเหลือเพียง ๔ ชิ้น
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ในจ�านวนโคลงภาพคนต่างภาษาทั้ง ๓๒ ภาพ ผู้ประพันธ์ได้บรรยายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม
ไว้ถึง ๘ บท ประกอบด้วยบทที่ว่าด้วย อาหรับ (ในที่นี้คือ แขกเจ้าเซ็น) หรุ่มโต้ระกี่ (มุสลิมตุรกี) แขก
ปะถ่าน (แขกปาทาน) แขกจุเหลี่ย (แขกจุเหลี่ยจากอินเดียใต้) หรูซ (ตาตา) (แขกตาร์ตา) มะลายู
จาม และ หุ้ยหุย (จีนมุสลิม) นอกจากนี้ ยังมีโคลงบทที่น่าจะเป็นพวกแขกหรือมุสลิมอีกหนึ่งบทซึ่งยัง
ไม่ทราบถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่แน่ชัด ได้แก่ โคลงภาพ สระกะฉวน ซึ่งกาญจนาคพันธ์สันนิษฐานว่าน่าจะ
มาจากแขกซะระเซ็น หรือ เซอร์คัสเซียน ตัวอย่างบทกวีดังนี้

ภาพหรุ่มโต้ระกี่
๒๓
พึงพิศพิมพ์ภาพตั้ง
เรียกหรุ่มโต้ระกี่เป็น
เนยนมฤทธิเปรียง
สียสุกรฤาใกล้

ตามเฉลียง นี้พ่อ
อย่างไว้
โคชอบ ใช้แฮ
เกลียดไกล ฯ

๒๔
หนวดเครากรอบแกร้ว
จมูกไฉไลแหลม
สูงใหญ่ล�่าก�าลัง
ใจบ่ย่อท้อท้า

กลกัง กาเอย
เฟือดฟ้า
สามารถ นักนอ
เที่ยวหาญ ฯ
กรมหมื่นไกรสรวิชิต

โคลงภาพคนต่างภาษานอกจากสะท้อนถึงภูมปิ ญ
ั ญาและความรูเ้ กี่ยวกับมุสลิมในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้บันทึกไว้เป็นความรู้แก่แผ่นดินแล้วยังแสดงว่าในรัชสมัยของ
พระองค์มชี นหลายชาติเข้ามาติดต่อกับสยาม รัชกาลที่ ๓ จึงทรงให้บนั ทึกเรื่องราวไว้สา� หรับให้ราษฎร
ทั้งหลายศึกษาหาความรูเ้ ข้าท�านอง “รูเ้ ขารูเ้ รา” เพื่อให้ชาวสยามเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ที่ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าสูส่ งั คมไทยและเตรียมพร้อมรับกับอิทธิพลของชาติอาณานิคมที่มเี พิ่มมากขึ้น
ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกิดความวุน่ วายขึ้นในหัวเมืองปัตตานี สยาม
ได้ยกทัพลงไปจัดการปัญหาความไม่สงบ หลังจัดการกับความวุ่นวายแล้วได้เกณฑ์ราษฎรในหัวเมือง
มลายูเข้ามายังพระนครอีกระลอกแล้วทรงให้โยกย้ายไปตั้งชุมชนร่วมกับมุสลิมเดิมที่เคยเข้ามาแต่
ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้ ยังให้มสุ ลิมส่วนหนึ่งไปตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่สนามควาย อันเป็นที่ตั้งของถนนหลานหลวงในปัจจุบัน
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เอกสารของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวถึงมุสลิมใน
ยุคนี้ว่า ปกครองโดย “โต๊ะครู” และ “โต๊ะอิหม่าม” ซึ่งได้รับความเคารพนับถือจากชนพื้นเมืองเชื้อสาย
มลายูอย่างสูงในฐานะที่เป็นผู้ประกอบพิธี ค�าว่า “โต๊ะ” มาจากค�าว่า “ดาโต๊ะ” ในภาษามลายูแปลว่า
“ผู้มีอาวุโส” ค�าว่า “โต๊ะครู” จึงหมายถึง ผู้มีอาวุโสทางศาสนาและเป็นผู้สอนศาสนาในชุมชน ส่วน
“โต๊ะอิหม่าม” หมายถึง ผูน้ า� ของมัสยิดหรือผูน้ า� ชุมชน ทั้งโต๊ะครูและโต๊ะอิหม่ามท�าหน้าที่ในการปกครอง
ดูแลชุมชนมุสลิม เนื่องจากคนกลุม่ นี้เป็นที่นบั ถือและได้รบั ความเคารพจากคนในชุมชน ทั้งยังได้รบั พระ
มหากรุณาธิคุณให้เผยแพร่ศาสนาได้อย่างเสรี พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่มุสลิมเช่นเดียวกับ
ศาสนิกชนในศาสนาอื่นอย่างบาทหลวงคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มิชชันนารีนิกายโปเตสแตนต์
ที่ตา่ งก็ต้งั ถิ่นฐานมั่นคงภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๓ แห่งบรมราชจักรีวงศ์

จอมกษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ก้าวล�้ายุคสมัย

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงสมัยที่สยามเปิดรับการติดต่อกับนานา
ประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบกับชาติตะวันตกได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนต่าง ๆ ใน
เอเชีย อังกฤษเข้ายึดครองอินเดียเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑ ขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมลายู และครอบครอง
พื้นที่พม่าตอนล่าง ฝรั่งเศสเริ่มขยายอิทธิพลในเวียดนาม สยามเผชิญกับอิทธิพลของชาติตะวันตก ผลัก
ดันให้ราชส�านักต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากลัทธิล่าอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย ทรงด�าเนินพระบรมราโชบายอย่างสุขุม
คัมภีรภาพในการติดต่อกับมหาอ�านาจตะวันตก ขณะเดียวกันก็ทรงปรับปรุงแบบแผนการปกครอง
ธรรมเนียมและจารีตที่ลา้ หลัง พระบรมราโชบายที่ผอ่ นปรนและเปิดรับการติดต่อกับชาติตา่ ง ๆ ส่งเสริม
ให้มสุ ลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบกิจการในสยาม หลายคนยังเข้ารับราชการสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พ.ศ.๒๓๙๘ สยามตกลงท�าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษ และประเทศสยาม
(Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom of Siam)
หรือที่เรียกว่า “สนธิสัญญาเบาว์ริง” (The Bowring Treaty) สนธิสัญญาดังกล่าวส่งผลให้สยามต้อง
เปิดการค้าเสรีตามเกณฑ์ก�าหนดของมหาอ�านาจตะวันตก ต้องอนุญาตให้รัฐบาลอังกฤษจัดตั้งสถาน
กงสุลในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษและ
คนในบังคับสามารถถือครองที่ดินในสยามได้ หลังการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงชาติต่าง ๆ ได้ถือโอกาส
เข้ามาตกลงท�าสนธิสัญญาแบบเดียวกัน ผลจากสนธิสัญญาเบาว์ริงและสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับ
ชาติต่าง ๆ ท�าให้ชาวตะวันตกและคนในบังคับของมหาอ�านาจตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่สยาม รวมทั้ง
มุสลิมที่อาศัยในอาณานิคมของตะวันตก เช่น อินเดีย ชวา และมลายู
พ่อค้ามุสลิมอินเดียที่เข้ามาตั้งห้างร้านในสยามตั้งแต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้รับโอกาสให้ซื้อที่ดินและตั้งชุมชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มุสลิมเชื้อสาย
อินเดียนิกายซุนนีย์กลุ่มหนึ่งภายใต้การน�าของ ฮัจยี อาลี อหฺะหมัด นานา ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมจากต�าบล
แรนเดอร์ เมืองสุรัต ได้เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามโดยได้เช่าบ้านและที่ดินประกอบการค้าอยู่ที่ตึก
แดงริมแม่น�้าเจ้าพระยา หลังวัดอนงคารามซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต
บุนนาค) กิจการหลักคือ ค้าขายผ้าทอดิ้นเงินดิ้นทอง และยังได้ช่วยราชการในกรมพระคลังสินค้าแปล
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ภาษาต่างประเทศ นายอาลี นานา ท�าหน้าที่ล่ามหลวงให้กับราชส�านัก ต่อมาคือ ต้นตระกูลนานาซึ่ง
เป็นกลุ่มตระกูลมุสลิมที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๓๙๙ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ให้ปรับปรุงตึกอิฐแดงใช้เป็นสถานสอนศาสนา
แก่เด็กมุสลิม จนถึง พ.ศ.๒๔๐๒ ผูส้ บื เชื้อสายมุสลิมจากเมืองปัตตานีและมุสลิมเชื้อสายอินเดียได้รว่ ม
กันสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมและคับแคบ เรียกว่า “กูวติลอิสลาม” คน
ทัว่ ไปเรียกว่า “มัสยิดตึกแดง” หรือมัสยิดแม่น้า� เนื่องจากตั้งอยูร่ มิ ฝัง่ แม่น้า� เจ้าพระยา ส่วนมุสลิมนิกาย
ชีอะฮ์กลุ่มอิสไมลีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัชกาลที่ ๓ เมื่อถึงในรัชกาลนี้ได้ตั้งห้างค้าขายอยู่ที่ย่านตึกขาว
ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สร้างศาสนสถาน คือ “มัสยิดตึกขาว” หรือมัสยิดเซฟี
มุสลิมหลายคนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ และได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์พ่อค้าต่างประเทศ คือ “นักกุดาชาเลศรอเบิด-ลัลลาห์” ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวเมือง
ปารสีอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ ได้ส่งพลอยไพฑูรย์และม้าเทศมาน้อมเกล้าฯ ถวายจึงพระราชทานยศอย่าง
สยามว่า “หลวงประเทศธรรมพานิช” โดยพระราชทานศักดินา ๕๐๐ หลวงประเทศธรรมพานิชท�าหน้าที่
ส�าคัญคือ ส่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับอังกฤษที่เมืองสิงคโปร์ให้ทางราชส�านักสยามได้ทราบ การแต่งตั้ง
มุสลิมผูน้ ้ใี ห้ทา� หน้าที่ผสู้ บื ข่าวสารที่เมืองสิงคโปร์สะท้อนถึงพระราชวิสยั ทัศน์และพระราชวิเทโศบายที่
จะได้ทรงทราบความเป็นไปของอังกฤษซึ่งก�าลังขยายอิทธิพลเข้ามาคุกคามความมั่นคงของสยาม
แม้จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคร่งครัดในพระบวรพุทธศาสนาเนื่องจากเคยทรงผนวชก่อน
ที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์แต่กท็ รงมีนา้� พระราชหฤทัยกว้างขวางทรงศึกษาความรูด้ า้ นศาสนาทั้งศาสนา
คริสต์ และอิสลาม ทรงมีความรอบรู้ในหลักการของอิสลาม ครั้งหนึ่งมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยา
จุฬาราชมนตรี (น้อย) ทรงกล่าวว่า มุสลิมจ�านวนหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดโดยเรียกเมืองเมกกะว่า กรุง
กบิลพัสดุ์ ทรงชี้แจงและขอให้ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด การที่
ทรงรอบรู้ในเรื่องราวของอิสลามก็เนื่องจากทรงศึกษาในหลักการของศาสนาต่าง ๆ เป็นอย่างดีนั่นเอง

ปิยมหาราชของชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีสายพระโลหิต
ฝ่ายมุสลิมทางพระบรมราชชนนี กล่าวคือ สมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชชนนีทรงเป็นราชนารี
ที่มาจากสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงด�ารงพระ
อิสริยยศ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระชนมายุ ๘ พรรษา สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเสด็จ
สวรรคต เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๔ พระองค์เจ้าลม่อมซึ่งมีพระราชฐานะพระอัยกา (ยาย) ทรง
ท�าหน้าที่พระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระขนิษฐา และพระอนุชา
พระองค์เจ้าลม่อมทรงเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาทรัพย์
ทรงเป็นพระขนิษฐาของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิรวิ งศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทกั ษ์พระบิดาของสมเด็จ
พระเทพศิ ริ น ทราบรมราชินีนาถ พระองค์เจ้าลม่อมจึงมีศักดิ์เป็นพระปิตุจฉา (อา) ของสมเด็จ
พระเทพศิรินทรามาตย์ และเป็นราชนารีจากสายตระกูลมุสลิมสุลต่านสุลัยมาน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคารพพระองค์เจ้าลม่อม และทรงยกย่องเสมอ
พระราชชนนี ทรงออกพระนามว่า เสด็จยาย และโปรดฯ ให้พระราชโอรสพระราชธิดาออกพระนามว่า
ทูลหม่อมย่า ทรงสถาปนาพระองค์เจ้าลม่อมเป็น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑ และทรงเลื่อนเป็นพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร เมื่อ
พ.ศ.๒๔๑๖ ชาววังออกพระนามพระองค์ว่า “ทูลกระหม่อมแก้ว”
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงได้รับพระอภิบาลจาก
พระนมปริก ธิดาของพระยาอิสรานุภาพ (ขุนเณรน้อย) ซึ่งเกิดแต่ภรรยาคนที่ ๑๐ คือ ท่านข�า พระยา
อิสรานุภาพมีมารดาเป็นสตรีมุสลิมจากสายตระกูลมุสลิมวัดหงส์และมุสลิมสายตระกูลสุลต่าน
สุ ลั ย มาน พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที ่ ๔ และสมเด็ จ พระเทพศิ ริ น ทรา
บรมราชินที รงไว้วางพระราชหฤทัยโปรดฯ ให้พระนมปริกเป็น “พระนมเอก” ผู้ถวายพระนมและพระ
อภิบาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนมปริกท�า
หน้าที่สรงน�้า ประคับประคองและถวายการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติเกือบทุก
พระองค์ อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ จึงถือเป็นสตรีเชื้อสายมุสลิมผูม้ หี น้าที่สา� คัญ
ยิ่งท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมุสลิมทีเ่ ข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารและมุสลิมที่ตัง้
ถิน่ ฐานมาแต่ครั้งสถาปนากรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทีด่ ินและทรงรับ
ศาสนสถานของมุสลิมหลายแห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ทรงมีพระราชด�าริสร้างทางรถไฟจาก
กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี มีพระราชประสงค์ให้สร้างสถานีรถไฟที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย
ซึ่งสถานที่สร้างสถานีรถไฟส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดที่มุสลิมเชื้อสายมลายูสร้างไว้แต่ครั้งรัชกาลที่
๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงพระราชทานที่ดนิ ฝัง่ ตรงข้ามโรงเก็บเรือหลวงที่ชา� รุดให้
สร้างมัสยิดแห่งใหม่และพระราชทานที่ดินเพิม่ เติมมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดตามประกาศพระบรมราชูทิศไว้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๕๑) เรียกโดยสามัญว่า มัสยิดบางกอกน้อย ต่อมาได้จด
ทะเบียนในนาม มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
ในการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีหลวงหรือกุฎีเจ้าเซ็นที่สร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ ซึ่งช�ารุดทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะครั้งใหญ่ ในการนี้
ได้พระราชทานหินอ่อนส่วนหนึ่งจากการสร้างพระที่น่งั อนันตสมาคมมาใช้ปภู ายในกุฎี ทั้งยังมีพระบรม
ราชานุญาตให้ถา่ ยแบบซุม้ จั่วหน้ากุฎจี ากซุม้ ประตูพระที่น่งั อภิเษกดุสติ ในพระราชวังดุสติ มาสร้างเป็น
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ซุม้ จั่วทางเข้าด้านหน้ากุฎี เมื่ออาคารแล้วเสร็จได้เสด็จพระราชด�าเนินมาเป็นองค์ประธานในการฉลอง
กุฎีและในพิธีเจ้าเซ็นด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจนเป็นที่กล่าวถึงในหมู่
มุสลิมว่านายหลวงทรงเป็นเจ้าเซ็นพระองค์หนึ่ง
นอกจากนี้ ยังทรงรับมัสยิดในภูมภิ าคไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์คอื มัสยิดตะเกี่ยที่พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นศาสนสถานเก่าแก่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งที่สร้างมาแต่ครัง้ กรุงเก่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์มัสยิดและยังพระราชทานนามสืบมาว่า “มัสยิดตะเกี่ยโยคินราชมิส
จินจาสยาม”
พระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ยังแผ่ลงไปปกเกล้ามุสลิมที่อยู่ในเขตหัวเมืองมลายู
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินประพาสหัวเมืองภาคใต้เพื่อทรงเยีย่ มเยือนราษฎรและ
ทรงสดับเรื่องราวทุกข์สขุ ของชาวไทยมุสลิมในหัวเมืองปัตตานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวเสด็จประพาสแหลมมลายูถึง ๒ ครั้ง คือใน ร.ศ. ๑๐๗ และ ๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๗ และ พ.ศ.๒๔๓๘)
หลังเสด็จพระราชด�าเนินกลับถึงพระนครแล้วทรงด�าเนินการปรับปรุงแบบแผนการปกครองในหัวเมือง
มลายูและผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ โดยยกเลิกให้หัวเมืองมลายูไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการต่อ
กรุงเทพฯ แต่ให้เข้าสูร่ ะบบภาษีตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อมาได้ทรงให้ออก “กฎข้อบังคับส�าหรับ
ปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) ในข้อบัญญัตกิ า� หนดให้ขา้ ราชการที่จะไปประจ�า
ท�างานในบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดพูดภาษามลายูท้องถิ่นเพือ่ ให้เข้าถึงประชาชนในพืน้ ที่ นอกจากนี้ใน
บทบัญญัติข้อที่ ๓๒ ก�าหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามตามจารีตประเพณีทางศาสนาในการพิจารณา
พิพากษาคดีความเรื่องครอบครัวและมรดก โดยให้ “โต๊ะกาลี” ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาเป็นผู้
พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาชนชาวสยามทุกหมู่
เหล่า ทรงได้รบั ยกย่องจากราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในงานเฉลิมฉลอง
การเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ และในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.๒๔๕๐ มุสลิม
สยามได้พร้อมใจกันร่วมรับเสด็จฯ และร่วมเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีดังกล่าว แม้เมื่อเสด็จสู่
สวรรคาลัยและประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้ทรงให้พระราชทานโคมไฟที่สร้างเป็นพระราชกุศลในการพระราชพิธีไปไว้ใช้ยงั มัสยิดหลาย
แห่งทั้งในพระนครและในภูมิภาค นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่อิสลามิกชนในสยามประเทศ
พระราชจริยวัตรแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงด�ารงหลักทศพิธราชธรรมย่อมเป็นดั่งไม้ใหญ่ที่
เอื้อเฟือ้ ให้กบั สรรพชีวติ ได้อยูอ่ าศัยโดยมิได้เลือกเชื้อชาติ ศาสนา คือร่มเงาแผ่ไปทั่วทั้งมหาอาณาจักรได้
รับพระเดชพระคุณปกปักษ์ให้ดา� รงชีวติ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มุสลิมจากดินแดนที่ใกล้ไกลจึงลงหลัก
ปักฐานประกอบสัมมาอาชีพกลายเป็นอาณาประชาราษฎร์ชาวสยามสืบไปชั่วลูกสืบหลาน
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สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมไทยในยุคสยามก้าวสูส่ มัยใหม่
มัลลิกา มัสอูดี
อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
ศรีสมาน รักษมณี
ศุกรีย์ สะเร็ม

“...บรรดาศาสนาถึงแม้ว่าจะต่างลัทธิกันก็ดี คงมีความมุ่งหมายตรงกันคือ
สอนให้บุคคลประพฤติธรรมจริยานั่นเอง เพราะฉะนั้นในส่วนตัวข้าพเจ้า ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะเป็นอุบาสกมีความเลื่อมใสใจมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ดี แต่ถ้าผู้ใด
นับถือลัทธิอ่นื ๆ ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีได้เหมือนกัน เพราะความมุง่ หมาย
ของเขาก็คล้าย ๆ ข้าพเจ้า คือตั้งใจจะเป็นดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ ผิดกันแต่หนทางที่
ด�าเนินไปเพื่อแสวงหาผลอันพึงประสงค์เท่านั้น...”
พระราชนิพนธ์ปลุกใจเสือป่า
พระราชนิพนธ์ที่ยกมานี้แสดงให้เห็นถึงน�้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปีย่ มด้วยพระเมตตาที่มตี อ่ พสกนิกรของพระองค์ และแสดงถึงพระราชวิสยั ทัศน์
ในการปกครองประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ทั้งนี้
ยังทรงธ�ารงรักษาคุณค่าของวิถีชีวิตและความเชื่ออันหลากหลายที่หลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมสยาม
อันมีเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมอิสลามเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมอันหลากหลายของสยาม มุสลิมในสยามจึง
มีสว่ นส�าคัญในการพัฒนาประเทศภายใต้พระมหากรุณาจากองค์พระมหากษัตริยแ์ ห่งสยามมาโดยตลอด
หากพิจารณาในภาพรวมของบริบทด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองประเทศสยามตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่อยู่ในสภาวะอันเสี่ยงต่อการเสียดินแดนและเอกราช สยาม
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จิตรกรรมใต้โดมพระที่นั่งอนันตสมาคม แสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นองค์
แวดล้อมด้วย พระภิกษุและนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่าง ๆ แสดงนัยแห่งพระราชจรรยาที่

มีความจ�าเป็นต้องปรับตัวก้าวสู่สมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของบ้านเมืองและปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางของอารยประเทศด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง
และการรักษาอธิปไตยของชาติให้พน้ จากภัยคุกคามจากชาติมหาอ�านาจดังที่ประสบกับประเทศเพื่อนบ้าน
สถานการณ์ดงั กล่าวได้กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “อุดมคติรว่ มทางสังคม”๑ ในระดับประเทศ อันได้แก่
ประการแรก เป็นการเปลีย่ นแปลงอุดมคติทางสังคมและศาสนาจากที่เคยอ้างอิงจักรวาลทัศน์แบบ
ไตรภูมิมาสู่จักรวาลทัศน์สมัยใหม่แบบวิทยาศาสตร์ ประการที่สอง การเกิดขึ้นของอุดมคติเรื่อง ความ
ศิวไิ ลซ์ท่ถี กู ใช้เป็นมาตรวัดความเจริญสมัยใหม่ของสังคมสยาม โดยมีตน้ แบบ คือ วัฒนธรรมตะวันตก
และ ประการทีส่ าม คือ การเปลีย่ นแปลงอุดมคติทางการเมืองจากระบอบพระเจ้าราชาธิราช มาสูร่ ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งผลักดันให้ชนชั้นน�าของสยามใช้แนวทางการพัฒนาประเทศโดยอิงกับ
มาตรฐานสากล มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศให้ดทู นั สมัยและมีอารยธรรมสูงส่งตามมาตรฐาน
ยุโรป ขณะเดียวกัน ก็ได้สร้างความเป็นเอกภาพโดยการรวมศูนย์การปกครองตามแนวคิดในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ และสืบเนือ่ งมา
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ภาพจิตรกรรมใต้โดมพระที่นั่งอนันตสมาคม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระอัครศาสนูปถัมภก
อัครศาสนูปถัมภก และในส่วนใต้เพดานโดมด้านทิศตะวันตกแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์
ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาโดยไม่รังเกียจกีดกัน (ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

จนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ และพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ในอดีตนั้น จุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นขุนนางในกรมท่าขวาท�าหน้าที่ดูแลมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ในสยาม
ด้วยความส�านึกที่ดตี ามหลักค�าสอนของศาสนา เมื่อมุสลิมกลุม่ ต่าง ๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามก็ได้ใช้
ความรู้ความสามารถร่วมพัฒนาบ้านเมืองมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระมหากรุณา
ธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ทที่ รงมีตอ่ พสกนิกรทุกเชื้อชาติและศาสนาในฐานะที่ทรงเป็นองค์
อัครศาสนูปถัมภก
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สยามต้องด�าเนินนโยบาย
โอนอ่อนผ่อนตามชาติตะวันตกเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ สยามได้ด�าเนินนโยบายต่างประเทศ
โดยได้ทา� สัญญากับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสนธิสญ
ั ญาระหว่างอังกฤษกับสยามที่เรียกว่า “สนธิ
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สัญญาไมตรีและพาณิชย์” หรือ “สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง”๒ ใน พ.ศ. ๒๓๙๘ ทั้งนี้การเปิดเสรีทางการค้า
ตามเนื้อหาในสนธิสัญญาดังกล่าว ได้ส่งผลให้นโยบายด้านการต่างประเทศเปลี่ยนไปให้ความส�าคัญ
กับประเทศในทวีปยุโรปเป็นอย่างมาก ขุนนางมุสลิมในกรมท่าขวาที่แต่เดิมดูแลทางด้านการค้ากับ
ประเทศในฝั่งตะวันตกและการก�ากับดูแลมุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ในสยามตั้งแต่อดีตหลายร้อยปี จึงลด
ความส�าคัญลงไป ดังนั้น ฐานะทางสังคมของประชาคมมุสลิมโดยทั่วไป จึงมิได้ขึ้นอยู่กับการพึง่ พา
อ�านาจของขุนนางมุสลิมจากราชส�านักแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้
เกิดมุสลิมกลุ่มใหม่ทีม่ ีบทบาททางการค้า โดยอิงกับอ�านาจของประเทศยุโรป ได้แก่ มุสลิมเชือ้ สาย
อินเดียที่เข้ามาในฐานะ “คนในบังคับของยุโรป” ที่ได้ “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” และสิทธิในการ
ท�าการค้าได้อย่างเสรี ในขณะเดียวกัน มุสลิมจากชาติต่าง ๆ เช่น ชวา และ อินเดีย ก็เดินทางเข้ามา
สมทบกับชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้น มุสลิมแต่ละกลุ่มชนชาติได้ปรับตัวให้
กลมกลืนเข้ากับชาวพื้นเมือง รวมถึงมุสลิมเชื้อชาติอ่นื ด้วย โดยมีภาษาไทยและวัฒนธรรมอิสลามแบบ
ชาวสยามเป็นสื่อกลาง
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการปกครองและนโยบายการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้กอ่ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมสยามเป็นอย่างมาก เช่น การยกเลิกระบบไพร่และทาส ท�าให้ชาวบ้านมี
โอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างผลผลิตให้กบั ประเทศได้มากขึน้ การเปิดรับศิลปวิทยาการสมัยใหม่
จากต่างประเทศท�าให้ตอ้ งการผูช้ า� นาญการในสายวิชาชีพต่าง ๆ ที่มคี วามรูท้ างด้านภาษาต่างประเทศ
เป็นอย่างดี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้น มุสลิมในกรุงเทพฯ มีสว่ นร่วมส�าคัญในหลายประการ เช่น
หลวงโกชาอิศหาก และพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ที่มีบทบาทในการดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การต่างประเทศ
และสังคมเพื่อให้ตอบรับกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ได้ดา� เนินสืบเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ
รัชกาลที่ ๖ โดยในช่วงเวลานี้ ชุมชนมุสลิมเริ่มมีความมั่นคงและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมาก
ขึ้น มุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น เกิดกลุ่มนักธุรกิจ
ข้าราชการ และนักวิชาการมุสลิมที่มีบทบาทในสังคมอย่างมาก มีการตื่นตัวด้านการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การพัฒนาทางวิชาการด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชุมชนทีม่ ฐี านะดี
ได้สร้างโรงเรียนขึน้ เพื่อสอนวิชาสามัญควบคูไ่ ปกับศาสนา ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของราชการทีใ่ ห้ความ
ส�าคัญกับการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนเพื่อเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคตินยิ มของผูค้ นจากรัฐจารีตมา
สูส่ งั คมแบบรัฐชาติสมัยใหม่ และเป็นการสร้างบุคลากรเข้าสูส่ ว่ นกลาง
ในช่วงนี้มีผู้เดินทางไปศึกษาศาสนาอิสลามและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมในต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น กลุ่มนักธุรกิจมุสลิมได้ตระหนักดีว่า การสร้างโรงเรียนในชุมชนมุสลิมขึ้นเพือ่ อบรมสั่งสอน
เยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ทั้งทางด้านศาสนาและสามัญนั้นมีส่วนช่วยให้เยาวชนมุสลิมมีความพร้อม
ส�าหรับสังคมสมัยใหม่ที่ก�าลังมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานตะวันตก ตัวอย่างของโรงเรียนดังกล่าว ได้แก่
“โรงเรียนราชการุญ” ซึ่งมีผู้รู้จากทั้งในและต่างประเทศมาสอนศาสนาและวิชาสามัญ นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิถชี วี ติ และโลกทัศน์ของมุสลิม และเป็นการเปิดโอกาสให้มสุ ลิมได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สังคม
ศาสนิกต่าง ๆ มากขึน้ ต่างจากในสมัยก่อนที่การศึกษาของเยาวชนเกิดขึ้นในบ้านของโต๊ะครูหรือในมัสยิด
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เท่านั้น โดยจะเน้นเรื่องการสอนศาสนาเป็นหลักและแยกเป็น
สัดส่วนจากการศึกษาภายนอกชุมชน
ชุมชนมุสลิมมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
ชุมชนในลักษณะของเครือข่าย ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือ
กั น ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น มี ก ารสร้ า งมั ส ยิ ด ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท าง
สถาปัตยกรรม โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมมัสยิด
จากอาณาจักรอิสลาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ วัฒนธรรม
อิสลามระดับโลกได้ลดบทบาทลงหลังจากการล่มสลายของ
อาณาจักรอิสลามที่ส�าคัญ ซึ่งได้แก่ ซอฟาวิยะฮ์ (ศูนย์กลาง
อยู ่ ใ นประเทศอิ ห ร่ า นปั จ จุ บั น ) ล่ ม สลายใน พ.ศ. ๒๒๗๙
โมกุล (ศูนย์กลางอยูใ่ นประเทศอินเดียปัจจุบนั ) ล่มสลายใน พ.ศ.
๒๔๐๐ และอาณาจักรออตโตมัน (ศูนย์กลางอยู่ในประเทศตุรกี
ปัจจุบัน) ล่มสลายใน พ.ศ. ๒๔๕๖ ตามล�าดับ ดินแดนของ
อาณาจักรดังกล่าวได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ�านาจ
ตารางแสดงพลเมืองแยกตามศาสนา พ.ศ.๒๔๗๒
ในยุโรปเกือบทั้งหมด ภายหลังจากที่อาณาจักรออตโตมันเป็นฝ่าย
ที่มา : Department of Commerce and Statistics, ๑๙--: ๘๙)
พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ อย่างไรก็ตาม มุสลิมจากสยาม
ยังได้รับการดูแลจากทางราชการให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ และได้รับสิทธิในการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อทางศาสนาได้อย่างเต็มที่ มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมจึงมีความ
เชื่อมโยงกันในฐานะของ “อุมมะฮ์” หรือ “ประชาชาติมุสลิม” มากกว่าการเชื่อมโยงกับอาณาจักรหรือ
กลุ่มชาติพันธุ์เดิมเช่นในอดีต มุสลิมในสยามจึงพัฒนารูปแบบศิลปวัฒนธรรมอิสลามขึ้นบนพืน้ ฐาน
ของวัฒนธรรมสยามจนมีเอกลักษณ์ในช่วงเวลานี้
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงมีต่อมุสลิม
ในสยามมีความต่อเนื่องและสืบทอดมาจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก่อนหน้านั้น การที่พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเคยใช้ชวี ติ อยูย่ โุ รปถึง ๙ ปี จนส�าเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ
และในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาในต่างประเทศนั้น ก็ได้เคยเสด็จประพาสนานาอารยประเทศหลาย
ครั้ง ตลอดจนได้ทรงศึกษาต�าราและข่าวสารที่ทนั สมัย จึงทรงมีพระราชวิสยั ทัศน์และโลกทัศน์ท่กี ว้าง
ไกล เห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในภาพรวม รวมถึงแนวโน้มผลกระทบที่อาจมีต่อสยาม
ประเทศ ทรงเล็งเห็นว่าการน�าความเจริญของอารยธรรมตะวันตกมาผสมผสานกับการพัฒนาที่
สืบเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในบริบทของความเป็นสยามนั้น เป็นแนวทางการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์
เป็นของตัวเองไว้ได้ตามพระราชปณิธานที่จะน�าสยามสู่ความเป็นอารยะ แนวทางดังกล่าวได้น�าไปสู่
การปรับกระบวนทัศน์ของสยามในหลายด้าน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของชนชั้นปกครอง
และแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล๓ รวมถึงการที่ทรงริเริ่มให้มีระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายใหม่ทใี่ ช้เป็นเครื่องมือในการปกครอง อาทิ ทรงตราพระราชบัญญัตชิ ่งั ตวง วัด
ทรงตั้งเนติบัณฑิตสภาเพื่อผดุงวิชาชีพกฎหมาย ทรงก�าหนดศัพท์บัญญัติภาษาไทยที่ถอดความจาก
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ภาษาต่างประเทศ ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุล ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
หอสมุดส�าหรับพระนคร ทรงตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เพือ่ ควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของเอกชน ทรงก�าหนดนโยบายให้รฐั พัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน และที่สา� คัญทรงปรับระบบ
การปกครองให้มีประสิทธิภาพ
ประชาชนชาวสยามทุกเชื้อชาติและศาสนาภายใต้พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก
พระมหากษัตริย์สยาม ล้วนได้รับและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ รากฐานในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่พระองค์ทรงวางไว้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ต่อพสกนิกรทุกเชื้อชาติและศาสนา ส�าหรับมุสลิมในสยาม พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงมีตอ่ มุสลิมในสยามนัน้ มีประเด็นที่ส�าคัญทั้งด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒธรรม กล่าวคือ

ด้านการเมืองการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรง
ปรับปรุงระบบการบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพใน
การบริหารและพัฒนาพื้นทีต่ า่ ง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองเพื่อการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่ที่ได้ท�าส�ามะโนประชากรครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ใน พ.ศ.๒๔๕๒ ซึ่งได้มีการน�าข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารพัฒนาและวางระเบียบการตรวจ
สอบส� า มะโนประชากรขึ ้น อย่ า งเป็ น ระบบในการท� า ส� า มะโน
ประชากรครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๔๖๒ โดยเริ่มด�าเนินการบริเวณมณฑล
กรุงเทพฯ เดิม ได้แก่ พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาสู่การท�าส�ามะโนประชากรครั้ง
ที่ ๓ ใน พ.ศ.๒๔๗๒ ที่ปรากฏจ�านวนประชากรมุสลิมในประเทศ
จ�านวน ๔๙๘,๓๑๑ คน ในนามของพลเมืองศาสนามุฮัมหมัด ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจทั่วประเทศอย่างเป็นระบบที่ท�าขึ้น
อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานเสด็จฯ
พลับพลาตรีมขุ เมืองสายบุรี เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๘ (ภัทระ คาน, ๒๕๕๓: ๓๙)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มุสลิมในสยามส่วนใหญ่มถี ่นิ ฐานอยูใ่ น
พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุสลิมในภาคใต้นั้นมี
รากฐานทางวัฒนธรรมที่มเี อกลักษณ์และมีประวัตศิ าสตร์ท่ยี าวนาน

พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของมุสลิมที่มี
พืน้ ฐานอยู่บนวัฒนธรรมอิสลาม ทรงให้ความส�าคัญกับการ
คัดเลือกผูท้ ่จี ะไปบริหารท้องถิ่นภาคใต้ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ ่เี หมาะ
สม มีอุดมการณ์และมีความตั้งใจที่ดี ตลอดจนมีความเข้าใจ
ในวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องมุสลิมในภาคใต้ โดยทรงประกาศ
ใช้ “หลักรัฐประศาสนโยบาย เป็นหลัก ๖ ข้อ ระเบียบปฏิบัติ
ภายในมณฑลปั ต ตานี ” ไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ดั ง พระราช
หัตถเลขาที่ ๓/๗๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖
มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
ข้อหนึง่ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติการอย่างใดที่เป็นทางให้
พลเมืองรูส้ กึ เห็นไปว่าเป็นการเบียดเบียน กดขี่ศาสนาอิสลาม
ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่า
ให้ ขั ด กั บ ลั ท ธิ นิ ย มของอิ ส ลาม หรื อ ยิ ่ง ท� าให้ เ ห็ น เป็ น การ
อุดหนุนศาสดามุฮัมมัดได้ยิ่งดี

กระบวนแห่ของพระยาเมืองและราษฎรที่จัดอย่างวิจิตรงดงามผ่านหน้า
พระที่นั่งเพื่อแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรภาคใต้ (ภัทระ คาน, ๒๕๕๓: ๔๙)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข้อสอง การกะเกณฑ์อย่างใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรืออย่างใด ๆ ก็ดี เมื่อพิจารณาโดยส่วน
รวมเทียบกันต้องอย่าให้ย่งิ กว่าที่พลเมืองในแว่นแคว้นของต่างประเทศซึ่งอยูใ่ กล้เคียงติดต่อกันนั้น ต้อง
เกณฑ์ ต้องเสียอยูเ่ ป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกันแต่เฉพาะอย่างต้องอย่าให้ย่งิ หย่อนกว่ากัน จนถึง
เป็นเหตุเสียหายในการปกครองได้
ข้อสาม การกดขี่บบี คั้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาลเนื่อง
แต่การหมิ่นดูแคลนพลเมืองชาติแขก๔ โดยฐานที่เป็นคนต่าง
ชาติก็ดี เนื่องแต่การหน่วงเหนี่ยวชักช้าในกิจการตามหน้าที่
เป็นเหตุให้ราษฎรเสียความสะดวกในการหาเลี้ยงชีพก็ดี พึง
ต้องแก้ไขระมัดระวังมิให้มีขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องให้ผู้ท�าผิด
รองรับผลตามความผิดโดยยุตธิ รรม ไม่ใช่สกั แต่วา่ จัดการกลบ
เกลือ่ นให้เงียบไปเสีย เพือ่ จะไว้หน้าสงวนศักดิข์ องข้าราชการ
ข้อสี่ กิจการใดทั้งหมดอันเจ้าพนักงานอันต้องบังคับแก่
ราษฎร ต้องระวังอย่าให้ราษฎรต้องขัดข้องเสียเวลา เสียการใน
ทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจ�าเป็นโดย
ระเบียบการก็ดี เจ้าหน้าที่พึงสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าที่สุด
จะท�าได้
ข้อห้า ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจ�าต�าแหน่งใน
มณฑลปั ต ตานี พึง เลื อ กเฟ้ น แต่ ค นมี นิ สั ย ซื ่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระยาเมือง ข้าราชการ พสกนิกร เข้าเฝ้าฯ ณ พลับพลาจตุรมุข อ�าเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ภัทระ คาน, ๒๕๕๓ : ๕๐)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไม่ใช่สกั แต่วา่ ส่งไปบรรจุให้ตา� แหน่งหรือส่ง
ไปเป็นทางลงโทษเพราะเลว เมื่อจะส่งไปต้องสั่งสอนชี้แจงให้รู้
ลักษณะทางการอันพึงประพฤติ ระมัดระวังโดยหลักที่ได้กล่าวใน
ข้อหนึ่ง ข้อสาม และข้อสี่ข้างบนนั้นแล้ว ผู้ใหญ่ในท้องที่พึง
สอดส่องฝึกฝนอบรมกันต่อ ๆ ไปในคุณธรรมเหล่านั้น ๆ ไม่ใช่
แต่คอยให้พลาดพลั้งลงไปก่อนแล้วจึงว่ากล่าวลงโทษ
ข้อหก เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดการวางระเบียบการ
อย่างใดขึ้นใหม่ หรือบังคับการอย่างใดในมณฑลปัตตานี อันจะ
เป็นทางพากพานถึงสุขทุกข์ราษฎรก็ควรพิจารณาเหตุผลแก้ไข
หรือยับยั้ง ถ้าไม่เห็นด้วยว่ามีมูลขัดข้อง ก็ควรหารือกับกระทรวง
มหาดไทย แม้ยังไม่ตกลงกันได้ระหว่างกระทรวง ก็พึงน�าความ
ขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย หลักรัฐประศาสนโยบายทุกข้อที่มีในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เพือ่ ใช้ในการปกครองมณฑลปัตตานี ซึ่งปัจจุบัน
หมายรวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
บางส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล มีนัยแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ซึ่ง
ไม่ควรใช้นโยบายการปกครองแบบสูตรส�าเร็จเหมือนที่ใช้กันอยู่
ในพื้นที่อื่นของประเทศ และเหตุการณ์ส�าคัญที่แสดงถึงความใส่
ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลูกเสือมณฑลปัตตานี
พระราชหฤทัยในพสกนิกรมุสลิม ได้แก่ การที่พระองค์เสด็จ
ใช้หมวกกลมแบบมลายู
พระราชด�าเนินมณฑลปักษ์ใต้เพือ่ เยี่ยมเยียนราษฎรและทอด
พระเนตรสถานที่ราชการ สภาพภูมปิ ระเทศ วิถชี วี ติ และความเป็น
อยูใ่ น พ.ศ. ๒๔๕๘ สร้างขวัญและก�าลังใจต่อพี่นอ้ งมุสลิมทางภาคใต้ทไ่ี ด้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
เป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะทรงชุดลูกเสือ
ร่วมกับเจ้าพระยารามราฆพ

อีกตัวอย่างของความเข้าพระราชหฤทัยในรายละเอียดที่เด่นชัด คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ลกู เสือมณฑลปัตตานีแต่งกายโดยให้ใช้หมวกกลมแบบธรรมเนียมนิยมมุสลิมมลายูปตั ตานี นับเป็น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ พระผูท้ รงพระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย เนื่องด้วยทรง
ทราบจากรายงานลูกเสือประจ�าปีวา่ สถิตจิ า� นวนลูกเสือมณฑลปัตตานี มีผสู้ มัครเข้าเป็นสมาชิกจ�านวน
น้อย เพราะด้วยลักษณะของเครื่องแบบลูกเสือและชาวมุสลิมไม่นยิ มการแต่งกายด้วยหมวกปีกเพราะ
ไปคล้ายกับนักบวชของศาสนาหนึง่ รัชกาลที่ ๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ลกู เสือมณฑลปัตตานี
แต่งกายโดยให้ใช้หมวกกลมแบบธรรมเนียมนิยมมุสลิมมลายูปตั ตานี อันประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี
จังหวัดรามัน (ยะลา) จังหวัดสายบุรี (ปัตตานี) และจังหวัดระแงะ (นราธิวาส) ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู เหตุการณ์นี้มีแจ้งอยู่ในประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ลูกเสือมณฑลปัตตานีใช้หมวกกลมแบบมลายู ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ มีประกาศไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ เล่ม ๓๓ หน้า ๒๓ ใจความว่า “...โดยมากลูกเสือ
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มณฑลปัตตานีเป็นบุตรหลานชาวมลายูซ่งึ นับถือศาสนาอิสลาม
ที่จะให้ใช้หมวกสักหลาดสีด�าใบพับอย่างกองลูกเสือเสนารักษา
ดินแดนนั้น ทรงมีพระราชด�าริเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสมแก่ลัทธิ
นิยม เหตุว่าชาวมลายูมีประเพณีนิยมสวมหมวกกลม จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กอง
ลูกเสือมณฑลปัตตานีใช้หมวกสักหลาดด�าหรือก�ามะหยี่สดี า� ชนิด
กลมแบบหมวกมลายูเป็นพิเศษมณฑลหนึ่ง มีขอบหมวกสูง
ไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. ติดสายรัดคางหนังด�าและติดเครื่องหมายตรา
หน้าเสือที่กึ่งกลางของหน้าหมวกเป็นส�าคัญ...”
ส�ำหรับเสือป่ำก็ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มำใช้หมวก
กลมแบบมลำยู เมื่อ ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ.๒๔๖๖ ตำมประกำศ
แก้ไขพระรำชก�ำหนดเครื่องแบบเสือป่ำให้เสือป่ำมณฑลปัตตำนี
ใช้หมวกทรงกลม โดยมีพระบรมรำชโองกำรด�ำรัสเหนือเกล้ำฯ
สั่งว่ำ “...ตามพระราชก�าหนดเครื่องแบบเสือป่าให้ใช้หมวกแก๊ป
และหมวกสักหลาดด�าใบกว้างเช่นสมาชิกเสือป่ามณฑลอื่น ๆ
นั้น ยังไม่เหมาะเพราะเสือป่ามณฑลนี้ คนพื้นเมืองเป็นคนนับถือ
ศาสนาอิสลาม เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ลูกเสือ
ตนกู อับดุล เราะห์มาน ถ่ายรูปคู่กับหลวงถวิลเศรษฐพณิชย์การ
มณฑลนี้ใช้หมวกกลมแบบมลายูแล้ว เป็นการสมควรจะให้
เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗
สมาชิกเสือป่ามณฑลนี้ใช้หมวกทรงกลมแบบมลายูเช่นเดียวกัน
เพือ่ ให้เป็นระเบียบดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาชิก
เสือป่ากรมเสือป่ารักษาดินแดนปัตตานี ใช้หมวกสักหลาดด�าทรงกลม
แบบมลายูติดหน้าเสือข้างหน้าหมวก ตั้งแต่วันที่ประกาศมานี้เป็นต้นไป...”
ในครั้งกระนั้น ตนกู อับดุล เรำะห์มำน ซึ่งต่อมำท่ำนคือ รัฐบุรุษแห่งชำติและนำยกรัฐมนตรีคน
แรกของประเทศมำเลเซีย โดยขณะวัยเยำว์ได้มำเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ร่วมกับพี่ชำยของท่ำนที่
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ท่ำนได้สมัครเข้ำเป็นลูกเสือและมีควำมทรงจ�ำทีด่ มี ำกในชีวติ กำรเป็นลูกเสือสยำม
ในขณะนั้น
ส่วนในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เนื่องจำกมีมุสลิม
หลำยชนชำติที่เข้ำมำพึ่งภำยใต้พระบรมโพธิสมภำรของพระมหำกษัตริย์สยำม และมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรร่วมพัฒนำประเทศตั้งแต่อดีต แต่เมื่อมำตั้งถิ่นฐำนอยูร่ ว่ มกันก็ได้ปรับตัวให้กลมกลืนเข้ำกับชำว
พื้นเมือง รวมถึงมุสลิมเชื้อชำติอ่นื โดยมีภำษำไทยและวัฒนธรรมอิสลำมเป็นสื่อกลำง ซึ่งในรัชสมัยของ
พระองค์น้นั มุสลิมจำกชำติตำ่ ง ๆ เช่น ชำวชวำจำกอินโดนีเซียและชำวอินเดียได้เดินทำงเข้ำมำสมทบ
กับชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ มำกขึ้น โดยมีพอ่ ค้ำเชื้อสำยชำวอำหรับ มลำยู เปอร์เซีย และอินเดียมีสว่ น
ช่วยในกำรประสำนเครือข่ำยของมุสลิมชนชำติต่ำง ๆ ในกรุงเทพฯ เข้ำด้วยกัน รูปแบบควำมสัมพันธ์
ของมุสลิมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมที่มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนกลุ่มชำติพันธุ์และส�ำนักคิดภำยใต้กำร
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ควบคุมของทางราชการผ่านทางพระยาจุฬาราชมนตรี กรมท่า
ขวา มาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายของมุสลิมทีอ่ ยู่
ร่วมกันในสังคมสยาม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์
พระมหากษัตริย์ทรงให้โอกาสด้านการนับถือศาสนา การตั้ง
ชุมชน และการประกอบอาชีพ
มุสลิมในสยามมีโอกาสได้เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ในโอกาสส�าคัญหลายครั้ง โดยเฉพาะ
ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ใน พ.ศ.๒๔๕๓ นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้น�ามุสลิมเข้า
เฝ้าฯ เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและได้พระราชทานโคมไฟ ซึ่ง
เป็นของที่ระลึกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั แก่อหิ ม่ามเพื่อน�าไปใช้กบั มัสยิดต่าง ๆ (บริเวณขอบล่าง
ของโคมไฟมีข้อความจารึกว่า “พระราชทานในงานพระบรมศพ
ร.ศ. ๑๒๙”) นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พสกนิกรมุสลิมเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในวโรกาสเฉลิมพระชนม
พรรษาใน พ.ศ.๒๔๕๙ โดยได้พระราชทาน “ผ้าซะยูด๊ะห์” (ผ้าที่
ใช้ปูพื้นในการละหมาด) และ “เสื้อยศเป็นหัวหน้าคณะ” ซึ่งเป็น
ชุดครุยคลุมยาวประดับตราสัญลักษณ์ท่มี พี ระปรมาภิไธย ‘วปร.’
โคมไฟพระราชทานจากรัชกาลที่ ๖ ในวโรกาสพระราชพิธีพระบรมศพ
พร้อมด้านล่างเป็นตัวเขียนอักษรอาหรับอ่านว่า “มุรออิดดีน”
รัชกาลที่ ๕ พระราชบิดา ในพ.ศ.๒๔๕๓
แปลว่า “ศาสนูปถัมภก” แก่โต๊ะอิหม่ามจากมัสยิดต่าง ๆ ใน
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวม ๖๙ ท่าน โดยมี “หะยีอบั ดันล๊ะฮ์
(ฮัจยีอับดุลลอฮ์ กรีมี หรือท่านเหล่าครูใหญ่ อิหม่ามมัสยิดบางกอกน้อย) โรงเรียนราชการุญ จังหวัด
ธนบุรี เป็น “กอลีหัวหน้าคณะใหญ่” และมีโต๊ะอิหม่ามจากชุมชนมุสลิมต่าง ๆ ได้แก่ มัสยิดยะวา
คลองสัวยม จังหวัดพระนคร มัสยิดบ้านคู้ จังหวัดมีนบุรี บ้านภูเขาทอง จังหวัดกรุงเก่า ตึกแดงปาก
คลองบ้านสมเด็จ จังหวัดธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ (ต้นสน) จังหวัดธนบุรี บ้านท่าไข่ จังหวัดมีนบุรี
บางขวาง (สุเหร่าใหม่) จังหวัดพระนคร สุเหร่าบาหยัน จังหวัดพระนคร สุเหร่าบ้านแขกครัวฝั่งเหนือ
จังหวัดพระนคร มัสยิดบ้านแขกครัวฝั่งใต้ จังหวัดพระนคร หัวหมากน้อยคลองใหญ่ จังหวัดพระนคร
หัวหมากน้อย จังหวัดพระนคร คลองจั่นบางกระปิ จังหวัดพระนคร ริมวัดตึกบางกะปิ จังหวัดพระนคร
ริมวัดใหม่บางกะปิ จังหวัดพระนคร คลองครุราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี หลังบ้านสมเด็จริมวัดน้อย
จังหวัดธนบุรี บางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี บางพึ่ง จังหวัดพระประแดง ปากคลองตันบ้านป่า จังหวัด
พระประแดง บ้านท่าไข่ จังหวัดมีนบุรี ทรายกองดิน จังหวัดมีนบุรี แสนแสบ จังหวัดมีนบุรี ล�าต้นคร้อ
จังหวัดมีนบุรี ล�าแขก จังหวัดมีนบุรี คลองสองต้นนุ่น จังหวัดมีนบุรี คลองทับยาว จังหวัดมีนบุรี
สนามกลางล�า จังหวัดมีนบุรี ล�าชะโด จังหวัดมีนบุรี บางตะลาด จังหวัดนนทบุรี บ้านฉะไวย (บ่อน
มะขาม) จังหวัดอ่างทอง บ้านต้นสตือ จังหวัดกรุงเก่า คลองพระยาบรรฦา จังหวัดกรุงเก่า คลอง
ตะเคียน (ช่อฟ้า) จังหวัดกรุงเก่า สะพานยาวคลองตะเคียน จังหวัดกรุงเก่า ปากคลองตะเคียน (ตะเกี่ย)
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จังหวัดกรุงเก่า บ้านป้อม จังหวัดกรุงเก่า บ้านเทพยาหมู่ที่
๑๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองยี่สิบบางน�้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บ้านหัวไร่เขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา บางโขล้
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองสิบเก้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คลอง
สิบห้าเกาะกลาง จังหวัดนครนายก คลองสิบเก้าองค์รักษ์
จังหวัดนครนายก บางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี บ้านวังโหนด
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช บ้ า นคลองดิ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และวัดสุวรรณตรงโรงภาษีข้าม จังหวัด
ธนบุรี” (บัญชีรายนามโต๊ะอิหม่ามที่ได้รับพระราชทานผ้า
ซะยูดะ๊ ห์รองกราบแลเสื้อยศเปนหัวหน้าคณะในวันมหามงคล
สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.๒๔๕๙) ซึ่งเป็นมุสลิมจาก
หลายเชื้อชาติที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในบทบาท
ต่าง ๆ ทั้งนี้ นายพันเอกพระอนุรักษ์โยธา ผู้แทนของพสกนิกร
มุสลิมได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นผูท้ รงด�ารงต�าแหน่ง “ประธานศาสนูปถัมภ์ มุรออิ้ลดีล ของ
ศาสนาพระนบีมฮุ มั หมัด” พระองค์ได้มพี ระราชด�ารัสส่วนหนึ่ง
แก่ผู้มาเข้าเฝ้าฯ ว่า
“..มารูส้ กึ ว่าชนอิสลามได้มาเห็นความจริงโดยแน่แท้แห่ง
พระบรมราโชบายของพระเจ้าแผ่นดินสยามตั้งแต่อดีตรัชกาล
มาว่า ได้มีพระราชหฤทัยทีจ่ ะทะนุบ�ารุงชน ไม่ว่าชาติใด
ภาษาใด และศาสนาใดที่ได้เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารแล้ว
ย่อมทรงสงเคราะห์เสมอหน้ากันหมด ตัวเราผู้เป็นรัชทายาท
ผู้น�ามุสลิมเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล และรับพระราชทาน “ผ้าซะยูด๊ะห์”
และ “เสื้อยศเป็นหัวหน้าคณะ”
ก็ได้ตั้งใจเช่นเดียวกันเสมอ ได้มีน�้าใจไมตรีต่อชนอิสลามไม่
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผิดกับชนในศาสนาอื่น บรรดาที่มาอยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สยาม เรามั่นใจอยู่ว่าชนอิสลามได้รู้สึกแล้วว่าได้รับความสุข
และร่มเย็น คงมีน�้าใจกตัญญูรู้พระคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีมาแล้ว และเมื่อมาขอให้เราเป็นผู้
อุปถัมภ์อิสลามศาสนิก เราก็มีความยินดีเต็มใจรับภารกิจอันนี้ไว้ อิสลามศาสนิกจงเชื่อว่าเราตั้งใจ
กระท�ากรณียกิจในหน้าที่ผอู้ ปุ ถัมภ์เต็มความสามารถของเราให้ทา่ นทั้งหลายได้รม่ เย็นเป็นสุขเช่นที่ทา่ น
ได้เคยรับมาแล้ว และเราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจ�าเป็น ชนอิสลามคงจะได้มาเข้าพวกเราช่วยป้องกันชาติ
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ศาสนาของท่านทัง้ หลาย ซึ่งเหมือนกับท่านทั้งหลายช่วยป้องกัน
ศาสนาของท่านเอง นับว่าเป็นกิรยิ าบุญสมควรจะประพฤติ เพราะตรงกับอนุศาสน์ของพระมุฮมั หมัดว่า
ผู้ที่สละชีวิตเพื่อป้องกันศาสนาเป็นผู้ประกอบการกุศลจะได้รับผลอันเป็นสุขในเบื้องหน้า เราเชื่อว่าผู้
ที่เลื่อมใสในศาสนามุฮัมหมัดคงตั้งใจท�าตามค�าสอนของพระมุฮัมหมัดเป็นแน่...
...เวลานี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์แล้ว เราขอให้เสื้อยศแก่อิหม่ามตามต�าแหน่ง
เพื่อแสดงเกียรติยศให้ปรากฏแก่อิสลามศาสนิกผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ของเราต่อไป...”
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ผูน้ า� มุสลิมเข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล และรับพระราชทาน “ผ้าซะยูดะ๊ ห์” และ
“เสื้อยศเป็นหัวหน้าคณะ” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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และพระราชด�ารัสตอบผู้น�าชุมชนมุสลิมที่เข้าเฝ้าถวายไชยมงคล
และถวาย “คฑาอมิน” เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ มีใจความว่า
“..เมื่อเราได้ทราบว่าบรรดาพวกคนที่ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์คณะของ
ท่านทั้งหลาย ที่บันดาลให้เห็น คือ มีความสามัคคีอันนี้ขึ้น เรามีความ
โสมนัสยิ่งนัก และเมื่อท่านทั้งหลายได้นา� คฑาอมินเปนของส�าคัญมาให้
เช่นนี้แล้ว เรายิ่งรู้สึกเหมือนเปนน่าที่ผูกพันมากขึ้นอีก ที่จะต้องตั้งใจ
ทะนุบ�ารุงท่านทัง้ หลายให้มีความเจริญมัน่ คงให้ได้รับความสุขสมบูรณ์
เสมอเหมือนพสกนิกรทั้งหลายของเรา เรารู้สึกพอใจเปนอันมากที่ได้ฟัง
ค�าของพระยากัลยาแสดงความจงรักภักดีในนามของท่านทั้งหลาย และ
แสดงความตั้งใจว่า ในเวลาจ�าเป็นแล้วก็จะยอมสละชีวิตเลือดเนื้อ
เพื่อป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของท่านทั้งหลายให้สมกับที่
เป็นพลเมืองดี แลให้ตรงกับค�าที่เทศนาซึ่งพระมุฮัมหมัดประสาทไว้แก่
หมู ่ อิ ส ลามศาสนิ ก เปนบุ ญ กริ ย าอย่ า งหนึ ่ง ซึ ่ง พึง บ� า เพ็ญ ในกาล
อันควร..”

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงปรับ
เปลี่ยนนโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้แนวทางการพัฒนาประเทศมีความทันสมัยตาม
มาตรฐานของประเทศตะวันตกที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาใน
สมัยนั้น แม้โอกาสในการแสดงออกทางด้านอัตลักษณ์และความคิดจะ
เปิดกว้างขึ้นตามการเปิดรับศิลปวิทยาการจากต่างประเทศ แต่มุสลิม
แบบร่ า งตราสั ญ ลั ก ษณ์ ที ่มี พ ระปรมาภิ ไ ธยบนเสื ้อ ยศหั ว หน้ า
เชื้อสายต่าง ๆ กลับมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นในฐานะที่เป็นคนสยาม
คณะที่พระราชทานให้แก่โต๊ะอิหม่าม มีค�าภาษาอาหรับอ่านว่า
มากกว่าการอิงกับชนชาติเช่นเดิม ประกอบกับความรูส้ กึ ร่วมในการเป็น
“มุรออิ้ลดีล” แปลว่า “ศาสนูปถัมภก”
มุสลิมนั้นมีความส�าคัญกว่าชนชาติเช่นในอดีต๕ ส่งผลให้การแสดงออก
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ศุกรีย์ สะเร็ม)
ทางด้านวัฒนธรรมที่ส่อื ถึงความเป็นชาติพนั ธุจ์ งึ ค่อย ๆ เปลี่ยนไปอิงกับ
วัฒนธรรมสยามมากขึ้น โดยที่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมไว้ได้ ซึ่งในช่วงเวลานี้ พระยา
จุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) และพระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) ยังคงทุ่มเทความรู้
ความสามารถให้กับงานเพือ่ สังคมมุสลิม โดยเฉพาะการเข้าเฝ้าทูลฯ เพื่อถวายค�าปรึกษาพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกิจการเกี่ยวกับมุสลิมในสยาม
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พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)

มุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ชุมชนมุสลิมมีความมั่นคง
และมีความสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนในลักษณะของเครือข่าย
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะในการสร้างมัสยิด
เช่น สัปปุรุษจากมัสยิดบางอ้อได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้าง
มัสยิดดารุลอาบิดนี (ตรอกจันทน์) ซึ่งนอกจากจะเนื่องด้วยเหตุผล
ของสายสัมพันธ์อันดีในกลุ่มมุสลิมด้วยกันแล้ว ยังเกิดจากสาย
สัมพันธ์ทางด้านธุรกิจค้าไม้และการเดินเรืออีกด้วย ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์ภายนอกชุมชนมุสลิม ได้รับความร่วมมือจากการ
ด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งการท�าธุรกิจการค้า เช่น ชุมชนบางอ้อ
ท�าธุรกิจค้าไม้ ชุมชนบ้านครัวท�าธุรกิจสิ่งทอ และชุมชนตึกขาวท�า
ธุรกิจน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเดินเรือเช่น ชุมชนบางอ้อ
การรับราชการเช่น ชุมชนมัสยิดหลวงโกชา อิศหาก และการ

ท�าการเกษตรเช่น ชุมชนมัสยิดกมาลุ้ลอิสลาม เหล่านี้ล้วนมีส่วน
ท�าให้การมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมต่างศาสนิกขยายวงกว้างขึ้น เกิด
การรวมตัวก่อตั้งชมรมและสมาคมขึน้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการ
ค้าและการบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น สมาคมสนธิอิสลาม สมาคม
อันยุมันอิสลาม เพื่อกิจด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม
การพบปรึกษากันในหมูผ่ รู้ ทู้ างศาสนา เช่น สหายอิสลามสมาคม
ส�าหรับคณะพ่อค้าต่าง ๆ ซึ่งได้รบั ความไว้วางพระราชหฤทัยและ
ได้รับพระมหากรุณาจากพระองค์อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ เมือ่ กลุ่ม
พ่อค้าอิสลามอินเดียได้เข้าเฝ้าถวายไชยมงคล เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๘ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๐
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสตอบว่า
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“...เราขอบใจบรรดาพ่อค้าแขก ผู้ที่ได้พร้อมใจกันมาถวายไชยให้พรแก่เราในวันนี้ และเรารู้สึกยินดีที่
แลเห็นเป็นพยานปรากฏอยู่ว่าท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตรต่อเราแลชนชาวไทย การที่พวกท่านทั้งหลาย
ประกอบพานิชการได้โดยสวัสดิภาพ ก็โดยอาไศรยไมตรีจติ รอันมีในระหว่างพวกท่านแลประชาชนของเรา
เพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจรักษาความปรองดองอันนี้ ให้มั่นคงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์แลความศุขทั่วกัน...”
นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของสังคม
มุสลิม นโยบายต่าง ๆ ของพระองค์ได้ส่งผลต่อสังคมมุสลิมโดยตรง อาทิ การตราพระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ซึ่งน�าไปสู่การบัญญัติวิธีจดทะเบียน
คนเกิด ตาย และสมรส ให้เป็นระบบและมีหลักฐาน โดยได้พระราชทานนามสกุลแก่บรรดาราชตระกูล
เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนสามัญชน ซึ่งรวมถึงครอบครัวมุสลิม อาทิ มาณะจิตต์ (Manachitta)
ชลายนเดชะ (Jalayanateja) กะริมกุล (KarimKula) และ อหะหมัดจุฬา (Ahmadchula) (อักขรา
นุกรมนามสกุลพระราชทานฯ รัชกาลที่ ๖)
ทั้งยังทรงให้ความส�าคัญต่อการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มพี ระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
การศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การแบ่งประเภทโรงเรียน การวางระบบการตรวจโรงเรียน การจัดตั้ง

นักเรียนและครูโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อย
ที่มา : กัลโซม หะซะนี
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โรงเรียน การตั้งสารวัตรศึกษา และการด�าเนินการในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาในสยามให้มีมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนมุสลิม เช่น
โรงเรียนราชการุญ ปากคลองบางกอกน้อย โรงเรียนอนุเคราะห์อิสลาม ถนน
ข้าวสาร บางล�าพู เป็นต้น
พระมหากรุณาธิคุณทีม่ ีต่อสังคมมุสลิมในด้านการศึกษานัน้ มีมาตัง้ แต่
ครั้งยังทรงด�ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ดังปรากฏในหนังสือที่พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงเทวะวงศ์
วโรปการ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับโรงเรียนแขกที่จะตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้ ... ด้วยตาม
ลายพระหัตถ์ ที่ ๑/๓๙ ลงวันที่ ๒ เดือนนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ข้า
พระพุท ธเจ้ า สอบสวนเรื ่อ งหะยี อั บ ดุ ล การิ ม กั บ พวกแขกซุ น นี ย ์ ใ นคลอง
บางกอกน้อยขอพระราชทานที่อซู่ งุ ท�าโรงเรียนนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าได้หาตัวหลวง
ภาพถ่ายทางอากาศชุมชนมัสยิดบางอ้อในอดีต
สุนทรวารีซ่งึ เปนข้าราชการผูใ้ หญ่ในกรมท่าขวาฝ่ายพระราชวังบวรมาสอบถาม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ดูก็ได้ความว่า อับดุลการิมผู้นี้เปนอาจารย์ใหญ่ที่นับถือของพวกแขกใน
คลองนั ้น แล้ ว ... ข้ า พระพุท ธเจ้ า ได้ ใ ห้ ก� า หนดการเรี ย น
การสอนในโรงเรียนของพวกแขกที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้เพือ่ ให้ถูกต้อง
ตามความเหนของทีป่ ระชุมเสนาบดีด้วยแล้ว บัดนี้ หะยีอับดุล
การิมได้ทา� หนังสือก�าหนดวิธีท่จี ะสอนในโรงเรียนนั้นมายื่นฉบับ
๑ รับที่จะสอนภาษาไทยแลอื่น ๆ ด้วยเปนต้น มีความแจ้งอยู่ใน
ต้นหนังสือซึ่งทูลเกล้าถวายมานี้แล้ว...และในจดหมายที่ผจู้ ดั การ
โรงเรียนราชการุญส่งถึงเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวง
นครบาล ดังนี้ ...ด้วยเดิมเมื่อ ร.ศ. ๑๒๖ ข้าพเจ้าได้ท�าฎีกาขึ้น
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นปิยมหาราช
ในพระบรมโกษฐ ขอที่ดินสร้างโรงเรียน ก็ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามประสงค์ ซึ่งแจ้งอยู่ในแผ่นศิลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติ ด ในผนั ง มั ส ยิ ด นั ้น แล้ ว ต่ อ มา เมื ่อ เสด็ จ ประพาสยุ โ รปใน
ระหว่างนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มรี บั สั่งให้โรงเรียนนี้
สอนหนังสือไทยด้วย.. ซึ่งเป็นก�าลังใจและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการโรงเรียนจน
ได้ตามมาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาของทางราชการ และได้รับอนุญาตให้ด�าเนินกิจการต่อไปได้
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๗...

ด้านการพัฒนากายภาพ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ การติดต่อกับต่างประเทศในช่วงที่
ประเทศยุโรปมีอิทธิพลเหนือประเทศเพือ่ นบ้านนั้น ท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการท�าความเข้าใจ
อารยธรรมต่างชาติมากขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การลงนามในสนธิสญ
ั ญา
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เบาว์ริงกับอังกฤษ ได้ส่งผลให้เกิดระบบการค้าเสรีขึ้นใน
ประเทศชาติ ต ่ า ง ๆ ได้ เ ข้ า มาท� า การค้ า กั บ ไทยมากขึ ้น
กรุงเทพฯ จึงเติบโตเป็นเมืองธุรกิจการค้า มีรายได้ที่จะใช้น�า
มาท�านุบา� รุงบ้านเมืองให้ทนั สมัยมากขึ้น ประกอบกับจ�านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงสร้างของพระนครเดิมที่
มีบ้านเรือนหนาแน่นอยู่รอบพระบรมมหาราชวัง จึงได้ขยาย
ออกมาทางทิศตะวันออกของพระนครมากขึ้น เจ้านายและ
ขุนนางผู้ใหญ่เริ่มออกมาสร้างที่อยู่ไกลจากพระบรมมหาราช
วัง ประชาชนเริ่มไปตั้งถิ่นฐานบริเวณพืน้ ที่รอบนอกมากขึ้น
จึงได้มีการขุดคลองขึ้นใหม่เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง
ในบริเวณดังกล่าว
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือสถานีรถไฟหัวล�าโพง

ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านแนวคิดและกายภาพของเมือง การ
ติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรปมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้มกี ารพัฒนา
ประเทศให้ทนั สมัยตามแบบอย่างยุโรป มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสายเพื่อรองรับการคมนาคมทางบก
ที่เข้ามาแทนที่ทางน�้า เกิดกิจการรถไฟและรถราง และกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ การสร้างถนนและ
สะพานข้ามคลองเพิ่มขึ้นตามความต้องการของชาวต่างชาติ สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนโครงสร้างของกรุงเทพฯ
ทีละน้อย ผูค้ นเริ่มย้ายที่อยูจ่ ากริมแม่นา้� ล�าคลองมาอาศัยบนพื้นดินมากขึน้ เกิดหน่วยงานราชการใหม่
ซึ่งต้องการอาคารที่มีลักษณะพิเศษเป็นจ�านวนมาก เช่น ที่ท�าการไปรษณีย์ ที่ท�าการประปา และ
ที่ท�าการไฟฟ้า มีการจ้างสถาปนิกและวิศวกรจากยุโรปมาออกแบบอาคารราชการและบ้านพัก การ
ขยายตัวดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติอย่างมาก ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน จึงเริ่มมี
บทบาทในงานก่อสร้างมากขึ้น อาคารก่ออิฐถือปูนเริ่มเป็นที่แพร่หลายในหมูช่ นชั้นสูง ในขณะที่ราษฎร
ทั่วไปยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ไม้และไม้ไผ่ ในการปลูกสร้างที่พักอาศัยทั้งเรือน
บนบกและเรือนแพตามแม่น�้าล�าคลองเช่นเดียวกับในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ นั้น ด้วยแนวทางการพัฒนาบ้าน
เมืองที่ทนั สมัย ประกอบกับความใฝ่พระราชหฤทัยในด้านศิลปะของพระองค์ จึงมีอาคารประเภทใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิถีชีวิต เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานี
รถไฟหัวล�าโพง ในช่วงนี้สถาปนิกไทยที่ส�าเร็จการศึกษาจากยุโรปได้กลับมาท�างานในบ้านเมือง
ประกอบกับเป็นช่วงที่แรงกดดันทางการเมืองจากต่างประเทศลดลง สภาพบ้านเมืองสงบสุข จึงเกิดงาน
สถาปัตยกรรมหรูหราที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นจ�านวนมาก
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเมืองเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โล่งบริเวณ
กลางเมืองตามแบบอย่างของต่างชาติ เช่น วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม และ สวนลุมพินี ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วย
ลดความแออัด และสร้างความสง่างามแก่บ้านเมือง คูคลองเริ่มลดความส�าคัญลง เพราะการสัญจร
ทางบกมีบทบาทส�าคัญมากขึ้น การคมนาคมติดต่อกับเมืองต่าง ๆ สะดวกขึ้นด้วยเส้นทางรถไฟที่เพิ่ม
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ขึ้น มีการสร้างสะพานข้ามคลองและเชื่อมต่อถนนสายส�าคัญเข้า
ด้วยกันในลักษณะโครงข่ายได้ทา� ให้การคมนาคมทางบกสะดวก
ขึ้นมาก การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน จน
กระทั่งหยุดชะงักลงเนือ่ งจากผลของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ.
๒๔๕๗ - พ.ศ.๒๔๖๑
การปรั บ เปลี ่ย นโครงสร้ า งทางกายภาพของเมื อ งตาม
นโยบายใหม่ ส่งผลต่อชุมชนมุสลิมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การพัฒนาของพืน้ ที่บริเวณกุฎีเจริญพาศน์หลังการตัดถนนและ
สร้างสะพานเจริญพาศน์ และการพัฒนาของมัสยิดมหานาคหลัง
การสร้างสะพานเจริญราษฎร์ อันเนื่องมาจากการสัญจรทางบก
ที่ทวีความส�าคัญมากขึ้นแทนที่การสัญจรทางน�้า การเติบโตของ
ชุมชนมัสยิดยามิอุ้ลคอยรียะฮ์และมัสยิดบางอ้อที่สัมพันธ์กับ
โครงสร้างของเมืองในเชิงธุรกิจ หรือที่ตั้งของมัสยิดที่มีความ
เชื่อมโยงกับศูนย์กลางคมนาคมที่เกิดใหม่ เช่น มัสยิดหลวง
อันซอริซซุนนะฮ์ ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือแม้
กระทั่งการพัฒนาในภาพกว้าง เช่น การสร้างเส้นทางรถไฟไป
ยังมณฑลภาคใต้ รวมถึงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางรถไฟให้
เชื่อมโยงกันเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น
แม้ความสัมพันธ์กบั ประเทศมุสลิมจะลดลง เนื่องจากในช่วง
เวลานั้น อาณาจักรออตโตมันได้สิ้นสุดลงหลังสงครามโลกครั้งที่
๑ แต่เมื่อราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย ขึ้นครองราชย์และเป็นผู้ดูแล
นครมักกะฮ์และมะดีนะฮ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มุสลิมจากทั่วโลกรวม
ทั้งประเทศสยามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ทางราชการก็ได้
ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างดี มุสลิมจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางไป
ประกอบ พิธีฮัจญ์ จึงได้รับรู้รูปแบบของมัสยิดในดินแดนดัง
กล่าวและน�ามาใช้ในการสร้างมัสยิดในกรุงเทพฯ การที่ดินแดน
อาหรับเคยอยู่ภายใต้การดูแลของอาณาจักรออตโตมันตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ มัสยิดต่าง ๆ รวมทั้งมัสยิดอัลฮะรอม ณ
มหานครมักกะฮ์จึงได้รับการดูแลและบูรณะด้วยรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมออตโตมันเรื่อยมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธฮี ัจญ์ จึงได้รับรู้รูป
แบบดังกล่าวและน�ามาใช้ในการตกแต่งมัสยิดในสยาม ตลอดจน
ได้บ่มเพาะความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลาม
จึงต้องการสื่อถึงประชาชาติอิสลามในเชิงสัญลักษณ์ผ่านองค์
ประกอบที่ส�าคัญ เช่น การใช้ตราของอาณาจักรออตโตมัน
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ตราประจ�าอาณาจักรออตโตมัน

หออะซานมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

เหนือโถงทางเข้ามัสยิดบางอุทิศและมัสยิดต้นสนหลังเดิม ซึ่ง
มุสลิมในยุคนั้นถือว่าอาณาจักรออตโตมันหรืออุษมานียะฮ์นั้น
เป็นศูนย์กลางประชาชาติอิสลามทั่วโลก ด้วยเป็นศูนย์กลางการ
บริหารงานขององค์กาหลิบหรือคอลีฟะห์ที่เป็นองค์ผู้น�าทั้งทาง
ศาสนาและการเมืองการปกครองที่ส�าคัญและศักดิ์สิทธิส์ ืบทอด
มาตั้งแต่ท่านศาสดามุฮัมมัด การสร้างหออะซาน และการใช้
ตราดาวเดือนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ที่ได้

มัสยิดอัลฮะรอมในอดีต ณ มหานครมักกะฮ์

โยธาธิการ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสถาบันพระปกเกล้าฯ ในปัจจุบัน)
และบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบนั คือ ตึกไทยคูฟ่ า้ ในท�าเนียบรัฐบาล) อัน
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของชนชั้นปกครองและ
แนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ด้วย
เหตุผลทางด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของชาติ เนื่อง
ด้วยในขณะนั้นประเทศโดยรอบสยามได้ตกเป็นอาณานิคมของ
ชาติยโุ รปแล้วเกือบทั้งหมด สิ่งส�าคัญที่ทางการต้องเร่งด�าเนินการ
ในขณะนั้นคือ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศให้ดูทัน
สมัยและมีอารยธรรมสูงส่งตามมาตรฐานยุโรป ขณะเดียวกันก็
ต้องสร้างความเป็นเอกภาพผ่านทางศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ )
และในขณะเดียวกัน ก็ได้รับเอางานสถาปัตยกรรมอิสลามแบบ
แขกมั ว ร์ หรื อ แบบอันดาลูเซียที่มีอิทธิพลอยู่ในยุโรปตั้งแต่ยุค
กลางเข้าสู่สยามประเทศที่โดดเด่น เช่น พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ซึ่ง
เป็นพระที่น่งั องค์แรก ๆ ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสติ และงาน
ตกแต่งภายในของวังสวนกุหลาบ เป็นต้น
แนวทางดั ง กล่ า วได้ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจให้ เ กิ ด รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมมัสยิดที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปและ
สถาปัตยกรรมอิสลามในบริบทของสยามขึ้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของมัสยิดในช่วงเวลานี้

ตราประจ�าอาณาจักรออตโตมันบนมัสยิดบางอุทิศ

รั บ อิ ท ธิพ ลจากสถาปั ต ยกรรมออตโตมั น และในการประดับ
มัสยิดต่าง ๆ เช่น มัสยิดดารุล้ อาบีดนี ย่านตรอกจันทน์ นอกเหนือ
ไปจากศิ ล ปะจากประเทศที ่นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม เช่ น ลาย
เรขาคณิต และลายพันธุ์พฤกษา ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลานี้ได้มี
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ยุโรปที่มใี นกรุงเทพฯ จ�านวนมาก เช่น พระที่น่งั อนันตสมาคม ห้าง
ยอห์น แซมป์สัน แอนด์ ซัน (ต่อมาได้ใช้เป็นที่ท�าการของกรม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทรงครอง
ราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ช้นั ผูใ้ หญ่เป็นรัฐมนตรีสภา ๕ พระองค์
เพือ่ เป็นที่ปรึกษาในการปกครอง ในรัชสมัยนีป้ ัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกและปัญหา
สังคมอื่น ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ และการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของคณะราษฎรในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีการวางรากฐาน
ไว้ตั้งแต่เมืองจ�าลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ เพราะพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงยิ น ยอมเป็ น กษั ต ริ ย ์ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร นับเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕
อย่างไรก็ตาม ชั่วระยะเวลาไม่ถงึ ๑ ปี พระองค์ได้ทรงแก้ไขความ
ขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับผู้เคยมีอ�านาจในระบอบเดิม และ
ความขัดแย้งในหมู่คณะราษฎรด้วยกันเอง เช่น เรือ่ งเค้าโครง
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การเศรษฐกิจที่คณะราษฎรมอบหมายให้หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ (ปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้
ร่างเหตุการณ์รฐั ประหาร เมื่อ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๗๖ และการเกิดกบฏบวรเดช ระหว่าง
วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ เหตุการณ์ท้งั ๓ นี้ ท�าให้ในที่สดุ พระองค์จงึ เสด็จฯ
ไปรักษาพระเนตรที่ตา่ งประเทศ และมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัตใิ นเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลา ๙ ปีกว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ด�าเนินพระบรมราโชบายในการเป็นอัครศาสนูปถัมภกเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ ๖
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
ซึง่ ทรงมีหลักรัฐประศาสนโยบายส�าหรับข้าราชการในการปฏิบตั ริ าชการในมณฑลปัตตานี
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี
และทรงศึกษาศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง มุสลิมไทยมีบทบาทในหลายด้าน เช่น ด้าน
คราวเสด็จประพาสประเทศอียปิ ต์ในราว
พ.ศ.๒๔๘๑ ในการนี้ มีนักเรียนไทยมุสลิม
การเมืองการปกครอง มีมสุ ลิมไทยมารับราชการในราชส�านักและหน่วยราชการหลายท่าน
เข้าเฝ้าฯ บนเรือ ณ เมืองอเล็กซานเดียร์
ซึ่งได้รบั ราชการสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ แล้วมีตา� แหน่งเป็นจางวาง
ที่มา : ศุกรีย์ สะเร็ม
โดยเฉพาะในกรมท่าขวา กระทรวงต่างประเทศ อาทิ พระกัลยาณภักดี (มูฮมั หมัดยูซฟุ กริม
กุล) นาวาตรี พระลักษมณ รน. (หล่า ชลายนเดชะ) หลวงโกชาอิศหาก (นาโคดาอาลี) หลวงลักษมณา
(หม่าน มานะจิตต์) หลวงเสน่ห์ศรชิต (อหมัดหรือทับ) พันตรีหลวงไพบูลย์ยนตรกิจ (สุดใจ มานะจิตต์)
มุสลิมไทยที่เป็นพ่อค้าต่างชาติเข้ามาตั้งบ้านเรือนในไทย มีหลายคนที่ยังเป็นคนใน
บังคับกงสุลต่างชาติ อาทิ นายอับดุล เราะมาน อายุ ๔๑ ปี สัญชาติมลายู บังคับอังกฤษ ตั้งบ้านเรือน
อยู่เลขที่ ๓๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐ หลังวัดบวรนิเวศ อ�าเภอชนะสงคราม จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ มี
ความรู้หนังสือภาษามลายู หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้ นายอาหมัด (วาฮาบ) อายุ ๓๙ ปี สัญชาติ
แขกยะวา บังคับฮอลันดา ส�าหรับมุสลิมทีไ่ ม่ได้เป็นคนในบังคับต่างชาติ จะถูกสังกัดอยูใ่ นบังคับสยาม
เช่น นายอับดุล การีม อายุ ๑๖ ปี สัญชาติแขกอาหรับ บังคับสยาม นายหะยีสุลัยมาน อิมาม อายุ ๓๘
ปี สัญชาติแขกตานี บังคับสยาม การเป็นคนในบังคับต่างชาติเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บางประการ
คณะปัญญาชนมุสลิมไทยบางส่วนได้ร่วมกับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ ซ�าซุด
ดิน มุสตาฟา นักเรียนไทยที่ได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ และได้ไปตุรกีใน พ.ศ.
๒๔๖๔ ซึ่งเป็นปีของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มยังเติร์กกับสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันเติร์ก เขาชื่นชอบ
กลุม่ ยังเติรก์ เมื่อได้รบั การชักชวนจากนายบรรจง ศรีจรูญ ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นคนหนึ่งในกลุม่ คณะราษฎร
ครั้งแรกที่ปารีส แล้วซ�าซุดดีน มุสตาฟา จึงตกลงใจเข้าร่วมกับคณะราษฎรทันที เขาและกลุ่มของนาย
บรรจง ศรีจรูญ ได้รับมอบหมายให้ถวายความอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่ได้ถูกอัญเชิญไป
ประทับอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ในตอนเช้าวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ซ�าซุดดีนเป็นคนหนึ่ง
ที่ถกู เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการกลางของคณะราษฎรในเวลาต่อมา แต่ตอ้ งเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทย เขา
จึงเปลี่ยนเป็น นายแช่ม พรหมยงค์
คณะนักเรียนไทยมุสลิมซึ่งไปศึกษาในต่างประเทศได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรดังค�าสัมภาษณ์ของ
นายแช่ม พรหมยงค์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ กล่าวว่า “...นายบรรจง ศรีจรูญ และนาย
แช่ม พรหมยงค์ นั้นเป็นเพือ่ นสนิทสนมกันที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาด้วยกันที่กรุงไคโร
ประเทศอียปิ ต์ หลังจากนั้นหนึ่งปี นายประวัติ ศรีจรูญ ได้ตามมาศึกษาอยูด่ ว้ ยกัน จนกระทั่งส�าเร็จการ
ศึกษา นายแช่ม และนายประวัตไิ ด้เดินทางมายังประเทศไทย ส่วนนายบรรจงนั้นต้องการจะได้รจู้ กั โลก
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มากกว่าจึงไม่ยอมกลับบ้าน หากแต่ได้เดินทางต่อไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสทั้งที่ไม่มที นุ รอนมาก
นัก แต่นายบรรจงคิดว่าไปตายเอาดาบหน้า เมื่อนายบรรจง ศรีจรูญ ไปถึงปารีสได้ไม่กี่วัน เงินก็หมด
จึงไปทีส่ ถานทูตไทยเพือ่ ขอความช่วยเหลือจากท่านทูต ขณะที่นั่งรอท่านทูตอยู่นัน้ นายประยูร
ภมรมนตรี ได้มาติดต่อท�าธุระที่สถานทูต จึงได้รู้จักสอบถามกันว่านายบรรจงเป็นใคร มาจากไหน มา
ท�าอะไร นายบรรจงบอกไปตามจริงว่าเป็นนักศึกษาอยู่ที่อียิปต์ เรียนจบแล้วมาเที่ยวปารีสแต่เงินหมด
แถมเล่าให้นายประยูรฟังต่อว่าที่บ้านที่กรุงเทพฯ เป็นร้านขายปืนอยู่ที่ส�าเพ็ง ในขณะนั้นนายประยูร
ภมรมนตรี และพรรคพวกได้คิดจะท�าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในเมืองไทยอยู่ เมื่อได้พบ
หนุม่ น้อยนักศึกษาหัวสมัยใหม่ทา่ ทางกล้าหาญเอาเรื่อง ไม่มเี งินยังกล้ามาถึงปารีส แถมยังเป็นลูกชาย
ร้านขายปืนในกรุงเทพฯ จึงเกิดความสนใจในตัวนายบรรจงมากมาย ถึงขนาดเดินเข้ามากอดแล้วรับ
จะเป็นคนให้เงินเอง หลังจากนั้น นายบรรจงจึงได้อยู่ที่กรุงปารีสต่ออีกหนึ่งปี และได้รู้จักกับพวกผู้น�า
คณะราษฎรทั้งหลายที่นั่น เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายปรีดี พนมยงค์ นายควง อภัยวงศ์...”
จากค�าสัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของคนหนุ่มสาวไทยมุสลิม อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปอียิปต์ใน พ.ศ.๒๔๘๑ นักเรียนไทยมุสลิมกลุ่มนี้
ได้ร่วมอยู่ในการฉายพระรูปกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกัน
ส่วนการขอตั้งกอดีหรือหัวหน้าศาลทางศาสนาอิสลาม เพือ่ เป็นอนุญาโตตุลาการช�าระอรรถคดี
ของมุสลิมพิพาทกันในทางแพ่งหรือข้อพิพาททางศาสนา นายบรรจง ศรีจรูญ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้เสนอเรื่องนี้ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ต่อสมุหนครบาล โดยขอตั้ง ๑) พระรังสรรค์สารกิจ
๒) นายเดชอรุณ อาด�า ๓) นายแช่ม มุสตาฟา ๔) นายประวัติ ศรีจรูญ และ ๕) นายเอช อับดุลลา
สอนสวรรค์ เป็นคณะกอดี จากผลการประชุมโต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ประกอบกับมีผู้เข้าใจผิดว่าราชการจะตั้งกอดี จึงมีผู้เขียนข้อความคัดค้าน
ลงหนังสือพิมพ์ แสดงความไม่พอใจที่ทางราชการจะตั้งกอดีขึ้น จากการประชุมของอิหม่ามประจ�า
สุเหร่า และมัสยิดในกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงงดการตั้งกอดี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น
กรรมการที่ปรึกษาศาสนาอิสลามของนครบาล แบ่งเป็น ๒ คณะ คือ คณะซุนนีย์ และคณะวะฮาบีย์ มี
กรรมการคณะละ ๕ คน ประกอบด้วย
คณะซุนนีย์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หะยีมุสตาฟา
หะยีอิสมาอีล
หะยียูซุฟ
หะยีอับบาส
หะยีมะหะมุด

คณะวะฮาบีย์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อับดุลรามาน กรีมี
ต่วนอะหมัด กอติบ
อับดุลเราะมาน ก�าปะนี
อับดุลการีม มัสอูดี
นายตอฮา

ส่วนบทบาทมุสลิมไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระราชสมภพใน
พ.ศ.๒๔๗๒ ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี
มะเส็ง ครบรอบ ๓๖ พรรษา ครูโรงเรียนราชการุญได้พานักเรียนที่เกิดในปีนักษัตร “มะเส็ง” ไปรับ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 73

เหรี ย ญพระราชทานที ่วั ง สราญรมย์ ด้ ว ยแสดงถึ ง พระ
มหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะนักเรียนไทยมุสลิม ส่วนด้านการ
ศึกษา การขออนุญาตตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่
มีการตั้งโรงเรียนราชการุญ เพื่อสอนวิชาศาสนาและวิชาการที่จะ
ประกอบอาชีพ ภาษาที่สอน คือ ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนมุสลิมในชุมชนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
แล้ว ต่อมาในรัชสมัยที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ มีการขออนุญาตตั้ง
โรงเรียนของชุมชนมุสลิมหลายแห่งในบริเวณภาคกลาง และใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้น
ใน พ.ศ.๒๔๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ควบคุมกิจกรรมการเรียน
การสอนตามโรงเรียนเอกชนในพระราชอาณาจักร ในสมัยรัชกาล
ที่ ๗ มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนเอกชนอิสลามขึ้น เช่น ใน พ.ศ.
๒๔๗๑ นายการีม รีอูมา ประสงค์เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นที่
สุเหร่าคลองสอง ต้นนุ่น ต�าบลคลองสามประเวศน์ ท้องที่อ�าเภอ
ลาดกระบัง ให้ชื่อว่าโรงเรียนอิสลามวิทยา และใน พ.ศ.๒๔๗๔
ได้ ข ออนุ ญ าตเปลี ่ย นสภาพเป็ น โรงเรี ย นอนุ บ าล นายหะยี
สุลัยมาน อิหม่ามและพวก ขออนุญาต ตั้งโรงเรียนหนองจอก
พิทยาพูล ที่ตา� บลหนองจอก อ�าเภอหนองจอก จังหวัดมีนบุรี นาย
หะยีหมัน ละพุ่มและพวก ขออนุญาตตั้งโรงเรียนราษฏร์ดรุณ
ศึกษาและโรงเรียนอนุบาลรักษ์อิสลาม ที่ต�าบลโคกแฝด อ�าเภอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขณะพระชนมพรรษา ๓
หนองจอก นายหะยีหมัน กองเป็ง ขออนุญาตตั้งโรงเรียนอนุบาล
พรรษา ทรงแต่งชุด “ลูกเสือพิเศษ” อย่างธรรมเนียมมุสลิมมลายู มณฑล
ที่สเุ หร่าสามวาตะวันตก ชื่อโรงเรียนอิสลามวิทยา ใน พ.ศ.๒๔๗๒
ปัตตานี คือ ทรงสรวมหมวก “ซองเกาะฮ์” สีด�า พร้อมติดหน้าหมวก
นายโห้ มณฑากับพวกขออนุญาตตั้งโรงเรียนราษฎร์ที่ศาลา
ท�าบุญ (สุเหร่านาตับ) ที่ต�าบลโคกแฝด อ�าเภอหนองจอก จังหวัด
มีนบุรี นายสะมะ เดวีเลาะกับพวก ขออนุญาตตั้งโรงเรียนอนุบาลที่ศาลาท�าบุญสุเหร่าใหม่ ชื่อโรงเรียน
อนุบาลเจริญอิสลาม นายแจ นุมูหะหมัดกับพวกขออนุญาตตั้งโรงเรียนราษฎร์มุฮัมหมัดวิทยา (สุเหร่า
ล�าแขก) ทีต่ า� บลล�าผักชี อ�าเภอหนองจอก จังหวัดมีนบุรี๑๖ นายตะเพิบ พูนพอกสิน กับพวก ขออนุญาต
ตั้งโรงเรียนราษฎร์ที่ศาลาท�าบุญ (สุเหร่าศาลาแดง) อ�าเภอมีนบุรี จังหวัดมีนบุรี ใน พ.ศ.๒๔๗๕ นาย
หมัด อิมาน ขออนุญาตตั้งโรงเรียนราษฎร์ ชื่อโรงเรียนอนุบาลอิสลามบ�ารุง ที่ต�าบลคลองสิบ อ�าเภอ
หนองจอก จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๗๖ นายดอเลาะห์ มุฮัมหมัดดอเซาะ ขออนุญาตตั้งโรงเรียน
ราษฎร์ ชื่อโรงเรียนประเสริฐศาสนา ที่ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร๑๙
ี ยังมีการตั้ง
โรงเรียนของมุสลิมอีกหลายโรงเรียน ซึ่งสอนทั้งภาคสามัญและสอนศาสนาอิสลาม โดยมีเจ้าหน้าที่
กระทรวงธรรมการ ให้ความดูแลโรงเรียนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ดังจะเห็นได้จากความเห็นของขุนวิจิตร
เสนอต่อเสนาบดีกระทรวงธรรมการ มหาอ�ามาตย์เอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ ว่า
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“...แต่ควรจะก�ำชับให้เจ้ำหน้ำที่คอยสอดส่องไว้ให้ได้สอนแต่คัมภีร์โกรอำนจริง ๆ จะสอนวิชชำ
อย่ำงอื่น ซึ่งนอกจำกวิชำสำมัญศึกษำไม่ได้และจะสอนวิชชำอื่น ๆ ที่เป็นวิชชำสำมัญศึกษำก็ต้องได้
บอกเพิ่มเติมมำด้วย...”
ในภาคใต้ของไทยซึ่งประเพณีการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่รู้จักกันในชื่อ “โรงเรียน
ปอเนาะ” ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๗๓ - พ.ศ.๒๔๙๓ ที่เมืองจะนะ จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามที่มีชื่อเสียง ๔ แห่ง ตามชื่อเสียงของโต๊ะครู คือ ๑) โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู ฮยีนอร์ ๒) โรงเรียน
ปอเนาะ โต๊ะครู ฮัจญีฮาร์ ๓) โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู ฮยีโซหมัด และ ๔) โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู คนิ
หรือปอเนาะ ปาดังลังกา โรงเรียนปอเนาะจะสอนภาษาอาหรับและภาษามลายูจากต�าราที่เขียนเป็น
ตัวยาวี ส่วนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคกลาง สอนภาษาอาหรับและภาษาไทย โดยเฉพาะครู
จะต้องมีการสอบวิชาความรู้ อ่าน เขียน พูด ภาษาไทย จากกระทรวงธรรมการ จะเห็นได้ว่า การนิยม
สร้างโรงเรียนทั้งในภาคกลางและภาคใต้ เป็นบทบาทของมุสลิมไทยที่จะสร้างบุคลากรของสังคมให้
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
นับได้ว่าในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทั้งช่วงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มุสลิมไทยได้รับพระมหากรุณา
จากพระมหากษัตริยอ์ ย่างสงบสุข และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทั้งทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดย
เฉพาะมีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาศาสนาอิสลามและวิชาสามัญ ทั้งในเขตภาคกลางและภาค
ใต้ การให้การศึกษามีส่วนสร้างความเจริญให้เกิดในสังคม นอกจากนี้ ในช่วงรัชกาลที่ ๗ มุสลิมได้มี

กองลูกเสือมณฑลปัตตำนีแต่งกำยชุด“ลูกเสือพิเศษ” อย่ำงธรรมเนียมมุสลิมมลำยู
ได้อัญเชิญธงลูกเสือประจ�ำมณฑลรูปปืนพญำตำนีสีเหลืองทองบนธงพืน้ สีเขียวขอบเหลืองและร่วมสวนสนำม
หน้ำพระพักตร์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๗ ในงำนชุมนุมลูกเสือแห่งชำติครั้งที่ ๒
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ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย ซึ่งพระมหา
กษัตริย์มีพระราชด�าริที่จะให้การปกครองแบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนไทยเช่นเดียวกัน มุสลิมไทย
สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับสมัย
ก่อนหน้านี้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงเป็นพระเชษฐาธิราชใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั เมื่อทรงพระเยาว์ได้ประทับอยูก่ บั สมเด็จ
พระราชบิดาและสมเด็จพระราชชนนีในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระราชบิดาทรงเข้าศึกษาวิชาแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จฯ กลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ
พระชนมายุได้ ๓ พรรษา ประทับ ณ วังสระปทุม ในระหว่างนั้นสมเด็จพระราชบิดาทรงพระประชวร
และสิ้นพระชนม์ ดังนั้น พระองค์จึงอยู่ในความดูแลของสมเด็จพระราชชนนีเพียงพระองค์เดียว
พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ในช่วงดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.
๒๔๗๓ ได้มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒ ณ สวนวนอุทยานวังสราญรมย์ พระนคร
หลังจากเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ นั้น สมเด็จพระราชชนนีได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั น�าพระโอรสและพระธิดา
ไปประทับเข้าศึกษาที่โรงเรียนนูแวลเดอลา ซูวิสโรมองต์ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ท่านโต๊ะอิหม่ามทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
คราวเสด็จนิวัติพระนครครั้งแรก พ.ศ.๒๔๘๑
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ สภาผู้แทนราษฎร
และคณะรัฐมนตรีจึงได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล” แต่ใน
ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา จึงต้องมีคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ได้แก่ พระ
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยายมราช ร่วมกัน
บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ
ในระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงศึกษาอักษรไทย ณ พระต�าหนักที่
ประทับ รวมถึงทรงศึกษาเกีย่ วกับหน้าทีข่ องพระมหากษัตริย์และภาษาต่างประเทศอีก ๔ ภาษา คือ
ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และสเปน ทั้งยังโปรดศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ทรงปล่อย
เวลาว่างให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ท�าให้ทรงเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสพบเห็น
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จ
นิวตั กลับประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา
การเสด็จนิวตั ครัง้ นีไ้ ด้เสด็จโดยทางเรือชือ่ ‘มีโอเมีย’ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ และสมเด็จพระอนุชาธิราช ตลอดระยะเวลา ๒ เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันท
มหิดล และพระราชอนุชา ได้ทรงออกเยี่ยมราษฎรในที่ตา่ ง ๆ หลายแห่ง จากนั้นได้เสด็จฯ กลับไปศึกษา
ต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง พระองค์จึงเสด็จนิวัตพระนครอีกเป็นครั้งที่ ๒ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ การเสด็จนิวัต

พระราชภารกิจแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล หลังจาก
เสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งที่ ๒ คือ การเสด็จฯ ออกรับการตรวจพลสวนสนาม
ของฝ่ายพันธมิตรในประเทศไทยพร้อมลอร์ดหลุยส์เม้าท์ แบตเตน แม่ทัพ
ใหญ่ของกองทัพอังกฤษ อันเป็นผลท�าให้ภาพลักษณ์และฐานะของประเทศ
เป็นที่ยอมรับแก่ประเทศทางตะวันตกที่เป็นฝ่ายพันธมิตร
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ประเทศในครัง้ นี้ ทางราชการได้จัดพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังเป็นทีป่ ระทับและ
เนื่องจากพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทรงสามารถบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ต้องมีผู้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์อีกต่อไป
ด้านการแต่งตั้งต�าแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเดิมเป็นต�าแหน่งขุนนางของสายมุสลิมที่ได้เริ่มมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนต้น ภายหลังการถึงอนิจกรรมของพระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) ในพ.ศ.
๒๔๗๙ ต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีกว็ า่ งมาเป็นเวลาหลายปี เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๔๘๘
ได้มีการออกกฎหมาย “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ ฝ่ายอิสลาม” โดยนายปรีดี พนมยงค์ ผู้
ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงเวลานั้นตระหนักถึงปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ไทยอาจจะต้องเสีย
มณฑลปัตตานีให้อังกฤษไป ด้วยเหตุนี้ นายแช่ม พรหมยงค์ ซึ่งเป็นที่รักใคร่นับถือของบรรดาโต๊ะครู
และผู้น�าทางศาสนาในจังหวัดภาคใต้ จึงได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีคนแรกที่เป็น
มุสลิมนิกายซุนนีย์ท่านแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นผู้น�าทางศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ โดย
เป็นที่ปรึกษาหารือของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับการศาสนูปถัมภ์ นับเป็นต้นก�าเนิดของต�าแหน่ง
จุฬาราชมนตรีระบบใหม่ภายใต้รฐั ธรรมนูญมาจนปัจจุบัน โดยท่านเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้น
ตรงกับส�านักพระราชวัง
หลังจากพระองค์เสด็จนิวตั กลับประเทศไทยครั้งแรกแล้ว
ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ สถานการณ์ของโลกอยู่ในขั้น
วิกฤต การคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
ขัดข้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงมิได้
เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยอีกเป็นเวลานาน แต่ก็ได้ทรง
ศึกษาวิชาการอยูโ่ ดยตลอด จนเมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สงบ
ลงเหตุการณ์ต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จฯ ไปยังเมือง
นครเขื่อนขันธ์ พระประแดง โดยมีคณะอิหม่ามและผู้น�าทางศาสนาอิสลาม
พร้อมด้วยจุฬาราชมนตรี (แช่ม พรมยงค์) เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลทรง
ก�าลังศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเหลือเวลาอีกประมาณ ๓
ปี ก็จะทรงได้รับปริญญาเอก ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทย
อีกครั้ง โดยเสด็จฯ ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๘๘ ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษาซึ่ง
ถือว่าทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว

ในการเสด็จนิวัตเมืองไทยครั้งนี้ เดิมทรงตัง้ พระราชหฤทัยจะประทับอยู่ในเมืองไทยเพียง ๑ เดือน
จากนั้นจะเสด็จพระราชด�าเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ทนั การเปิดภาคเรียนในกลางเดือนมกราคม
แต่เนื่องจากมีพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขของประเทศมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นของชาติและ
พสกนิกร ท�าให้ทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จพระราชด�าเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์ออกไปวันที่ ๑๓ มิถุนายน
พ.ศ.๒๔๘๙
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พระราชภารกิจของพระองค์ เริ่มตั้งแต่เสด็จออกทรงรับการตรวจพล
สวนสนามของฝ่ายพันธมิตรในประเทศไทยพร้อมด้วย ลอร์ด หลุยส์ เมา
ท์แบตเตน แม่ทัพใหญ่ของอังกฤษ อันส่งผลให้ภาพพจน์และฐานะของ
ประเทศเป็นที่ยอมรับแก่ประเทศทางตะวันตกที่เป็นฝ่ายพันธมิตร ซึ่งก่อน
หน้านีฐ้ านะของประเทศไทยไม่คอ่ ยสูด้ นี กั เนื่องจากในระหว่างสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะจ�ายอมทีต่ ้องให้ความร่วมมือกับ
กองทัพญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฝ่ายอักษะ ท�าให้เมื่อสงครามสงบแล้ว มีประเทศ
พันธมิตรหลายชาติไม่พอใจและถือโอกาสข่มขู่ไทย พระราชภารกิจหนึ่ง
ที่ส�าคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้พระราชทาน
พระราชวินิจฉัยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาได้ร่างขึ้น พร้อมกับได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธย และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และ
พระเจ้าน้องยาเธอภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยือนมัสยิดต้นสน
(สุเหร่ากะฎีใหญ่) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ฮ.ศ. ๑๓๕๖
โดยมีจุฬาราชมนตรี (แช่ม พรมยงค์) น�าเสด็จฯ พร้อมคณะ
อิหม่าม กรรมการมัสยิดต้นสน และมัสยิดต่าง ๆ มาเข้าเฝ้าฯ
เป็นจ�านวนมาก

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะตั้งแต่คราว
เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก และเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรวัดส�าคัญ ๆ อยู่เสมอ แต่ก็เสด็จฯ
ประสานสามัคคีระหว่างชุมชนเชื้อชาติศาสนาต่าง ๆ ด้วยการเสด็จฯ เยี่ยมส�าเพ็งอย่างเป็นทางการใน
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ สร้างความตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่ง
แก่พ่อค้าชาวจีน ส่วนในฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม พระองค์ได้ก�าหนดการอย่างเป็นทางการในการ
เยือนมัสยิดและชุมชนมุสลิมทีม่ ขี นาดใหญ่และประวัตศิ าสตร์ยาวนานอย่างชุมชนมัสยิดต้นสน จังหวัด
ธนบุรี และได้มีโอกาสให้คณะโต๊ะอิหม่ามผู้น�าชาวมุสลิมในเขตเมืองพระประแดงและกรุงเทพฯ ตอน
ใต้เข้าเฝ้าฯ คราวเสด็จฯ เยือนชุมชนปากลัด เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการด้วย ทั้งนี้ในรัช
สมัยของพระองค์โดยคณะรัฐบาลและผู้ส�าเร็จราชการแทนได้มีการออกกฎหมาย “พระราชกฤษฏีกา
ว่ า ด้ ว ยศาสนู ป ถั ม ภ์ ฝ่ า ยอิ ส ลาม พ.ศ.
๒๔๘๘” เมื่อ ๘ พฤษภาคม และมีการแต่ง
ตั้งฮัจยีซา� ซุดดีน มุสตาฟา (แช่ม พรหมยงค์)
ขึน้ เป็นจุฬาราชมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
ในปีเดียวกัน หลังจากได้ว่างเว้นมาหลังมี
การเปลี ่ย นแปลงการปกครองเมื ่อ พ.ศ.
๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จฯ
ไปยังเมืองนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง โดยมีคณะอิหม่าม
และผู้น�าทางศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยฯพณฯจุฬาราชมนตรี
(แช่ม พรมยงค์) มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

ใ น รั ช ส มั ย ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เกิดเหตุการณ์
ส�าคัญหลายอย่าง เช่น
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เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า ค�าว่า “สยาม” มักใช้กัน
แต่ในวงราชการและในหมู่ชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ค่อยใช้ค�าว่าสยาม แต่ใช้ค�า
ว่าไทย
ก�าหนดให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยมีประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ให้
ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยมีเหตุผลว่าชาติไทยแต่โบราณมาได้ก�าหนดวันขึ้นปีใหม่ใน
เดือนอ้าย ต่อมาคตินิยมแบบพราหมณ์แพร่หลายเข้ามาด้วยการก�าหนดเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็นวัน
ขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วทางตะวันตกถือเอาวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปี
ใหม่ ฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ จึงเริ่มใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
นับแต่นั้นเป็นต้นมา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลจะเสด็จขึ้นครองราชสมบัตเิ ป็นระยะ
เวลาไม่นาน หากทว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยดูแลพสกนิกรชาวไทยเป็น
อย่างยิ่ง
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เอกสารอ้างอิง
๑

การเปลี่ยนแปลง “อุดมคติร่วมทางสังคม” ในระดับประเทศเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่ ๓ - รัชกาลที่ ๕ (ชาตรี
ประกิตนนทการ, ๒๕๔๗) แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มส่งผลต่อสังคมมุสลิมในสมัยรัชกาลที่ ๔ และปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา
๒

สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยท�ากับอังกฤษ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ โดย เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ราชทูตที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก สมเด็จพระบรมราชินนี าถวิกตอเรีย ซึ่งได้กลายเป็นตัวอย่างให้ประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ เข้ามาท�าสัญญาในลักษณะ
เดียวกัน ส่งผลให้เกิด “การค้าเสรี” ที่ท�าให้ “การผูกขาดการค้าต่างประเทศ” โดย “พระคลังสินค้า” ของราชส�านักสยามสิ้นสุด
ลง ท�าให้ขุนนางมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียที่ดูแลด้านการค้าและการต่างประเทศลดบทบาทลง ในขณะที่มุสลิมชาวอินเดียที่เข้า
มาท�าการค้าในฐานะคนในบังคับอังกฤษประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากได้รับ “สิทธิสภาพนอก
อาณาเขต” และสิทธิในการท�าการค้าได้อย่างเสรี
๓

ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของชาติ เนื่องด้วยในขณะนั้นประเทศโดยรอบสยามได้ตกเป็น
อาณานิคมของชาติยโุ รปแล้วเกือบทัง้ หมด สิง่ ส�าคัญทีท่ างการต้องเร่งด�าเนินการในขณะนัน้ คือ การปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ของ
ประเทศให้ดทู นั สมัยและมีอารยธรรมสูงส่งตามมาตรฐานยุโรป ขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างความเป็นเอกภาพผ่านทางศิลปวิทยาการด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทางด้านสถาปัตยกรรม และวรรณกรรม
๔

ค�าว่า “แขก” ในสังคมไทยหมายถึง ชนต่างชาติซึ่งมีถนิ่ ฐานอยู่ทางดินแดนฟากตะวันตกของไทยซึ่งไม่ใช่ประเทศใน
ทวีปยุโรป ภายหลังก็รวมเอาบรรดามุสลิมที่ตงั้ ถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในกลุม่ สมาชิกของ “แขก” ด้วยเหตุน้ี “แขก”
จึงเป็นกลุ่มประชาชาติใหญ่โตซึ่งประกอบไปด้วย แขกที่ไม่ได้นับถืออิสลามอย่าง แขกพราหมณ์ แขกอาร์มิเนีย และแขกซิกข์
กับแขกที่นับถืออิสลามหรือมุสลิม เช่น แขกจาม แขกชวา แขกมลายู และแขกเจ้าเซ็น เป็นต้น (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ๒๕๕๐:๑)
๕

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวมุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ถูกจัดให้แยกกันอยู่เป็นสัดส่วนภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผูน้ า� มุสลิม เช่น อิหม่ามและจุฬาราชมนตรีดว้ ยเหตุผลทางด้านการปกครอง ประกอบกับข้อจ�ากัดทางด้านภาษาทีต่ า่ งกัน ท�าให้
การติดต่อต่างกลุม่ ชาติพันธุม์ ไี ม่มากนัก หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๕ เงื่อนไขต่าง ๆ ได้ลดลง นักธุรกิจและข้าราชการมุสลิมมีสว่ น
ส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนมุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ติดต่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เข้ามาในฐานะของ “คนในบังคับของต่างชาติ” ที่
ได้สิทธิพิเศษจากอ�านาจคุ้มครองของต่างชาติ ประกอบกับข้อจ�ากัดทางด้านภาษาที่ลดลงและมีการตื่นตัวในเรื่องของศาสนา
มากขึ้น ท�าให้ความผูกพันในศาสนาอิสลามทวีความส�าคัญขึ้นแทนที่ความเป็นเชื้อชาติในเวลาต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศาสนูปถัมภกและธรรมราชา
ผู้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติและศาสนา
สุเนตร ชุตินธรานนท์
ดลยา เทียนทอง

ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยที่สบื ทอดต่อกันมา สถาบันพระมหากษัตริยถ์ อื เป็นเสาหลักที่
หยัดยืนเคียงคู่แผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๗๐๐ ปี แม้ว่า
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันพระมหากษัตริยต์ อ้ งเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญทางการ
เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ หากทว่าสถาบันพระมหากษัตริย์
ยังทรงสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นศรัทธา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ สถาบันพระมหากษัตริยย์ งั ถือเป็นพลังในการสร้างขวัญ
และก�าลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในอันที่จะประกอบคุณงามความดีและเสียสละ
ประโยชน์ ส ่ ว นตนเพือ่ ส่ ว นรวม ทั ้ง นี ้ก็ ด ้ ว ยมู ล เหตุ ส� า คั ญ ที ่ว ่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ที ่พ งึ ่ แก่
เหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งในยามที่บ้านเมืองเป็นปกติสุข และในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับวิบัติ
ภัย ที่ส�าคัญคือ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มิเพียงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา แต่ยังทรงให้การ
อุปถัมภ์ค�้าจุนศาสนาอื่น ๆ ภายในพระราชอาณาจักรตามความเหมาะสมโดยเท่าเทียมกัน ไม่เพียง
เท่านั้นพระมหากษัตริย์ยังทรงใช้ธรรมเป็นหลักในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ในขอบขัณฑสีมา
ให้ม่นั คงปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้า สถาบันพระมหากษัตริยจ์ งึ สถิตอยูใ่ นจิตส�านึกของคนไทย
ทุกเชื้อชาติและศาสนา เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่จะขาดเสียมิได้

ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
นับเนื่องจากการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ.๑๗๘๑ สืบทอดถึงสมัยเมืองแห่งกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ล่วงผ่านถึงพ.ศ.๒๔๗๕ พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงปกครองบ้านเมืองตามครรลองแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม
อันน�าพาให้บงั เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน
แม้ว่าพระองค์จะทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสูงสุด มีพระราชอ�านาจล้นพ้น และทรงฝักใฝ่ท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก หากทว่าพระองค์กม็ ทิ รงเบียดเบียนลัทธิศาสนาทีแ่ ตกต่าง ในทางตรงกันข้าม
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กลั บ ทรงส่ ง เสริ ม ศาสนาและความเชื ่อ อื ่น ๆ ตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้น พระมหากษัตริยไ์ ทยยังพระราชทาน
เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่
เหล่า ท�าให้ทรงเป็นองค์อคั รศาสนูปถัมภกของราชอาณาจักร
สืบมา ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
เฉพาะอย่ า งยิ ่ง ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
พระองค์ทรงอนุญาตให้ชาวต่างประเทศที่นับถือทั้งศาสนา
คริสต์และอิสลามเข้ามาเผยแผ่ศาสนาได้อย่างเสรี ดังเช่น
ข้อความในรายงานของบาทหลวงปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา
ม็อต๑ ที่เขียนไปยังพระสังฆราชในฝรั่งเศสว่า “...ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าในโลกนี้ จะหาเมืองไหนทีจ่ ะมีศาสนามาก และอนุญาตให้
ปฏิบัติตามศาสนานั้น ๆ ได้เท่ากับเมืองไทย เห็นจะหาไม่ได้
แล้ว พวกที่ไม่ได้ถือศาสนาคริสเตียนก็ดี พวกเข้ารีตก็ดี พวก
มะหะหมัดก็ดี ซึ่งแยกกันออกเป็นคณะเป็นหมู่ ก็ปฏิบัติการ
ศาสนาตามลัทธิของตัวเองได้ทกุ อย่าง โดยไม่มขี อ้ ห้ามปราม
กีดขวางอย่างใดเลย พวกชาวโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา จีน
ญี่ปุ่น มอญ เขมร แขกมะละกา ญวน จาม และชาติอื่น ๆ
อีกหลายชาติกม็ าตั้งบ้านเรือนอยูใ่ นเมืองไทย พวกเข้ารีตลัทธิ
คาทอลิกมีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คนเหล่านี้ โดยมากเป็น
ชาวโปรตุเกส ซึ่งได้ถกู ไล่มาจากอินเดีย จึงได้หนีเข้ามาอาศัย
อยู่ในเมืองไทย และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหมู่บ้านหนึ่งต่าง
หาก พวกโปรตุเกสเข้ารีตเหล่านี้ มีวัดเข้ารีตอยู่ ๒ วัด ๑ วัด
นั้นอยู่ในความปกครองของบาทหลวงคณะเยซุอิต อีกวัด ๑
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อครั้งเสด็จฯ ออกรับคณะฑูตจากต่างประเทศ
นัน้ อยูใ่ นความดูแลของบาทหลวงคณะเซนต์โดมีนกิ บาทหลวง
ทั้ง ๒ คณะนี้และพวกเข้ารีตทั้งหลาย ก็ปฏิบัติการศาสนาได้
ทุกอย่างดุจอยูใ่ นเมืองโกอาเหมือนกัน...”๒ กระทั่งในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยไ์ ทยผูท้ รงเป็นเจ้าชีวติ ก็ยงั ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนของพระองค์ในการ
นับถือศาสนา และทรงให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ดังปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชา นุญาตให้มกี ารเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ในเมืองไทย ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ดังปรากฏความตอนหนึ่งในหนังสือ
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่า “...พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตากรุณาต่อ
คริสตังเหล่านี้มาก ด้วยทรงเห็นว่าพลัดบ้านพลัดเมืองหนีรอ้ นมาพึ่งเย็น โดยมุง่ หวังแต่เพียงได้มเี สรีภาพ
ในการถือและประกอบกิจการทางศาสนาแล้วยังได้แสดงน�า้ ใจขอเข้าสวามิภักดิ์ขอพึง่ พระบรมโพธิ
สมภาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินสวนแปลง
ใหม่อยู่ในบริเวณวัดส้มเกลี้ยงเหนือบ้านเขมรซึ่งมีคริสตังจ�านวนหนึ่งอาศัยอยู่แล้ว ให้เป็นที่พักอาศัย
นอกจากนั้นพระองค์ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโบสถ์หลังแรกให้เป็นโบสถ์ชั่วคราว ท�า
ด้วยไม้ไผ่ ให้ช่อื ว่า “วัดแซงฟรังซัว ซาเวียร์” บาทหลวงตาแบรต์ ซึ่งหนีภยั เบียดเบียนศาสนาจากประเทศ
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ญวนมาอยู่กรุงเทพฯ แล้ว เป็นผู้จัดให้คุณพ่อปอล คุณ
พ่อคัด และคุณพ่อยัว อยูก่ บั คริสตังที่โบสถ์น้.ี ..”๓ และใน
รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานเสรีภาพทางศาสนาแก่ประชาชน โดยมี
ประกาศการถือศาสนาและผูถ้ อื ผิด เมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก
ว่า “...ธรรมเนียมผู้ครองแผ่นดินที่เป็นยุติธรรมมิได้ห้าม
ราษฎร์ทั้งปวงในการถือศาสนาเป็นที่พึ่งของตัว ในเวลา
ที่สุดแลการเบื้องหน้า ทรงอนุญาตยอมให้คนถือศาสนา
ตามอัธยาศัย...” อย่างไรก็ดี ในประกาศฉบับนี้ พระองค์
ทรงอนุญาตให้นับถือศาสนาตามอัธยาศัย แต่กท็ รงห้าม
การปฏิบัติที่ผิดแปลกซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้น เช่น เผาตัว
บูชาพระหรือตัดศีรษะบูชาพระ ทั้งยังพระราชทานที่ดิน
แก่ศาสนิกชนคริสเตียนเพื่อสร้างโบสถ์ รวมทั้งยังทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดถวายเป็น
ราชพลีแก่พระญวณนิกายมหายานอีกด้วย๔ ต่อมาใน
รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงด�าเนินพระบรมราโชบายเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ คือ ทรงใฝ่ในการท�านุบ�ารุงทุกศาสนา อาทิ
พระราชทานที่ดนิ ส�าหรับสร้างวัดโปรเตสแตนต์ ทรงออก
พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้บาทหลวงสอนศาสนาในประเทศ
ไทย ตลอดจนให้มิสซังสามารถถือครองที่ดินได้ และที่
ส�าคัญมีพระบรมราชโองการเรื่องการถือศาสนา โดย
ประกาศไว้เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๐ (พุทธศักราช ๒๔๒๑)
ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาใดก็ได้ รวมทั้งยัง
ปรากฏชัดเจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ดังพระบรมราโชบายความตอนหนึ่งที่ว่า๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ราชทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

“ ...เราตั้งใจอยู่เสมอที่จะให้บรรดาประชาชนที่อยู่ในความปกครองของเราได้รับความ
ร่มเย็น และได้มโี อกาสประกอบกิจการทางศาสนาโดยบริบรู ณ์ดว้ ยอิสรภาพ ไม่ตอ้ งได้รบั การ
กดขี่ข่มเหงบังคับบัญชาให้เปลี่ยนแปลงหรือถือศาสนาไม่ต้องด้วยความนิยม ท่านทั้งหลาย
ที่ถือศาสนาของมะหะหมัด เราก็รู้สึกว่าเป็นข้าแผ่นดินของเราไม่ผิดกันกับผู้ที่ถือศาสนาอื่น
เพราะฉะนั้นเราได้แสดงปรากฏมาแล้วว่า เรามีความเต็มใจที่จะท�าการปกป้องมิให้ภัย
อันตรายมีมาแก่บรรดาอิสลามศาสนิกที่อยู่ในแผ่นดินของเรา...”

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 89

ตราบจนเมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการเปลีย่ นผ่านของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เกิดการเปลีย่ นแปลง
การปกครองประเทศใน พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระทั่งเวลาล่วงผ่านขึ้นศก พ.ศ.๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตเิ ป็นพระมหากษัตริยไ์ ทย ในล�าดับรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์
จักรี และทรงครองราชย์สืบมาจนถึงกาลแห่งปัจจุบันสมัย ซึ่งในตลอดระยะเวลาเกินครึ่งศตวรรษ
ภายใต้รม่ เศวตฉัตร ทุกศาสนาอยูร่ ว่ มกันอย่างสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข
โดยถ้วนหน้า พระองค์ได้พระราชทานเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนชาวไทย ดังพระราช
ด�ารัสตอนหนึ่งที่พระราชทานแก่องค์การศาสนาและผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๒ ความว่า๖
“...ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่าต้องมี และถึงว่าศาสนามีความหมายได้หลายอย่าง
ก็ไม่จา� เป็นที่จะต้องเป็นศาสนาที่มชี ่อื หรือที่ตอ้ งเคร่งครัดตามแนวทางการสั่งสอนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เป็นแต่ต้องมีแนวคิดที่แน่วแน่ที่ดี
และไม่ เ บี ย ดเบี ย น อย่ า งนี ้ก็ ถื อ เป็ น
ศาสนาได้ท้งั นั้น ในเมืองไทยนีใ้ ครจะถือ
ปฏิบตั ติ ามศาสนาใดก็ได้ท้งั สิ้น เคยชี้แจง
อยูเ่ สมอว่าเมืองไทยนี้อยูไ่ ด้ ก็เพราะไม่มี
การกีดกันระหว่างคนโน้น ศาสนาโน้น
คนนี้ ศาสนานี้ แต่วา่ เป็นที่ทราบกันดีวา่
ทุกคนปฏิบตั ศิ าสนกิจของตนด้วยความ
มุง่ ดีหวังดี ตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์ตน
และประโยชน์สว่ นรวมศาสนาทุกศาสนา
จึงใช้ได้ท้งั นัน้ ขอเพียงแต่อย่าเบียดเบียน
มีพระราชปฏิสันถารกับจุฬาราชมนตรี
ซึ่งกันและกัน ...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชศรัทธาตั้งมั่นและทรงท�านุบา� รุงในพระบวรพุทธศาสนา
อย่างมิได้ขาดตกบกพร่องอันใด ตรงข้ามกลับทบเท่าเป็นทวีคูณ ดังปรากฏในด้านการคณะสงฆ์ อาทิ
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวัน
ส�าคัญทางพุทธศาสนา และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินเป็นประจ�าทุกปี และในด้านการ
ศาสนธรรม ทรงอุปถัมภ์การช�าระพระไตรปิฎก ทรงจัดสร้างพระพุทธรูปและวัดอารามต่าง ๆ และทรง
ประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพือ่ ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพือ่ น�ามาใช้
ในการด�าเนินชีวิต เช่น แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงและงานพระราชนิพนธ์พระมหาชนก๗ ใน
ขณะเดียวกัน พระองค์กท็ รงตระหนักถึงความส�าคัญของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมหณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ฯลฯ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและทรง
เข้าใจในแก่นแท้ของทุกศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดังพระบรมราโชวาทบางตอนในโอกาสที่สถาบันและ
องค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ความว่า๘
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“...ที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้แทนขององค์การสมาคมและศาสนาต่าง ๆ หลายศาสนา พา
กันมาให้พรวันเกิดพร้อมกัน ณ ทีน่ ี้ เป็นเครือ่ งแสดงความสามัคคีระหว่างคนไทยผู้ทีอ่ ยู่ใน
เมืองไทย แม้จะถือศาสนาต่าง ๆ กัน ก็มีสมานฉันท์ที่จะรวมกันโดยพร้อมเพรียงได้ นับว่า
เป็นการดีมาก และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยเรานี้มีเสรีภาพในทางความคิดอย่างเต็ม
ที่ เมื่อมีเสรีภาพทางความคิดและทางความนับถืออย่างเต็มที่เช่นนี้ เราจึงจะต้องรักษาไว้ดว้ ย
ความหวงแหนอย่างที่สุด
ศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด
ก็ตาม ย่อมจะมีจุดประสงค์หลายอย่าง
หลายขั้น ขั้นสูง เรียกว่าขั้นปรมัตถ์ หมาย
ถึง หลักของศาสนาที่เป็นปรัชญา และ
โดยมากปรัชญานั้นก็เป็นความคิดความ
เชื่อของบุคคลแต่ละบุคคล ว่าโลกนี้มา
อย่างไรและจะไปอย่างไร จะมีความสุข
สุดยอดอย่างไร แต่ละศาสนามีวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ กัน ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธี
หาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว...”
มีพระราชปฏิสันถารกับพระสันตะปาปาจอนห์ปอลที่ ๒
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

“...ด้วยเจตนาดีของท่านและโดย
กุศลเจตนา ทุกอย่างทีท่ า่ นท�าและปฏิบตั ิ
ทางใจ ขอให้เป็นก�าลังเป็นพรให้ทกุ คนมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง
ส�าเร็จในความคิด ส�าเร็จในการงานที่ตน
ท�า โดยเฉพาะในเรื่องที่จะให้หลักธรรมะ
ที่ดที ่งี ามของแต่ละศาสนา ขอให้ประสบ
ชัยชนะ เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เพื่อที่
จะให้ส่วนรวมคือสังคมของคนไทยและ
ประเทศไทยยั ่ง ยื น มี ค วามก้ า วหน้ า
รุง่ เรืองทั้งทางวัตถุ ทั้งทางจิตใจ ให้ได้ช่อื
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลตามหลักศาสนาพุทธอยู่เป็นนิจ
ว่าประเทศไทยนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่
เป็นที่มีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่รักสงบ
และในเวลาเดียวกันก็หวงแหนความเรียบร้อยความสงบนี้ ขอขอบใจอีกครั้งที่ทกุ คนมาให้พร
ในโอกาสวันเกิด ขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง...”
รวมทัง้ พระราชด�ารัสบางตอนส�าหรับอัญเชิญไปอ่านในพิธเี ปิดการสัมนาผู้น�าศาสนาในโอกาส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ท่ี ๑๐ เมษายน
๒๕๒๕ ความว่า๙
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“...ปัญหายุง่ ยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอย่าง แต่เหตุสา� คัญที่กอ่ ปัญหามาก
คือ ความขาดหรือความบกพร่องในความเป็นระเบียบ และความสะอาดมั่นคงในความ
ประพฤติ และความคิดจิตใจของบุคคล องค์การศาสนาทุกศาสนามีจดุ มุง่ หมาย และภารกิจ
ในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจ ให้บุคคลถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักศาสนาอยู่แล้ว จึงน่าจะท�าหน้าที่แก้ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดีโดยไม่ล�าบาก ในการนี้
ทุกฝ่ายควรจะได้รว่ มมือกันและส่งเสริมกันอย่างจริงจังในการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมส�าคัญที่สดุ
ควรจะได้พยายามปลูกฝังความเชื่อ ความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้น ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายได้เห็นประโยชน์และความดีจากแบบแผนการ
ปฏิบัติ และการอธิบายแนะน�าที่ประกอบด้วยความเมตตาการุณย์ และควรระมัดระวังอย่าง
ที่สุดที่จะไม่ประกาศสั่งสอนโดยวิธีการที่จะก่อให้เกิดความคิดโต้แย้ง หรือต่อต้านขึ้นในตัวผู้
ฟัง เพราะการกระท�า ดังนั้นจะไม่ช่วยให้บังเกิดผลดีได้เลย....”
นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจ�าเริญรอยตามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชใน
การพระราชทานเสรีภาพให้ประชาชนเลือกนับถือศาสนา และทรงเป็นผูต้ ้งั มั่นในพระพุทธศาสนา พร้อม
กับทรงยอมรับศาสนาอื่น ๆ ที่มิใช่ศาสนาพุทธได้อย่างเสมอกัน ดังค�ากล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนาที่วา่ “...พระองค์ทา่ นพระราชทานเกียรติให้เสมอเหมือนกันทุก
ศาสนา ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกจริง ๆ ให้เกียรติศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาทางการของพระองค์ทา่ น
อย่างไร ศาสนาอื่นก็จะได้รับเหมือน ๆ กันหมด...”๑๐ อันแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่กว้าง
ใหญ่ไพศาล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ่สี บื ทอดต่อกันมาตามโบราณขัตติยราชประเพณี และขณะ
เดียวกันก็ทรงมีพระราชจริยวัตรสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของราช
อาณาจักรไทยนับตั้งแต่ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.
๒๔๗๕ มาจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวดที่ว่าด้วย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ซึ่งสืบเนื่องยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ใน
อดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการอุปถัมภ์ค�้าชูศาสนาอื่น ๆ ซึ่ง
ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ฯลฯ อย่างทั่วถึงและเหมาะ
สมบริบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือเป็นจ�านวน
มากรองลงมาจากศาสนาพุทธ โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนคนไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียก
ว่าชาวไทยมุสลิมจะอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากในพืน้ ทีภ่ าคใต้นับตัง้ แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณพืน้ ทีภ่ าคใต้แถบจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะมีชาวไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน พื้นที่ภาคกลางบริเวณปริมณฑลในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ พื้นที่ภาคตะวันออกแถบจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด ตลอดจนพื้นที่บางส่วนในเมือง
หลวงอย่างกรุงเทพมหานครและตามชานเมืองแถบมีนบุรีและหนองจอกก็มีประชาชนชาวไทยมุสลิม
จ�านวนไม่นอ้ ยอาศัยอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงส่งเสริมและให้ความส�าคัญต่อศาสนาอิสลาม
ในกิจการต่าง ๆ มากมายหลายประการมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราช
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กรณียกิจประการส�าคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มกี ารจัดแปลและจัดพิมพ์คมั ภีร์
อัลกุรอานเป็นภาษาไทย กล่าวคือ ในราวก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕ จะเป็นปีใดไม่แน่ชดั ท่านกงสุลแห่งประเทศ
ซาอุดีอาระเบียได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นฉบับภาษา
อังกฤษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรและทรงศึกษาดู ก็มพี ระราชด�าริวา่
ควรจะมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทย เพือ่ ชาวไทยมุสลิมจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และให้ ป รากฏเป็ น สง่ า ราศี แ ก่ ป ระเทศชาติ เ ที ย มทั ด นานาอารยประเทศ ดั ง นั ้น ในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปีเดียวกันนั้นเอง พระองค์จงึ มีกระแสรับสั่งให้นาย
ต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีขณะนั้น (ด�ารงต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๒๔) แปลความหมายของอัลกุรอานจากพระมหาคัมภีรฉ์ บับภาษาอาหรับโดยตรง ซึ่งจุฬาราชมนตรี
ต่วน สุวรรณศาสน์ ก็ได้ถวายงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะเพื่อสนองพระราชด�าริ ท่านได้ใช้เวลาในการ
แปลและเรียบเรียงความหมายภาษาไทยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนจบบริบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๗
รวมระยะเวลา ๑ ปี ๗ เดือน ๘ วัน ซึ่งในระหว่างที่จุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ แปลพระคัมภีร์
ถวาย ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสดงความสนพระ
ราชหฤทัย มีพระราชด�ารัสถามถึงความคืบหน้าและอุปสรรคปัญหาด้วยความที่ทรงเป็นห่วง และยังมี
พระราชประสงค์ที่จะให้พิมพ์เผยแพร่ด้วย โดยมีพระกระแสรับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหาเงินงบ
ประมาณ ซึ่งในการนี้กรมการศาสนาเป็นผู้จัดพิมพ์จนส�าเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ (พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก
ใน พ.ศ. ๒๕๑๑) และได้พระราชทานไปยังมัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สิ่งนี้จงึ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
๑๑
ที่ทรงมีต่อศาสนาอิสลามและถือได้ว่าทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด�าเนินไปในงาน
เมาลิดกลาง (งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นงานที่สา� คัญยิ่งของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก
เป็นงานเฉลิมฉลองคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด โดยในระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๗ ถึง พ.ศ.
๒๕๐๙ เป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่เกียรติคุณ
แก่ ผู ้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด งาน ในงานเมาลิ ด กลางอี ก ด้ ว ย ยิ ่ง ไปกว่ า นั ้น พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้การสนับสนุนแก่ผู้น�าทางศาสนา กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด โต๊ะครู นักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยพระองค์เอง ในโอกาสเสด็จประทับ ณ พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ทุกปี จนต่อมาเมื่อพระองค์มิได้เสด็จฯ เนื่องจากทรงมีพระสุขภาพไม่สมบูรณ์ ก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ หรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ปฎิบัติหน้าที่แทนพระองค์จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีพระราชด�าริให้มีการสนับสนุนการจัด
สร้างมัสยิดประจ�าจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ มัสยิดกลางประจ�าจังหวัดปัตตานี มัสยิดประจ�า
จังหวัดสตูล มัสยิดประจ�าจังหวัดนราธิวาส และมัสยิดประจ�าจังหวัดยะลา ตลอดรวมถึงศูนย์บริหาร
กิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร ทั้งได้พระราชทานทรัพย์อุดหนุนและซ่อมแซมมัสยิดหลาย
แห่งในประเทศไทย เช่น มัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะห์ซาน ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี นอกจาก
นี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้น�าทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
ในต�าแหน่งจุฬาราชมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝา่ ยอิสลาม และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยมีจุฬาราชมนตรี
เป็นประธาน รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต�าแหน่งดาโต๊ะยุตธิ รรมเพื่อบริหาร
งานด้านการศาสนา การพิจารณาปัญหาศาสนา โดยเฉพาะคดีครอบครัวและมรดกในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อันส่งผลให้งานด�าเนินไปอย่างมีระบบ ตลอดจนได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
จุฬาราชมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสส�าคัญและโอกาสต่าง ๆ๑๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทที่สา� คัญแก่พสก
นิกรชาวไทยมุสลิมในหลายโอกาส ซึ่งท�าให้เกิดความปลาบปลื้มปีตไิ ปทั่ว เนื่องจากได้ทรงแสดงให้เห็น
ถึงความสนพระราชหฤทัย และเข้าพระทัยในหลักศาสนาอิสลามตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่าง
แตกฉานลุม่ ลึก ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินในงานเมาลิดส่วนกลาง ปี ฮ.ศ.
๑๓๘๔ ณ ลุมพินีสถาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ความว่า๑๓
“...ท่านนบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เป็นมหาบุรุษคนหนึ่งที่ท�าคุณ
ประโยชน์แก่โลก พระองค์ทา่ นสรรเสริญยกย่องคนฉลาด ความไตร่ตรองรอบคอบ และความ
บริสทุ ธิ์ท้งั ใจและกายว่าเป็นหลักส�าคัญในการด�าเนินชีวติ ฉะนั้น ขอให้ทา่ นทุกคนจงพยายาม
ปฏิบัติตามค�าสั่งของท่าน เพื่อจะได้ประสบความสุขความเจริญ...”
มิเพียงเท่านั้น ยังปรากฏหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงตระหนักดีถึงระเบียบวิถี
ปฏิบตั ใิ นการด�าเนินชีวติ เป็นการเฉพาะของศาสนาอิสลาม ซึ่งพระองค์ทรงเรียนรูแ้ ละท�าความเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างส�าคัญเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
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มีพระราชปฎิสันถารกับโต๊ะอิหม่ามและกรรมการมัสยิด

ให้นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี (ด�ารงต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๕๓) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทเป็นครั้งแรก โดยทีไ่ ม่มผี ใู้ ดกราบบังคมทูลว่าอยูใ่ นช่วงเดือนรอม
ฎอน (เดือนแห่งการถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม) ซึ่งจะรับประทานอาหารได้ในตอนค�่าเมื่อ
พระอาทิตย์ตกดินแล้ว พระองค์ทรงทราบเป็นอย่างดี จึงได้พระราชทานเลีย้ งแก่จฬุ าราชมนตรีและคณะ
ภายหลังการเข้าเฝ้าฯ เมื่อล่วงถึงเวลาที่รบั ประทานอาหารได้ ยังความปลื้มปีตเิ ป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา
ดังค�ากล่าวของท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีที่ว่า
“...หลาย ๆ อย่างเป็นเรื่องน่าประทับใจ อย่างในช่วงถือศีลอด ตอนที่นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
จุฬาราชมนตรีคนก่อนหน้านี้ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นครั้งแรก ซึ่งภายหลังการเข้าเฝ้าฯ
เป็นช่วงเวลาค�า่ พระองค์ทา่ นได้ทรงจัดอาหารไว้ให้เลย จุฬาราชมนตรีสวาสดิ์และมุสลิมท่านอื่น ๆ ทีร่ ว่ ม
คณะไปด้วยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก...”๑๔ ทั้งยังรวมถึงเหตุการณ์ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปยังศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ดังค�ากล่าวของ
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีที่ว่า “...เมื่อครั้งเสด็จฯ
เข้าไปในมัสยิด พระองค์ท่านก็ทรงถอดพระบาทเพือ่ เป็นตัวอย่าง แล้วพระองค์ท่านก็ทรงกระซิบไป
ข้างหลังว่าถอดรองเท้า หลังจากนั้นข้าราชบริพารและข้าราชการที่ตามเสด็จฯ ก็ถอดรองเท้า พระองค์
ท่านทรงศึกษาทุกอย่าง และก่อนที่จะเสด็จฯเข้าไป พระองค์ท่านทรงถามว่าเข้าได้มั้ย เข้าได้แค่ไหน
พระองค์ท่านทรงมีความละเอียดอ่อนจริง ๆ...”๑๕ หรือเมื่อครั้งที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธาน
รัฐสภา (ด�ารงต�าแหน่งประธานรัฐสภาระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๓) ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
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พระบาทเพื่อรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ พระองค์ทา่ นทรง
มีรับสั่งให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ปฏิบัติตนให้ตรงตาม
หลักการศาสนา อันใดที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องปฏิบัติ พระ
ราชจริ ย วั ต รที ่ง ดงามและทรงเป็ น แบบอย่ า งที ่ดี ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวดังตัวอย่างที่ยกมากล่าวเพียงบางส่วนนี้ได้ส่งผลให้ชาวไทย
มุสลิมทั่วประเทศต่างซาบซึ้งและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
เป็นทีป่ ระจักษ์แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์อัคร
ศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์ค้า� จุนศาสนาต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสนา
พุทธ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสนาอิสลาม ทัง้ ในการพระราชทานทรัพย์ส่วน
พระองค์สร้างและบูรณะสถานทีส่ �าคัญของแต่ละศาสนา การพระราชทาน
พระราชด� า รั ส และพระบรมราโชวาทแก่ ผู ้ แ ทนศาสนา และการเสด็ จ
พระราชด� า เนิ น เยี ่ย มเยื อ นศาสนสถานต่ า ง ๆ ตลอดจนการเสด็ จ
พระราชด�าเนินในการร่วมพิธีส�าคัญทางศาสนา เนื่องเพราะพระองค์ทรง
ถือว่าทุกศาสนาต่างมุง่ สอนให้เป็นคนดี และศาสนาก็ถอื เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เสด็จฯ ไปยัง
จิตใจที่ส�าคัญ พระองค์ทรงมุ่งมั่นบ�าเพ็ญพระราชกุศลในการท�านุบ�ารุงใน
บ้านพรุกาบแดง อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทุกศาสนาทีอ่ ยูบ่ นผืนแผ่นดินไทยได้อย่างดีย่งิ ปราศจากอคติ และถึงพร้อม
ด้ ว ยความเสมอกั น พระบารมี แ ละบรมราชู ป ถั ม ภ์ ที ่พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ศาสนาต่าง ๆ ท�าให้ประชาชนทุกชาติทุกภาษาและทุกศาสนาต่างอาศัย
อยู่ร่วมกันในประเทศไทยอย่างสงบสุขราบรื่น โดยไม่ปรากฏความขัดแย้งกันแต่อย่างใด พระองค์ทรง
ได้รับการเคารพเทิดทูนและแซ่ซ้องสรรเสริญไปทั่วหล้า สมควรยิ่งแล้วที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จะด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ นให้มใี จโอบอ้อม ตระหนักรู้ และยอมรับ
ในความแตกต่างของแต่ละศาสนิก ทั้งนี้เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในท่ามกลางความหลาก
หลายทางศาสนาของสังคมไทย อันจะน�าซึ่งความสมัครสมานสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ
ประชาชนในประเทศสืบไป

ทรงเป็นธรรมราชาผู้ปกครอง
อาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติ
และศาสนา

พระมหากษัตริยไ์ ทยนับแต่อดีตกาล
ในสมั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา และสมั ย
รัตนโกสินทร์ มีพระราชภารกิจส�าคัญใน
การปกป้องคุม้ ครองบ้านเมืองและอาณา
ประชาราษฏร์ให้มัน่ คงปลอดภัย อยู่เย็น
เป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้พระองค์
ทรงยึดคติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นหลักใน
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เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรในอ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การบริหารปกครองแผ่นดิน นอกเหนือไปจากการตรากฎหมายบังคับใช้ คติธรรมที่ว่านี้ส่วนหนึ่งมีต้น
รากมาจากคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์๑๖ ซึ่งถือเป็นธรรมนูญในการปกครองที่พระมหากษัตริยท์ รงใช้มาโดย
ตลอด และส่วนหนึ่งมาจากครรลองการปกครองที่มรี ะบุในคัมภีรพ์ ุทธศาสนา รวมถึงคัมภีรท์ ่แี ต่งขึ้นใน
แผ่นดินสยามประเทศแต่โบราณ อาทิ ไตรภูมิกถาที่รู้จักกันในชื่อว่า ไตรภูมิพระร่วง๑๗ ทั้งนี้หลักธรรม
ค�าสอนส�าคัญตามมีปรากฏในคัมภีรพ์ ุทธศาสนาที่พระมหากษัตริยแ์ ต่โบราณกาลทรงยึดเป็นหลักการ
ส�าคัญในการปกครอง คือ หลักทศพิธราชธรรม เบญจศีล อุโบสถศีล และหลักแห่งความยุติธรรม๑๘
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคติธรรมหลักในเรือ่ งทศพิธราชธรรม ถือเป็นธรรมของพระราชาหรือคุณธรรมของ
ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ถูกให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ หลักทศพิธราชธรรม ตามกล่าวมี ๑๐ ประการ
ดังนี๑๙
้
๑) ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์ส่งิ ของ บ�ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือราษฎร และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
๒) ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ ส�ารวมกายและวาจา ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณให้
ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มิให้เป็นข้อที่ใครจะดูแคลน
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๓) ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขส�าราญ
ตลอดจนชีวติ ของตนเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน และความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๔) อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
๕) มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่ง
หยาบคาย กระด้างถือองค์ มีความสง่าเกิดแต่ทว่ งทีกริ ยิ าสุภาพ
นุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดีแต่มิขาดย�าเกรง
๖) ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้
เข้ ามาครอบง� า ย�่ า ยีจิตใจ ระงับ ยับ ยั ง้ ข่ ม ใจได้ ไม่ ย อมให้
หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส�าราญและความปรนเปรอ มี
ความเป็นอยู่สม�่าเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ�าเพ็ญ
เพียรท�ากิจให้สมบูรณ์
๗) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกราด ลุอา� นาจความ
โกรธจนเป็นเหตุให้วนิ จิ ฉัยความกระท�าการต่าง ๆ ผิดพลาดเสีย
ธรรม มีเมตตาประจ�าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความ
และกระท�าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเอง
๘) อวิหิงสา (ความเบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น
เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริง
อ�านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษทางอาญา
แก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙) ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องานที่ตรากตร�า ถึง
จะล�าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ทอ้ ถอย ถึงจะถูกยั่ว
ถูกหยันด้วยค�าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก�าลังใจไม่
ยอมละทิ้งกรณีที่บ�าเพ็ญโดยชอบธรรม

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมราษฏรในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก
(ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘)
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๑๐) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) คือ วางองค์เป็นหลัก
หนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มคี วามเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค�า
ที่ดรี า้ ย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วน
ยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป
ด้วยเหตุที่พระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคสมัยทรงยึดหลัก
ทศพิธราชธรรมตามกล่าวเป็นแนวทางในการปกครองแผ่นดิน
มาแต่สมัยสุโขทัย จึงปรากฏสมัญญานามที่ใช้เรียกว่าพระมหา

กษัตริยส์ บื มาว่า “ธรรมราชา” อันหมายความถึง พระมหากษัตริยท์ รงเป็นผูร้ กั ษาธรรมและปฏิบตั ธิ รรม
และด้วยหลักของธรรมนี้๒๐ ท�าให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในประเทศ กล่าวคือ ในการใช้พระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์จะทรงใช้ภายใต้หลักธรรมที่มีระบุไว้ทั้ง ๑๐ ประการ อาจจะกล่าวได้ว่าพระมหา
กษัตริย์ทรงต้องใช้หลักธรรมเป็นแบบแผนในการปกครอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พระราชด�าริและ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์จะอยู่ในกรอบแห่งหลักธรรมนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
พระองค์อาจไม่จา� เป็นต้องทรงท�าเช่นนั้นเลย เนือ่ งจากพระองค์ทรงมีสถานะเป็นเจ้าชีวติ และเป็นผูท้ รง
ไว้ซึ่งพระราชอ�านาจสูงสุดเหนือผู้ใดทั้งปวงในแผ่นดิน
อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์จะทรงปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมเสีย
ทั้งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่า ในทางปฏิบัติแล้วพระมหา
กษัตริย์ไทยในฐานะพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองมิได้
ทรงเป็น “ธรรมราชา” ในอุดมคติได้ทั้งหมด๒๑ เนื่องจาก
หลักธรรมตามกล่าวถือเป็นหลักอุดมคติท่ตี กี รอบให้พระ
มหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งความถูก
ต้อง (The righteous one) ซึ่งถือเป็นสถานะสูงสุดของ
การเป็นพระมหากษัตริย์ในความหมายของพุทธศาสนา
ด้วยเป็นพื้นฐานแห่งคุณสมบัตขิ องผูจ้ ะก้าวขึ้นเป็นราชา
เหนือราชาทั้งหลายในสากลจักรวาลหรือเป็นพระเจ้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗
เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จักรพรรดิราชนั่นเอง หากแต่ก็มีพระเจ้าแผ่นดินของ
จังหวัดสกลนคร
ไทยหลายพระองค์ท่ที รงแสดงพระวิรยิ ะอุตสาหะในอันที่
จะธ�ารงไว้ซึ่งสถานะความเป็น “ธรรมราชา” ได้อย่าง
สมบูรณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงถือเป็นแบบอย่างของ
“ธรรมราชา” อันประเสริฐพระองค์หนึ่ง๒๒ดังปรากฏนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบพระ
ราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยในล�าดับรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ใน พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นต้น
มากระทั่งถึงปัจจุบันกาล ทรงปกครองบ้านเมืองในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงงาน
อย่างหนักเพื่ออ�านวยประโยชน์สขุ แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิทรงย่อท้อและมิทรงเห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย
แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ นับเป็นครัง้ แรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคพื้นที่ต่าง ๆ
ทั ่ว ราชอาณาจั ก ร โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง ในท้ อ งถิ ่น ทุ ร กั น ดารที ่ห ่ า งไกลความเจริ ญ โดยเริ ่ม เสด็ จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๘ เป็นปฐม๒๓ หลังจากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๐๑ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร
ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในแต่ละจังหวัด
ในพืน้ ที่ภาคใต้ตามล�าดับ ทั้งนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้บังเกิด
ความสุขและความเจริญต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ และศาสนาใน
ตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี จะขอกล่าวโดยสรุปพอสังเขปดังต่อไปนี๒๔
้
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วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ภายหลังการเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยใน พ.ศ.๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงน�า
ยารักษาวัณโรคขนานใหม่มาพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข และได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เพื่อสร้าง “อาคารมหิดลวงศานุสรณ์” บริเวณสถานเสาวภา ส�าหรับใช้ในการผลิตวัคซีน
บีซีจี ซึ่งเป็นยาฉีดให้แก่เด็กเพื่อป้องกันวัณโรค และต่อมายานี้ก็ใช้ป้องกันโรคเรื้อนได้อีกด้วย พระราช
กรณียกิจด้านการแพทย์ถือเป็นพระราชด�าริในแรกเริ่มที่ทรงห่วงใยและให้ความส�าคัญ เนื่องจาก
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่ประชาชนมีสุขอนามัยดีจะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ
พ.ศ.๒๔๙๕ พระองค์ทรงตั้งกองทุนโปลิโอสงเคราะห์เพื่อบ�าบัดรักษาผูป้ ว่ ยและศึกษาวิจยั โรค และ
อีก ๒ ปีถดั มา ใน พ.ศ.๒๔๙๗ พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ วัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์
และยานพาหนะให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาประชาชนในท้องถิน่
ที่หา่ งไกล โดยเริ่มแรกที่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ช่ือ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พระราชทาน” และใน พ.ศ.๒๔๙๘ พระองค์ได้พระราชทานเรือยนต์ส�าหรับเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ทางน�้าให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยพระราชทานนามเรือว่า “เวชพาหน์” เพื่อ
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ให้ราษฎรที่อาศัยอยูร่ มิ น�้าได้รบั การดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และในปีเดียวกันนี้เอง พระองค์
ทรงสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงในต่าง
ประเทศ เพื่อน�าวิชาความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่ และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเทศ
ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พระราชทานหน่วยที่ ๒ ที่จังหวัดขอนแก่น เพือ่ เป็นศูนย์กลางการรักษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และหน่วยที่ ๓ ที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาในภาคใต้

พ.ศ. ๒๔๙๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรแพทย์ที่ก�ำลังตรวจสุขภำพเด็กในท้องที่ทุรกันดำร

ทั้งนี้ภายหลังการก่อสร้างสถาบัน “ราชประชาสมาสัย” เพือ่ เป็นสถานฝึกอบรมและค้นคว้าเกี่ยว
กับโรคเรื้อน ใน พ.ศ.๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินที่เหลือเป็นทุนก่อตั้ง
“มูลนิธิราชประชาสมาสัย” เพื่อช่วยเหลือกิจการด้านค้นคว้าป้องกันรักษาและสงเคราะห์ผปู้ ว่ ยโรคเรื้อน
และใน พ.ศ.๒๕๑๓ พระองค์ยังทรงจัดตั้งหน่วยทันตแพทย์พระราชทาน เพือ่ ไปรักษาชาวบ้านทีอ่ ยูห่ า่ ง
ไกล โดยจะพระราชทานค่าใช้จา่ ยทีจ่ า� เป็นให้ด้วย
ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก
พระราชกรณียกิจประการส�าคัญ คือ การเสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก
แก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๔๙๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๓ และต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๕ ทรงตั้งกองทุนภูมิพลเพื่อพระราชทานทุนให้แก่ นิสิต นักศึกษา
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทรัพย์ และใน พ.ศ.๒๔๙๙ พระองค์ทรงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
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วันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ.๒๕๐๓ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอำคำรสถำบันรำชประชำสมำสัย ในบริเวณสถำนพยำบำลพระประแดง

ในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ทุรกันดาร โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต�ารวจตระเวนชายแดนในการจัดตั้ง
โรงเรียนส�าหรับเยาวชนในท้องที่ห่างไกลโรงเรียนแห่งแรก คือ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่
๑ บ้านดอนมหาวัน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ เ กิ ด เหตุ ว าตภั ย ครั ้ง ร้ า ยแรงที ่แ หลมตะลุ ม พุก อ� า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวทิ ยุ อ.ส. ประกาศชักชวน
ให้ประชาชนบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งท�าให้มีประชาชนร่วมกันบริจาคเงินและ
สิ่งของเป็นจ�านวนมาก และต่อมาพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ให้สร้างโรงเรียนประชาบาลที่ประสบ
เหตุวาตภัยพัดพัง รวม ๑๒ โรงเรียนในพืน้ ที่ ๖ จังหวัดภาคใต้ โดยพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๑ ถึง ๑๒ ตามล�าดับ” และได้พระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้แก่ผปู้ ระสบ
ภัยอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา
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ในปีต่อมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มด�าเนินงาน “มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยใช้เงินที่เหลือจากการบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แหลม
ตะลุมพุก ๓ ล้านบาท เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รบั ความทุกข์ยากและ
เดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษา อุปกรณ์
การศึกษา และโรงเรียน ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงเรียนส�าหรับบุตรผู้
ป่วยโรคเรื้อนที่เลี้ยงแยกกับบิดามารดาแต่แรกเกิดและไม่มเี ชื้อโรคเรื้อน โดยพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียน
ราชประชาสมาสัย” อีกด้วย
ใน พ.ศ.๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง ซึง่ เป็นทุนทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงริเริ่มพระราชทานให้แก่นกั เรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๐ และพระราชทานสืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ.๒๔๗๖ แล้วจึงยุติไป และต่อมาในพ.ศ.
๒๕๑๙ พระองค์ทรงริเริม่ โรงเรียนพระดาบสเพื่อให้การศึกษาแก่บคุ คลทั่วไปและผูท้ ่ขี าดแคลนทุนทรัพย์
นอกจากนี้ ใน พ.ศ.๒๕๑๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติการ
อยู่ ณ ภูพานน้อย อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม และมีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารในกองทัพภาค
ที่ ๒ ได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา โดยที่พระองค์ทรงสนับสนุนวัสดุการก่อสร้าง
บางส่วน ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงเรียนร่มเกล้า นั่นเอง ทั้งนี้โรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกเกิดขึ้นที่บ้าน
หนองแคน ต�าบลดงหลวง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ท่อี นั ตราย เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของ
ผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วน
พระองค์ก่อสร้างอาคารโรงเรียนถาวรหลังแรก และต่อมาใน พ.ศ.๒๕๑๘ พระองค์ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ
สายใจไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติทุกคน อันเป็นผลจากการสู้รบกับกลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองที่แตกต่าง
ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่ก�านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ จ�านวน ๖๐,๐๐๐ ตัว เพือ่ น�าไปแจกจ่ายเป็นพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ราษฎร
ทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้กรมประมงใช้บ่อบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่เพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ปลาพืน้ เมืองและพันธุ์ปลาต่างประเทศไว้ส�าหรับพระราชทานแก่ประชาชนเพือ่ น�าไปเลี้ยง
เพื่อจะได้มีไว้บริโภคอย่างกว้างขวาง ด้วยมีคุณค่าทางโปรตีนสูง และต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ขึ้นในสวนจิตรลดา เพื่อจะได้ทรงศึกษาหาข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนพระราชทานพระราชด�าริแก่เกษตรกร โดยทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต และทรงปลูกต้น
ยางนาในบริเวณสวนจิตรลดา และในปีตอ่ มา พระองค์ทรงจัดตั้งโรงโคนมสวนจิตรลดา เพื่อสาธิตกิจการ
เลี้ยงโคนม แปลงหญ้า ตลอดจนการรีดโคนมและบรรจุนมออกจ�าหน่าย และใน พ.ศ.๒๕๑๔ ทรงเริ่ม
กิจการโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนือ่ งเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะ
ความเป็นอยู่ของชาวนา จนมาใน พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริให้จัดตั้ง
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นแห่งแรก ซึ่งตั้งอยูใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทรา
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วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้ำแห่งแรก

กระทั่งใน พ.ศ.๒๕๓๑ ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนให้มคี วามร่มเย็นเป็นสุขและอยูด่ กี นิ ดี อันจะน�าไปสูค่ วามมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่ง
การพัฒนา และใน พ.ศ.๒๕๓๓ ได้เสด็จพระราชด�าเนินและทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงงานสกัด
และแปรรูปน�้ามันปาล์มขนาดเล็ก ถัดมาใน พ.ศ.๒๕๓๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบ้านเจาะ
ใบ ต�าบลแป้น อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังพระราชทาน
พระราชด�าริให้จัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี เพื่อทดลองและสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่ตามทฤษฎีแนวใหม่ (ประกอบด้วย ๓ ขั้น คือ ขั้น
ที่ ๑ ผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน ขั้นที่ ๒ รวมกลุ่มเพื่อการผลิตการตลาด และขั้นที่ ๓ ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการท�าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต)
นอกจากนีใ้ น พ.ศ.๒๕๔๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชด�ารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักในการด�ารงชีพ
ด้านการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาสภาพดิน น�้า และป่าไม้
ใน พ.ศ.๒๔๙๘ เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ทรงมีพระราชด�าริส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องฝนเทียมและเรื่อง
ฝายชะลอความชุม่ ชื้น จนมาใน พ.ศ.๒๕๐๖ ได้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริดา้ นการพัฒนา
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แหล่ ง น� ้า เป็ น แห่ ง แรก โดยพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์สร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่า อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในปีต่อมา
พระองค์ ท รงริ เ ริ ่ม โครงการพัฒ นาที ่ดิ น
ตามพระราชประสงค์หุบกระพง อ�าเภอชะอ�า
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี เ พื่ อ จั ด ห า ที่ ท� า กิ น
ช่วยเหลือราษฎรชาวสวนผักที่ประสบความ
เดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของ
ตนเองและผลผลิตไม่ได้ราคา ถือเป็นโครงการ
แรกตามพระราชประสงค์ในการพัฒนาชนบท
และใน พ.ศ.๒๕๐๘ พระองค์ทรงเริ่มด�าเนินการ
โครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่
ต� า บลเขาเต่ า อ� า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยทรงทดลองเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างของการ
พัฒนาพื้นที่แห้งแล้งแก่ประชาชนในท้องที่และ
พืน้ ทีอ่ ืน่ ๆ ทีม่ ีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียง
และใน พ.ศ. ๒๕๑๑ มีพระราชกระแสให้จงั หวัด
เพชรบุ รี จั ด หาที ่ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า เนื ้อ ที ่
๒,๕๘๐ ไร่ ให้กลุ่มชาวไร่จากนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรบุรีเข้าประกอบอาชีพ ในปีต่อมา
พระองค์ได้ทรงก่อตัง้ โครงการหลวงเพือ่ แก้
ปัญหาปลูกฝิน่ และการท�าไร่เลื่อนลอยของชาว
เขา โดยทรงส่งเสริมการปลูกผักและไม้ดอก
เมืองหนาวแทน เพื่อให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีและถาวร

หนังสือพิมพ์บ้ำนเมืองฉบับวันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๑๘

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์ให้ดา� เนินโครงการจัดพัฒนาที่ดนิ
ใหม่ จ�านวน ๖๕,๐๐๐ ไร่ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ท�ากินและอยู่อาศัยตลอดไป ทั้งยังได้พระราชทาน
ค�าแนะน�าให้สร้างอ่างเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมเมื่อฝนทิ้งช่วงด้วย
ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�าริให้ก่อสร้างโครงการ
ฝายทดน�้าบ้านหนองหอย อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ และใน พ.ศ.๒๕๑๘ ได้พระราชทานพระราชด�าริ
ให้ ก ่ อ สร้ า งแหล่ ง น� ้า ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น อ่ า งเก็ บ น� ้า ขนาดต่ า ง ๆ เพือ่ จั ด หาน� ้า
ช่วยเหลือราษฎรตามหมู่บ้านในพืน้ ที่ยากจนและแห้งแล้ง และในปีเดียวกัน ได้พระราชทานที่ดินของ
ส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยใ์ ห้แก่สา� นักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อให้ชาวนามีท่ที า� กินจ�านวน
๕๑,๙๖๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา และใน พ.ศ. ๒๕๑๙ พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
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จ�านวนหนึ่ง ด�าเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน�้าเข็ก (เขาค้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดเลย (เขาค้ออยู่ในเขตรอยต่อ ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย จัดเป็นพื้นที่ป่าเขาที่
เป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง) เพือ่ จัดสรรที่ดินท�ากินและบริการ
ด้านสาธารณูปโภคแก่ราษฎรและทหารผ่านศึกในลักษณะหมูบ่ า้ นอาสาสมัครป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นการ
พัฒนาชุมชนในอีกทางหนึ่ง
ใน พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�าริให้พัฒนาพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมภาย
ใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้นที่อา่ งเก็บน�้าท่ากะบาก
อ�าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในปลาย พ.ศ.๒๕๔๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอด
พระเนตรพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทั่งใน พ.ศ.๒๕๒๓ ทรงห่วงใยทุกข์เข็ญของราษฎรทีป่ ระสบความเดือดร้อนจากน�า้ ท่วมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมีพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหา และใน พ.ศ.๒๕๒๕ พระองค์ได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริในการก่อตั้งศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่พรุที่มีสภาพดินเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถปลูกพืชได้

พ.ศ. ๒๕๑๗ พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ก่อสร้ำงโครงกำรฝำยทดน�้ำบ้ำนหนองหอย อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ใน พ.ศ.๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ประตู
ระบายน�้าบางนราตอนบน โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนรา อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และในปี
เดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ดอยตุง ซึ่งเป็น
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โครงการฟืน้ ฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของราษฎรบนที่สงู จังหวัดเชียงราย จนมาในช่วงปลาย
พ.ศ.๒๕๓๑ ได้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยใหญ่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระองค์ได้
พระราชทานพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหา จนน�าไปสู่โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ จังหวัดสงขลา และใน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาน�้าเสียหนองสนม จังหวัดสกลนคร และใน พ.ศ.
๒๕๓๔ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการพัฒนาลุม่ น�้าดอยโตน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอด
พระเนตรและติดตามความก้าวหน้า ในขณะเดียวกัน พระองค์ได้ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินด้วย
หญ้าแฝก โดยทรงทดลองปลูกหญ้าแฝก และให้ทุกโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ท�าเป็นตัวอย่าง
ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรและทรงซักถามข้อมูลจากราษฎร
ในพื้นที่เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาลุม่ น�้าก�า่ จังหวัดสกลนคร และใน พ.ศ.๒๕๓๘ มีพระราชด�าริเกี่ยวกับ
โครงการแก้มลิงเพือ่ น�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาน�า้ ท่วมในพืน้ ที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา และใน พ.ศ.๒๕๔๑
พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพืน้ ที่หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ

วันที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๔๒ เสด็จฯ ไปทรงเปิดเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดชุมพร และในปีตอ่ มา คือ พ.ศ.๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (เป็นเขื่อน
ที ่จ ะช่ ว ยบรรเทาอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง ) และใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ เ สด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปทรงวาง
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ศิลาฤกษ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (เป็นเขื่อนที่จะช่วยให้มีน�้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง
และในฤดูน�้าหลากหากเกิดอุทกภัยก็จะสามารถกักเก็บน�้าได้) จนมาในปลาย พ.ศ.๒๕๔๕ พระองค์มี
พระราชด�าริให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�าเนินการก่อสร้างเขือ่ นแควน้อยอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดพิษณุโลก และในปีตอ่ มา ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หาทางขยายปริมาณกักเก็บน�้าของอ่าง
เก็บน�้ายางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระต�าหนักประทับแปร
พระราชฐานในภาคพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ อันได้แก่ พระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้น พ.ศ.๒๕๐๔ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส
สร้างขึ้น พ.ศ.๒๕๑๖ และพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
สกลนคร สร้างขึ้น พ.ศ.๒๕๑๘ ทั้งนี้เพือ่ จะได้เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานเยี่ยมเยียนและ
พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในภาคพืน้ ที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง สม�่าเสมอ และใกล้ชิด
เนื่องจากจะทรงสามารถประทับพักแรมเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นระยะเวลานาน
กล่าวได้ว่านับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง พ.ศ.๒๕๒๙ ได้ปรากฏโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในการพัฒนาความเจริญด้านต่าง ๆ ให้กบั ราษฎรเป็นจ�านวนมากทัง้ ในพื้นทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรและศึกษาติดตามด้วย
พระองค์เองเป็นประจ�าอย่างใกล้ชิด พระองค์ได้ทรงงานด้านต่าง ๆ บนหลักการส�าคัญที่ว่า “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” มาโดยตลอด ดังค�ากล่าวของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนาที่ว่า “...ค�ำว่ำ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ พระองค์จะทรงใช้กับคนทุกกลุ่ม ทุกภูมิภำค และสิ่งที่
พระองค์ทำ่ นทรงเน้นย�้ำมำก คือ ต้องอยูบ่ นฐำนของควำมเข้ำใจ “ภูมสิ งั คม” ซึ่งประกอบด้วย ๒ ค�ำ คือ
“ภูมิประเทศ” ซึ่งต้องดูว่ำมีลักษณะอย่ำงไร พื้นที่บนภูเขำก็ต้องพัฒนำแบบหนึ่ง พื้นที่ในหุบเขำ ก็ต้อง
พัฒนำอีกแบบหนึ่ง ภำคอีสำนเป็นพืน้ ที่รำบสูงก็ต้องพัฒนำอีกแบบหนึ่ง ในภำคกลำงลุ่มแม่น�้ำ
เจ้ำพระยำ ซึ่งเป็นทีล่ มุ่ และมีน้ำ� ท่วมตลอดก็ตอ้ งไปอีกแบบหนึ่ง ในภำคใต้มปี ญ
ั หำเรื่องของสภำพดิน
ก็ต้องพัฒนำอีกแบบหนึ่ง เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่ำ “ภูมิประเทศ” คือ “ดิน น�้ำ ลม ไฟ” ซึ่งไม่เหมือน
กันเลยในแต่ละภำค และอีกสิ่งที่พระองค์ทำ่ นทรงเน้น คือ เรื่องของ “สังคม” ซึง่ ก็คอื “มนุษย์” พระองค์
ท่ำนทรงห่วงใยมำก ประชำชนทำงภำคเหนือก็ต้องพัฒนำให้สอดคล้องกับรูปแบบหนึ่ง กำรพัฒนำที่
ใช้ได้กบั ภำคใต้เมื่อไปภำคเหนืออำจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ค่ำนิยมของเขำก็ได้
ประชำชนทำงอีสำนก็เป็นอีกแบบหนึ่งจะให้เหมือนกับภำคกลำงได้อย่ำงไร ดังนั้น วิถชี วี ติ ของคนแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละเผ่ำพันธุ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ท�ำให้คนเหล่ำนั้นแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ซึ่งต้องใส่ใจใน
สิ่งเหล่ำนี้ นี่กค็ อื ค�ำว่ำ “ภูมสิ งั คม” .... และสิ่งที่พระองค์ทำ่ นทรงท�ำอยูเ่ สมอ คือ จะทรงถำมประชำชน
ก่อนว่ำต้องกำรหรือไม่ ซึง่ ถือเป็นต้นต�ำรับของกระบวนกำรประชำพิจำรณ์หรือกำรเปิดรับฟังจำก
ประชำชน (public hearing) ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่ำให้ประชำชนเข้ำไปในห้องประชุม แล้วเสนออะไรมำ
จำกไหนไม่ทรำบให้ไปลองปฏิบตั ิ ซึง่ ไม่ใช่เช่นนัน้ แต่ตอ้ งให้ประชำชนเข้ำมำมีสว่ นร่วมตัง้ แต่แรก...”๒๕
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อย่างไรก็ดี แม้วา่ ในระยะหลังนับจาก พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา พระองค์จะมิได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในภาคพื้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศมากนัก แต่กย็ งั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ตรวจประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ และที่ส�าคัญยังทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรใน
เรื่องต่าง ๆ โดยทรงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและน�า
ความกราบบังคมทูล ซึ่งในบางครั้งก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเพิม่ เติมในบางเรื่อง เพราะมีพระราช
ประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับการบ�าบัดทุกข์และได้รับประโยชน์สุขอย่างแท้จริง
ท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงปฏิบตั เิ พื่อน�ามาซึง่
ประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตามกล่าวนั้น มีพระราชกรณียกิจหลากหลายประการที่
ทรงปฏิบัติเพือ่ บ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้กับชาวไทยมุสลิม ดังเช่นใน พ.ศ.๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ และเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในหมูบ่ า้ นชาวไทยมุสลิม ณ โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งราษฎร
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมทีม่ ฐี านะยากจน พระองค์ทรงส่งเสริมอาชีพทีม่ ใี นจังหวัดนัน้ และทีส่ �าคัญ
ให้ เ หมาะสมตามหลั ก ศาสนาและสภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ โดยชาวไทยมุ ส ลิ ม ต่ า งได้ รั บ
พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ โดยทั ว่ ถึ ง ที ท่ รงช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นในด้ า นการหาเลี ย้ งชี พ ทั ง้ ยั ง
พระราชทานโครงการตามพระราชด�าริ โครงการส่งเสริมอาชีพ ทรงหาวิธีช่วยแก้ปัญหา แนะน�า และ
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดรวมถึงทรงสนับสนุนให้มโี ครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการเกษตร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทกุ ภาคพื้นที่ โดยโครงการศูนย์การศึกษาฯ ที่ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ได้รบั
ประโยชน์ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
ท�าให้มีแหล่งอาชีพและได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตามล�าดับ จนท�าให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามารถยก
ระดับฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มัน่ คงยิง่ ขึน้ ได้ นอกจากนี้ ในด้านการสังคมสงเคราะห์ ยัง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด�าเนินไปในงานสังคมของชาวไทยมุสลิม เช่น
การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานการกุศลของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย และทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�าพร้าสตรีไทยมุสลิมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม
ราษฎรในภาคพื้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศ โดยในระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส๒๖ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้แถบจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู หากทว่าสิ่งเหล่านี้มิได้เป็นอุปสรรคส�าหรับพระองค์แต่อย่างใด ตรงกันข้าม
ทรงปฏิบัติต่อผู้คนในพืน้ ที่ภาคใต้ตอนล่างเสมอเหมือนกับพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคพื้นที่โดย
ปราศจากความแตกต่าง ด้วยทรงตระหนักว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในราชอาณาจักร จะมีเชื้อ
ชาติใดและจะนับถือศาสนาใด ก็ล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ที่ทรงต้องห่วงใยดูแลโดยทั่วถึงกัน
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วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๑ เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดเพชรบุรี

ดังค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่
ว่า “...ถ้ำทุกคนจ�ำได้ดี ก็ตอน พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นต้นมำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชด�ำเนินเยี่ยมรำษฎร ตอนนั้นทรงขึ้นครองรำชย์และเสด็จ
พระรำชด�ำเนินออกไปทรงเยี่ยมด้วยกันทัง้ สองพระองค์ ทั้งภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคใต้ และภำคอีสำน
แล้วก็เสด็จพระรำชด�ำเนินไปประทับแรมตำมเรือนรับรองของจังหวัด ศำลำกลำงจังหวัด และที่เรียกกัน
ว่ำจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ไปทุกภำคเลยนะคะ แล้วก็เวลำเสด็จพระรำชด�ำเนินไป รถพระที่นั่งก็ค่อน
ข้ำงโบรำณ ...เวลำเสด็จฯ ไป ประชำชนมำเฝ้ำฯ เป็นจ�ำนวนมำก ..เหมือนทรงมำท�ำควำมรู้จักคนของ
พระองค์ บำงครัง้ รถพระที่น่งั ไปเสียกลำงทำงก็มี แล้วก็ฝนุ่ ตลบ เพรำะถนนหนทำงยังไม่ดี ส่วนทำงภำค
ใต้ก็จะเห็นชำวไทยมุสลิมมำเฝ้ำรับเสด็จฯ ซึ่งพระองค์ท่ำนก็จะมีพระรำชปฏิสันถำรทั่วถึงกันหมด
ใครมีอะไรก็ออกมำถวำย อิหม่ำมก็ออกมำถวำยพระพรที่องค์พระประมุขเสด็จพระรำชด�ำเนินมำ
...เท่ำที่เห็นจำกกำรตำมเสด็จฯ มำนะคะ ไม่ว่ำภำคไหน พระองค์ท่ำนทรงถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ไม่
ได้แยกว่ำคนนีพ้ ทุ ธหรือมุสลิม ไม่ใช่คนไทยหรืออะไรก็ตำม และไม่ว่ำจะเป็นภำคไหน ๆ พระรำช
กรณียกิจที่ทรงมีต่อประชำชนจะเหมือนกันหมด...”๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในอันที่จะบรรเทาความ
ทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระต�าหนักทักษิณราช
นิเวศน์ข้นึ ที่จงั หวัดนราธิวาส ใน พ.ศ.๒๕๑๖ เพื่อจะได้เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานเยี่ยมเยียน
และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูทอ่ี าศัย
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อยู่อย่างหนาแน่นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างล�าบาก
ได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด เนื่องจากจะทรงสามารถประทับ
พักแรมเพือ่ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นระยะเวลา
นาน ทั้งยังทรงริเริ่มและด�าเนินโครงการพระราชด�าริและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายโครงการในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอด
พระเนตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชดิ มาโดยตลอด เช่น โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จังหวัด
นราธิวาส โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ ถึง พ.ศ.
๒๕๓๖ โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ�าเภอสุคริ นิ
และอ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึง่ พระองค์พร้อมด้วย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถได้ เ สด็ จ
พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรและติดตามการด�าเนินงาน
และเยี่ยมเยียนสมาชิกในโครงการ นับตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๑๘
เป็นต้นมา และต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงก่อตั้งศูนย์ศึกษาพิกุล
ทองอั น เนื อ่ งมาจากพระราชด� า ริ อ� า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นราธิวาส ใน พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพระ
ราชด�าริต่าง ๆ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการพัฒนาพื้นที่
บ้านโคกอิฐ-โคกใน โครงการพัฒนาพืน้ ที่บ้านพรุแฆแฆ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จฯ เยี่ยมรำษฏรในพื้นที่ภำคใต้
เป็นต้น อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทรงห่วงใยเรื่อง
การศึกษาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่หา่ งไกลความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่มฐี านะยากจนและมีการศึกษาภาค
สามัญอย่างสูงเพียงชั้นประถมศึกษา จากนั้นก็เข้าเรียนในภาคศาสนา เนื่องจากผูป้ กครองเกรงว่าบุตร
หลานของตนจะไม่มีความรู้ทางศาสนา ซึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ด้วยเหตุนี้ชาวไทยมุสลิม
ในพื้นทีส่ ว่ นใหญ่จงึ ถนัดแต่ภาษาท้องถิ่นไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการติดต่อ
สื่อสารกับทางราชการได้ ดังนั้น จึงมีพระราชกระแสให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางส่งเสริมและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึน้ ด้วยการส่งครูเข้าไปสอนในภาคสามัญ ทัง้ ยังจัดศึกษา
ดูงานด้านการศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งท�าให้โรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ เริ่มมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มกี ารบริหารการเรียนการสอนดีเด่นเพื่อเข้า
รับพระราชทานรางวัลเป็นประจ�าทุกปีนบั ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นมา จึงนับเป็นพระราชกรณียกิจใน
การพัฒนาเยาวชนชาวไทยมุสลิมที่มีความส�าคัญยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนปอเนาะในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการศึกษาทั้งภาคสามัญและภาคศาสนาควบคู่กันไปจน
สามารถเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ ท�าให้เป็นการยกระดับการศึกษา จนเกิด
ความเท่าเทียมทางการศึกษามากขึ้น อันถือเป็นความสัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์๒๘
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเรียนรูแ้ ละทรงท�าความเข้าใจวิถชี วี ติ ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากค�าบอกเล่าของ นายวาเด็ง
ปูเต๊ะ หรือลุงวาเด็ง วัย ๙๕ ปี ผูซ้ ่งึ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
(คนส่วนใหญ่เรียกลุงวาเด็งว่า ‘พระสหายแห่งสายบุรี’ จังหวัดปัตตานี) ผ่านล่ามภาษามลายูที่ว่า
“...ตอนนั้นเป๊าะทราบแล้วว่าเป็นในหลวง แต่จะเข้าไปใกล้ ๆ ก็ไม่กล้า เพราะว่านุ่งโสร่งตัวเดียว ไม่ได้
สวมเสื้อ พอเข้าไปใกล้ ๆ ในหลวงก็บอกว่าจะมาขุดคลองชลประทานให้ พอได้ยนิ อย่างนั้น เป๊าะก็ดใี จ
มาก คุยกันเยอะ ท่านถามว่า ถ้าขุดคลองสายทุง่ เค็จนี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน เป๊าะบอกท่านว่าคลอง
เส้นนี้มีที่ดินติดเขตต�าบลแป้น ทางเหนือขึ้นไปสุดที่อ�าเภอศรีสาคร ในหลวงถามต่อว่าถ้าไปออกทะเล
จะมีก่เี กาะ เป๊าะก็ตอบท่านไปว่ามี ๔ เกาะ ท่านก็ชมว่าเก่ง สามารถจ�าทุกที่ท่ผี า่ นไปได้ แล้วท่านก็เปิด
ดูแผนที่ท่นี า� มาด้วย แล้วบอกว่าเป๊าะรูจ้ ริง ไม่โกหก ทุกสิ่งที่เป๊าะบอกมีอยูใ่ นแผนที่ของพระองค์แล้ว...
ในหลวงคุยกับเป๊าะเป็นภาษามลายู ท่านพูดมลายูส�าเนียงไทรบุรี คุยกันก็เข้าใจเลย พอเจอกันบ่อย ๆ
คุยกัน มีความเห็นตรงกัน ท่านก็เลยรับเป๊าะเป็นพระสหาย เป๊าะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกท่านไป
ทั้งหมดเป็นความจริง พูดโกหกไม่ได้จะเป็นบาป...” (ภายหลังจากได้กราบบังคมทูลเส้นทางขุดคลอง
ในโครงการพระราชด�าริแล้ว ในครั้งนั้นลุงวาเด็งยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินเพือ่ ด�าเนินโครงการพระ
ราชด�าริอกี ด้วย และหลังขุดคลองชลประทานดังกล่าวเสร็จแล้ว ทุกครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงงานและประทับแปรพระราชฐานที่พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัด
นราธิวาส ลุงวาเด็งก็จะไปเข้าเฝ้าฯ แทบทุกครั้ง หรือบางครั้งก็จะไปขอเข้าเฝ้าฯ ถึงพระราชวังสวน
จิตรลดา) และจากค�าบอกเล่าเพิ่มเติมของลุงวาเด็งที่ว่า “... เวลาถึงหน้าทุเรียน ลองกอง จ�าปาดะ ก็
จะนึกถึงในหลวงตลอด ถ้าท่านมาที่นี่ ก็เอาไปถวายที่นี่ บางปีท่านไม่ได้มา เป๊าะก็ส่งผลไม้ไปถวาย
ท่านทางไปรษณีย์ ส่งอีเอ็มเอสไปเลย เวลาไปส่งเป๊าะเขียนหนังสือไม่เป็น ก็บอกเจ้าหน้าที่ไปรษณียว์ า่
จะส่งของไปให้ในหลวงที่สวนจิตร เขาก็จดั การให้”… (จากค�าบอกเล่า
ของลุงวาเด็งนั้นผลไม้ที่ส่งไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะถึงพระหัตถ์เสมอ
เพราะทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ทั้งสอง พระองค์มักจะรับสั่งว่า
“...ขอบใจ ผลไม้ที่ส่งไปให้ ได้รับแล้ว...”) ลุงวาเด็งยังบอกเล่าต่อว่า
เสียค่าส่งผลไม้ไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ละ ๑,๐๐๐
กว่าบาท แต่อยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้เสวยผลไม้ท่สี ง่ ไปถวาย เช่นเดียวกับ
ทีด่ ินทีถ่ วายไป ไม่เคยคิดเสียดายแม้แต่น้อย และหากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์จะใช้ประโยชน์ท่บี ริเวณไหน
ที่เป็นของตนแล้ว ก็พร้อมที่จะทูลเกล้าฯ ถวายให้ทั้งหมด นอกจาก
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ เสด็จฯ ไปยังอ�าเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี และมีพระราชปฏิสันถารกับ
นี้ลุงวาเด็งยังบอกเล่าต่อว่า “..เมื่อในหลวงมาที่อ�าเภอแม่ลาน
นายวาเด็ง ปูเต๊ะ (ลุงวาเด็ง)
ครั้งล่าสุด พอเจอก็เข้าไปกอดเลยไม่ได้พูดอะไรกับท่าน ท่านรู้นิสัย
เป๊าะดีวา่ ไม่คอ่ ยพูดอะไร ท่านก็เรียกเป๊าะ...คิดถึงท่านทีส่ ดุ เลย...”๒๙
ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาเป็นพิเศษต่อชาวไทยมุสลิมในภาค
พื้นที่อื่น ๆ เฉกเช่นกัน จะเห็นได้จากกรณี นายซบ นาคนุเคราะห์ หรือลุงซบ อิหม่ามประจ�าหมู่บ้าน
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ชาวไทยมุสลิม ในอ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ผู้มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากที่พระองค์ได้ทรงสนับสนุนและพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ
ให้แก่หมู่บ้านชาวไทยมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง ดังค�ากล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ว่า “...ใน พ.ศ.๒๕๓๓ ที่ศูนย์ศึกษำห้วยทรำยฯ ลุงซบเป็นผู้ซื่อสัตย์และ
ภักดีมำก ครำวใดที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จฯ มำ และเมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับ ลุงซบก็จะ
น�้ำหูน�้ำตำไหลพรำกทุกครั้ง ชำวไทยมุสลิมทั้งหมู่บ้ำนนี้ พระองค์ได้ทรงเข้ำไปพัฒนำสิ่งต่ำง ๆ ให้ รวม
ทั้งสุเหร่ำที่เสื่อมโทรมก็ทรงสร้ำงให้ใหม่ พระองค์ท่ำนพระรำชทำนเงินให้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท และ
พระรำชทำนที่ดินให้ด้วย ซึ่งเรำทรำบดีเพรำะเป็นคนท�ำตั้งแต่สถำนที่จนกระทั่งไปร่วมงำนพิธีวันเปิด
สุเหร่ำ ซึ่งเป็นสุเหร่ำแรก ๆ เลยที่พระองค์ท่ำนทรงสร้ำงในพื้นที่ นอกนั้นก็เป็นสุเหร่ำซึ่งเป็นเรื่องของ
ทำงรำชกำรไป แต่อันนี้เป็นส่วนพระองค์ นอกเหนือไปจำกนั้น พระองค์ท่ำนก็ทรงสนิทสนมคุ้นเคย
เสด็จฯ ไปมำอยูท่ กุ ปี เมื่อพระองค์ทำ่ นเสด็จฯ ไปสุเหร่ำ ก็จะมีกำรกรำบบังคมทูลเชิญพระองค์ทำ่ นขึ้น
ประทับบนแท่นที่เทศนำ และที่ซึ้งใจที่สุดคือ ลุงซบแต่งกลอนไว้ว่ำ
“...โอ้มุสลิมห้วยทรายใต้ จงจ�าไว้ทุกทุกคน ถึงแม้พวกเราจะยากจน ทุกทุกคนขยัน
ท�างาน พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงล้นเกล้าพระราชทานให้ที่ดินที่บ้าน เหมือนสวรรค์
มาโปรดมาเมตตา ถึงตายแล้วเกิดใหม่ก็หาไม่ได้หรอกหนา...” ๓๐
จะเห็นได้ว่ามิเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ที่มีคุณูปการมากมายต่อชาวไทยมุสลิมเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงทรงปฏิบัติพระองค์
อย่างเรียบง่ายและทรงให้เกียรติชาวไทยมุสลิมเสมอมา ซึ่งความส�าคัญเหล่านี้ได้ส่งผลท�าให้ชาวไทย
ุ เป็นล้นพ้น ดังปรากฏได้จาก
มุสลิมล้วนซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ค�ากล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั
พัฒนาที่ว่า “...คนไทยมุสลิมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระองค์ท่ำนก็เพรำะประกำรแรก คือ ควำมไม่ถือพระองค์ เขำนุ่ง
โสร่งกันบ้ำง ท่อนบนเปลือยหมดก็ไม่ผิดกติกำอะไร สำมำรถยืน
กรำบบังคมทูลพระองค์ทำ่ นได้เป็นชั่วโมง ควำมไม่ถอื พระองค์ ท�ำให้
ทรงเข้ำถึง และเมือ่ ทรำบว่ำเขำใช้คำ� รำชำศัพท์ไม่ได้ พระองค์ทำ่ นก็
ทรงให้ ใ ช้ ค� ำ ธรรมดำ นอกเสี ย จำกเมื ่อ พระองค์ ท ่ ำ นเสด็ จ ฯ
ไปไหนอย่ำงเป็นทำงกำร ท่ำนจุฬำรำชมนตรีก็จะถวำยกำรแปลให้
หรือถ้ำพระองค์ท่ำนเสด็จฯ ทั่วไป ก็จะมีครูเป็นล่ำมคอยถวำยกำร
แปลให้ พระองค์ทำ่ นทรงไม่ถอื พระองค์กบั คนไทย ซึ่งบำงครั้งก็จะมี
อิหม่ำมซบ นำคนุเครำะห์ และบุตรสำว
ภำษำแปลก ๆ ท�ำให้เรำเองยังอดหัวเรำะไม่ได้ ในท�ำนองเดียวกันคน
พุทธ คนมุสลิม คนอีสำน ชำวเขำ พูดอะไรห้วน ๆ พูดค�ำแปลก ๆ ออกมำ พระองค์ท่ำนก็ไม่ทรงถือสำ
เพียงขอให้สื่อสำรกันได้เป็นพอ ประกำรที่สอง พระองค์ท่ำนทรงเคำรพในควำมเชื่อ ดังนั้น เมื่อเสด็จฯ
ไปภำคใต้ในช่วงที่ตรงกับวันตรุษหรือช่วงเดือนรอมฎอนก็ตำม พระองค์ท่ำนจะทรงให้จัดพิธีในพระ
ต�ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ ซึ่งในบริเวณพระต�ำหนักทักษิณฯ มีป่ำช้ำหรือที่เรียกว่ำ ‘กุโบร์’ อยู่ในเขต
พระรำชวัง ซึ่งในตอนแรกทำงรำชกำรจะเคลื่อนย้ำยออก แต่พอพระองค์ท่ำนทรงทรำบก็ทรงรับสั่งให้
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หยุดไม่ให้มีกำรรื้อถอน... ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ท่ำนทรงเคำรพในควำมเชื่อ พระองค์ท่ำนไม่ทรง
แตะต้อง และยังทรงให้เกียรติเสด็จฯ มำด้วยพระองค์เอง มำร่วมในพิธีท�ำบุญ เป็นเรำจะรู้สึกอย่ำงไร
มองสีหน้ำมุสลิมหลำยคนที่มำร่วมงำน เรำก็รู้แล้วว่ำเขำเหล่ำนั้นรู้สึกอย่ำงไร และประกำรที่สำม
พระองค์ท่ำนไม่ทรงแบ่งแยกศำสนำ ทุกปีท่ำนจุฬำรำชมนตรีจะน�ำคนชนะเลิศกำรอ่ำนพระมหำคัมภีร์
อัลกุรอำนมำเข้ำเฝ้ำฯ รับพระรำชทำนถ้วยรำงวัล.. และถ้ำให้ลงรำยละเอียดมำกไปกว่ำนั้นอีก ก็อย่ำง
เช่น มีอยูค่ รั้งหนึ่งที่รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยสิ่งของ ถ้ำเป็นภำคอื่นท่ำนจะทรงมอบพระให้ แต่ถำ้ เป็นคน
มุสลิม พระองค์ทำ่ นก็จะไม่พระรำชทำนพระ แต่จะพระรำชทำนเหรียญของพระองค์ให้ คือ จะทรงระวัง
ทุกแง่ทกุ มุมไม่ให้กระทบกระเทือน ซึ่งกำรระมัดระวังนี้ถอื เป็นกำรให้เกียรติ พวกผูใ้ หญ่ในวงกำรมุสลิม
ก็ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำง ๆ จนเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปประกอบพิธีกรรมตำมหลักศำสนำ พระองค์
ท่ำนก็จะพระรำชทำนดิน ไม่ต้องมำเข้ำโกศ ซึ่งที่จริง
มันเป็นกฎ แต่พระองค์ท่ำนก็ทรงปรับเสียใหม่...”๓๑
ทัง้ นี้ ยังเป็นทีป่ รากฏว่าการปฏิบัติพระองค์และ
การบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทยมุสลิม
ในภาคพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู
อย่างทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาตาม
กล่าวนั้น มีความละม้ายคล้ายกับพระบรมราโชบาย
ของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในอดีต โดย
เฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ในช่วงที่ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซำน อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ซึ่งได้มกี ารปฏิรปู การปกครองบรรดาหัวเมืองทั้งหลาย
โดยได้มกี ารผนวกรวม ๗ หัวเมืองทางภาคใต้ หรือที่เรียกว่า ๗ หัวเมืองแขก อันได้แก่ ตานี ยะหริ่ง สายบุรี
รามัน ระแงะ ยะลา และหนองจิก (ในปัจจุบันคือ พื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส) และประกาศตั้งเป็นมณฑลปัตตานีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ซึ่งภายหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงด�าเนินนโยบายบริหารจัดการมณฑลปัตตานีอย่างเข้าพระราชหฤทัย
และผ่อนปรน โดยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และขนบธรรมเนียมความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ด้วยเป็นพื้นที่ท่มี ผี ปู้ กครองดั้งเดิมและประชาชนนับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู
เช่น ยกเลิกการเก็บภาษีหางข้าวในปัตตานีประจ�าปี พ.ศ.๒๔๔๕ ยกเลิกส่วยต้นไม้เงินทองใน พ.ศ.
๒๔๔๕ ยกเว้นเงินค่าราชการให้บุตรหลานพระยาเมือง เพิ่มเงินตอบแทนรายปีแก่พระยาเมืองและเงิน
เลี้ยงชีพแก่บตุ รหลานญาติพระยาเมืองเดิม ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานราษฎรในการโยธาเป็นจ่ายค่าแรง
ว่าจ้างแทน เลือกสรรข้าราชการที่มีคุณสมบัติดีพิเศษมารับราชการในดินแดนนี้ จัดระบบการศาลใน
หัวเมืองเหล่านี้ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม โดยให้อยูใ่ นอ�านาจของ “โต๊ะกาลี” พระราชบัญญัติ
การเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๔ เป็นต้น๓๒ นอกจากนี้ ยังทรงมีความละม้ายคล้ายกับพระราชด�าริและ
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมีความละเอียดอ่อนลึกซึง้ ในการ
ถือปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง
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ผูค้ นส่วนใหญ่มคี วามแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และภูมหิ ลังประวัตศิ าสตร์มาแต่อดีต ดังจะเห็นได้
ว่าในช่วงปลาย พ.ศ.๒๔๖๕ เกิดความวุ่นวายในมณฑลปัตตานี ท�าให้ราษฎรกว่า ๑๐๐ คน ถูกจับใน
ข้อหา “อุดหนุนการก่อการร้ายต่อบ้านเมือง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารรักษาวัง ๑ กองทัพ ออกไปช่วยรักษาความสงบ โดยให้
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงไปตรวจราชการเพื่อส�ารวจปัญหา ซึ่งก็
พบว่าความวุน่ วายนั้นเกิดจากความพยายามปฏิบตั หิ น้าที่ของข้าราชการในหลายหน่วยงาน อาทิ การ
เร่งรัดจัดเก็บภาษี การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยมิได้พิจารณาให้เหมาะสม
กับความเป็นอยู่ของราษฎร ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖ ได้มกี ารประชุมเสนาบดีเพือ่
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และผลการประชุมครั้งนี้ได้น�าไปสู่แนวคิดที่ว่าสมควรให้มีนโยบายพิเศษใน
การปกครองเฉพาะมณฑลปัตตานีท่มี หี วั เมืองมลายูท้งั ๗
หัวเมือง ได้แก่ ตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ รามัน หนองจิก
และสายบุรี โดยมีการเสนอ “หลักรัฐประศาสโนบายส�าหรับ
มณฑลปัตตานี” จ�านวน ๖ ข้อ ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้๓๓
๑) ควรตั้งปฏิบัติว่า เว้นจากการกดขี่ศาสนาอิสลาม ๒)
ภาษีอากรทุกชนิดคิดถัวกัน ไม่ควรให้สูงกว่าที่อังกฤษเขา
เก็บ ๓) พยายามไม่ให้มีการกดขี่บังคับพลเมืองแต่เจ้า
พนักงาน ๔) พยายามอย่าให้ราษฎรต้องเสียเวลาป่วยการ
ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับ ๕) ข้าราชการในมณฑลนี้ควร
เลือกเฟ้นเป็นพิเศษและอบรมกันขึ้นให้ดีเสมอ และ ๖)
ระเบียบการใหม่อนั ใดอันเกี่ยวด้วยสุขทุกข์ของราษฎร ควร
หารือสมุหเทศาภิบาลเสียก่อนที่จะบังคับให้ท�าลงไป ซึ่ง
หลักการดังกล่าวนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ.๒๕๐๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรในพื้นที่ภาคใต้
ได้มพี ระราชหัตถเลขาอธิบายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “หลัก
รัฐประศาสโนบายส�าหรับมณฑลปัตตานี” นี้ว่า๓๔
“...การใช้ความระมัดระวังในข้อนี้ ควรจะนึกให้กว้าง ๆ ถึงการทีเ่ กีย่ วกับลัทธิศาสนา
ประกอบด้วย เช่น วันศุกร์ตามธรรมดา ...จะต้องไปนั่งฟังเทศน์ในสุเหร่า เมื่อจะมีการเรียก
ร้องบังคับให้กระท�าการใดใดแล้ว
ถ้าพอจะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรละเว้นเสีย หรืออีกอย่างหนึ่ง เช่น ในระหว่างเวลาปอซอ
(ถือบวช) กิจการใดควรจะผ่อนผันให้พอดีพอควรแก่ฤดูกาล ...”
ครั้นเมื่อจะส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในมณฑลปัตตานี พระองค์ก็พระราชทานหลักว่า๓๕
“...พึงเลือกเฟ้นแต่คนมีนสิ ยั ซื่อสัตย์สจุ ริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไม่ใช่สกั แต่วา่ ส่งไปบรรจุ
ให้เต็มต�าแหน่ง หรือส่งไปเป็นการลงโทษเพราะเลว สัง่ สอนชีแ้ จงให้รลู้ กั ษณะทางการอันจะ
พึงประพฤติระมัดระวัง... ผู้ใหญ่ในท้องที่พึงสอดส่องอบรมกันต่อ ๆ ไปในคุณธรรมเหล่านั้น
เนือง ๆ ไม่ใช่คอยให้พลาดพลั้งลงไปก่อนแล้ว จึงจะว่ากล่าวโทษ...”
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ทีส่ า� คัญยิ่งไปกว่านั้น นักการศาสนาอิสลามหลายคนได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงยึดหลักธรรมในการปกครองดูแลประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า รวมทั้งชาวไทยมุสลิม
ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยเสมอเหมือนกัน ทั้งยังพระราชทานแนวคิดส�าคัญในการถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์
สุขต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และประเทศชาติ อาทิ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคีสมานฉันท์ ความ
เสียสละ การให้เกียรติ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเอง และความรักชาติ เป็นต้น
ซึ่งหลักธรรมและแนวคิดส�าคัญทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นทีป่ รากฏว่ามีความสอดคล้องต้องกับหลักค�าสอน
ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่หลายข้อ ดังจะเห็นได้ว่า นายวินัย สะมะอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุล
อิสลาม ได้เขียนไว้ในหนังสือ ‘คุตบะฮฺเพื่อสันติสุข’ ซึ่งจะขอยกมาเพียงบางส่วนเพื่อกล่าวเป็นตัวอย่าง
ดังต่อไปนี๓๖
้
๑) หลักเศรษฐกิจพอเพียง พี่นอ้ งผูศ้ รัทธาทั้งหลาย “จงย�าเกรงอัลลอฮฺและจงใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเถิด” พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นที่รกั เคารพของเราได้ทรงแนะน�าให้เราทุกคนใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นประโยคพระราชด�ารัสที่เราได้นอ้ มรับฟังมาโดยตลอด การใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเป็นค�าสอนหนึ่งของศาสนาอิสลามซึ่งเราได้ทราบจากการศึกษาอิสลามมานานแล้ว ดังนั้น เมื่อเรา
ได้รับทราบจากพระราชด�ารัสดังกล่าวของพระมหากษัตริย์เราจึงน้อมรับใส่เกล้าได้ทันที เพราะ
สอดคล้องกับค�าสอนของศาสนาอิสลาม เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใช้ชีวิต หรือด�ารงอยู่ในโลกนี้
อย่างพอเพียงกับสภาพตัวตนหรืออัตภาพของเรา อย่าฟุ้งเฟ้อ อย่าฟุ่มเฟือย อย่าสุรุ่ยสุร่าย เราจะต้อง
รูจ้ กั การประหยัดมัธยัสถ์ใช้จา่ ยเฉพาะเท่าที่พอเพียงกับความต้องการของเรา ไม่ใช้จา่ ยเกินไปจากความ
ต้องการพื้นฐานของเรา และเกินไปจากฐานะอันแท้จริงของเรา โดยอัลกุรอานได้สอนให้เราทุกคนใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในหลายโองการด้วยกัน ความว่า “... และบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาใช้จ่าย
พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตระหนี่ แต่เขาด�ารงอยู่
ระหว่างนั้น...” (ฟุรกอน ๖๗) และความว่า “...และเจ้า
อย่าสุรุ่ยสุร่ายนัก แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็น
ญาติ แ ห่ ง มารทั ้ง หลาย และมารเป็ น ผู ้ ท รยศต่ อ ผู ้
อภิบาลของมัน...” (อัลอิสร๊ออฺ ๒๖,๒๗)
๒) หลักควำมเสียสละ พีน่ ้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
“จงย�าเกรงอัลลอฮฺและจงเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเถิด” ในหลวงอันเป็นที่รกั เคารพของเราได้ทรง
มีพระราชด�ารัสไว้ในวาระที่อิหม่ามและคณะครูสอน
ศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...กรรมกำรอิสลำมและผู้บริหำรโรงเรียน
ทุ ก แห่ ง ทุ ก คน จึ ง ชอบที ่จ ะปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที ่ใ ห้
ประสำนกันโดยใกล้ชดิ และส่งเสริมสนับสนุนกันอย่ำงจริงจัง เพื่อให้งำนที่ทำ� ด�ำเนินไปได้อย่ำง
สอดคล้อง คล่องตัว และได้ผลเป็นล�่ำเป็นสัน ตรงตำมควำมประสงค์ในกำรพัฒนำคน...”
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ในสังคมมุสลิมนั้นมีองค์กรที่ส�าคัญอยู่ ๒ ประเภท นั่นคือ องค์กรการบริหารและองค์กรการศึกษา
องค์กรการบริหารมี ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด ส่วนองค์กรการศึกษาก็มหี ลายระบบ เช่น ระบบ
ปอเนาะ ระบบโรงเรียน ระบบวิทยาลัย และระบบมหาวิทยาลัย องค์กรในสังคมมุสลิมทั้ง ๒ ประเภทนี้
มีความจ�าเป็นต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด อย่าแยกกันท�างานโดยไม่ให้ความสนใจและไม่
ประสานงานกัน หากองค์กรสังคมทั้ง ๒ ประเภทนี้ ร่วมมือกันในการท�างานอย่างเป็นระบบ และมีเป้า
หมายไปสู่จุดแห่งความเจริญก้าวหน้าของสังคมมุสลิมอย่างใกล้ชิด ดัง่ พระราชด�ารัสดังกล่าวข้างต้น
สังคมมุสลิมทั้งระบบจะก้าวไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองอย่างแน่นอน ทั้งนี้ในค�าสอนของอิสลามถ้าความดี
ถูกกระท�าขึ้นไม่วา่ จะเป็นใครก็ตาม คนที่รจู้ ะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ ถือเป็นวัฒนธรรม
หนึ่งของอิสลามอันจักก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของสังคม วัฒนธรรมการช่วยกันท�าความดีในสังคม
หากยึดถือกันเป็นวัฒนธรรมถาวร สังคมนัน้ ก็มแี ต่จะพัฒนาไปสูค่ วามสูงส่งไม่มที างตกต�่า เราจะสังเกต
ด้วยประสบการณ์ตนได้เลยว่าวัฒนธรรมเช่นนี้ถูกปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ช่วยกันโดยไม่ต้อง
ว่าจ้าง แต่ช่วยกันด้วยความเสียสละแบบช่วยกันไปช่วยกันมา ท�าให้คนในสังคมมีส�านึกห่วงอาทรกัน
อย่างจริงใจต่อกัน ต่างก็เป็นหูเป็นตาให้แก่กัน ไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอด ไม่ทอดทิ้งกัน
วัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ ในมุมกลับกัน อิสลามห้ามการสนับสนุนความชั่วความผิดที่ใครได้กระท�า
เมื่อมีคนท�าความผิดใดในสังคมอิสลามห้ามคนอื่นสนับสนุน หากมีการสนับสนุนผูส้ นับสนุนก็รว่ มเป็น
ผูก้ ระท�าความผิดในระนาบเดียวกันกับผูก้ ระท�า แม้แต่การสนับสนุนด้วยวาจามิใช่ดว้ ยการกระท�าก็ตาม
ค�าสอนของอิสลามห้ามการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกันในเรื่องความผิดอย่างเด็ดขาด เพราะนั่นจัก
เป็นเหตุให้สงั คมตกต�่าจนถึงขั้นล่มสลายและหายนะ โดยอัลกุรอานได้บญ
ั ญัตไิ ว้ความว่า “...และพวก
เจ้ า จงช่ ว ยเหลื อ ซึ ่ง กั น และกั น ในการดี แ ละการ
ย�าเกรง และอย่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
บาปและการเป็นศัตรู...” (อั้นมาริดะ ๒)
๓) หลักกำรเป็นผู้ให้ พีน่ ้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
“จงย�าเกรงอัลลอฮฺและจงเป็นผูใ้ ห้เถิด” ในหลวงของ
เรามีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑
เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ (พระราชด�ารัสพระราชทาน
แก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิด
ประชุมประจ�าปี ๒๕๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
เมษายน ๒๕๒๕) ว่า
“...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
พระรำชทำนสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภำคใต้
นั้น ประกำรหนึ่ง ได้แก่ กำรให้ คือ ให้กำร
สงเครำะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน
ให้ค�ำแนะน�ำตักเตือนที่ดีต่อกัน ประกำรที่สอง ได้แก่ กำรมีวำจำดี คือ พูดแต่ค�ำสัตย์ค�ำจริง
ต่อกัน พูดให้ก�ำลังใจกัน พูดแนะน�ำประโยชน์ให้แก่กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน...”
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ศาสนาอิสลามสอนเรื่องการให้การสงเคราะห์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคุณธรรมอันสูงที่
มุสลิมทุกคนจะต้องมี หากการให้ไม่มใี นจิตส�านึกของมุสลิม มุสลิมก็ยอ่ มขาดหลักการอิสลามที่กา� หนด
ไว้เป็นหลักพื้นฐานแรก ๕ ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การจ่ายซะกาต เป็นข้อบังคับส�าหรับมุสลิมทุก
คนที่อัลลอฮฺตะ อา ลาได้บัญญัติไว้
ศาสนาอิสลามเรียกผู้ให้ว่า “มือบน” และเรียกผู้ขอว่า “มือล่าง” การที่มุสลิมต้องเป็นผู้จ่ายซะกาต
ตามบทบัญญัติบังคับนั้น แสดงว่ามุสลิมทุกคนมีจิตส�านึกแห่งการให้อยู่ตลอดเวลา
นอกจากการให้ซะกาต ยังมีการให้อ่นื ๆ อีกมากมายอันเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ทงั้ หลาย
ที่มุสลิมทุกคนจะต้องกระท�า แต่การให้นั้นจะต้องให้โดยจริงใจ บริสุทธิใ์ จ ให้เพือ่ การสงเคราะห์ผู้รับ
มิใช่ให้เพื่อผลย้อนกลับมาสงเคราะห์ผู้ให้ เช่น การท�าให้เกิดบารมีและความยิ่งใหญ่ของผู้ให้ แล้วผู้ให้
ก็นา� การให้น้นั มาใช้หาเสียงเพื่อน�าสูต่ า� แหน่งทางการเมืองหรือต�าแหน่งทางองค์กร หรือให้เพื่อแสวงหา
ชื่อเสียงเพือ่ สร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองแล้วถือเป็น
บุญคุณทีผ่ ู้รับจะต้องตอบแทน หรือผู้รับจะต้องยอม
สยบอยู่ภายใต้อ�านาจของเขาประดุจนายกระท�ากับ
ทาส เป็ น ทาสในสั ง คมวั ต ถุ นิ ย มเมื ่อ ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ตอบแทนตามทีต่ นหวัง หรือผู้รับไม่ยอมอยู่ใต้อ�านาจ
รับค�าบงการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ให้
ผูใ้ ห้กจ็ ะล�าเลิกบุญคุณและหาทางท�าร้ายจิตใจผูร้ บั ให้
เกิดความเดือดร้อน นี่คือการให้ที่ผิดหลักการอิสลาม
ซึ่งการให้นั้นปกติหากเป็นการให้ด้วยความจริงใจ
บริสุทธิ์ใจ เพือ่ หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลา
วันที่ ๑๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๒๘
การให้นัน้ จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลา
เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้ำนกูตง-บ้ำนบำโงกูโบ อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
โดยความโปรดปรานของพระองค์ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
ประมาณ ๗๐๐ เท่ า และทวี ม ากกว่ า นั ้น ดั ง
อัลกุรอานบัญญัตคิ วามว่า “...ข้อเปรียบเทียบบรรดาผูใ้ ช้จา่ ยทรัพย์สนิ ของเขาในทางอัลลอฮฺน้นั ประดุจ
ดังเมล็ดพืชหนึ่งเมล็ดที่งอกออกมาเป็น ๗ รวง ในทุกรวงนั้นมี ๑๐๐ เมล็ด และอัลลอฮฺทวีแด่ผทู้ ่พี ระองค์
ประสงค์ และอัลลอฮฺไพศาลยิ่งรอบรู้ยิ่ง...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ ๗๖๑) แต่หากการให้นั้น ให้แล้วล�าเลิก
ทีหลัง หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผรู้ บั ทีหลัง เขาให้เพื่ออวดมนุษย์ เขาจะได้มเี กียรติมฐี านะทางสังคม
เหนือกว่าคนอื่น เขามิได้ให้ด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลา และศรัทธาต่อวันสุดท้ายเลย การท�า
ทานนั้นถูกท�าลายค่าตอบแทนทันที ถือเป็นการท�าหน้าที่ไร้ค่าเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง อัลกุรอานจึงเตือน
เราความว่า “...บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ย พวกเจ้าอย่าท�าลายการท�าทานของพวกเจ้าด้วยการล�าเลิกและการ
สร้างความเดือดร้อน เหมือนเช่นผู้จ่ายทรัพย์ของเขาเพื่ออวดมนุษย์ และพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และวันสุดท้าย...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๖๔)
๔) หลักควำมเข้ำใจต่อกัน พีน่ ้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “จงย�าเกรงอัลลอฮฺและจงท�าความเข้าใจซึ่ง
กันและกันเถิด” พระราชด�ารัสหนึ่งของในหลวงของเรา คือ เราจะต้อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ค�า ๓
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ค�านี้ เป็นหลักการทางจิตวิทยามวลชนที่สามารถน�ามาใช้ได้ทุกระดับ ทั้งในระดับประชาชนทั่วไป
สามารถน�ามาเป็นหลักเกณฑ์สา� หรับการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ตั้งแต่สงั คมเล็ก คือ ครอบครัวจนถึงสังคม
ใหญ่ทั่วไป หรือจะใช้ส�าหรับการบริหารองค์กรจะเป็นองค์กรรัฐ หรือองค์กรเอกชนก็ตาม
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมและองค์กรจะต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจ เช่น ใครจะเข้าสูอ่ งค์กรครอบครัว
ในฐานะสามีหรือภรรยา เขาจะต้องสร้างความเข้าใจในระบบและหน้าที่ตา่ ง ๆ จนถึงคุณธรรมจริยธรรม
หรือวินัย ตลอดจนระเบียบกติกาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้ในครอบครัวให้ชัดเจน เมื่อมีลูก
เกิดมาในครอบครัว ครอบครัวที่ขยายเติบโตมานั้นจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจเพิม่ ขึ้นอีกตามฐานะ
ทางครอบครัว
องค์กรเอกชนหรือองค์กรรัฐก็มีหลักการเดียวกัน คือ ใครจะเข้าสู่องค์กรใด เขาจะต้องเริ่มต้นด้วย
ความเข้าใจในระบบและหน้าที่รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนระเบียบกติกาและวัฒนธรรมที่ว่า
ด้วยการนั้นด้วยความชัดเจน คนที่จะสมัครเข้าเป็น
อิหม่ามเพื่อบริหารสถาบันมัสยิดหรือสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเข้าเป็นข้าราชการ
ต�าแหน่งใด หากเข้าสู่องค์กรโดยขาดความเข้าใจ
ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือความล้มเหลวในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันท�าให้องค์กรนั้นล้มเหลวตามไป
ด้วย
ความเข้าใจนั้นจะต้องมีความรู้เป็นพืน้ ฐาน
คนที่ขาดความรูไ้ ม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ ดัง
อัลกุรอานบัญญัติความว่า “...และตัวอย่างเหล่า
นั้นเราได้ยกมันมาส�าหรับมนุษย์ไตร่ตรอง และคน
ที่จะเข้าใจมันได้ก็คือบรรดาผู้รู้เท่านั้น...” (อันกะ
บู๊ต ๔๓)

วันที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๐๒ เสด็จ ฯ เยี่ยมรำษฎรจังหวัดปัตตำนี
ซึ่งมำรอเฝ้ำฯ รับเสด็จที่ศำลำกลำงจังหวัด

๕) หลักกำรศึกษำหำควำมรู้ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “จงย�าเกรงอัลลอฮฺและจงศึกษาหาความรู้
เถิด” พระมหากษัตริย์ของเรามีพระราชด�ารัส ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความว่า
“...ศิลปวิทยำนี้คอื ควำมรูใ้ นวิชำกำร ควำมรูใ้ นวิชำกำรนี้แบ่งเป็นหลำยชนิดด้วยกันต้อง
ใช้กันทั้งนั้น ถ้ำพูดถึงวิชำกำรในกำรอยู่เป็นสังคมก็เรียกว่ำ “สังคมศำสตร์” ก็ต้องใช้วิชำกำร
ของสังคมศำสตร์มำท�ำให้กำรอยูร่ ว่ มกันเป็นไปโดยสวัสดิภำพ คือ ให้รวู้ ำ่ คนเรำอยูเ่ ป็นสังคม
จะต้องมีระเบียบกำรอย่ำงไร...”
ความสมานฉันท์ของสังคมจะยั่งยืนได้หากทุกคนในสังคมมีการศึกษาที่ดี สมาชิกสังคมจะต้องใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยองค์ความรู้ที่แต่ละคนได้เรียนรู้มา หากการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่มีคนสนใจที่จะ
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เรียนรู้ คือ การเรียนรู้เพื่อรับองค์ความรู้มาสะสมไว้ในสมอง สังคมนั้นก็จะมีแต่ความตกต�่าและเสื่อม
ถอย แต่ถ้าทุกคนหาความรู้ใส่ตัวไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้ทางศาสนาหรือสามัญหรือสายอาชีพ
ก็ตาม ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน เมื่อทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะท�าให้สังคมมีความ
เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า ดังอัลกุรอานบัญญัติความว่า... “อัลลอฮฺย่อมยกย่องบรรดาผู้ศรัทธาและ
ปฏิบัติความดีและบรรดาผู้มีความรู้หลายระดับ และอัลลอฮฺรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ” (อัลมุญาดะ
ละฮฺ ๑๑)
เมือ่ พูดถึงองค์ความรู้ทีเ่ ราจะไปแสวงหา เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าองค์ความรู้เป็นเอกสิทธิ
ของอัลลอฮฺตะอาลา สุดแต่พระองค์จะเมตตาใครก็จะให้แก่คนนั้น แม้สถานศึกษาจะบริหารกันรูปแบบ
ใดก็ตาม มีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการศึกษาจะเลือกเรียนในสถานศึกษาที่โอฬารทางวัตถุ และไม่ให้
ความส�าคัญแก่สถานศึกษาในระบบอื่น เช่น ระบบปอเนาะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่าง ๆ นานาใน
สังคม ในหลวงของเราได้มพี ระราชด�ารัสเกี่ยวกับปอเนาะไว้ตอนหนึ่งที่นา่ สนใจเมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๒ (พระราชด�ารัสในโอกาสที่โต๊ะครูและนักเรียนจากภาคใต้ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ
ศาลาผกาภิรมย์ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๒) ความว่า
“...ข้ำพเจ้ำปรำรถนำที่จะได้เห็นทุกคนมีควำมตั้งใจอันแน่วแน่ท่จี ะปรับปรุงหลักสูตรและ
วิชำกำรต่ำง ๆ ที่สอนในปอเนำะ เพรำะเยำวชนในแต่ละจังหวัด จะมีอนำคตแจ่มใสได้ก็โดย
ได้เข้ำเรียนในโรงเรียนที่ดี มีโอกำสได้รับควำมรู้พืน้ ฐำนส�ำหรับน�ำไปสู่กำรศึกษำระดับสูงยิ่ง
ขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นอุดมศึกษำ...”
ปอเนาะก็คือ โรงเรียนระบบหนึ่งนั่นเอง แต่เน้นในเรื่องวิถีอิสลาม หลักสูตรการสอนก็ไม่ได้มีสอน
แต่ความรู้อิสลามในด้านพิธีการอย่างเดียว แต่วิถีอิสลามจะครอบคลุมทั้งด้านสามัญและด้านอาชีพ
ด้วย โดยทุกสายวิชานั้นจะต้องสอนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมอิสลาม ความส�าคัญของการ
ศึกษามิได้พิจารณากันที่ระบบ แต่ต้องพิจารณากันที่หลักสูตรเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ความรู้เป็นหน้าที่ของ
มุสลิมทุกคน การไม่ยอมเรียนรู้ปล่อยให้ความโง่เขลาเข้าครอบง�าย่อมมิใช่วิสัยของมุสลิม สภาพของ
คนที่ไม่เรียนรู้แล้วมาจับกลุ่มอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจะเรียกสังคมนั้นว่า “ญาฮิลียะฮฺ - สังคมโง่เขลา” ดัง
นั้นคนทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มพูนความรู้นั้นตลอดเวลา ดังอัลกุรอานได้บัญญัติไว้
ความว่า “...จงกล่าวเถิดว่า ผู้อภิบาลเอ๋ยโปรดเพิม่ พูนความรู้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด...” (ฏอฮา ๑๑๔)
เป็นต้น
กล่าวได้ว่าในตลอดระยะเวลา ๖๕ ปีล่วงผ่านภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นธรรมราชาได้พระราชทานเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ทรงให้การอุปถัมภ์เกื้อกูลศาสนาพุทธและศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาสนาอิสลามในฐานะองค์อคั รศาสนูปถัมภกได้อย่างดียง่ิ และเสมอเคียงกัน และทีส่ า� คัญทรงปกครอง
บ้านเมืองด้วยหลักคุณธรรมให้เจริญรุง่ เรืองและบ�าบัดทุกข์บา� รุงสุขอาณาประชาราษฎร์ท่อี าศัยอยูภ่ าย
ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร โดยทรงไม่ถอื ความแตกต่างในด้านเชื้อชาติและศาสนาแต่ประการใด มิเพียง
เท่านั้นหากเป็นพสกนิกรชาวไทยที่มอี ตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะดังเช่น ชาวไทยมุสลิม โดย
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เฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ภาคใต้ตอนล่าง พระองค์จะทรงศึกษาและท�าความ
เข้าใจให้ถกู ต้องถ่องแท้ และจะทรงถือปฏิบตั อิ ย่างละเอียดรอบคอบ และที่สา� คัญคือจะทรงระมัดระวัง
และจะไม่ทรงล่วงละเมิดในข้อยกเว้นอันใดเลย อันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเคารพตามบทบัญญัติ
หรือตามกรอบขนบธรรมเนียมที่ศาสนาอิสลามก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้นทรงถือว่าทุกคน
ไม่วา่ ผูใ้ ดล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่ตี อ้ งใส่พระราชหฤทัยดูแลและปกป้องคุม้ ครองให้ได้รบั ความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างมากเหลือสุดจะพรรณนา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละพืน้ ที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารอย่าง
ใกล้ชิดและสม�่าเสมอเป็นระยะเวลานาน ทรงสอบถามความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อพระราชทานความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ตลอดจนทรงติดตามประเมินผลซึง่ ต่อมาได้เกิดโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ
ราชด�าริต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพระองค์ทรงมุ่งมัน่ ทีจ่ ะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ

วันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ.๒๕๒๗ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนชุมชนสหพัฒน์ อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส

พสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนาในทุกภาคพื้นที่ของประเทศให้ดขี ้นึ บนพื้นฐาน
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งพระองค์ยังทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทงั้ ในด้านการศึกษาและการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ ยังทรงส่งเสริมความก้าวหน้าในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี อื้อประโยชน์ตอ่ การด�ารงชีพอย่างเหมาะสม ตลอดจนทรงให้การสนับสนุน
และสงเคราะห์ด้านสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัง
พระราชทานแนวคิดส�าคัญที่ว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้ข้าราชการหรือผู้เกี่ยวข้องน�าไป
ถือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและสัมฤทธิผ์ ล นับได้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นธรรมราชาผูป้ ระเสริฐโดยแท้ แม้วา่ พระองค์จะทรงปกครองประเทศภายใต้ระบอบ
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ประชาธิปไตยซึ่งพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริยถ์ กู ก�าหนดไว้ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หาก
แต่ความเป็น “ธรรมราชา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็มไิ ด้สญ
ู สลายไป เงื่อนไขที่ดปู ระหนึ่งเป็น
ข้อจ�ากัดดังกล่าวกลับเป็นการยืนยันอย่างแน่นหนักว่า หัวใจของความหมายของพระมหากษัตริย์ คือ
‘ภาระหน้าที่’ ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน๓๗ ซึ่งไม่ว่าสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปในลักษณะเช่นใด ‘ภาระหน้าที่’ ของพระมหากษัตริยท์ ่ที รงมีตอ่ ประเทศชาติ
และประชาชนก็จะด�ารงอยู่เช่นนั้นตลอดไป
ความปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ซึ่งท�าให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองใจมวลมหาชน จนได้รบั การยกย่องเทิดทูนและความจงรักภักดีดว้ ยหัวใจ
ที่เต็มเปี่ยม พระองค์จึงทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงและเป็นศูนย์รวมความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวของ
ประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ไม่วา่ จะเชื้อชาติและศาสนาใด ซึ่งก่อให้เกิดพลังความรัก ความสามัคคี
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศ พระองค์ทรงเป็นธรรมราชา ซึ่งยึดธรรมเป็นหลักในการ
ปกครองแผ่นดินโดยแท้จริง ซึ่งแม้ว่าคนจ�านวนมากเชื่อว่าธรรมราชาเป็นอุดมคติ หากทว่าพระองค์
ทรงสามารถด�ารงสถานะนี้ได้โดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ ซึ่งก็เป็นไปตามปฐมบรมราชโองการที่พระองค์
ได้ทรงประกาศไว้ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกว่า “...เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม...”๓๘
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เอกสารอ้างอิง
๑

พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์ เป็นมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้แทนพระ
สันตะปาปารุ่นแรก รวมทั้งยังเป็นมิสชันนารีองค์แรกของคณะมิสซังต่างประเทศที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในดินแดนตะวัน
ออกไกล ได้เดินทางเข้ามายังสยาม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๒๐๕ (ค.ศ.๑๖๖๒) ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซึ่งต่อมาพระองค์ได้พระราชทานที่ดินแปลงใหญ่ที่อยู่ในค่ายโคชินจีนแก่สังฆราชลังแบรต์ ท่านจึงเริ่มสร้างบ้านพักอย่างเรียบ
ง่ายและสร้างวัดน้อยถวายแด่นกั บุญยอแซฟ พร้อมทั้งสร้างอาคารเพือ่ ใช้เป็นบ้านเณร ซึ่งจะสามารถรับคนหนุม่ ที่มาจากประเทศ
จีน ตังเกี๋ย และโคชินจีน เพื่อเตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์ ปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์, พระสังฆราช. คณะกรรมการคาทอ
ลิคเพือ่ พระสงฆ์, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://thaipriest.cbct.net/deathsofbishops/pierrelambertdelamotte/
pierrelambertdelamotte.html)
๒
หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลในกรุงเทพ ฯ. แรกมีศาสนาคริสต์ในสยาม, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://haab.
catholic.or.th / Photo Gallery /photos/frist/frist.html
๓
กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet2020090402112033.pdf
๔
เรื่องเดียวกัน
๕
เรื่องเดียวกัน
๖
ส�านักราชเลขาธิการ, พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาและผู้แทนสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๑๒, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.ohmpps.go.th
๗

กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet2020090402112033.pdf
๘
ส�านักราชเลขาธิการ, พระบรมราโชวาทในโอกาสที่สถาบันและองค์การทีเ่ กี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ ในวันพุธที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๑๑, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.ohmpps.go.th
๙
ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชด�ารัสส�าหรับอัญเชิญไปอ่านในพิธเี ปิดการสัมมนาผูน้ า� ศาสนาในโอกาสสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.ohmpps.go.th
๑๐
สัมภาษณ์ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.
๑๑
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ และคณะกรรมการอ�านวยการ, เทิดไท้องค์ราชัน หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทออฟเซิท จ�ากัด ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๗.
๑๒
ส�านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั : อัคร
ศาสนูปถัมภก,
๑๓
ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชด�ารัสในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินในงานเมาลิดส่วนกลาง ปี ฮ.ศ. ๑๓๘๔
ณ ลุมพินีสถาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.ohmpps.go.th
๑๔
สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์, ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี, ๒ มีนาคม ๒๕๕๔.
๑๕
เรื่องเดียวกัน
๑๖
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีต้นก�าเนิดมาจากประเทศอินเดีย มีชื่อดั้งเดิมว่าพระมนููธรรมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยวิธีการ
ปกครองของคนในวรรณะกษัตริย์ตามหลักวรรณธรรม คือ หน้าที่ประจ�าวรรณะในศาสนาพราหมณ์ โดยมอญและพม่าซึ่งอยู่
ใกล้กับประเทศอินเดียได้รับการถ่ายทอดแบบแผนการปกครองบ้านเมืองมาจากคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย แต่
เนื่องจากมอญและพม่านับถือพระพุทธศาสนา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวรรณธรรมในศาสนาพราหมณ์ให้เป็นทศพิธราชธรรม
ในพระพุทธศาสนา นั่นคือ แทนที่กษัตริยจ์ ะต้องปฏิบตั ติ ามวรรณธรรมในศาสนาพราหมณ์กเ็ ปลี่ยนเป็นว่ากษัตริยจ์ ะต้องปฏิบตั ิ
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ตามทศพิธราชธรรมในพระพุทธศาสนา ความส�าคัญของคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ถกู รื้อฟืน้ กลับคืนมาในเดือนมีนาคม พุทธศักราช
๒๔๘๙ ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เมื่อกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรได้ทรงแสดง
ปาฐกถาหน้าพระที่นั่ง โดยมีพระอนุชาขณะนั้น คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประทับร่วมฟังอยู่ด้วย ในการ
แสดงปาฐกถาครั้งนี้กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรได้ทรงกล่าวถึงคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์กบั สถานภาพของพระมหากษัตริยไ์ ทย
ในอดีต นับว่าเป็นปาฐกถาที่มีอิทธิพลทางความคิดมากในสมัยนั้น โดยกล่าวถึงสถานภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัย
โบราณ เนื้อหาการปาฐกถานี้หาอ่านได้ในปัจจุบันเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ในฉบับภาษาอังกฤษนั้นมีข้อความตอนหนึ่งว่า
“Siamese Kings have ruled by the Thammasat... which served for a long time as the Siamese Constitution” แปล
ว่า “พระมหากษัตริยส์ ยามทรงปกครองบ้านเมืองด้วยคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ซ่งึ ท�าหน้าที่เป็นรัฐธรรมนูญของสยามมาเป็นเวลา
ช้านาน” พระมหากษัตริยส์ ยามได้ปกครองบ้านเมืองมาด้วยคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์กฎหมายพระธรรมศาสตร์ถอื เป็นรัฐธรรมนูญ
ของสยาม พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตไม่ได้ทรงใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ แต่ทรงใช้พระราชอ�านาจตามกฎหมายบ้านเมืองที่
เรียกว่า คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นธรรมิกราชา คือเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม ทรงตั้งอยู่ใน
ราชธรรม ๑๐ ประการ ทรงเบญจางคิกศีลเป็นปรกติศลี และอัษฎางคิกศีลเป็นอุโบสถศีล ทั้งนี้คมั ภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ชว่ ยก�ากับ
การใช้อา� นาจของพระมหากษัตริยใ์ ห้อยูใ่ นขอบเขตแห่งทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักประกันว่าบ้านเมืองมีความสงบสุขยุตธิ รรม
แม้พระมหากษัตริยจ์ ะมีอา� นาจล้นฟ้าสั่งประหารชีวติ คนได้ แต่จะไม่ทรงใช้พระราชอ�านาจล้นฟ้านั้นตามใจชอบ พระมหากษัตริย์
ทรงปฏิบัติตามกรอบแห่งกฎหมายแม่บทของบ้านเมืองสมัยโน้นคือ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึง่ ก�าหนดให้ต้องทรงปฏิบัติตาม
ทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม ๑๐ ประการ มี ทาน ศีล บริจาค เป็นต้น (พระธรรมาโกษาจารย์, “ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม,”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.mcu.ac.th/En/article content)
๑๗
ไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) แต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๑๘๖๔ โดยมีพระ
ประสงค์ท่จี ะเทศนาโปรดพระมารดา และเพื่อจ�าเริญพระอภิธรรม ไตรภูมพิ ระร่วงเป็นหลักฐานชิน้ หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถอย่างลึกซึ้งในด้านพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทที่ทรงรวบรวมข้อความต่าง ๆ ในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา นับ
แต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกที่แต่งเป็นภาษาไทย
เท่าที่มีหลักฐานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไตรภูมิเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนรกและสวรรค์ โดยสอนให้คนรู้จักการท�าความดีเพื่อจะได้
ขึ้นสวรรค์ หากแต่ใครท�าชั่วประพฤติตนผิดศีลก็จะต้องตกนรก เนื่องจากประชากรในสมัยที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ทรง
ปกครองนั้นเริ่มมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท�าให้การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การดูแล
ของรัฐก็ไม่อาจดูแลได้ทั่วถึง พระองค์จึงได้ทรงพระราชด�าริที่จะทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง
ขึ้นมา เพื่อทรงต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ท�าความดี เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตที่สุขสบายและหากท�าความชั่วก็จะ
ต้องตกนรก วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมทางสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะสามารถเข้าถึงจิตใจทุกคนได้โดย
มิต้องมีออกกฎบังคับกันแต่อย่างไร (วิกิพิเดีย ไตรภูมิพระร่วง, สารานุกรมเสรี, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.wikipedia.
org/wiki/)
๑๘
กนก วงษ์ตระหง่าน, แนวคิดพระราชด�าริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘-๑๙.
๑๙
ปิยะนาถ บุนนาค และคณะ, พระมหากษัตริย์กับการสื่อสารโทรคมนาคม, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๗-๘.
๒๐
กนก วงศ์ตระหง่าน, แนวพระราชด�าริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หน้า
๒๓.
๒๑
สาวิตรี เจริญพงศ์, “ธรรมราชา : พระผูท้ รงแผ่เมตตาต่อสรรพชีวติ ,” ในใต้รม่ พระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราช
พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์, ธีรนุช โชคสุวณิช, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๗.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗.
๒๓
ส�านักพระราชวัง, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๐๒, พิมพ์พระราชทานเนื่องในมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒, หน้า ค�าน�า.
๒๔
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, ประมวลภาพการทรงงาน
: ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขสันต์, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์ ๒๕๕๐.)
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๒๕

สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส�านักพระราชวัง, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๐๒ (กรุงเทพมหานคร :
ส�านักราชวัง ๒๕๓๘.)
๒๗
สัมภาษณ์ทา่ นผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๒๘
ปราณชลี, “พระสหายแห่งลุ่มน�้าสายบุรี นาม ‘วาเด็ง ปูเต๊ะ’ ตอน ๑ และตอน ๒,” OKnation, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=295021
๒๙
เรื่องเดียวกัน
๓๐
สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.
๓๑
เรื่องเดียวกัน
๓๒
พรรณงาม เง่าธรรมสาร, “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติไทยกรณีจงั หวัดชายแดนใต้ : บทเรียนจากระบบเทศาภิบาล
ในสมัยรัชกาลที่ ๖,” วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๒,): ๘ - ๑๐.
๓๓
กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริยแ์ ห่งพระบรมราชวงศ์จกั รีองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.dra.go.th/ module/attach_media/sheet2020090402112033.pdf
๓๔
เรื่องเดียวกัน
๓๕
เรื่องเดียวกัน
๓๖
วินัย สะมะอุน, คุตบะฮฺเพื่อสันติสุข (กรุงเทพฯ : ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๓๐).
๓๗
กนก วงศ์ตระหง่าน, แนวพระราชด�าริดา้ นการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , หน้า ๒๓.
๓๘
ส�านักราชเลขาธิการ, ปฐมบรมราชโองการประกาศไว้ ณ พระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๓ เนื่องในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.ohmpps.go.th
๒๖
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พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เกีย่ วกับชาวไทยมุสลิมในมิติส�าคัญ
ตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์

พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย
เมื่อกล่าวถึงมุสลิมในแผ่นดินไทย มีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่มักจะนึกถึงพี่น้อง
ชาวไทยเชื้อสายมลายูท่นี บั ถือศาสนาอิสลามใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และสตูล มีสดั ส่วนประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลามสูงกว่าประชากร
ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี โดยข้อเท็จจริงแล้ว ชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลามนั้นมีอยูเ่ กือบ
๔ ล้านคน โดยกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ในบางจังหวัด เช่น พัทลุง กระบี่ พังงา เชียงใหม่ ขอนแก่น หรือแม้แต่
กรุงเทพมหานคร หากจะส�ารวจข้อมูลกันจริง ๆ แล้ว จะพบว่ามีผู้นับถือศาสนา
อิสลามอยู่เป็นจ�านวนมาก มีทั้งชาวไทยมุสลิมเชื้อสายจีน เชื้อสายเขมร เชื้อสาย
ปาทาน เชื้อสายอาหรับ และอื่น ๆ ซึ่งอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวไทยต่างศาสนา ต่าง
วัฒนธรรมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุข โดยมี “จุดร่วม” คือการเป็น
“พลเมืองไทย” เช่นเดียวกัน และเท่าเทียมกัน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จฯ โครงการ
ผันน�้าจืดช่วยเหลือพื้นที่บ้านยูโย อ�าเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้น�าศาสนาอิสลามและราษฎรจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

ศาสนาอิสลาม ได้เผยแผ่มาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย โดยชาวมุสลิมที่มากับเรือสินค้า
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั ประเทศมุสลิม คือ
อิหร่านหรือเปอร์เซีย และยังได้มีการส่งคณะราชทูตไปอีกหลายครั้ง ชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางจึง
ได้เดินทางมาค้าขายและตั้งบ้านเรือนผสมผสานกับพี่น้องชาวไทยทวีจ�านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวมุสลิมหลายท่านมีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินมา
โดยตลอดทัง้ ฝ่ายพลเรือนและทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ ชาวมุสลิมได้
ร่วมต่อสูป้ อ้ งกันพระนครให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูและได้รว่ มสละเลือดเนือ้ เพื่อประเทศ
ชาติด้วยจิตใจที่รักและหวงแหนชาติบ้านเมืองอย่างบริสุทธิแ์ ละจริงใจ กล่าวได้ว่าผู้นับถือศาสนา
อิสลามในประเทศไทยพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่เสมอ
บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญทุกฉบับก�าหนดว่าพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็น
“องค์อัครศาสนูปถัมภ์”
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โดยนัยยะแห่งบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญนีแ้ สดงให้เห็น
ถึงน�้าพระราชหฤทัยอันไพศาลของพระมหากษัตริย์ไทยทุก
รัชสมัยที่ทรงมีต่อผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ กัน แสดงให้เห็นว่า
คนไทยเป็นคนทีม่ ีน�้าใจกว้างขวาง จึงเขียนรัฐธรรมนูญทีเ่ อือ้
อ�านวยคุณประโยชน์แก่ศาสนาและผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ไว้
อย่างสมบูรณ์ คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดต่างก็มี
ความรู้สึกเป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีใครรู้สึกแตกต่าง รู้สึก
ผิดแผก รู้สึกว่าเป็นผู้อาศัยแผ่นดินหรือเป็นพสกนิกรชั้นสอง
และทุกคนไม่รู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ซึ่งกันและกัน การนับถือ
ศาสนาต่างกันก็ไม่ได้ท�าให้ความเป็นไทยลดน้อยลงหรือ
บกพร่องลง และยังไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่า คนไทย
จะขัดแย้งทางศาสนาถึงขัน้ รุนแรง นอกจากความไม่เข้าใจกัน
บ้างก็เพียงเล็กน้อย
สิ่งส�าคัญที่สมควรจะกล่าวไว้ในเบื้องต้น ก็คือ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระรำช
หฤทัยศำสนำอิสลำมและเข้ำพระทัยศำสนำ
อิสลำมอย่ำงลึกซึ้ง

รูปแบบแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เสด็จฯ ไปยังบ้านบูกิตอาแว อ�าเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
ศาสนา พระมหากษัตริย์ของพี่น้องชาวมุสลิมอาจแตกต่าง
กับพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นอยู่บ้าง เพราะศาสนา
อิสลามได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมุสลิมจะปฏิบัติผิดไปจากนั้นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงทราบความข้อ
นี้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อพสกนิกรมุสลิมเข้าเฝ้าฯ ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ส�าหรับพสกนิกร
มุสลิม
พระราชจริยวัตรเรื่องนี้ คงจะได้ถ่ายทอดผ่านมายังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรมุสลิมในภำคใต้เป็นพิเศษ

- เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นประจ�าทุกปี
- เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มเยียนพสกนิกรมุสลิมในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้ราษฎรได้มโี อกาสเข้า
เฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด และทรงสอบถามถึงทุกข์ สุข ของราษฎร
- พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อพัฒนาอาชีพและ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ของราษฎร
- พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ
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วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เสด็จฯ ไปยังบ้านลูโบะปาเระ ต�าบลจอเบาะ
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เสด็จฯ
ไปยังโครงการผันน�้าจืดช่วยเหลือพื้นที่
บ้านยูโย อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เสด็จฯ ไปยังบ้านบูกิตอาแว อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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- บางรายที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันสุดวิสยั ที่จะช่วยตนเองได้ จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์
- ทรงรับเด็กก�าพร้าอนาถาชาวมุสลิมเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งเด็กเหล่านี้ได้
รับการเลี้ยงดู มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่รู้สึกมีปมด้อย
- อีกทั้งยังเป็นที่มาของเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ ลุงวาเด็งปูเต๊ะ “พระสหาย แห่งสายบุรี” ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความผูกพันลึกซึง้ ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพสกนิกรของพระองค์ทีเ่ ป็นมุสลิม
สามัญชนคนธรรมดา รวมทั้งเป็นจุดก�าเนิดของต�านาน “ปลาร้องไห้ที่บ้านปาตาตีมอ” ซึ่งสะท้อนถึง
พระเมตตาที่พระเจ้าแผ่นดินไทยพระองค์นี้มีต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ของพระองค์อย่างหาที่เปรียบมิได้
- เมื่อเกิดเหตุการณ์เผาโรงเรียนกว่า ๓๐ แห่งพร้อมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลาง พ.ศ.
๒๕๓๖ หลายท่านคงนึกถึงภาพแห่งความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนผูน้ า� ศาสนาอิสลามและราษฎรของ
พระองค์ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖
- ภายหลังเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปะทุรนุ แรงขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๗ หลายท่าน
คงนึกถึงแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้รับการ
น้อมน�ามาเป็นยุทธศาสตร์หลักของทางราชการในการเสริมสร้างสันติสขุ ในพื้นที่ดงั กล่าว มาจนทุกวันนี้

พระรำชกรณียกิจที่ส�ำคัญ ๖ ด้ำน

ส�าหรับพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ ขอจ�าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำหลักค�ำสอนศำสนำอิสลำม
พระราชทานพระราชด�าริและพระราชทรัพย์ให้มกี ารแปลความหมายพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็น
ภาษาไทย โดยมี นายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ในราวก่อน พ.ศ.๒๕๐๕ ท่านกงสุลแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เข้าเฝ้าฯ และถวายพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทอดพระเนตรและทรงศึกษา
ก็มพี ระราชด�าริวา่ ควรจะมีพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับภาษาไทย เพื่อชาวมุสลิมจะได้ศกึ ษาให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ประเทศชาติ จึงมีพระราชกระแส
รับสั่งให้จุฬาราชมนตรี (นายต่วน สุวรรณศาสน์) แปลความหมายของอัลกุรอาน จากพระมหาคัมภีร์
ฉบับภาษาอาหรับโดยตรง
ในระหว่างที่อดีตจุฬาราชมนตรีถวายงานด้านภาษาด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ โดยใช้เวลาแปลและ
เรียบเรียงความหมายเป็นเวลานานถึง ๒ ปี ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรง
สอบถามถึงความคืบหน้าและอุปสรรค ปัญหา ด้วยความเป็นห่วง ทั้งยังมีพระราชประสงค์ที่จะให้จัด
พิมพ์ออกเผยแพร่อีกด้วย
จนกระทั่งใน พ.ศ.๒๕๑๑ จึงได้จัดพิมพ์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยตอนแรก โดยพิมพ์
ถวายตามพระราชด�าริ ซึ่งได้พระราชทานแก่มสั ยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย จากนั้นในเวลาต่อมาจึงมีการ
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จัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทย
จนเสร็จสมบูรณ์ และพระราชทานไปยังมัสยิดทุกแห่งทั่วราช
อาณาจักร
การแปลความหมายพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็นภาษา
ต่างประเทศนั้น มิใช่งานที่จะท�าได้ง่าย ๆ ผู้แปล ผู้ให้ความ
หมายจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวิชาการ
ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย พระราชด�าริดงั กล่าว นับเป็นความ
ส�าเร็จประการหนึ่งในวงการวิชาการศาสนาอิสลามที่ทุกคน
จะต้องจดจ�าตลอดไป และเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึก
ไว้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ แต่มีพระ
ราชด�าริให้แปลคัมภีรข์ องศาสนาอื่น นับเป็นเหตุการณ์ท่ยี งั ไม่
เคยปรากฏมาก่อนในโลกนี้
ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำอิสลำม
การเสด็จพระราชด�าเนินในงานเมาลิดกลาง นับเป็น
พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ อย่ า งล้ น พ้ น ที ่พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�าเนินในงานเมาลิดกลางซึ่งเป็น
งานส�าคัญของชาวไทยมุสลิม และพระราชทานพระราชด�ารัส
อันน่าประทับใจ พสกนิกรชาวไทยมุสลิมต่างชื่นชมและปลื้ม
ปีติเป็นอันมาก และท�าให้ศาสนิกชนอื่นตระหนักถึงความ
สำคัญของศาสนาอิสลาม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างศาสนา ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้น ภาพ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เสด็จฯ ไปโครงการผันน�้าจืดช่วยเหลือพื้นที่
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับเป็นองค์ประธานในพิธี
บ้านยูโย อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมาลิดกลาง และในระหว่างที่อ่านประวัติพระศาสดา สดุดี
พระศาสดามุฮัมมัดนั้น ประทับยืนเพื่อเป็นเกียรติแด่พระศาสดา ชาวไทยมุสลิมต่างประทับใจยิ่ง และ
ไม่อาจลืมเลือนได้ กล่าวได้ว่าทรงเป็นตัวอย่างแก่ชนต่างศาสนาและเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จฯ เป็นประธานในพิธเี ป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน พร้อมด้วยสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และหลังจากนั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ผู้แทนพระองค์เสด็จฯ ใน
งานเมาลิดกลางมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชด�าริให้รัฐบาลจัดสร้างมัสยิดกลางประจ�าจังหวัดต่าง ๆ ใน ๔
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการจัดสร้างอย่างประณีต สวยสง่า เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ประเทศ
เสด็จพระราชด�าเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมัสยิดด้วยพระองค์เอง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ พระราชทานที่ดิน ๖ ไร่ ในการสร้างมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ต�าบลสามพระยา
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง
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มัสยิดหลังใหม่ นับว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์เป็นปฐม และอิหม่าม (นายซบ นาคนุเคราะห์) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เสด็จฯ ไปยังมัสยิดกลางปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง มีพระราชปรารภ
ว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะจุคนได้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผู้มาประกอบศาสนกิจ น่าจะขอให้รัฐบาลช่วย
ขยายต่อเติมให้กว้างขวางขึ้น จึงได้มีการขยายต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์ในอีก ๓ ปีต่อมา
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำของชำวไทยมุสลิม
แต่เดิมเยาวชนชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการศึกษาภาคสามัญอย่าง
สูงเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นภาคบังคับ แล้วเข้าเรียนภาคศาสนา ด้วยเหตุนี้ชาวไทยมุสลิม
ส่วนใหญ่จึงถนัดแต่ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการติดต่อกับ
ราชการได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของชาวไทยมุสลิมเป็นอันมาก ได้ทรงจัดการ
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ท�าให้โรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ เริ่มมีการปรับปรุง
และพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีการบริหารการเรียนการสอนดีเด่น เพื่อเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเป็นประจ�าทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นมา
พระองค์ยงั มีพระราชประสงค์ท่จี ะให้มสุ ลิมทุกคนได้รบั การส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างแท้จริง โดย
มีพระราชปรารภกับรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
อยู่เสมอ ถึงผลการด�าเนินงานด้านการศึกษาของพสกนิกรชาวมุสลิม ทรงทราบว่าในชุมชนมุสลิมนั้น
โอกาสทางด้านการศึกษาบางท้องทีถ่ กู จ�ากัดด้วยเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจและความยากไร้กนั ดารห่างไกล
จึงทรงแนะน�าให้รัฐบาลจัดงบประมาณอุดหนุนทางด้านการสอนศาสนาอิสลามและด้านสามัญแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้รัฐบาลจัดทุนการศึกษาให้เยาวชนมุสลิมสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่จบมัธยมปลายเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน เป็นต้น
ปัจจุบันนักเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการศึกษาทั้งภาค
สามัญและภาคศาสนาควบคูก่ นั ไป จนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ เป็นการ
ยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น ท�าให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา สัมฤทธิผ์ ลตามพระราชประสงค์
จึงนับว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่มีความส�าคัญยิ่งต่อลูกหลานชาวไทยมุสลิม
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวไทยมุสลิมตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงส่งเสริมอาชีพที่มใี นจังหวัดนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็น
อยู่ โดยชาวไทยมุสลิมต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการหา
เลี้ยงชีพเป็นอันมาก พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการส่งเสริมอาชีพ ทรงหา
วิธีชว่ ยแก้ปญ
ั หา ทรงแนะน�า และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทรงสนับสนุนให้มโี ครงการศูนย์ศกึ ษาการ
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พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทกุ ภูมภิ าค ศูนย์ท่ชี าวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ได้รบั ประโยชน์ เช่น ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ท�าให้มีแหล่งอาชีพ และได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตาม
ล�าดับ จนราษฎรชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะยกระดับฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้นได้
นอกจากนี้ ยังเสด็จฯ ในงานสังคมมุสลิม เช่น เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานการกุศลของ
สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย และทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�าพร้าสตรีไทยมุสลิมไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
ด้ำนกำรส่งเสริมบริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายที่
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามขึ้นใช้เป็นกรณีพิเศษในประเทศไทย คือ
๑. กฎหมายว่าด้วยครอบครัวมรดก ประกาศใช้เฉพาะ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
๒.๑) พระราชก�าหนดว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และ พ.ศ. ๒๔๙๑
๒.๒) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐
๒.๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
๒.๔) การตั้ง “กองทุนส�าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์” พ.ศ. ๒๕๔๙ (งบประมาณ
๓๐๐ ล้านบาท)
ด้ำนกำรส่งเสริมยกย่องบุคลำกรศำสนำอิสลำม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องผูน้ า� ศาสนา
อิสลาม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และดาโต๊ะยุติธรรม เพื่อบริหารงานด้านศาสนา การพิจารณาปัญหาศาสนา โดยเฉพาะคดีครอบครัว
และมรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้งานด�าเนินไปอย่างมีระบบ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ให้ประดับตามต�าแหน่งที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ ส�าหรับดาโต๊ะยุติธรรม
ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายตุลาการ
การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สตรีชาวไทยมุสลิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรง
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแต่งตัง้ สตรีชาวไทยมุสลิมที่ประกอบคุณ
งามความดีและอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์
จากพระราชกรณียกิจ ๖ ด้าน ดังกล่าวมาแล้ว จะขอหยิบยกเฉพาะกรณีที่ส�าคัญมาขยายความ
ในรายละเอียด ดังนี้
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พระราชด�าริในการจัดแปลคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็นภาษาไทย
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ เล่าเรื่องนี้ไว้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริในการจัดแปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย เนื่องมาจากการเสด็จฯ งาน
เมาลิดกลางเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งงานเมาลิดมีการจัดนิทรรศการคัมภีร์เป็นภาษาต่าง ๆ มีภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน โดยที่ยังไม่มีภาษาไทย เพราะไม่มีใครท�าส�าเร็จ คนที่สนใจก็ท�าไว้ส่วน
หนึ่งไม่เหมือนอย่างประเทศอื่นที่ท�าสมบูรณ์ ประกอบกับท่านกงสุลซาอุดีอาระเบีย มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และได้ทลู เกล้าฯ ถวายคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับภาษาอังกฤษ จึงมีพระราชด�าริ
ให้ดา� เนินการจัดแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้รู้ และเข้าใจความหมายในคัมภีรฯ์ เพราะเป็นที่มา
ของการปฏิบัติ โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พระองค์ทรงห่วงสองเรื่อง คือ
เรื่องของภาษาไทย กับเรื่องของการน�าความหมายไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายหลั ง จากนั น้ ได้ มี พ ระราช
ด� า รั ส เรื ่อ งนี ้กั บ ท่ า นจุ ฬ าราชมนตรี
ต่วน สุวรรณศาสน์ว่าควรจะให้มีการ
แปลคั ม ภี ร ์ เ ป็ น ภาษาไทยที ่แ ปลมา
จากภาษาอาหรับโดยตรง ไม่ใช่แปล
มาจากภาษายาวีหรือภาษาอังกฤษ
การที่ต้องแปลจากต้นฉบับนับเป็น
เรื่องยาก เพราะต้องมีการค้นคว้าจาก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาจากผู ้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ และนักวิชาการหลายแขนง
เมื่อท่านจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปีก็
จะทรงย� ้า เรื ่อ งนี ้อ ย่ า งสนพระราช
หฤทัย รับสั่งถามว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ทรงติดตามด้วยความตั้งพระทัยจริงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้
เป็นแรงผลักดันให้ท่านจุฬาราชมนตรีได้ด�าเนินการจนส�าเร็จ เพราะกว่าจะตัดสินใจท�าอะไร ท่านห่วง
หลายอย่าง เช่น ถ้าแปลออกมาแล้วอาจเกิดความไม่เข้าใจระหว่างศาสนา ท่านหนักใจในเรื่องนี้มาก
ต้องหาวิธีการศึกษาให้เข้าใจ ต้องเอาต�ารับต�ารามาเปิดดู เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ถูกต้องจริง ๆ จึง
ได้ลงมือแปล ท่านจุฬาราชมนตรี ใช้เวลาคิดอยู่นานกว่าจะลงมือท�า
“...ในส่วนของขั้นตอนการด�าเนินงาน ท่านจุฬาราชมนตรีเขียนด้วยลายมือ ตามความเข้าใจของ
ท่าน ดิฉันพิมพ์เป็นภาษาไทย แล้วให้เจ้าหน้าที่มาจัดแปลความหมายภาษาไทยเรียบเรียงให้ถูกต้อง
เสร็จแล้วดิฉันก็ต้องน�าไปเสนอท่าน แล้วอ่านให้ฟังทีละประโยค บางประโยคที่ไพเราะเกินไปท่านก็ไม่
เอา บอกว่ามันไกลเกินกว่าความเป็นจริง อย่าไปแต่งเติมให้มาก ให้ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสไว้ว่า “... เวลาแปลให้ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เข้าใจได้ทุกระดับ...” คือต้องมีผู้
ช�านาญด้านภาษาไทยและภาษาอาหรับด้วย เวลาแปลออกมาแล้ว ค�านีท้ า� ไมท่านจุฬาราชมนตรีแปล
อย่างนี้ ต้องมาดูความถูกต้อง...”
“...ครั้งหนึ่งมีพระราชด�ารัสในงานเมาลิดกลาง เรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน เพราะปีนั้นเป็นปีที่
เกี่ ย วกั บ อั ล กุ ร อาน เมื ่อ พิม พ์ ไ ด้ เ จ็ ด เล่ ม ก็ พ อดี ภ าคใต้ มี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ ส งบ ดิ ฉั น ยั ง คิ ด เลยว่ า
ทรงแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เนื่องจากสายพระเนตรยาวไกลกว่าเรามาก มีพระราชกระแสผ่านราช
เลขาธิการมาว่า ให้นา� คัมภีรอ์ ลั กุรอานไปพระราชทานที่ภาคใต้ และพระราชทานผ้าเยียรบับสวย ๆ มา
ให้หอ่ เพราะว่าเป็นคัมภีรส์ งู สุดของศาสนา เป็นคัมภีรภ์ าษาอาหรับ ศาสนาอื่นมาจับต้องไม่ได้ ส�าหรับ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามเอง ถ้าจับ ต้องมีน�้าละหมาด เพราะเป็นของที่บริสุทธิ์ รับสั่งว่าห่อให้เรียบร้อย
แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนของพระองค์ ที่เป็นเรื่องพิเศษมากคือ การพระราชทานคัมภีร์
อัลกุรอานแก่ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
นราธิวาส พระราชทานแล้วมีการฉลองทุกปีเพื่อระลึก
ถึงว่า ได้รับพระราชทานมาจากพระหัตถ์โดยตรง...”
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นปีที่ท่านจุฬาราชมนตรี
ต่วนฯ ถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ได้
กล่าวว่า ได้น�าเรื่องการจัดแปลคัมภีร์มาไว้ทีม่ ูลนิธิ
ต่วนฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านจุฬาราชมนตรีต่วน ทั้ง
ยังบรรจุไว้ในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิด้วยว่า เพื่อ
เป็นการเผยแผ่ศาสนา
พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวสอดคล้องกับหลักมุสลิมในเรื่องของ
“ความพอเพียง” การบริจาคทุนทรัพย์หรือซะกาต โดยเฉพาะเรื่องการแปลคัมภีรเ์ ป็นเรื่องที่ย่งิ ใหญ่มาก

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย

ในส่วนของพระมหาคัมภีรใ์ นรายละเอียดที่มพี ระราชด�าริให้แปลเป็นภาษาไทย อาจเป็นช่วงทีเ่ กิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้แล้วได้นา� ไปใช้พอดี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียน
สอนศาสนา ความเป็นอยู่ในเรื่องการปฏิบัติตัว ให้เข้าใจ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนี้ส�าคัญมาก มุสลิม
ถือว่าประทับใจ และชื่นชม
พระองค์ท่านจะเสด็จฯ งานเมาลิดกลางทุกปี ในระยะ ๔-๕ ปีแรกได้เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
ในระยะหลังมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ
แทนพระองค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา (อดีตเลขาธิการ กปร. คนแรก) เล่า
เรื ่อ งนี ้เ พิ่ม เติม ไว้ ว่ า เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็ นปี ครบ ๑๔ ศตวรรษแห่ ง อั ลกุ ร อาน ประเทศมุ สลิ ม
ทุกประเทศต่างจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างสมเกียรติ ประเทศไทยถึงจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมก็ได้จดั งาน
เฉลิมฉลอง ๑๔ ศตวรรษแห่งอัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทย และได้จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานแก่มัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสในงานเฉลิมฉลอง ๑๔ ศตวรรษ แห่งอัลกุรอานว่า
“....คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์ที่ส�าคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ยังเป็นวรรณกรรม
ส�าคัญของโลกเล่มหนึ่ง ซึ่งมหาชนรู้จักยกย่องและได้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลายแล้วด้วย
การที่ทา่ นทั้งหลายได้ดา� เนินการแปลออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยครั้งนี้ เป็นการสมควรชอบด้วยเหตุผล
อย่างแท้จริง เพราะจะเป็นการช่วยเหลือในอิสลามิกบริษัทในประเทศที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ ได้ศึกษาเล่า
เรียนธรรมะในศาสนาได้สะดวกและแพร่หลาย ทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทัว่ ไปได้
ศึกษา ท�าความเข้าใจหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกัน
ดีว่า คัมภีร์อัรกุรอานมีอรรถรสลึกซึ้ง การที่จะแปลออกเป็นภาษาไทย โดยพยายามรักษาใจความแห่ง
คัมภีร์เดิมไว้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์และพิมพ์ขึ้นให้แพร่หลายเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาสรรเสริญ
และร่วมมือสนับสนุนอย่างยิ่ง....”
การจัดท�าความหมายภาษาไทยของพระคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในครั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่เปรียบมิได้ ท�าให้บรรดามุสลิมได้รคู้ วาม
หมายของพระคัมภีร์และได้น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มิได้เพียงแต่จะพระราชทานพระราชด�ารัสอัน
ประทับใจเท่านั้น ในวันนั้นได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เพื่อเป็นปัจจัยในการด�าเนินงาน
อีกด้วย
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วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงติดตามการด�าเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

การสร้างมัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะห์ซาน : แสงสว่างแห่งความดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับความส�าคัญของมัสยิดเป็นอย่างดีวา่ มัสยิด
เปรียบเสมือนบ้านของพระเจ้า ดังนั้น จึงทรงร่วมสร้างบ้านของพระเจ้าหรืออุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่น
เดียวกับพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริยท์ กุ รัชสมัยเสมอมา ดังเช่นกรณีของมัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะห์ซาน
ที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ชาวไทยมุสลิมจากอ�าเภอเมือง อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และจากจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้มาซื้อที่ดนิ บริเวณพื้นที่ท่เี รียกว่าห้วยทราย ในเขตอ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี สภาพ
ตอนนั้นเป็นป่าละเมาะเตี้ย ๆ สลับกับไร่สับปะรด ฤดูร้อนอากาศร้อนแห้งแล้งมาก ส่วนฤดูฝน มีน�้าป่า
ไหลหลากมาท่วมพืชไร่เสียหาย ชาวบ้านแถวนั้นส่วนมากปลูกสับปะรดเพราะเป็นพืชที่สามารถทน
ความแห้งแล้งได้ดี
เมื่อรวมกลุม่ กันได้มากขึ้น ชาวไทยมุสลิมได้รว่ มแรงร่วมใจกันสร้างมัสยิดหรือวัดของศาสนาอิสลาม
ในเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องขนาดไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็พอ
เพียงส�าหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ชาวไทยมุสลิมกลุม่ นี้ มีผนู้ า� ชื่อนายซบ นาคนุเคราะห์ ซึ่ง
ต่อมาเป็นอิหม่ามของมัสยิด และไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนเลยว่าที่ดินที่พวกเขาได้มาซื้อเพือ่ อาศัยท�ากินจะ
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เป็ น ที ่ดิ น ของหลวง เพราะอยู ่ ใ นเขตพระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวัน ตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นเขต
อภัยทาน ห้ามล่าสัตว์ เพราะในสมัยก่อนมีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์และมีเนื้อทรายอาศัยอยู่ชุกชุม จึงได้ชื่อว่า “ห้วย
ทราย” แต่กาลเวลาผ่านไป พื้นที่ปา่ ได้ถกู บุกเบิกแผ้วถางเพื่อ
ท�ากิน สัตว์ป่าถูกล่าไปเป็นอาหาร ต้นไม้ใหญ่หมดสิ้น เหลือ
แต่เพียงป่าละเมาะเตี้ย ๆ กับไร่สับปะรด หน้าดินถูกชะล้าง
ไปทุกที มีแต่ความแห้งแล้งเกือบจะกลายเป็นทะเลทราย
วั น ที ่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ นั บ เป็ น วั น แห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ของห้วยทราย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่และมีพระ
ราชด�าริให้จดั ตั้งศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริขึ้น เพือ่ ฟื้นฟูความเสือ่ มโทรมของพื้นที่
บริเวณนี้ไม่ให้กลายเป็นทะเลทราย พร้อมกับการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ เสด็จฯ ไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

นายซบและกลุม่ ชาวไทยมุสลิมก็เป็นชาวบ้านส่วนหนึง่
ที่อยู่ในพืน้ ที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ที่
ก�าหนดขอบเขตโครงการตามประกาศพระบรมราชโองการ
ของรัชกาลที่ ๖ ในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เห็นด้วยกับ
โครงการ เพราะเกรงว่าจะต้องสูญเสียที่ดินที่ท�ากินมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน บางรายก็เสียเงินซื้อที่ดินไปไม่น้อย แต่
นายซบมีความมั่นใจว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จะเป็ น ประโยชน์ กั บ ชาวบ้ า น จึ ง ได้ เ ป็ น ผู ้ น� า ชาวบ้ า น
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดนิ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อ
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนชาวมุสลิม
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
ให้สามารถด�าเนินงานตามโครงการได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
ชาวบ้าน อื่น ๆ โดยเฉพาะผูท้ ่คี รอบครองที่ดนิ ไว้จา� นวนมาก
ค่อย ๆ ให้ความร่วมมือกับโครงการ น�าที่ดินมาแบ่งใหม่เพื่อเป็นที่ท�ากินรายละ ๑๓ ไร่ พื้นที่ที่เหลือก็
คืนให้สว่ นรวมส�าหรับเป็นเขตอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่า ก่อสร้างแหล่งน�้าให้เกิดความชุม่ ชื้นแก่ผนื ดิน
เป็นประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค และเป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปัจจุบันทะเลทรายได้กลับกลายเป็นป่า จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านที่เคยยืนอยู่ที่ชายเขามองไป
เห็นชายหาดทะเลชะอ�า เดี๋ยวนี้มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นจนหากกลับไปยืนอยู่ ณ จุดเดิมก็
จะไม่สามารถมองเห็นทะเลได้อกี ต่อไป ชาวบ้านได้เรียนรูจ้ ากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทั้งการ
ปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานจนรากของไม้ยืนต้นไม่อาจจะเจาะทะลุผ่านไปได้ ด้วยการใช้หญ้าแฝกที่มี
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รากมหัศจรรย์ สามารถชอนไชดินดานให้เกิดช่องว่าง น�าร่องรากพืช
อืน่ ๆ และการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุย๋ พืชสด ปุย๋ หมัก
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
ปลา การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม การเจียระไนพลอย การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร มีเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ที่ประสบความ
ส�าเร็จเป็นตัวอย่างให้เรียนรูด้ งู านแก่ผสู้ นใจทั่วไปในตอนนี้มากกว่า
๔๐ ราย มีสหกรณ์โคนมที่เข้มแข็ง ผลิตน�้านมพาสเจอร์ไรส์ออก
จ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย ท�าให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ม่นั คง รายได้เพียง
พอต่อการยังชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แทบไม่เหลือสภาพของไร่
สับปะรดในพื้นที่โครงการให้เห็นอีกเลย
นอกจากนี้ ได้มกี ารเพาะเลี้ยงเนื้อทราย ขยายพันธุเ์ ป็นจ�านวน
มาก เพื่อปล่อยกลับคืนสูธ่ รรมชาติให้พ้นื ที่แห่งนี้เป็น “มฤคทายวัน”
หรือป่าของเนื้อทรายดังเดิม

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

อาคารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม บริเวณมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ เ สด็ จ พระราชด� า เนิ น มา
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการหลายครั้งเป็นระยะ ๆ โดย
ครั้งหนึ่ง เสด็จฯ มายังมัสยิดของชาวไทยมุสลิมในพืน้ ที่โครงการ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยทีไ่ ม่มใี ครทราบมาก่อน จึงไม่
ได้เตรียมการรับเสด็จ นายซบ ซึ่งเป็นอิหม่ามของมัสยิดและกลุ่ม
ชาวไทยมุสลิมได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เข้าไปทอดพระเนตร
ภายในมัสยิด และขอพระราชทานสวดถวายพระพร ในขณะนั้น ไม่
ได้มีการจัดเตรียมที่ประทับไว้ นายซบพร้อมด้วยสัปปุรุษของมัสยิด
จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ขึ้นประทับนั่งบนแท่น
เคารพ (มิมบัร) หรือธรรมาสน์ภายในมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน อัน
หมายถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละความเคารพสู ง สุ ด ที่ พ วกเขาได้
น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ในคราวนั ้น ได้ พ ระราชทานที ่ดิ น ส� า หรั บ มั ส ยิ ด เพิม่ เติ ม
รวมเป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ และด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
นายซบและคณะกรรมการมัสยิด จึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวาย
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้มีกระแส
พระราชด�ารัสว่า “ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจ” และได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนแก่มัสยิดด้วย
ต่อมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ นายซบและคณะกรรมการมัสยิดได้
ร่วมกับผูม้ จี ติ ศรัทธาสร้างอาคารเรียนศาสนาอิสลาม และจัดครูเข้า
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ศาลาอเนกประสงค์สมานฉันท์นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานห้วยทรายเฉลิมพระเกียรต
รติพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปีและเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๘๘๐๐ พรรษา
(สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๐)

มาสอนเยาวชนในหมูบ่ า้ น รวมทัง้ มีกจิ กรรมของมัสยิดมากขึน้ ประกอบกับอาคารเดิมซึง่ เป็นไม้มสี ภาพ
ช�ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา นายซบและคณะกรรมการจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ก่อสร้างมัสยิดใหม่ โดยรือ้ หลังเก่าแล้วสร้างใหม่ในทีเ่ ดิม ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อมทัง้
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสมทบในการก่อสร้างดังกล่าว การก่อสร้างเริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว
เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธวี างศิลารากฐานของมัสยิดและทรงประกอบ
พิธีเปิดป้ายอาคารมัสยิด ตามล�าดับ
จากนั้น ได้มีการขยายอาคารเรียนศาสนาให้พอเพียงส�าหรับจ�านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ในการก่อสร้างแต่ละครั้งจะได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์มาร่วมสมทบด้วยเสมอ และเมื่อทาง
ราชการได้นา� คณะศึกษาดูงานจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมประกอบกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
โดยพักค้างแรมที่มัสยิด เพือ่ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยพุทธอย่างสันติสุข
สมานฉันท์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท�าให้สถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับกิจกรรม
ดังกล่าว อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายซบและคณะกรรมการมัสยิด จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างศาลาสมานฉันท์
เฉลิมพระเกียรติ ส�าหรับรองรับการจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อความสะดวกและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธี
วางศิลารากฐานของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

ในครั้งนี้ก็เช่นกัน นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี
อดีตประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้มอบเงินจากกองทุนพระราชทาน
ส�าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อ
สมทบทุนก่อสร้างศาลาดังกล่าว จ�านวน ๑ แสนบาท และครั้งต่อ
มาอีก จ�านวน ๑ แสนบาท เมื่อรวมกับเงินบริจาคของผูม้ จี ติ ศรัทธา
ทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และศาสนิกชนศาสนาอื่น ๆ จาก
การจัดงานรวมน�า้ ใจของมัสยิดหลาย ๆ ครั้ง (จัดงานในช่วงเดือน
สิงหาคมของทุกปี) จนมีทุนทรัพย์หลายล้านบาทพอเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓ ล้านบาท ดังนั้น จึงได้
เกิด “อาคารสมานฉันท์นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน” ขึ้น ณ หมู่บ้านชาวไทย
มุสลิมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ ๘ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอ
ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมความสมานฉันท์
ของศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยมีความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงหลอมรวมดวงใจ
ไว้ด้วยกัน

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เล่าเรื่องอิหม่ามซบเพิม่ เติมว่า เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทรงเยี่ยมราษฎรในหมูบ่ า้ นชาวไทย
มุสลิม ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ที่น่นั มีมสั ยิดเล็ก ๆ หลังหนึ่งชื่อ “มัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะห์ซาน”
หมูบ่ า้ นนี้เป็นมุสลิมที่อพยพมาจากที่อ่นื เพือ่ ประกอบอาชีพทีน่ ่นั ส่วนมากเป็นคนยากจน อิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์ ได้
กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับในมัสยิด และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของมัสยิด
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน ๑ ไร่ แต่ยังไม่สามารถจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตมิ สั ยิดอิสลาม
ได้ เนื่องจากที่ดินไม่ใช่ของมัสยิด จึงขอ
พระราชทานที่ดินตรงนั้นเพือ่ จดทะเบียน
เป็นมัสยิด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้พระราชทานตามค�ากราบบังคมทูล และ
ยังมีพระมหากรุณาพระราชทานเพิ่มอีก ๕
ไร่ พร้อมทั้งมีพระราชด�าริให้เจ้าหน้าที่
ด�าเนินการให้เป็นของมัสยิดอย่างถูกต้อง
เรียบร้อย
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นต้นมา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน และพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่มัสยิดนี้ทุก
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พ.ศ. ๒๕๔๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธี
เปิดป้ายมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่เสด็จฯ เพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งต่อมาก็ใช้เป็นโรงเรียนสามัญด้วย ครั้น
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะห์ซานเกิดการช�ารุดทรุดโทรมและคับแคบ อิหม่ามจึงขอพระบรม
ราชานุญาตสร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าบนที่ดินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�านวน ๑ แสนบาท นับว่ามัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกที่ได้รับพระ
มหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ และเป็นมัสยิดที่อหิ ม่ามน้อมเกล้าฯ ถวายให้อยูใ่ น
พระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย มัสยิดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยความประณีตวิจิตรงดงามยิ่ง เพือ่ เฉลิม
ฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พ.ศ.๒๕๔๒
อิหม่ามซบรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาก หัวใจศิลปินของลุงซบได้เขียนค�าถวาย
พระพรทูลเกล้าฯ ถวายตั้งชื่อว่า “ลุงซบคร�่าครวญ” ความว่า...

โอ้มุสลิมห้วยทรายใต้
ถึงแม้พวกเราจะยากจน
พระเจ้าอยู่หัวของเรา
ให้ที่ดินและที่บ้าน
ถึงตายแล้วเกิดใหม่

จงจ�าไว้ทุกทุกคน
ทุกทุกคนก็ขยันท�างาน
ล้นเกล้าทรงพระราชทาน
เหมือนสวรรค์มาโปรดเมตตา
ก็หาไม่ได้หรอกหนา
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โอ้พี่น้องของข้า
เพื่อความอยู่รอดของพวกเรา
จงท�าที่ดินให้เป็นเงินเป็นทอง
พระเจ้าอยู่หัวของเรา
ให้ที่ดินและที่บ้าน
ถึงตายแล้วเกิดใหม่
โอ้พี่น้องของข้า

ทั่วหน้าจงจ�าใส่ใจ
ใครจะเฝ้าประคับประคอง
มาเถิดพี่น้องมาช่วยกันพัฒนา
ล้นเกล้าทรงพระราชทาน
เหมือนสวรรค์มาโปรดเมตตา
ก็หาไม่ได้หรอกหนา
ทั่วหน้าจงจ�าใส่ใจ

อิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์ มีความจงรักภักดีอย่างสูงยิ่ง ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกลมหายใจ
ที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ แม้ว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ย่างเข้าสู่วัยชรา สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวมอย่างสม�่าเสมอ
โดยเฉพาะการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ที่จะเปรียบเสมือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนที่มี
ความแตกต่างกันทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ที่สามารถสร้างสรรค์สงั คมสันติสขุ ร่วม
กันได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนแห่งอื่น ๆ ที่มีปัญหาขัดแย้ง ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศที่ได้
มีโอกาสมาสัมผัสก็ยังชื่นชมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยมุสลิมกับชุมชนไทยพุทธที่ห้วยทราย
ทุกครั้งที่ส�านักงาน กปร. มอบหมายผู้แทน (นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์) ไปแจ้งข่าวอันเป็นสิริ
มงคลแก่อหิ ม่ามซบ ไม่วา่ จะเป็นเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับอิหม่ามซบไว้เป็นคนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ ตลอดจนการมอบเงินสมทบทุนจากกองทุนพระราชทาน อิหม่ามซบจะปีติตื้นตันจน
น�้าตาคลอ และรับมอบหนังสือด้วยความนอบน้อมอย่างที่สุด
อิหม่ามซบบอกว่า “...พระเจ้าแผ่นดินไม่เคยลืม แม้แต่ประชาชนเล็ก ๆ แม้แต่ยามเจ็บป่วย ขอบคุณ
เหลือเกินที่ช่วยชาวมุสลิมห้วยทรายให้มีที่อยู่ มีบ้าน มีที่ท�ากิน ขอให้ชาวไทยมุสลิมนึกถึงบุญคุณของ
พระเจ้าแผ่นดิน ช่วยกันสร้างความดีเพื่อตอบแทนพระเจ้าแผ่นดิน...”
พร้อมทั้งฝากค�าถวายพระพรมาด้วยทุกครั้ง “...ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง ขอให้ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยง่ิ ยืนนาน...” ในเช้าวันหนึ่ง เมือ่ ทรงทราบว่า อิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์ ถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพ อันนับเป็นเกียรติยศและพระมหากรุณาธิคณ
ุ สูงยิ่งทีไ่ ด้
พระราชทานแก่อหิ ม่ามซบ อดีตผูน้ า� ชาวไทยมุสลิมในโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ในวาระสุดท้ายของชีวติ
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พ.ศ.๒๕๐๘ (ฮ.ศ.๑๓๘๖) เสด็จฯ ไปในงานเมาลิดกลาง

การเสด็จพระราชด�าเนินเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
งานเมาลิ ด กลางแห่ ง ประเทศไทยเป็ น งานเฉลิ ม ฉลองการประสู ติ ข องศาสดามุ ฮั ม มั ด
(ศ็อลลัลลอฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ซึ่งได้จัดงานเป็นประจ�าทุกปี โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิดงานตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๐๙ ติดต่อกันถึง ๓ ปี ส�าหรับ
ในปีท่มี พี ระราชกรณียกิจก็โปรดเกล้าฯ ให้มผี แู้ ทนพระองค์ไปในงานนี้ และในปัจจุบนั ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มา
โดยตลอด
ตามหลักแล้ว งานเมาลิดตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบบิอุลเอาวัล ตามปฏิทินอิสลามซึ่งนับแบบ
จันทรคติ โดยมักจะจัดในประเทศอียิปต์และประเทศมุสลิมอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย
เป็นต้น ในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานนี้มาอย่างช้านาน แต่เริ่มเป็นกิจจะลักษณะในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยใช้ชื่อว่า “งานเมาลิดสนามหลวง” ซึ่งจัดงานฉลอง
ดังกล่าวที่ท้องสนามหลวง เพือ่ สนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรและได้พระราชทาน
เสื้อคลุมให้กับอิหม่ามในการประกอบศาสนกิจ
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ก็ยังมีการจัดงาน
เมาลิด โดยใช้ช่อื ว่า “งานเมาลิดส่วนกลาง” แต่ตอ่ มาได้หยุดไประยะหนึ่งและได้ร้อื ฟืน้ การจัดงานนี้ข้นึ
มาอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ โดยนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นได้กราบบังคมทูล
เชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเปิดงานเมาลิดส่วนกลาง ซึ่งในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานเมาลิดกลาง” และปีใดที่ทรงติดภารกิจ
ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารหรือสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์เป็นประจ�าทุกปี

พ.ศ.๒๕๐๘ (ฮ.ศ.๑๓๘๖) เสด็จฯ ไปในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

งานเมาลิดกลางถูกจัดมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “งานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย” ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ จวบจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานระดับชาติที่พนี่ ้องมุสลิมจ�านวนมากมาเที่ยว
และร่วมกิจกรรม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์เสด็จฯ มาในพิธี สถานที่จัด
งานจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะรองรับผูม้ าร่วมงานได้จา� นวนมาก เช่น พระ
ราชอุทยานสราญรมย์ ลุมพินีสถาน หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาหัวหมาก สนาม
กี ฬาแห่งชาติ สวนอั มพร และตั ้ง แต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จั ดงานที ่ศูน ย์ บริ ห ารกิ จการศาสนาอิ ส ลาม
เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสถานที่ท�างานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานประจ�าปีของพี่นอ้ งมุสลิม โดยส�านักจุฬาราชมนตรี
ได้ก�าหนดหลักการไว้ ดังนี้
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๑.เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
๒.ศึกษาวิเคราะห์เผยแพร่จริยวัตรและค�าสอนของศาสดา
๓.ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม
๔.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น
๕.ส่งเสริมกิจกรรมสังคมตามหลักการอิสลาม
๖.ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นอันไม่ขัดกับหลักการอิสลาม
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานที่มีการกล่าวบทสดุดีศาสดามุฮัมมัดหรือที่ชาวมุสลิม
เรียกกันว่า “บัรซันญี” เป็นบทกลอนของอาหรับที่มีความไพเราะและมีการขอพรให้กับศาสดามุฮัมมัด
หรือชาวมุสลิมเรียกว่า “ซอลาวาต” นอกจากนี้ ยังมีการขอพรให้กับชาวต่างประเทศ การเผยแพร่
จริยวัตรอันงดงามและเรียบง่ายของศาสดามุฮมั มัด การบรรยายทางวิชาการการจ�าหน่ายสินค้ามุสลิม
อาหารฮาลาล จัดว่างานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานเดียวที่ชาวมุสลิมทั่วประเทศได้มโี อกาส
มารวมตัวกัน
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การส่งเสริมการศึกษาของชาวไทยมุสลิม
แต่เดิมเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มกี ารศึกษาภาคสามัญอย่างสูงเพียงชั้นประถม
ปีที่ ๔ ซึ่งเป็นภาคบังคับ แล้วจากนั้นก็จะเข้าเรียนภาคศาสนา เนื่องด้วยผู้ปกครองเกรงว่าบุตรหลาน
ของตนจะไม่รู้ศาสนา ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้โรงเรียนสอนศาสนาในสมัยก่อน ยังเรียนแบบ
“ปอเนาะ” ซึ่งนักเรียนต้องไปอยู่กับโต๊ะครู ช่วยท�าอาชีพและเรียนหนังสือโดยไม่มีหลักสูตรว่านักเรียน
จะต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี ท�าให้ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ถนัดใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถเขียนอ่านภาษา
ไทยและใช้ภาษาไทยในการติดต่อราชการได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใยในเรื่องนี้มาก จึงมีพระราชด�าริให้กระทรวงศึกษาธิการหา
แนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นระบบขึ้น ส่งครูเข้าไปสอนภาคสามัญ มี
การประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาโต๊ะครูปอเนาะอยูเ่ สมอ รวมทั้งจัดให้มกี ารสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน

มีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบันนักเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการศึกษาทั้งภาค
สามัญและภาคศาสนาควบคูก่ นั ไปจนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ เป็นการ
ยกระดับการศึกษาให้สงู ขึ้น ยังผลให้มตี า� แหน่งหน้าทีก่ ารงาน ทัง้ ในราชการและเอกชนสูงและมากกว่า
เดิม ทั้งยัง เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ดังจะเห็นได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระบรมราโชวาท เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ความตอนหนึ่งว่า
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“...ผู้ใดที่มีทั้งหลักวิชา ทั้งหลักศาสนา ย่อมด�าเนินถึงความส�าเร็จในชีวิตได้ไม่พลาดพลั้ง เพราะ
สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้โดยละเอียดรอบคอบทุกแง่มุมด้วยเหตุผล...”
นอกจากนี้ ปัญหาส�าคัญของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนและไม่สามารถศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาได้ ส่วนใหญ่จะว่างงานไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะไม่มีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพ จึง
มีพระราชด�าริให้มูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพ และ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ในสายอาชีพที่ตนสนใจ จนสามารถน�าความ
รู้ไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งวิชาชีพที่นักเรียนมีความสนใจและโรงเรียนได้เปิดสอน ประกอบด้วย สาขา
วิชาชีพอาหารและขนม สาขาวิชาชีพชีพซ่อมจักรยานยนต์ และสาขาวิชาชีพช่างตัดเย็บ พร้อมทั้งมี
ใบรับรองวุฒบิ ตั รสายวิชาชีพให้แก่นกั เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพด้วย ซึ่งได้ดา� เนินการที่
โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อ�าเภอรามัน
จังหวัดยะลา เป็นต้น
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การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยมุสลิม
ปลาร้องไห้ที่ปาตาตีมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาแก่พสกนิกร และทรงส่งเสริมอย่างเท่าเทียมกัน
ทั่วถึงทั้งประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกด็ ี โครงการส่งเสริมอาชีพก็ดี จะไม่เลือกปฏิบตั ิ
ภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะ จะทรงส่งเสริมตามอาชีพที่มีในจังหวัดนั้น ๆ และให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นปัญหาและความ
เดือดร้อนของราษฎร ทรงหาวิธีชว่ ยแก้ปญ
ั หา ทรงสนับสนุนให้มโี ครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริทกุ ภาค เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับภูมสิ งั คมของภาคนั้น ๆ
ตลอดจนโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะในพืน้ ที่ภาคใต้ที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่พนี่ ้อง
ชาวไทยมุสลิมได้รบั ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ ดังตัวอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้น
ทีพ่ รุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้มีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้อง
ทุกข์วา่ น�้าในแม่น้า� สายบุรเี ปรี้ยวเมื่อไหลลงสูแ่ ม่น้า� ที่บา้ นปาตาตีมอ ท�าให้ปลากะพงที่เลี้ยงไว้ตาย จึง
มีพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหา
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพืน้ ที่
พรุแฆแฆ ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อมีชาวไทยมุสลิมกลุ่มหนึ่งเอาลังโฟมใส่ปลา
มาวางอยูบ่ นโต๊ะ คล้ายกับว่าจะน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของในลังโฟม เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินผ่านบริเวณ
ดังกล่าว ราษฎรคนหนึ่งซึ่งถูกเพือ่ นดันหลังให้เป็นตัวแทน เพราะว่าราษฎรบริเวณนั้นพูดภาษาไทย
ไม่ค่อยเก่งนัก คงจะเลือกคนที่พูดภาษาไทยได้คนหนึ่งขึ้นมายืนข้างหน้า ชายคนนั้นแทนที่จะพูดกลับ
ทูลเกล้าฯ ถวายอัลบั้มรูปเล็ก ๆ เมื่อทรงรับมาทอดพระเนตรพบว่า ในอัลบั้มรูปดังกล่าวเป็นรูปถ่ายของ
คลองที่อยู่ในหมู่บ้าน และมีรูปของปลาในกระชังลอยตายเต็มคลองไปหมด มีพระราชด�ารัสสอบถาม
ว่า “...ท�าไมปลาถึงตาย...” ชาวบ้านที่เป็นผู้น�าคนนั้นอายุประมาณ ๔๐ ปี ไม่พูด ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
เอาแต่ร้องไห้น�้าตาไหลพราก ๆ แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น ด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงทราบว่าการที่
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ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและมาร้องไห้ต่อหน้าพระพักตร์มีสาเหตุเป็นเพราะอะไร จึงมีพระ
ราชด�ารัสให้เชิญก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ�าเภอประจ�าพื้นที่ เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ในที่สุดก็ทรงทราบว่าชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้ต้องการจะมาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาความเดือดร้อน แต่
ทางราชการถือเป็นระเบียบว่าไม่อยากจะให้เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท ชาวบ้านก็เลยใช้วิธี
เตรียมจะน้อมเกล้าฯ ถวายปลาในลังโฟม ซึง่ พอเปิดดูกเ็ ห็นปลานัน้ ตัวเล็กแช่อยูใ่ นน�้าแข็งและตายแล้ว
เมื่อทอดพระเนตรรูปในอัลบั้มก็เป็นปลาที่อยู่ในลังโฟม จึงได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนั้น ได้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าโครงการชลประทานและหน่วยงานต่าง ๆ
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ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมปรึกษากันอย่างเร่งด่วน ณ ตรงนั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อทรงทราบว่า
ปัญหาเกิดจากความสับสนในการระบายน�า้ จากพรุ จึงมีพระราชด�ารัสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเจ้า
หน้าทีช่ ลประทาน ประมง และปศุสตั ว์ รวมถึงศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ไปหาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และมากราบบังคมทูลถวายรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ในคืนนั้น
แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงาน แต่ส�าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ดูจะเป็นเรื่อง
เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของราษฎร นับจากนั้นเป็นต้นมาต�านาน “ปลาร้องไห้” ก็เป็น
เพีย งบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ า หนึ ่ง เพราะจากเหตุ ก ารณ์ ที ่เ กิ ด ขึ ้น ในครั ้ง นั ้น พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างถาวร จึงท�าให้เหตุการณ์ปลาร้องไห้ไม่เกิดขึ้นซ�้าอีก
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เล่าไว้ว่าเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
มาทรงติดตามความก้าวหน้าของการขุดคลอง นับตั้งแต่เริ่มมีการขุดคลอง ราษฎรมานั่งเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
เต็นท์แรก ๆ มีชาวไทยมุสลิมหลายคนเอาข้าวมาทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงถามว่า “...เป็นข้าวที่ไหน...”
ชาวนาก็บอกว่าข้าวทีส่ ายบุรี ปัตตานี แต่เม็ดเล็กไม่งาม เพราะน�้าไม่มี มีพระราชด�ารัสให้กา� ลังใจว่า
“...อย่าท้อถอย จงปลูกข้าวไป คนไทยเรากินข้าว เราต้องปลูกข้าว เราจะมีสวนยาง สวนลองกอง เรา
จะมีสวนเงาะ สวนทุเรียน แต่อย่าลืมการปลูกข้าว อย่าทอดทิ้งการท�านา...” และชาวนากลุ่มนั้นกราบ
บังคมทูลว่า “...ข้าวปลูกแล้วไม่พอกิน ต้องซื้อจากจังหวัดพัทลุง...” มีพระราชด�ารัสตอบว่า “...เราต้อง
เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว และพัฒนาที่นาให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อข้าวกิน...”
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เสด็จฯ มาถึงเต็นท์ที่ ๒-๖ ก็มีกล่องโฟมตั้งอยู่บนโต๊ะ มีราษฎรยืนเฝ้าฯ บ้าง นั่งเฝ้าฯ บ้าง ก็เสด็จฯ
มาข้างหน้า ทรงเปิดกล่องโฟม ทอดพระเนตรเห็นปลาแช่น�้าแข็งอยู่ตัวเล็ก ๆ ด�า ๆ ทรงถามว่า “...ท�าไม
ปลาตัวเล็ก...” ชาวบ้านก็ไม่พูดแต่กลับยื่นอัลบั้มรูปใส่ซองพลาสติกถวาย ทรงเปิดออกทอดพระเนตร
เป็นรูปปลาอยู่ในคลองตายลอยเป็นแพเต็มคลอง ทรงถามว่า “...ท�าไมปลาตาย...” ชาวบ้านก็ไม่พูดยืน
ร้องไห้ ผู้ชาย ๓-๔ คนก็ร้องไห้ รับสั่งถามว่า “...ท�าไมร้องไห้...” ท่านองคมนตรีก็ตอบไม่ถูกว่าท�าไมชาว
บ้านร้องไห้ แต่นายอ�าเภอสายบุรีมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าเป็นผู้สั่งไม่ให้ราษฎรถวายฎีกา ไม่ให้ชาว
บ้านพูดอะไรทั้งสิ้น คือ ให้ถวายปลาได้แต่ห้ามพูด ชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าพูด ร้องไห้อย่างเดียว ก็เลย
ถวายอัลบั้มรูปแทน
ในที่สดุ จึงทรงทราบว่าปลาตายเพราะน�้าในพรุ (น�า้ เปรีย้ ว)ไหลลงคลองน�้าจืดที่ชาวบ้านยกกระชัง
ขึ้นไม่ทนั ปลาก็เลยตายเพราะเจอน�า้ เปรี้ยว เป็นปัญหาการสื่อสารระหว่างชลประทานที่ปล่อยน�า้ ทุกปี
เมื่อจะปล่อยน�้ามา จะบอกล่วงหน้าสองวันก่อนน�า้ เปรี้ยวจะมา ชาวบ้านจะยกปลาขึ้นให้น้า� เปรี้ยวไหล
ไปก่อนแล้วค่อยเอาปลาลงแล้วปลาก็จะอยูไ่ ด้ แต่ปนี ้นั สื่อสารกันไม่ดี น�า้ เปรี้ยวมาถึงชาวบ้านเก็บกระชัง
ปลาไม่ทันปลาตาย ก็ทรงแก้ปัญหาทันที ทรงเรียกแผนที่มาดู ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมกัน ทรง
ถามว่า “...น�้าเปรี้ยวมาอย่างไร น�้าจืดมาอย่างไร มีพื้นที่ไหนที่จะเปลี่ยนน�้าเปรี้ยวไปลงทะเลไม่มายุ่ง
กับน�้าจืด...” ก็ทรงทราบปัญหาและข้อมูลอย่างทันท่วงที
คืนนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปประชุมด่วนที่พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ เช้าวันรุ่งขึ้นจึงน�าเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และเริ่มขุดคลองทันที ภายใน ๗ วัน คลองก็แล้วเสร็จ
ท�าให้ในปีน้นั น�า้ เปรี้ยวไหลลงทะเลไป และไม่ตอ้ งกลัวว่าน�้าเปรี้ยวจะไหลลงมาอีก การขุดคลองในครั้ง
นี้ใช้งบประมาณจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพือ่ จัดซื้อน�้ามันมาใช้ก่อน ตั้งแต่นั้นมาเวลาพูดถึง
คลองนี้ก็เลยเรียก “คลองปลาร้องไห้” มาจนถึงทุกวันนี้
ปีต่อมาเสด็จฯ ชาวบ้านมารอรับเสด็จฯ ทรงเปิดกล่องโฟมทอดพระเนตร พบว่า ปลาตัวใหญ่ ขาว
สวย ก็ทรงทราบว่า ท�าไมปลาปีนี้ ไม่เหมือนปลาปีที่แล้ว ชาวบ้านไม่กล้าพูด จึงมีพระราชด�ารัสว่า
“...ปีน้ปี ลาไม่รอ้ งไห้แล้วนะ...” และบัดนี้ ปลาก็อว้ นท้วนแข็งแรง ขายได้เงินมีกา� ไรดี และทุกครั้งที่เสด็จฯ
ชาวบ้านก็จะน�าปลามาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร เห็นว่าปลาตัวโต ก็มีพระราชด�ารัสว่า “..ใน
เมื่อให้ ฉันก็ให้เจ้าหน้าที่ขนกลับไป...” ชาวบ้านก็ดีใจทีพ่ ระองค์จะเสวยปลาของพวกเขา เพราะจาก
การที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ท�าให้อาชีพเลี้ยงปลาในกระชังดังกล่าวไม่ขาดทุนอีก
นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทรงหาข้อมูลทันทีที่ฉับไว เรียกผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมา
ประชุมด่วน เพื่อดูรายละเอียดว่าข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นถูกต้องหรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็มาประชุม
กันตรงนั้นเลย เป็นการประชุมและมีการปฏิบัติที่เร็วที่สุด เวลาที่บันทึกการประชุม ๐๐.๑๕ น. ของวัน
ใหม่ พอรุ่งเช้าก็รุดไปพื้นที่ เมื่อคลองสายใหม่ขุดเสร็จมีการประเมินทุก ๗ วัน ว่าน�้าเปรี้ยวไหลลงทะเล
จริงไหม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างไร
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สายสัมพันธ์กับประชาชน : บทเรียนจากลุงวาเด็ง
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้น
ที่พรุแฆแฆ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปา่ เสื่อมโทรมขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์
ไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงมีพระราชด�าริให้ศกึ ษาหาวิธีระบายน�า้ ในที่ลมุ่ ยามน�า้ หลากและ
เก็บกักไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ชาวบ้านจะได้มีน�้าใช้เพื่อการเพาะปลูก
ในจุดแรกที่เสด็จพระราชด�าเนินคือ บริเวณพรุแฆแฆตะวันตก บ้านเจาะโบ ต�าบลแป้น อ�าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้มพี ระราชปฏิสนั ถารกับราษฎรเพื่อสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ท�าให้ทรงทราบถึง
สภาพปัญหาและความต้องการ เพือ่ จะได้หาทางพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ เมื่อทรงได้ข้อมูลเพิม่ เติมและตรวจสอบจากแผนที่แล้วจึงเปลี่ยนแปลงเส้นทางจาก
จุดที่ ๒ ที่ก�าหนดไว้เดิมจะไม่เสด็จฯ แล้ว แต่จะไปอีกทีห่ นึง่ แทน โดยสนพระทัยที่จะเสด็จฯ ไปทอด
พระเนตรความเป็นไปได้ในการสร้างอาคารกั้นน�้าที่คลองน�้าจืด บริเวณบ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ ๕ ต�าบลปะ
เสยะวอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี แต่เนื่องจากขณะนั้น เป็นเวลาเย็นแล้ว และมิได้มีการเตรียม
เส้นทางไว้รอรับเสด็จฯ ล่วงหน้า ที่ส�าคัญเป็นเส้นทางทุรกันดาร รถยนต์ยังเข้าไปไม่ถึงจุดหมาย เจ้า
หน้าที่จึงกราบบังคมทูลว่า “...รถยนต์ยังเข้าไปไม่ถึง คงเสด็จพระราชด�าเนินไปไม่ได้...”
“...ไปได้...” มีพระราชด�ารัสเพียงสั้น ๆ แค่นั้นด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร จึงได้
ทรงขับรถยนต์พระที่น่งั ด้วยพระองค์เองจนกระทั่งถึงสะพานไม้เล็ก ๆ ที่พอให้รถยนต์ว่งิ ผ่านไปมาได้ใน
หมูบ่ า้ น ทรงหยุดรถบนสะพานและลงจากรถยนต์ จากนั้น ได้ทอดพระเนตรแผนที่ และมีพระราชกระแส

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้านบางเก่าทะเล ต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน�า้คลองน�้าจืด
คลองแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปัตตานี

ว่า หากไปทางทิศใต้จะเจอคลองแห่งหนึ่ง จากนั้นจึงเสด็จพระด�าเนินไปท่ามกลางป่าละเมาะแทบไม่
เห็นทางเดินเนื่องจากบรรยากาศรอบข้างเริ่มมืดครึ้ม
ขบวนเสด็จฯ เดินตามกันไปจนถึงบริเวณชายคลองน�า้ จืดบ้านทุง่ เค็จ ทรงประทับยืนและมีพระราช
กระแสกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและหน่วยงานต่าง ๆ ราวครึ่งชั่วโมงจนกระทัง่ เสด็จพระราชด�าเนิน
กลับ จึงทรงพบกับนายวาเด็ง ปูเต๊ะ หรือลุงวาเด็ง ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมวัย ๗๐ กว่าปีโดยบังเอิญ
ในวันนั้นลุงวาเด็งแต่งกายในชุด “เต็มยศ ครึ่งท่อน” คือนุ่งกางเกงเลตัวเดียว ไม่สวมเสื้อ นั่นเอง
เหตุการณ์ในช่วงนี้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ อดีตเลขาธิการ กปร. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรอง
เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ซึ่งติดตามเสด็จฯ ถวายงานในขณะนั้นเล่าว่า ลุงวาเด็งได้มโี อกาสเฝ้าทั้งชุด
นัน้ อย่างใกล้ชดิ เมื่อทรงถามข้อมูลก็ได้ถวายค�าตอบอย่างคล่องแคล่ว เมื่อรูว้ า่ เสด็จพระราชด�าเนินมา
เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ ลุงวาเด็งได้กราบบังคมทูลเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “...ดีใจมาก...” แต่ก็
เหลียวซ้ายแลขวาผิดปกติ แล้วก็ตัดสินใจกราบบังคมทูลอย่างฉะฉานว่า “...พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มา
เยี่ยมทั้งทีไม่มอี ะไรจะถวายเลย ผลไม้ในสวนเพิ่งเก็บขายได้เงินมา ๒๐,๐๐๐ บาท ก็นา� ไปซื้อเครื่องสูบ
น�า้ ทั้งสวนเหลือทุเรียนผลเดียว หน�าซ�า้ ยังดิบ...” มีเสียงเย้าว่า “...เครื่องสูบน�า้ นั่นไง ยังใหม่อยูด่ ว้ ย...”
“...ถอดเอาขึน้ รถไปเลย ขอถวายพระเจ้าอยู่หัว...” ลุงวาเด็งกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่เสียเวลา
คิด แล้วยิ้มซื่อโดยไม่คิดว่าเป็นการพูดเล่น และด้วยท่าทียินดีที่จะสละสมบัติอันมีค่าชิ้นเดียวซึ่งได้มา
ด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายจากการท�างานมาทั้งปีน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้
ที่ติดตามเสด็จฯ เกิดความรู้สึกตื้นตันใจเมื่อเห็นอากัปกิริยาอันเป็นธรรมชาติของลุงวาเด็ง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวลอย่างมีความสุขไม่ต่างจากลุงวาเด็ง
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ทั้งนี้ในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ลุงวาเด็งยังได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายที่ดนิ ส�าหรับ
ใช้เพื่อการชลประทานอีกด้วย ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
เสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการพัฒนา ลุงวาเด็งได้มารอรับเสด็จฯ ด้วย โดยแต่งกายในชุด
“เต็มยศ” สวมเสื้อผ้าอย่างสวยงามในแบบของชายชาวมุสลิม เมื่อใกล้จะถึงเวลาพวกข้าราชการได้
เตรียมเข้าแถวรอรับเสด็จ โดยลุงวาเด็งก็ยืนอยู่ในกลุ่มของราษฎรซึ่งอยู่ข้างหลังแถวของข้าราชการ
ครั้นเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เมื่อเสด็จฯ มาถึง ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้กราบบังคม
ทูลถวายรายงาน เริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ในขณะนั้นคือ นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี) อธิบดีกรมชลประทาน (นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี) ได้รายงานความก้าวหน้าใน
การด� า เนิ น งานโครงการฯ รวมทั ้ง หน่ ว ยงานอื ่น ๆ ก็ ไ ด้ ถ วายรายงานจนแล้ ว เสร็ จ จากนั ้น ทรง
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมอิหม่ามและผู้น�าทางศาสนา จากนั้นได้มีพระราชด�ารัสสั่งถามหาลุงวาเด็ง
พวกข้าราชการที่ยืนเรียงรายอยู่ข้าง ๆ พระองค์ ก็ได้พากันขยับตัวหลีกทางให้ลุงวาเด็ง มาเฝ้าฯ ด้วย
จากนัน้ ได้ทรงงานและมีพระราชด�าริเกี่ยวกับงานชลประทานต่าง ๆ และได้ทรง “...ขอบใจ...” ลุงวาเด็ง
ที่สละที่ดินให้ด�าเนินงานตามโครงการด้วย
นอกจากนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (อดีตเลขาธิการ กปร. คนแรก) ยังได้
เล่าเพิ่มเติมถึงบรรยากาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปพบกับลุงวาเด็งในค�่าคืนนั้นอีกด้วย
ว่า ต้องเสด็จพระราชด�าเนินบุกฝ่าเข้าไปโดยผ่านพื้นที่สวนเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรถึงชายฝัง่ ของ
คลองน�้าจืด ขณะพระอาทิตย์ทอดล�าแสงสุดท้ายลงพอดี ทรงหยุดชั่วขณะและทรงฉายภาพทัศนียภาพ
เบื้องพระพักตร์ด้วยกล้องถ่ายภาพที่คล้องติดพระศอ และพระราชทานภาพที่ทรงฉายด้วยฝีพระหัตถ์
ให้ชมภายหลัง ปรากฏเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
ประทับอยู่ ณ ที่นั้นท่ามกลางความมืดสลัว มีเพียงแสงริบหรี่ของดวงดาวบนท้องฟ้า ความมืด
ปกคลุมบริเวณมากขึ้น จนถึงขนาดต้องใช้แสงไฟจากไฟฉายส่องลงบนแผนที่ ทรงพิจารณาแผนที่
ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของบริเวณดังกล่าว และพระราชทานแนวพระราชด�าริให้กับคณะ
ท�างานเป็นเวลานานท่ามกลางความมืดและความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่ฝา่ ยรักษาความปลอดภัย ใน
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงพระราชวิตกกังวลแต่ประการใด
ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ไม่ว่าพระองค์จะย่างพระบาทไปในพื้นที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ ทุกแห่งคือ ผืน
แผ่นดินของพระองค์ และพระองค์คือ พระเจ้าแผ่นดินของประชาชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าที่
ใดบนผืนแผ่นดินนี้คือ “พสกนิกรของพระองค์”
ท่ามกลางความมืดสลัวของยามค�่าคืนนั้น ครู่ใหญ่ชาวไทยมุสลิมต่างเริม่ ทยอยเดินออกจาก
เคหสถานของตน มีทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว และคนชรา บ้างก็มาเป็นกลุ่ม บ้างก็อุ้มลูกจูงหลาน พากันมา
เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เฝ้าฯ กันกลางสวนลึก กลางแสงไฟจากไฟฉายที่เห็นเพียงเงาตะคุม่
ของผู้คนหลากหลาย ในบรรดากลุ่มผู้คนเหล่านั้นมี “ลุงวาเด็ง” ชายไทยมุสลิมร่างเล็กวัย ๗๐ กว่าปี
รวมอยู่ด้วย ในวัยปลายชีวิตที่เรียกได้ว่าชราภาพแล้วนี้ ลุงวาเด็งยังคล่องแคล่ว ว่องไว พูดจาฉะฉาน
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วันนี้ลุงวาเด็งมาเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัวในชุดเต็มยศครึ่งท่อน คือสวมกางเกงตัวเดียวแต่ไม่สวมเสื้อ
ไม่มีที่ไหนในโลกนี้อีกแล้วที่สามัญชนคนธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์ใด ๆ ก็มีสิทธิที่จะเข้าถึง
อย่างใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินของเขาได้อย่างเสมอภาคกันถ้วนหน้าเช่นนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ารัสถามข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่จากลุงวาเด็ง ซึ่งลุงวาเด็ง
ก็ได้ถวายค�าตอบอย่างคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงและเฉลียวฉลาด น�้าเสียงและใบหน้าของลุงชรามี
แววปลื้มปีติอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ ลุงวาเด็งได้กราบบังคมทูลด้วยภาษาพืน้ บ้านซึ่งล่ามที่ตาม
เสด็จฯ แปลความว่า ดีใจมากที่ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานความช่วยเหลือ
โดยการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้
คืนนั้นกว่าจะเสด็จพระราชด�าเนินกลับ ดวงดาวก็กระจายแพรวพราวอยู่เต็มฟ้าแล้ว พวกเราเชื่อ
มั่นว่าพระองค์คงเสด็จฯ กลับสู่พระต�าหนักหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วอย่างมีความสุข
วันรุ่งขึ้นคณะของพวกเราก็ได้กลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้งเพือ่ ส�ารวจเพิม่ เติม และได้มีโอกาสแวะที่
บ้านของลุงวาเด็ง คราวนี้ลุงวาเด็งไม่ฟังเสียงยืนกรานท่าเดียวให้รีบถอดปั๊มน�า้ ไปน้อมเกล้าถวาย
พระเจ้าอยู่หัวให้ได้เพราะออกปากถวายแล้ว พวกเราต้องช่วยกันอธิบายว่าพระเจ้าอยู่หัวรับไม่ได้ ให้
เก็บไว้ใช้ประโยชน์เถิด
ภาพของลุงวาเด็งแห่งบ้านทุง่ เค็จ ต�าบลปะเสยะวอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานียงั คงประทับใน
ความทรงจ�าของพวกเราทุกคนมิรู้ลืม
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เล่าไว้วา่ ในช่วง พ.ศ.๒๕๓๖ ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดปัตตานีได้ปกี ว่า ๆ มีโอกาสรับเสด็จที่อา� เภอสายบุรี ได้ทรงวางโครงการท�าคลองระบายน�้า ยาว
ประมาณ ๗ กิโลเมตร จากพื้นที่ชุ่มน�้าที่เรียกว่า “พรุ” ซึ่งสภาพดินและน�้ามีความเป็นกรดสูง ในภาคใต้
จะมีพวกแร่ธาตุหลาย ๆ อย่าง ที่เป็นการทับถมของเศษซากพืชต่างๆ ในพื้นที่ที่น�้ามีความเป็นกรดสูง
สีของน�้าเป็นสีกากีแก่ ๆ มีพระราชด�าริให้ระบายน�้าเปรี้ยวจากพรุลงทะเลไป ระยะทางประมาณ ๕-๗
กิโลเมตร หากโครงการนี้ส�าเร็จจะสามารถเปิดพืน้ ที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เพือ่ ท�าเกษตรเพิม่ เติมให้แก่
ราษฎรได้
นายพลากร สุวรรณรัฐ ยังได้เล่าย้อนอดีตถึงคราวแรกที่เสด็จฯ แล้วทรงได้พบกับลุงวาเด็งว่า วัน
นั้นเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นปีแรกที่เสด็จฯ ไปทรงติดตามตรวจสอบข้อมูลกับสภาพ
ภูมิประเทศ ในปีนั้นเองก็ได้พระสหายที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ ลุงวาเด็ง วันที่เสด็จฯ ไปช่วงค�่า ๆ แล้ว ก็ยัง
หาไม่พบว่าคลองน�้าจืดมาบรรจบกันที่พรุตรงไหน ดูแผนที่ท่ที า� ไว้ให้วา่ ผิดก็ทรงคิดว่าจะทรงพระด�าเนิน
ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร พวกหน่วยถวายความปลอดภัยก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายเพราะมืดแล้ว มี
พระราชด�ารัสว่าจะต้องไป ทรงพระด�าเนินไปตามทางคันนาบ้าง เป็นร่องสวนบ้าง เป็นสวนยางบ้าง ลัด
เลาะไปตามหมู่บ้านบ้าง เจ้าของบ้านคือ ลุงคนหนึ่งตอนนั้นนุ่งโสร่งตัวเดียวเสื้อไม่ได้ใส่ เป็นผู้ชายตัว
เล็ก ๆ อายุประมาณ ๗๐ ปี พูดไทยไม่ได้แม้แต่ค�าเดียว ทรงสอบถามผ่านล่ามว่า “...คลองน�้าจืดมาจาก
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ไหน มาอย่างไร หน้าน�้ามาอย่างไร ล้นตลิ่งอย่างไร น�้ามันไหลไปทางไหน...” ในที่สุดสรุปว่า ทรงไปหา
ข้อมูลจากลุงคนหนึ่งซึ่งพูดไทยไม่ได้เลย แล้ววันนั้นลุงวาเด็ง ได้ชี้ไปที่ต้นทุเรียนบอกว่าจะขอถวาย
ทุเรียนได้ไหมเพราะวันนี้ไม่มีอะไรจะถวาย จะขอถวายทุเรียนลูกหนึ่ง ทรงตอบว่า ทุเรียนยังไม่สุกขอ
ฝากไว้ปีหน้าค่อยมาเอา ในที่สุดลุงวาเด็งได้ถวายเครื่องสูบน�้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ๑ เครื่อง เรื่องดังกล่าว
จึงก่อเกิดมิตรภาพระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรคนหนึ่ง ที่พูดไทยไม่ได้แม้แต่ค�าเดียวแต่จิตใจ
ผูกพันจงรักภักดีจนมาถึงบัดนี้
ลุงวาเด็งจะส่งสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปีนี้ อายุประมาณ ๙๐ ปี บางปี
ส่งจ�าปาดะ คือ ขนุนชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรงมาก ใส่บรรจุกล่องไปรษณีย์ ฝากทูลเกล้าฯ ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แต่คนที่เขียนจดหมายคือ ลูก เขียนจ่าหน้ากล่องพัสดุภณ
ั ฑ์ถงึ ท�าเนียบองคมนตรี
เพื่อฝากน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ปรากฏว่ากองพัสดุไปรษณีย์มาถึงที่ท�างาน กว่าที่ผมจะพบ เจ้าหน้าที่
ก็ไม่ได้บอก แต่โทรมาบอกว่ามีกล่องพัสดุมกี ลิ่นแรงมากไม่รวู้ า่ เป็นอะไร ท่านองคมนตรีกบ็ อกให้เปิดดู
ปรากฏว่าเป็นจ�าปาดะที่เน่าแล้ว เพราะหลายวันจึงไม่ได้ทลู เกล้าฯ ถวาย แต่ได้กราบบังคมทูลว่ามีของ
ฝากมาจากพระสหายจากปัตตานี
ลุงวาเด็งมีความผูกพันกับ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
เมื ่อ ทราบข่ า วว่ า เสด็ จ ฯ มา
ประทับที่โรงพยาบาลศิรริ าช พระ
สหายคนนีก้ ใ็ ห้ลกู หลานพามาลง
นามถวายพระพรด้ ว ย นี ่คื อ
ความผู ก พัน ระหว่ า งพระมหา
กษัตริยก์ บั ชาวไทยมุสลิมคนหนึ่ง
ที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแม้แต่
ค�าเดียว แต่จิตใจนั้นเต็มเปี่ยม
ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ปากคลองพรุแฆแฆ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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ข้ อ มู ล ที ่ไ ด้ รั บ จากลุ ง
วาเด็งและราษฎรในคืนนั้น ได้
กลายเป็นข้อมูลส�าคัญส่วนหนึ่ง
ที่ท�าให้เกิด “โครงการพัฒนา
พื้ น ที่ พรุแฆแฆอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ” ซึง่ เป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ด�าเนิน
การเพือ่ แก้ ไ ขปั ญ หาหลั ก ของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เกี่ยวกับปัญหา “๔ น�้า ๓ รส”

แก้ไขปัญหา ๔ น�้า ๓ รส
๔ น�้า คือ น�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม น�้าเปรี้ยว
๓ รส คือ น�้าจืด น�้าเปรี้ยว น�้าเค็ม
จากปัญหาน�้าในแม่น�้าสุไหงโก-ลก เอ่อล้นท่วมไร่นาเสียหายมาก หน้าแล้งก็ขาดน�้าและมีน�้าเค็ม
นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาดินและน�้าเป็นกรด ก�านันยูโซะ (ปัจจุบันถึงแก่กรรม) ได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการด�าเนินงาน “โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชด�าเนินเพื่อทรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๗ ถึงพ.ศ.๒๕๓๖ เรียกได้วา่ “ทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง” และได้มพี ระราชด�าริเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานโครงการถึง ๔๕ ครัง้ จากการสัมภาษณ์ นายจันทร์ ชาญแท้ ราษฎรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ปัจจุบนั
อายุ ๕๘ ปี ได้เล่าให้ฟงั ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ นายจันทร์ ก�าลังท�านาอยูก่ บั พี่สาวและ
เห็นว่ามีรถขับมาเป็นขบวนหลายคัน “...ตอนนั้นผมนุง่ ผ้าขาวม้าผืนเดียว ไม่ได้ใส่เสื้อ ก�าลังท�านาอยูห่ นั
กลับมาอีกทีกพ็ บว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ...” ซึ่งเสด็จฯ มาส�ารวจพื้นที่ดา� เนินงานโครงการ
ทรงถามว่า “...แถวนี้มโี คกอะไรบ้าง...” นายจันทร์ตอบว่า “...มีโคกอิฐ โคกใน โคกยาง โคกทุเรียน แต่นา�้
ท่วมทุกที่...” ทรงถามต่อว่า “...มีคลองไหม...” นายจันทร์ตอบว่า “...ไม่มี หรืออาจจะมีแต่ต้นื เขินหมด
แล้ว...” ทรงถามต่ออีกว่า “...อยากให้ขดุ คลองให้ไหม...” นายจันทร์ตอบว่า “...อยากได้...” จากนั้นทรง
ถามต่อว่า “...แถวนี้มพี ้นื ที่ดนิ เปรีย้ วกี่ไร่...” นายจันทร์ ตอบไปว่า “...มีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่...” มีพระราช
ด�ารัสว่า “...ในแผนที่มปี ระมาณ ๒,๔๔๔ ไร่...”
ได้ทรงถามต่ออีกว่า “...ทางข้างหน้าไปต่อได้ไหม...” นายจันทร์ตอบว่า “...ไปไม่ได้คลองตรงนี้น�้า
ลึกมาก...” ทรงตอบว่า “...ต้องไปได้...”
ไม่กี่วันก็มีหน่วยงานราชการได้เข้ามาก่อสร้างสะพานไม้เพื่อให้รถยนต์สามารถข้ามคลองได้ จาก
นั้น ได้เสด็จพระราชด�าเนินมายังพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
นายจันทร์ได้กราบบังคมทูลให้เสด็จฯ ไปเยี่ยมหมู่บ้านของตน (บ้านโคกอิฐ โคกใน) ซึ่งเป็นเกาะมี
น�้าล้อมรอบ โดยทรงเรือพระที่นั่ง (เป็นเรือท้องถิ่นของนายกลม ราษฎรบ้านโคกอิฐ-โคกใน โดยเรือล�า
นีป้ จั จุบนั ยังคงอยูใ่ นสภาพทีด่ )ี โดยมีนายจันทร์ เป็นผูล้ ยุ น�้าเข็นเรือพระที่นง่ั ข้ามฟากไปยังหมูบ่ า้ นเพื่อ
ให้ได้ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
ในช่วงที่เสด็จฯ ทรงงานในพื้นทีโ่ ครงการชลประทานมูโนะฯ ราษฎรได้กราบบังคมทูลว่า น�า้ ในพื้นที่
เป็นน�้าเปรี้ยวไม่สามารถใช้การได้ จึงได้ทรงสอบถามราษฎรว่า “...ดินแถบนีเ้ ปรีย้ วไหม...” ราษฎรได้
ตอบว่า “...ไม่ทราบ ยังไม่เคยชิม...” พร้อมนี้ ได้ทรงพระราชด�าเนินไปยังบ่อน�้าตื้นของราษฎรและทรง
ใช้พระหัตถ์วักน�้าขึ้นมาชิมว่ามีรสชาติดังเช่นราษฎรกราบบังคมทูลหรือไม่
สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 163

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ เสด็จฯ ไปยังพื้นที่บ้านบูโต๊ะ อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบัน “โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” เป็นโครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทาน ตลอดจนการบริหารจัดการ “น�า้ ๓ รส” ทัง้ น�า้ จืด น�า้ เค็ม และน�้าเปรี้ยว ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตแิ ตก
ต่างกัน และต้องมีการบริหารจัดการน�า้ ในแต่ละฤดูกาล ให้เกิดความสมดุลและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากทีส่ ดุ ซึง่ โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นทีท่ ง้ั ลุม่ น�้าโก-ลก จ�านวน ๑๑๐,๐๐๐ ไร่ ในอ�าเภอ
ตากใบ และอ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยหลังจากด�าเนินการโครงการแล้วสภาพพื้นทีท่ เ่ี คย
มีน�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเปรี้ยว ก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ส�าหรับปัญหาดินเปรี้ยวนั้น ได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริให้ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ศึกษาทดลองการปรับปรุงดินเปรี้ยวใน
“โครงการแกล้งดิน” ให้สามารถท�าการเกษตรได้ และน�าผลที่ได้มาใช้จริงกับพื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีอยู่เป็น
จ�านวนมากในจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ได้ทรงส่งเสริมทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะ “การท�านา”
อย่างครบวงจร โดยใน พ.ศ.๒๕๒๖ ได้พระราชทาน “โรงสีพิกุลทอง” ให้แก่ชาวเกาะสะท้อน เพื่อ
เป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการสีขา้ วอีกเช่นกัน ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด�าริให้สร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่ขึ้น และให้คงโรงสีเดิมไว้เป็น
พิพิธภัณฑ์ส�าหรับเป็นที่เรียนรู้ของผู้ที่สนใจต่อไป
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กับการสืบสานพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
ดลยา เทียนทอง

นับเนื่องจนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๖๐ ปีท่พี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงท�านุ
บ�ารุงและอุปถัมภ์ค�้าจุนในทุกศาสนา ทั้งยังทรงห่วงใยดูแลบ้านเมืองและบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
ก�าหนด พระองค์ทรงเป็นองค์อคั รศาสนูปถัมภกและธรรมราชาผูป้ กครองอาณาประชาราษฎร์ทกุ เชื้อ
ชาติและศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทยอย่างเสมอเหมือนโดยถ้วนหน้า อันเป็นไปตาม
พระราชจริยาวัตรอันดีงามส่วนพระองค์โดยธรรมชาติวิสัย และเป็นไปตามโบราณขัตติยราชประเพณี
แต่ด้งั เดิมที่ปฏิบตั สิ บื ทอดต่อกันมา ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมว่าด้วยการปกครองของพระมหากษัตริย์
ไทยทุกยุคสมัยในอดีต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ที่อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชปณิธานมุง่ มั่นและพระราชด�าริท่ลี มุ่ ลึกกว้างไกล พระองค์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งในการส่งเสริมศาสนาและสรรค์สร้างพัฒนาเพื่อให้ราษฎรชาว
ไทยทุกคน รวมทั้งชาวไทยมุสลิมมีความรัก ความสามัคคี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ตามก�าลังศักยภาพบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดรวม
ถึงความเจริญทางเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และที่สา� คัญให้สอดรับกับวิถกี ารด�าเนินชีวติ ตามหลักศาสนา
พระองค์จึงทรงเป็นมหาราชผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาว
ไทยทั้งประเทศโดยแท้จริง
ทั้งนี้มเิ พียงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงมีตอ่ ชาวไทยมุสลิม
จะปรากฏแผ่ไพศาลไปทั่วและก่อให้เกิดคุณูปการเป็นอเนกอนันต์ ซึ่งได้กล่าวอย่างละเอียดในบรรพ
ก่อนหน้าแล้ว หากทว่ายังรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
คู่พระบารมีแห่งพระองค์ที่ทรงปฎิบัติต่อชาวไทยมุสลิมก็มีปรากฏมากมายหลายด้านและน�ามาซึ่ง
ประโยชน์โภคผลเหลือคณานับเฉกเช่นเดียวกัน อันถือเป็นการสนองพระราชปณิธานและสืบสานตาม
แนวพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงปฏิบตั ติ อ่ ชาวไทยมุสลิม
ทุกประการอย่างไม่ผดิ แผก ดังเป็นที่ปรากฏว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถมีพระราชศรัทธา
ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลและท�านุบา� รุงในกิจการทางศาสนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของทุกศาสนา เนือ่ งจากทุกศาสนามีคา� สั่งสอนที่ดงี าม ทั้งยังทรงถือปฏิบตั ิ
ต่อศาสนาอื่น ๆ นอกเหนือจากศาสนาพุทธอย่างถึงพร้อมด้วยความเสมอเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศาสนาอิสลาม พระองค์ทรงอุปถัมภ์ค�้าจุนในการด้านต่าง ๆ อยู่เป็นนิจ และที่ส�าคัญนับเป็นระยะ
เวลาเกินครึ่งศตวรรษแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้าน
ต่ า งๆ เคี ย งข้ า งพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เพื่อขจัดความทุกข์ยากของ
ราษฎรชาวไทยไม่ว่าจะมีเชื้อชาติและ
นั บถื อ ศาสนาใดในทุ ก ภาคพื้ น ที ่ที่ ห ่ า ง
ไกล ทั้งนี้รวมถึงชาวไทยมุสลิมที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในภาคพื้นที่ตา่ ง ๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง ในพืน้ ที ่จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอาศัย
อยู่เป็นจ�านวนมากและส่วนใหญ่มีชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ค ่ อ นข้ า งยากล� า บาก
พระองค์ทรงห่วงใยดูแลและติดตามแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไทยมุสลิม
ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชดิ โดยมิทรงเห็น
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แก่เหน็ดเหนือ่ ยหรือย่อท้อแต่ประการใด
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในทางตรงกันข้ามกลับทรงวิรยิ ะอุตสาหะ
เสด็จ ฯ ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
และมุง่ มั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
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ราษฎรให้ ดี ขึ ้น อั น ถื อ เป็ น การจ� า เริ ญ รอยตามพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างมาโดยตลอด ดัง
เป็นที่ปรากฏทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การสาธาณสุขและ
สังคมสงเคราะห์ ศิลปหัตถกรรม ตลอดรวมถึงการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ ซึ่งจะได้อรรถาธิบายโดยล�าดับ ดังต่อไปนี้

พระราชภารกิจในการศาสนูปถัมภ์
เป็นทีแ่ จ้งประจักษ์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมี
พระจริ ยาวัตรฝักใฝ่ในการศึ กษาและตั ้งมั ่นปฏิ บัติธรรมตามหลั ก
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมาเป็นระยะเวลานาน และในขณะ
เดียวกัน พระองค์ก็ทรงเคารพยกย่องและให้การอุปถัมภ์บ�ารุงศาสนา
อิสลามในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่งและเหมาะสม ด้วยเพราะทรงมี
ความสนพระราชหฤทัยและมีพระราชศรัทธาว่าศาสนาอิสลามมีหลัก
ธรรมค�าสอนให้ประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ดีงามเฉกเช่นกัน ทัง้ ยังทรง
เรียนรู้ท�าความเข้าใจในหลักค�าสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้
อย่างถูกต้องแตกฉาน และในหลายครั้งที่พระองค์ได้พระราชทาน
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการ
พระบรมราโชวาทอันมีคา่ ยิง่ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ดังพระราชด�ารัส
ทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลาง
บางตอนเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงได้รบั พระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จฯ แทนพระองค์ในโอกาสทรง
เปิดงานเมาลิดกลาง (ต่อมาภายหลังเรียกว่างานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย) ฮ.ศ. ๑๓๙๕ ณ สนามกีฬาหัวหมาก วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ความว่า๑
“...ข้าพเจ้ามีโอกาสทราบเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาบ้างท�าให้เห็นว่าศาสนาอิสลามมีค�าสอนที่
กว้างขวางลึกซึ้ง น�ามาปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุกในชีวิตจริงทุกยุคทุกสมัย นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่ง
แก่ชาวเราขณะนี้ในยามที่บ้านเมืองก�าลังประสบปัญหา คือการเสียน�้าใจกันอยู่ โองการหรือค�าสอน
ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานผ่านศาสดาของท่านมา มีตอนหนึ่งกล่าวห้ามมิให้เยาะเย้ยเหยียดหยาม
กันและกัน และกล่าวเตือนสติวา่ ผูถ้ กู เหยียดหยามนัน้ อาจจะมีความดีมากกว่าผูเ้ ย้ยหยามนั้นเสียอีก
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าค�าสอนในศาสนาอิสลามเป็นประโยชน์ยิ่ง หากท่านทั้งหลายจะยึดปฏิบัติตามโดย
บริสุทธิเ์ ที่ยงตรงให้เป็นปกติวิสัยแล้ว เชื่อว่าคนไทยจะมีความรักใคร่เกื้อกูลสงเคราะห์กันมากยิ่งขึ้น
และจะขจัดความไม่เรียบร้อยของบ้านเมืองให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้...”
รวมถึงพระราชด�ารัสบางตอนในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้น�าศาสนาอิสลามและราษฎรจังหวัด
ปัตตานี ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ความว่า๒
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“...ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส�าคัญมาก เพราะใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของแต่ละคน จะต้องอาศัยหลักของศาสนา ฉะนั้น
อิสลามิกชนจึงจ�าเป็นที่จะได้รับการเอาใจใส่ในทางความรู้ทั่วไปและในทางความรู้ทาง
ศาสนา เพื่อให้ชวี ติ นั้นด�าเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อยและมีความเจริญ ท่านอิหม่าม
ทั้งหลายจึงมีหน้าที่ส�าคัญมากเพราะว่าเป็นผู้ที่จะชี้น�า เป็นผู้ที่จะอุ้มชูประชาชนให้ได้
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทุกท่านจึงมีความส�าคัญมาก และ
ยินดีที่เห็นว่าท่านมีความตั้งใจมาตลอด ได้สังเกตมาว่ามีความเปลี่ยนแปลงและมีความ
พัฒนาอย่างมากที่ได้ใช้ศาสนาในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นประโยชน์...”
ทั้งยังเป็นที่ปรากฏว่าในระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๖ ถึง พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถก็โดยเสด็จด้วยทุกครั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ศ.๒๕๑๘
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิด
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ทรงสนพระราชหฤทัยและทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
อยู่เป็นเวลานาน และยังมีพระราชด�ารัสสอบถามข้อมูลความรู้อย่างละเอียดเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ดังปรากฏได้จากเนื้อความบางตอน ซึง่ เขียนถ่ายทอดความรูส้ กึ โดยท่านผูห้ ญิงสมร ภูมณ
ิ รงค์ ประธาน
มูลนิธิตว่ น สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีท่วี า่ “...ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทอด
พระเนตรนิทรรศการ ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ บอกกับข้าพเจ้าว่าหลังจากการเสด็จฯ งานเมาลิด

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลาง
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กลางแห่งประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ จะมีพระราชกรณียกิจใน
วังอีกในเวลา ๑๗.๐๐ น. ข้าพเจ้าจึงได้กราบ
บังคมทูลเตือนถึงเวลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถมีพระราชเสาวนียว์ า่ จะขอ
ทอดพระเนตรให้ตลอดก่อน ข้าพเจ้าจึงมี
ความสบายใจ และรู ้ สึ กประทั บ ใจในการ
ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณียกิจ ของพระองค์เป็ น
อย่างมาก...” ๓ และที่ส�าคัญสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับการทูล
เกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกของงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจากท่านผูห้ ญิง
สมร ภูมณ
ิ รงค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ ป ระดั บ เข็ ม นั ้น ที ่ฉ ลอง
พระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าเป็น
เข็มพระนามของท่านศาสดามุฮมั หมัด (ซ.ล.)
ซึ่งท�าให้ชาวไทยมุสลิมในงานล้วนซาบซึง้
และประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาที่เปรียบไม่ได้ในครั้งนี้ ๔

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลาง

ความปรากฏมิเพียงเท่านั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงตระหนักให้ความส�าคัญ
ต่อข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ดังเช่นเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในเดือนกันยายน
พ.ศ.๒๕๒๒ โดยจุดหนึ่งที่เสด็จพระราชด�าเนิน คือ วัดสัมภาวาส ซึ่งก็มีประชาชนชาวไทยมุสลิม
จ�านวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และในขณะนั้นฝนก�าลังตก มีลมพัดแรง สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จึงทรงมีรบั สั่งถามนายธีระพจน์ หะยีอาแว ครูในอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จว่า “...ถ้าจะให้คนมุสลิมเข้าไปหลบฝนในโบสถ์จะผิดหลัก
ศาสนาหรือไม่...” นายธีระพจน์ หะยีอาแวได้กราบบังคมทูลว่าสามารถกระท�าได้ หากมิได้กราบไหว้
พระหรือรูปบูชาใด ๆ พระองค์ท่านจึงทรงรับสัง่ ว่า “...ถ้าอย่างนัน้ ช่วยบอกให้ชาวบ้านหลบเข้าไปใน
โบสถ์...” แล้วพระองค์ท่านก็เสด็จฯ เข้าไปในโบสถ์ด้วย คือ ให้ไปเข้าเฝ้าฯ ในโบสถ์ แทนที่จะอยู่ข้าง
นอก๕ และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังมัสยิด ซึ่งได้มีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เสด็จฯ
เข้าไปภายในมัสยิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงประทับรออยู่ภายนอก จนเมื่อได้มี
การกราบบังคมทูลเชิญให้โดยเสด็จเข้าไปภายในมัสยิดด้วย พระองค์จงึ เสด็จฯ เข้าไป ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเข้าพระราชหฤทัยในหลักศาสนาอิสลามและพระราชจริยาวัตรอันงดงามที่ทรงถือปฏิบตั อิ ย่าง
อ่อนน้อม ดังปรากฏจากค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ว่า “...เมื่อครั้งได้มีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ให้เสด็จฯ เข้าไปในมัสยิด ซึ่งตอนนั้นเราได้รับทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดหลายอย่างของผู้หญิง หาก
จะเข้าไปในมัสยิด โดยพระองค์ท่านจะทรงรับสั่งกับพวกเรา แล้วก่อนไปเราก็ได้รับการบอกเล่ามา
บ้างแล้วค่ะ และที่ส�าคัญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงสอนพวกเราด้วยนะคะ เรา
ก็จะอยูก่ นั ข้างนอก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถเอง เขาก็มากราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จฯ
เข้าไปค่ะ เขาให้เกียรติพระองค์ทา่ นเข้าไป พระองค์ทา่ นก็ทรงถอดรองพระบาทก่อนจะเข้าไปในสถาน
ที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้...” ๖ นอกจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใส่พระราชหฤทัยใน
วิถีปฏิบัติของอิสลามิกชนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่ชาว
มุสลิมถือศีลอดเป็นประจ�าทุกปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์น�าผล
อินทผลัมไปพระราชทานแก่อหิ ม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจังหวัดอย่างสม�่าเสมอ เช่นเมื่อครั้ง
พ.ศ.๒๕๔๗ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้อญ
ั เชิญ
ผลอินทผลัมพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถจ�านวน ๒๐๐ กล่อง ไปมอบให้แก่ผู้น�าศาสนา
ดาโต๊ะยุติธรรม และอิหม่ามประจ�ามัสยิดหลายแห่งใน
จังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี๗ และใน
พ.ศ.๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบอินทผลัม
พระราชทานให้แก่คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส
ชมรมอิหม่ามใน ๑๓ อ�าเภอ และผู้แทนครูเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จ�านวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุมส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส๘

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เสด็จฯ ไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

คราใดพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิม
อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก พระองค์จะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังมัสยิดและทรงพบปะเยี่ยมเยียนผู้น�า
ศาสนาอิสลามในพื้นที่นั้น ๆ อย่างสม�่าเสมอด้วย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะโดย
เสด็จทุกครั้ง ดังเช่นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปิดมัสยิดม�าบัง ต�าบลพิมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งได้กอ่ สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๘ และได้ปรับปรุงให้เป็นมัสยิดกลางของจังหวัดสตูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๒๖
มิถนุ ายน ๒๕๓๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุร๙ี (ตั้งอยู่ในบริเวณ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ซึ ่ง อยู ่ ใ นเขตพืน้ ที ่พ ระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวัน๑๐) ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของนายซบ นาคนุเคราะห์ อิหม่ามประจ�ามัสยิด โดย
ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเข้าไปประทับภายในมัสยิด ซึ่งทั้ง
สองพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับอิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์อย่างใกล้ชิด ท�าให้ทรงรับทราบถึง
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ปัญหาต่าง ๆ ของ มัสยิดนูรลุ้ เอี๊ยะซาน พร้อมกับทรงยินดีท่จี ะช่วยเหลือ
ท�าให้อิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์และชาวไทยมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่กันเป็น
หมู่บ้านประมาณ ๓๑ ครัวเรือนขณะนั้น๑๑ ต่างรู้สึกส�านึกและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น จะเห็นได้จากค�าบอกเล่าทีถ่ า่ ยทอด
ความรูส้ กึ ออกมาจากใจของนางมัยมูน นาคนุเคราะห์ บุตรีของอิหม่าม
ซบ นาคนุเคราะห์ (ปัจจุบันอิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์เสียชีวิตแล้ว) ที่
ว่า “...ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระองค์ท่านเสด็จฯ มาทรงปล่อยปลาที่ศูนย์
ห้วยทรายฯ เลยจากนี้ไปสัก ๒ กิโลเห็นจะได้ พ่อก็ไปรอเข้าเฝ้าฯ
พระองค์ท่านรับสัง่ ว่าพอปล่อยปลาเสร็จแล้วจะเสด็จฯไปทีม่ ัสยิด
พระองค์ท่านทรงขับรถมาเองเลย ทางเราก็ไม่ได้ทันจัดเตรียมอะไร ได้
แต่กลับไปเอาเสื่อเก่า ๆ มาเป็นที่ลาดพระบาทเข้าไปในมัสยิด แล้ว
ก็เตรียมโต๊ะและเก้าอี้ เพราะพระองค์ท่านเสด็จฯ มากับสมเด็จพระ
ราชินี .... ทีนี้เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มา พ่อก็กราบบังคมทูลเชิญ
ให้เสด็จฯ เข้าไปในมัสยิด ก็ไม่มีที่จะให้ประทับ จึงให้พระองค์ท่าน
ทรงประทับบนมิมบัร (ธรรมมาสน์หรือแท่นเทศนาในมัสยิด) ส่วน
สมเด็จพระราชินีก็ให้ประทับที่เก้าอี้ข้างมิมบัร แบบว่ารีบหากันน่ะค่ะ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓
เสร็จแล้วพระองค์ท่านก็ทรงถามว่า “...ชวนฉันมาที่นี่ท�าไม...” พ่อก็
เสด็จฯ ไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
บอกว่าหม่อมฉันนัน้ สร้างมัสยิดด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ไม่รวู้ า่ ทีต่ รง
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
นี้เป็นพืน้ ที่เขตอภัยทานสัตว์ในรัชกาลที่ ๖ ไม่รู้จริง ๆ เพิง่ มารู้เมื่อ
ส�านักงานทรัพย์สนิ ฯ มาบอก ซึ่งก็ได้สร้างมัสยิดหลังนี้ไปแล้ว พระองค์
ท่านก็ทรงถามว่า “...ที่ดินตรงนี้ใครเป็นผูค้ รอบครอง.” พ่อก็บอกว่าหม่อมฉันอุทศิ ให้ทา� มัสยิด ๑ไร่ และ
ท�ากุโบร์ (สุสานของมุสลิม) ๑ ไร่ พระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งว่า “...ฉันจะให้อีก ๕ ไร่ รวมเป็น ๗ ไร่ ...”
ด้วยความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมัสยิดและชาวไทยมุสลิมในหมู่บ้าน พ่อก็เลยกราบ
บังคมทูลไปว่าข้าพระองค์ขอมอบมัสยิดและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระองค์ พระองค์ท่านทรงตอบว่า “...ฉันรับไว้ด้วยความเต็มใจ ...” และต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๔ มัสยิด
นูรุ้ลเอี๊ยะซานสามารถจดทะเบียนได้ พ่อก็ได้รับเลือกให้เป็นอิหม่ามตั้งแต่นั้น และนับตั้งแต่นั้นมาพ่อ
จะท�าอะไรก็จะต้องขอพระบรมราชานุญาตทุกครั้ง โดยมีฉันเป็นคนร่าง คนแต่ง และพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีดกระเป๋า...”๑๒
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งการเสด็จ
พระราชด�าเนินในครั้งนี้ ท�าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสัมพันธ์
ทองสมัคร (รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น) ให้ดา� เนินการบูรณะปรับปรุงอาคารมัสยิด
กลางปัตตานี ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ใน พ.ศ.๒๕๓๙๑๓ จะเห็นได้จากค�า
กล่าวของนายธีระพจน์ หะยีอาแว ครูในอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้ซึ่งถวายงานเป็นล่ามภาษา
มลายูที่ว่า “...สิ่งที่ประทับใจก็คือ ภาพที่แพร่หลายออกไปสู่สายตาชาวโลก ท�าให้ได้เห็นว่าเมือง
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ไทยให้สทิ ธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา องค์พระประมุขของประเทศเราทรงมีความใกล้ชดิ กับศาสนา
เป็นองค์อปุ ถัมภกทุกศาสนา กระทั่งเสด็จฯ ไปถึงมัสยิด ซึ่งเป็นสถานทีเ่ คารพยิ่งของพี่นอ้ งมุสลิม เป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจที่ส�าคัญ ทรงชื่นชมว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมาก และเมื่อทรงทราบจากผู้น�า
ศาสนาว่าขณะนี้มัสยิดคับแคบ เพราะมีผู้มาประกอบศาสนกิจจ�านวนมาก ทรงรับสั่งกับผู้น�าศาสนา
ว่าควรจะต่อเติมหรือขยายมัสยิดให้กว้างขวางขึ้น แต่ให้รักษารูปแบบเดิมไว้ ด้วยพระเมตตาและพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ท�าให้มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล มีการต่อเติมปีกทั้งสองข้างให้กว้างขึ้น แต่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ตามพระกระแสรับสั่ง
จนกลายเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย...” ๑๔
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปในพิธีพระราชทานรางวัลเพื่อเป็นก�าลังใจแก่อหิ ม่ามที่ปฏิบตั งิ านดีเด่นในหลายจังหวัด
ทางภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ดังเช่นเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๒๙
พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีพระราชทานโล่
เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เสด็จฯ ไปในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฎิบัติงานดีเด่นจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
ณ ศาลาบุหลัน พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

สงขลา จังหวัดละ ๕ คน ณ ศาลาบุหลัน พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส๑๕ และ
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถเสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
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ให้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลการปฏิบัติงานดี
เด่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ณ ศาลาบุหลัน พระ
ต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส๑๖
ทุกครั้งทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานประทับ ณ
พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเยี่ยม
ราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ล�าพังพระองค์เอง เมื่อเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังวัดของศาสนาพุทธแล้ว พระองค์จะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยอย่าง
เสมอภาคเท่ากัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงด�าเนินรอยตามพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปยังมัสยิดหลายแห่งเพื่อทรงพบปะเยี่ยมเยียนและมีพระราช
ปฏิสันถารกับผู้น�าศาสนาอิสลามในพื้นที่นั้น ๆ ดังปรากฏเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ พระองค์
ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมมัสยิด
กลางจังหวัดปัตตานี๑๗

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี และทรงเยี่ยมราษฎร
ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงให้การสนับสนุนบูรณะบ�ารุงมัสยิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และจะทรงติดตามดูแลอย่างสม�่าเสมอ จะเห็นได้จากค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ว่า “...ไม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนินไปวัดหรือมัสยิดไหน เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์บ�ารุงวัด
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๑๐๐, ๐๐๐ บาท ก็จะพระราชทานทรัพย์บา� รุงมัสยิด ๑๐๐,๐๐๐ บาทด้วยเช่นกัน อย่างเช่นมัสยิด
ที่บ้านคลอแระ อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริเวณตรงข้ามมัสยิดบ้านคลอแระได้มีการสร้าง
ศาลาที่ประทับไว้ทรงงานด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงบริจาคทุกปี พอพระองค์
ท่านจะเสด็จฯ กลับก็จะทรงเชิญอิหม่ามมาเข้าเฝ้าฯ แล้วก็พระราชทานทรัพย์ไปสร้าง จนถึงปีสุดท้าย
ที่เสด็จฯ ไปประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ มัสยิดนี้สร้างขึ้นจนมีโดมแล้วนะคะ พระองค์ท่านทรง
ปรับปรุงทุกปี โดยอิหม่ามจะมากราบบังคมทูลถวายรายงานว่าทรัพย์ท่พี ระราชทานมานัน้ ท�าตรงไหน
บ้าง และเสร็จไปแล้วตรงไหนบ้าง ทุกปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะ...” ๑๘
แม้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลายจังหวัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถยังคงเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและ
ทรงพบปะกับผูน้ า� ศาสนาในพืน้ ที่ ดังเช่นเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๘ ภายหลังเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ ่ี ๕ บ้านโคกไร่ใหญ่ ต�าบลสุไหงปาดี
อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พระองค์ได้ทรงสนทนาธรรมกับผู้น�าศาสนาอิสลามและพระภิกษุ
สงฆ์อย่างทั่วถึง พร้อมกับทรงมีรับสั่งถามด้วยความห่วงใย ทั้งยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้
โต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิดในต�าบลสุไหงปาดี และผู้ใหญ่บ้านบ้านกูวาที่ได้รับบาดเจ็บเข้าเฝ้าฯ ทรงซัก
ถามถึงอาการบาดเจ็บและสภาพความเป็นอยู่อย่างสนพระราชหฤทัย ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส�าหรับบ�ารุงมัสยิดด้วย๑๙

น�้าพระราชหฤทัยสู่การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
นั บ แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถเสด็ จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในภาคพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นปฐมใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ภายหลังจากนั้น
ในระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โดย
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพืน้ ที่ภาคใต้ท้งั หมด ๑๔
จังหวัดเป็นครั้งแรก อันได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฏ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส๒๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อ
สายมลายู ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล ก็มีจ�านวนประชากรไม่น้อยที่
นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน และที่ส�าคัญนับจาก พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระ
ราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เป็นประจ�าทุกปี เพื่อทรง
เยีย่ มเยียนราษฎรในพื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึงและใกล้ชดิ ดังปรากฏได้จากค�ากล่าวของท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ว่า “...เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปที่ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เสด็จฯ ไปโดยรถไฟ จ�าได้
เลยค่ะว่าทั้งขบวนเป็นขบวนเสด็จฯ โบกี้หนึ่งก็เป็นโบกี้ที่ทรงประทับ ส่วนพวกเราก็อยู่ในตู้ถัด ๆ มา
เป็นตูน้ อนที่มเี ตียงสองชัน้ แล้วก็จา� ได้วา่ นั่งไปตามทาง ก็จะไปจอดทีส่ ถานีใหญ่ แต่แม้วา่ เป็นสถานี
เล็ก พอทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ มา
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วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
บริเวณสถานีสูบน�้า บ้านตอหลัง อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทุกคนก็มารอกันมาก รู้สึกทั้งสองพระองค์ไม่ได้บรรทมเลยนะคะ เมื่อรถไฟแล่นผ่าน คนก็จะมาเฝ้าฯ
กันเต็มเลย บางคนมาคอยเฝ้าฯ แม้แต่แว่บเดียวที่รถไฟวิ่งผ่านไปนะคะ ส่วนสถานีใหญ่ก็จอดเป็น
ระยะ ทางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการจังหวัด ผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ก็มารอเฝ้าฯ กันเต็มไป
หมดเลย แล้วก็มีของที่จะทูลเกล้าฯ พวกเราก็ได้แต่นั่งมองอยู่ในโบกี้รถไฟ คนมามากเหลือเกิน ไม่
ว่าจะดึกดื่นอย่างไร คนก็ออกมา แล้วก็เสด็จฯ ไปลงที่สุไหงโกลก จากนั้นถึงจะประทับรถไปที่พระ
ต�าหนัก เมื่อประทับที่พระต�าหนักก็เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร วิธีการที่เสด็จฯ ออกทรงเยี่ยมราษฎร
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงขับรถพระที่น่งั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถประทับ
ข้าง แล้วในรถพระที่นั่ง ก็จะมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ น่ะค่ะ ถ้า
ทรงอยูใ่ นเมืองไทยนะคะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ ซึ่งตอน
นั้นยังทรงพระเยาว์กโ็ ดยเสด็จฯ ไปด้วยค่ะ ...” ๒๑
การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งภาคพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศทุกครั้งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่แรกเริ่มนั้น พระราช
กรณียกิจประการส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทอดพระเนตรและศึกษาชีวิตความเป็น
อยูข่ องราษฎรและลักษณะภูมปิ ระเทศในเรือ่ งเส้นทางคมนาคม พืน้ ดินท�ากิน แหล่งน�้า และป่าไม้ โดย
ทรงต้องการประสบด้วยพระองค์เองเพื่อจะได้ทรงรวบรวมเป็นข้อมูลปฐมภูมใิ นการพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทรงพบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะเป็นเรื่องของสภาพดิน ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรง
ดูแลในส่วนครัวเรือนเกี่ยวกับสุขอนามัย โภชนาการ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างใส่พระราชหฤทัย
โดยเมื่อทรงพบราษฎรที่เจ็บป่วยจะพระราชทานความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลโดยทันที ทั้งยัง
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วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสด็จฯ ไปบ้านเจาะไอร้อง หมู่ที่ ๑ ต�าบลจวบ อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ทรงติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระองค์
เสด็จพระราชด�าเนินไปบ้านเจาะไอร้อง อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทรงพบราษฎรชาวไทย
มุสลิมที่เจ็บป่วยมีอาการน่าวิตก ก็ทรงมีรับสั่งให้น�าส่งโรงพยาบาลอย่างรีบด่วน๒๒ ดัง ค�ากล่าวของ
ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์พระบรมราชินนี าถที่วา่ “...แนวพระราโชบาย
ของพระองค์ท่าน คือ ให้ถึงมือเร็วที่สุด อย่างเช่นคนไข้ก็ให้ถึงมือหมอเร็วที่สุด แผนกที่ดูแลคนไข้นี่
ท�างานกันจ้าละหวั่นเลยค่ะ เพราะวันรุ่งขึ้นพระองค์ท่านจะทรงถามเลยว่าคนไข้คนนี้ดูแลไปถึงไหน
แล้ว แล้วก็จะเห็นได้วา่ ทั้งสองพระองค์ทรงเคยประทับคอยให้เฮลิคอปเตอร์เอาคนไข้ไปส่งก่อน ให้คน
ที่เจ็บหนักมากต้องถึงหมอโดยเร็ว พระองค์ท่านก็ทรงประทับคอยเฮลิคอปเตอร์ล�านั้นกลับมา ทรง
ต้องการช่วยคนไข้ให้เร็วที่สดุ และดีท่สี ดุ แต่กอ่ นหมอประจ�าพระองค์เป็นผูด้ แู ล ต่อมาก็มแี พทย์อาสา
เป็นหน่วยแพทย์อาสามาเป็นผู้ดูแลค่ะ...” ๒๓
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านถือเป็น
หลักในการดูแลราษฎรที่เจ็บป่วยไข้ ความว่า “...เรารัก เป็นห่วง และปฏิบัติต่อญาติพี่น้องของเรา
ยามป่วยไข้อย่างไร ก็ขอให้รกั และเป็นห่วงคนไข้เหล่านี้เช่นกัน...” ๒๔ มิเพียงเท่านั้น ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้กล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับน�้า
พระราชหฤทัยอันมากล้นที่ทรงมีตอ่ ราษฎรชาวไทยมุสลิมที่เจ็บป่วยในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
มีจ�านวนมากทีใ่ ช้ภาษายาวี๒๕ เป็นหลักในการติดต่อสื่อสารว่า “...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถทรงดูแลด้านการเจ็บไข้ได้ปว่ ย โดยมีหมอมาดูแลด้วย ตอนแรก ๆ เป็นหมอประจ�าพระองค์
ไม่ใช่คณะแพทย์ ซึ่งอย่างมากก็มีแพทย์สองคนเท่านั้น ตอนนั้นมีคุณหมอจินดา (พลโท นายแพทย์
หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์) และคุณหมอดนัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�าพระองค์และเป็นพระญาติด้วยค่ะ คุณหมอทั้งสองก็ออกไปดูดว้ ย ถ้าเจอคนเจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็รักษาในเบื้องต้นและออกใบส่งตัว จากเดิมที่เขียนโน้ตสั้น ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพาไป
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วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโอกาสเสด็จ ฯ
เยี่ยมราษฎร บริเวณที่ท�าการอุทยานแห่งชาติน�้าตกธารโต อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด พร้อมค่ารักษาพยาบาล ต่อมาก็จะมีใบส่งตัวคนไข้เพื่อไปรักษาต่อ ตอน
นี้พอชาวบ้านรู้แล้ว ก็มากันมากและมาห้อมล้อมพระองค์ท่าน เพราะทราบดีว่าพระองค์ท่านทรงมา
ดูแลช่วยเหลือ ... ถ้าพระองค์ท่านทรงพระด�าเนินไปพบคนเจ็บ ก็จะทรงมีรับสั่งถามว่า “...เป็นอะไร
ป่วยมานานแล้วหรือ...” ซึ่งเขาก็ต้องมีล่ามภาษายาวี ตอนนั้นเป็นคุณยา เจ๊ะมะ (ปัจจุบันคุณยาได้
เสียชีวิตแล้ว) แล้วก็มีคุณดิลก ศิริวัลลภ คุณธีรพจน์ หะยีอาแว ก็เป็นล่ามเช่นเดียวกัน พระองค์
ท่านก็ทรงให้มีการพูดคุยกันจะได้สื่อสารเข้าใจ แล้วตอนนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทูล
กระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ ทรงเรียนภาษายาวี ซึ่งทูลกระหม่อมทรงเรียนเร็วมากค่ะ แล้วก็ทา� ให้
พวกเราได้เรียนไปด้วย ซึ่งเราก็ตามไม่ทัน ทรงเรียนก็ไม่มาก แต่ก็ทรงรับสั่งได้แล้วนะคะ ส่วนเราก็
ตอบไม่ออก เรียนเฉพาะนับเลข และถามเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ และอายุเท่านั้น หากพอ
เขาตอบมาว่าอาชีพอะไร เราตอบกลับไม่ได้เลย ก็ออกไปในลักษณะอย่างนี้น่ะค่ะ ... และต่อมาเมื่อ
ชาวบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากที่ไม่รู้จักและไม่มีอะไร ชาวบ้านก็เริ่มที่
จะสะกิด และบอกด้วยตัวเองว่ามีคนเจ็บที่บ้าน ‘ประไหมสุหรี’ ช่วยได้หรือไม่ (พวกเขาเรียกสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถว่า ‘ประไหมสุหรี’) แล้วพาพระองค์ทา่ นไปทรงดูคนเจ็บก็มี พาคนเจ็บ
ใส่รถเข็นมาให้พระองค์ท่านทรงดูก็มี แล้วตอนแรก ๆ ที่เสด็จฯไป ทรงประทับที่สนามหญ้า เวลาทรง
คุยกับชาวบ้าน ไม่มีเสื่อ ไม่มีเต็นท์หรือศาลาอะไรทั้งนั้น จากนั้นก็ค่อย ๆ มาปูผ้าพลาสติก กาง
เต็นท์เป็นกระโจม ปูผ้าพลาสติกก็เป็นแบบง่าย ๆ พวกเราช่วยกันปู ช่วยกันกาง ในระหว่างที่ทรงคอย
การจัดที่ทาง ก็ทรงมีรับสั่งถามชาวบ้านว่า “...กินอยู่กันอย่างไร กรีดยางรายได้ดีหรือไม่ และตื่นไป
กี่โมง...” ๒๖ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สร้างศาลารวมใจในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยทรงปรารถนาให้เป็นสถาน
ที่ในการรักษาและปฐมพยาบาลราษฎรในเบื้องต้น นอกเหนือไปจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา ในศาลารวมใจจะมีท้งั ยาพระราชทาน มีเจ้าหน้าที่ท่ผี า่ นการอบรมหลักสูตร และมีหมอหมูบ่ า้ น
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เป็นผูด้ แู ลอย่างน้อย ๑ คน เจ้าหน้าที่เหล่านี้มคี วามรูพ้ ืน้ ฐานด้านการปฐมพยาบาล การสาธารณสุข
และการใช้ยาสามัญประจ�าบ้าน สามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือชาวบ้านได้ โดยท่านผู้หญิง
จรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กล่าวว่า “...หลังศาลา
รวมใจจะมีแคร่ มีคนเจ็บมานอนพักได้ มียาแก้ปวดท้อง แก้ปวดหัวตัวร้อน มียาในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ตอนถูกงูกัดต้องท�าอย่างไร โดยที่กล่องยานั้น พระองค์ท่านทรงให้คุณหมอดนัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ท�าไว้เพื่อใช้ง่าย ๆ โดยใช้ภาษาง่าย ๆ แล้ว
เอายาที่เขาพอสั่งจ่ายได้ให้ไป เอาที่ไม่เป็นยาอันตราย และถ้าเขาอ่านหนังสือไม่ออก พระองค์ท่าน
ก็ทรงท�าเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ คือ ถ้ารับประทานตอนเช้าก็ท�าเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงส่องแสงว่า
ก�าลังขึ้นขอบฟ้า ถ้าพระอาทิตย์เต็มดวงก็ตอนเที่ยง และถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสด็จฯ ไปบ้านกาหลง อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วงกลมเฉย ๆ ไม่มแี สง จะพิมพ์เป็นคูม่ อื อยูข่ า้ งใน ในศาลารวมใจจะมีรปู ภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองไทย
ติดไว้ สมัยก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังทรงปีนไปติดด้วยพระองค์เองเลย นอกจากนี้ ก็จะ
มีอบรมหมอหมู่บ้าน น�าคนมาอบรมที่โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส สอนว่าถูกงูกดั จะต้องท�าอย่างไร
เพื่อจะได้ดูแลในเบื้องต้นก่อนไปโรงพยาบาล...” ๒๗ ตลอดรวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นที่ศาลารวมใจ วัดสารวัน อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กเล็กทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้มาอยู่ร่วมกันตั้งแต่ต้น ซึ่ง
เมื่อเติบโตขึ้นจะได้มีความรัก ความผูกพัน และความใกล้ชิดกัน โดยมีผู้ดูแลเด็กเล็กจ�านวน ๓ คน
เป็นพุทธ ๑ คน และมุสลิม ๒ คน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็นทุนในการเลี้ยงดูเด็กเล็กร่วมกับราษฎรในพื้นที่ซ่งึ มีท้งั ชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิมด้วย ๒๘
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น� า้ พ ระราชหฤทั ย อั น เปี ่ ย มล้ น ยั ง เป็ น ที ่ป รากฏเมื ่อ ย้ อ นหลั ง ไป ๓๐ กว่ า ปี ข องการเสด็ จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงพบว่าราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามนั้นมีฐานะ
ความอยู่เป็นค่อนข้างยากล�าบากและการสุขอนามัยยังไม่ใคร่ดีนัก เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
ท�าให้การแพทย์และสาธารณสุขเข้าไปไม่ถึง ราษฎรในพื้นที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงในหลายลักษณะ
ทั้งโรคเกี่ยวกับตาและโรคผิวหนังต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อนซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ยากจะ
รักษาให้หายขาดได้ในขณะนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอนาทรห่วงใยเป็นอย่าง
มาก และที่สา� คัญทรงเยี่ยมเยียนและให้กา� ลังใจราษฎรที่เจ็บไข้ได้ปว่ ยเหล่านั้นอย่างใกล้ชดิ จนไม่นกึ ถึง

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสด็จฯ ไปบ้านโต๊ะมิเยาะ ต�าบลพิเทน กิ่งอ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

พระองค์เองเลย ดังค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถว่า “...ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเน้นเรื่องเจ็บไข้
ได้ป่วย ซึ่งในภาคใต้จะพบมากเกี่ยวกับโรคตา แล้วก็โรคเรื้อนยังมีอยู่นะคะ คงเคยได้เห็นภาพที่
พระองค์ท่านทรงจับมือผู้ที่เป็นโรคเรื้อนที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพือ่ นมา
เขาคลุมผ้ามาหมดเลย เราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไร พอเขาเปิดหน้าออกมา ก็พบว่าเป็นโรคเรื้อนซึ่ง
ดวงตานี่มองไม่เห็นแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงยื่นพระหัตถ์ไป เขาก็จับมือ
พระองค์ท่าน ซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ใจคอไม่ค่อยจะดี แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าไม่
ติดหรอก ... แล้วก็ยังมีคนที่ผิวหนังเป็นเกล็ดอีกน่ะค่ะ เป็นเกล็ดแห้งแบบเด็กแรกเกิด แต่นี่โตแล้ว
นะคะ พระองค์ทา่ นไปทรงพบเข้าที่จงั หวัดปัตตานี (วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ เมื่อเสด็จฯ ไปบ้าน
โต๊ะมิเยาะ กิ่งอ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี)๒๙ และเนื่องจากรักษาไม่ได้ แต่สามารถเอาน�้ามัน
มาทาให้มีความชุ่มชื้น ก็จัดน�้ามันมะกอกพระราชทานเรื่อยมา ทีนี้พอพระองค์ท่านเสด็จฯ ไปภาคใต้
ทุกครั้งก็จะทรงก�าชับให้น�าน�้ามันมะกอกจ�านวนมากติดไปด้วย พวกเราจ�าได้ว่าหอบเป็นโหล ๆ ไป
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วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ มีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ ระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่บ้านพิเทพ ต�าบลพิเทพ กิ่งอ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

เลยค่ะ...” ๓๐ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีสายพระเนตรที่ละเอียด
ลึกซึ้งอย่างยิ่งในการพิจารณาราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ในเรื่องนี้ท่านผู้หญิง
พรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ‘ด้วยพลังแห่งรัก’
ซึ่ ง จั ด ท� า โดยกองราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ในวโรกาสที ่ท รงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๖ รอบว่า “...สิ่งที่พวกเรายอมรับในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน คือ ทรงมี
สายพระเนตรที่ฉบั ไวมาก ปกติทกุ ครั้งที่มชี าวบ้านเข้าเฝ้าฯ จะมีคณะท�างานที่ไปล่วงหน้าเพื่อคัดเลือก
ชาวบ้านมาให้การรักษา เลือกไปเถิด ... มองไปเถิด ... สามสี่รอบก็มองไม่เห็น แต่พอพระองค์ท่าน
เสด็จฯ ผ่าน ต่อให้น่งั อยูไ่ กลแค่ไหนก็ทอดพระเนตรเห็น ทรงชี้ให้พวกเราดูวา่ คนนั้นป่วยใช่ไหม แล้ว
ก็เป็นจริงตามนั้น พระองค์ทา่ นทรงชี้ถามคนไหน คนนั้นเจ็บหนักทุกข์หนักทุกคน .... ทรงสอนว่าเวลา
จะดูประชาชนคนไหนเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ ให้ดูที่แววตาดูที่ใบหน้า เพราะตาจะบอกทุกอย่างถึง
ความทุกข์ ให้มองลึกเข้าไป ค่อย ๆ คุยกับเขา จะดูจากเสื้อผ้าหรือการแต่งกายภายนอกไม่ได้ เพราะ
เวลามาเข้าเฝ้าฯ ชาวบ้านจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีที่สุดอยู่แล้ว...” ๓๑
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร หรือเมื่อเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรโดยล�าพังพระองค์เอง จะทรงน�า
หน่วยแพทย์พระราชทานไปยังแต่ละพืน้ ที่ที่เสด็จพระราชด�าเนินไปด้วย หน่วยแพทย์พระราชทานนี้
จะเป็นส่วนล่วงหน้าในการออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยยากไร้ ซึ่งในอดีตบางพื้นที่แทบไม่มแี พทย์
ประจ�าเลยแม้สักคนเดียว ท�าให้ราษฎรที่เจ็บป่วยยากไร้มารอรับการรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์
พระราชทานอยู่เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ แม้ว่าในแต่ละจังหวัดจะมีสถานพยาบาลแล้ว แต่ก็ยัง
เป็นความตั้งใจของราษฎรเองที่ต้องการมารอรับการรักษาจากหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังจะเห็น
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วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ มีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าฯ ระหว่างเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่บ้านพิเทพ ต�าบลพิเทพ กิ่งอ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ได้จากท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ ได้กล่าวถึงหน่วยแพทย์
พระราชทานไว้ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ‘ด้วยพลังแห่งรัก’ ซึ่งจัดท�าโดยกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบว่า “...เวลาเสด็จฯ แปรพระ
ราชฐานไปแต่ละภาค ในการเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎร แต่ละวัน นอกจากจะทรงจัดให้มีคณะล่วงหน้า
ออกไปรักษาชาวบ้านก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จฯ ไปถึงแล้ว ยังโปรดให้มีหน่วยแพทย์ที่บริเวณด้าน
หน้าพระต�าหนักด้วย ชาวบ้านจะมากันเยอะมาก ทั้ง ๆ ที่แต่ละจังหวัดมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยอยู่แล้ว
แต่ชาวบ้านอยากมาหาหมอหลวงมากกว่า เขาบอกว่าศรัทธาและเชื่อว่าหมอหลวงเก่ง ใจดี หมอดี
ยาดี แล้วก็ตรวจละเอียด เฉพาะที่ตรวจหน้าวังนี่ ประชาชนก็มากันตกวันละเป็นพัน ๆ คล้ายโอพีดี
ของโรงพยาบาล ได้ชว่ ยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลไปมาก ... คงไม่มวี งั ของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระ
ราชินที ่ไี หนเปิดต้อนรับประชาชนขนาดนี้ ...” ๓๒ รวมทั้งค�าบอกเล่าของนายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์
แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลศิริราช ผู้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๑๗ สมัยที่บางอ�าเภอในจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีแพทย์สักคน บางครั้งมีการผ่าตัดวันละนับ
สิบราย จนถึงวันนี้สภาพชนบทเปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวบ้านก็ยังมั่นใจเมื่อมาพบแพทย์ที่หน้าวังหรือ
หน่วยแพทย์พระราชทานที่ว่า “...บางครั้งมาจากที่ไกล ๆ จากโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม เพราะ
เข้ารู้สึกว่ารักษาหน้าวัง หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว จะได้รับการรักษาที่เรียกว่าไม่มีอะไรดี
กว่านี้อีกแล้ว ...เป็นการรักษาที่สุดยอด...” ๓๓ นับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ในการพระราชทานความช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ราษฎรที่
เจ็บป่วยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจนมาอย่างต่อเนื่อง และกระทั่งจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงมีคนไข้ชาว
ไทยมุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้เข้ารับการรักษาในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่เป็นจ�านวนมาก
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือในการสงเคราะห์ราษฎรชาวไทยมุสลิม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
ภาคใต้ ทั้งในเรื่องพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและปัญหาความเดือดร้อนจากทุกข์ยาก
ต่าง ๆ ในเรื่องนี้ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ
ได้กล่าวว่า “ ...พระองค์จะพระราชทานความช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะ อย่างที่บอกคลังของวังอยู่ที่
ทักษิณราชนิเวศน์ พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้เอาของในคลังออกไปช่วยได้เลยในเวลาที่เกิดเหตุ
แล้วยังทรงก�าชับว่าอย่าเก็บไว้จนหมดอายุ หรืออีกเดือนหนึ่ง หรือสองอาทิตย์จะหมดอายุแล้วค่อยเอา
ไปแจก ทรงให้เอาไปแจกเขาในทันทีนะคะ แล้วยังหมุนเวียนเผื่อแผ่ไปถึงทหาร ต�ารวจตระเวนชายแดน
และอาสาสมัครต่าง ๆ ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดว้ ย ซึ่งก็ได้รบั กันโดยทั่วค่ะ...” ๓๔ และเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่นายเย็น แก้วมะณี หรือ
ปู่เย็น ชายชราชาวไทยมุสลิม วัย ๑๐๕ ปี ซึ่งด�ารงชีพด้วยการดักอวนหาปลาและอาศัยอยู่ในเรือที่
จอดริมแม่น�้าเพชรบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยทรงมีรับสั่งให้ทางจังหวัดเพชรบุรีช่วยดูแล
จัดหาอาหารและหมั่นมาตรวจสุขภาพปูเ่ ย็น และต่อมาปูเ่ ย็นได้รบั พระมหากรุณารับพระราชทานเรือ
ล�าใหม่ซง่ึ ท�าด้วยไฟเบอร์กลาสเพื่อใช้แทนเรือเหล็กล�าเดิมทีอ่ ยูใ่ นสภาพทรุดโทรม กระทัง่ ใน พ.ศ.๒๕๕๑
ปู่เย็นได้เสียชีวิตลงด้วยวัย ๑๐๘ ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินช่วย
เหลืองานศพของปู่เย็นผ่านทางจังหวัดเป็นจ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พระราชสมัญญานาม ‘สมเด็จครูของปวงชน’
‘การศึกษา’ นับเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงสนพระราชหฤทัยและทรง
ให้ความส�าคัญเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่แรกเริ่ม พระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงมีพระ
ราชด�าริเกี่ยวกับการศึกษาว่าเป็นสิ่งทีจ่ า� เป็นยิง่ ส�าหรับการพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป ดังพระราชด�ารัส
บางตอนซึ ่ง พระราชทานแก่ ค ณะบุ ค คลต่ า งๆ ที ่เ ข้ า เฝ้ า ฯ ถวายชั ย มงคล ในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ความว่า ๓๕
“ ...การพัฒนาคนเป็นสิ่งส�าคัญเท่ากับชาติ ถ้าไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ใน
สภาพที่อยู่ดีกินดี มีการศึกษา และอาชีพ คนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้ การ
พัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศ ... ถ้าใครมีความสามารถที่จะเรียนสูงสุดแค่ไหน
ก็ให้เขาเรียนไปจนถึงที่สุด แต่ค�าว่าการศึกษานั้น ไม่จ�าเป็นว่าต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอ
ไป ยังมีทางเลือกอีกหลายทาง ...”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงด�าเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยในรูปแบบต่าง ๆ ตามความรู้ ความ
สามารถ และความต้องการที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน พระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ในการสร้างโรงเรียน การพระราชทานพระราชทรัพย์อดุ หนุนโรงเรียน การพระราชทาน
อุปกรณ์การเรียน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดรวมถึงการ
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ นับได้วา่ เป็นพระราชกรณียกิจประการส�าคัญที่สง่ ผล
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเด็กจากครอบครัวยากจน แต่เล่าเรียนดีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ให้การศึกษาของไทยยกระดับไปสูก่ ารพัฒนาบนพื้นฐานของการยืนอยูบ่ นศักยภาพของตนเองและเป็น
ไปตามมาตรฐานสากลเพือ่ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และด้วยพระราชอัธยาศัยโปรดการ
อธิบายบอกเล่าสั่งสอน และพระราชกุศโลบายอันแยบยลทางด้านการศึกษา พระองค์ยังทรงมีพระ
เมตตาแก่บรรดาข้าราชบริพารผู้ถวายงานใกล้ชิด ทหารผู้ถวายอารักขา ไปจนประชาชนที่อยู่ห่างไกล
จากโอกาสการเรียนรู้ ทั้งผูใ้ หญ่และผูเ้ ยาว์ ทรงปรารถนาให้ทกุ คนมีความใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ด้วย
ทรงเห็นว่าการศึกษานั้น ท�าให้กา้ วทันโลกและช่วยไม่ให้ถกู เอาเปรียบ๓๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ จึงทรงได้รับการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติด้วยพระราชสมัญญานามในหมู่ประชาชน
ชาวไทยว่า ‘สมเด็จครูของปวงชน’ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้อย่างละเอียดครอบคลุมในหนังสือ ‘สมเด็จแม่กับการศึกษา’ ความว่า “...
สมเด็จแม่โปรดการเป็นครูตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเล่นเป็นครูกับนักเรียน เรียกเด็ก ๆ ในบ้านมาสอน
หนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเล็ก ๆ ก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกัน (คราวนี้เป็นจริง ๆ ไม่ใช่เล่นอีก
ต่อไป) ที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชา...” ๓๗ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
ราชอุปนิสัยรักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก และจนกระทั่งในปัจจุบันก็ยังทรงอ่านหนังสืออยู่ตลอด
เวลา จะเห็นได้จากค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินนี าถที่วา่ “...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงอ่านหนังสือมาก และพระองค์
ท่านก็ทรงพระอักษรมาก พระองค์ท่านทรงอ่านหนังสือหลายอย่างค่ะ เช่น Newsweek , TIME
หรือ World Watch พระองค์ทา่ นทรงอ่านหมด แล้วหนังสือจากต่างประเทศ พระองค์ทา่ นก็ทรงอ่าน
เป็นเล่ม ๆ บางครั้งเมื่อพระองค์ท่านทรงพบบทความดี ๆ ก็จะทรงส�าเนาและแจกให้ และถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งยากส�าหรับพวกเราที่จะอ่าน พระองค์ท่านก็จะทรงให้ผู้รู้แปล ซึ่งในสมัยก่อนต้อง
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มีคนท�าข่าวแปลนะคะ อย่างท่านผู้หญิงสุประภาดา (ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์) ท่านก็ต้อง
นั่งแปล คุณชายทองน้อย (ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่) ก็เคยนั่งแปล ซึ่งพระองค์ท่านทรงส่งให้แล้วก็
นั่งแปล พอแปลเสร็จ เราก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้พระองค์ท่าน
ทรงอ่าน แล้วทีน้กี จ็ ะส�าเนาแจกจ่ายข้าราชบริพาร ผูท้ ่มี าถวายอารักขา และแจกจ่ายไปยังต่างจังหวัด
บ้างค่ะ พระองค์ท่านทรงเป็นนักการศึกษานะคะ ...” ๓๘
‘ศาลารวมใจ’ ถือเป็นแหล่งเรียนรูท้ ่สี า� คัญของราษฎรชาวไทยซึ่งอยูใ่ นภาคพื้นทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศ
ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ ให้ราษฎรสามารถ
ศึกษาหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และเป็นที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด สร้างความสามัคคี
ให้เกิดในชุมชน หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานไว้ที่
ศาลารวมใจทุก ๆ แห่ง คือ หนังสือความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับประเทศไทย ประวัตศิ าสตร์ วรรณคดี ศาสนา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ณ ศาลารวมใจวัดพระพุทธ อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขนบธรรมเนียมประเพณี นวนิยายที่มีคติสอนใจ และคู่มือทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งท�าให้สามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีรูปภาพติดตามผนัง มีสมุด
ภาพซึ่งรวบรวมภาพต่าง ๆ จากนิตยสาร ปฎิทินหรือภาพสิ่งที่น่าสนใจของประเทศไทย บางคราวที่
พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทที่ศาลารวมใจ ศาลารวมใจนี้นอกจากเป็นห้องสมุด
ที่ประชาชนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังมีห้องปฐมพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ศาลารวมใจจึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมของประชาชนในท้องถิน่ ทุรกันดาร เป็นทัง้ ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล และห้องประชุมในคราวเดียวกัน๓๙ กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับศาลารวมใจ
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ในการเป็นศูนย์การศึกษาด้วยตนเองส�าหรับราษฎรในพื้นที่ที่ห่างไกล ดังค�ากล่าวของท่านผู้หญิง
นราวดี ชัยเฉนียน นางสนองพระโอษฐ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ‘ด้วยพลังแห่งรัก’ ซึ่ง
จัดท�าโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๖ รอบว่า “...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยที่จะให้คนมีความรู้กว้างขวาง
ที่ส�าคัญไม่ได้ทรงคิดอย่างเดียว แต่ทรงปฏิบัติด้วยที่ ‘ศาลารวมใจ’ ในช่วงแรกที่เสด็จฯ นั้น พระองค์
ท่านจะทรงสอนชาวบ้านเอง โปรดให้จัดท�าภาพเป็นอัลบั้มเลย ทรงพลิกเปิดให้ชาวบ้านดูแล้วก็ทรง
อธิบาย...” ๔๐
ส�าหรับพื้นที่ภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงสร้างศาลารวมใจไว้ท่วี ดั พระพุทธ
บ้านวัดพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๒๑ และที่วดั สารวัน บ้านลุดง (สารวัน) หมูท่ ่ี ๒ ต�าบลไทรทอง กิ่งอ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งแม้ว่าศาลารวมใจทั้งสองแห่งจะตั้งอยู่ในบริเวณวัด หากแต่
ก็มิได้เป็นอุปสรรคส�าหรับชาวไทยมุสลิมในการจะมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเข้ามาศึกษา
หาความรู้ รวมทั้งท�ากิจกรรมอืน่ ๆ เลย เนื่องจากบริเวณที่ต้งั ของศาลารวมใจทั้งสองแห่งนั้นเป็นพื้นที่
ที่มีทั้งวัดและมัสยิดอยู่ไม่ไกลกัน ราษฎรชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขมานับแต่อดีต ไม่เคยต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้ง ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยมุสลิมหรือ
ชาวไทยพุทธต่างช่วยเหลือเกื้อกูล เรียนรู้ และเข้าใจในวีถีชีวิตและธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลารวมใจที่วดั สารวัน อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้พัฒนาจนเจริญก้าวหน้า
เป็น “อุทยานการศึกษา” นอกจากนี้ เป็นระยะเวลาช้านานแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ได้พระราชทานทุนการศึกษาแต่ละระดับให้แก่นกั เรียนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยากจนแต่ขาด
โอกาสทางการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ โดยให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นจ�านวนมาก ดัง
ตัวอย่างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเรื่อง
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบเหตุจากการลอบวางระเบิดท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จ�านวนทั้งหมด ๕ คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม ๓ คน กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงรับบุตร
สาว ๓ คนของนายอาซีด นิมุสา ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบวางระเบิดไว้ในพระบรมราชา
นุเคราะห์จนจบการศึกษาและพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาประจ�าปี ๒๕๔๘ โดยนาง
สาวอุศนา นิมุสา ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์จนจบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพระราชทานเงินจ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาประจ�าปี
๒๕๔๘ นางสาวปารินดา นิมุสา ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์จนจบปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ และพระราชทานเงิน จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาประจ�าปี
๒๕๔๘ และนางสาวรอฮันนี นิมสุ า ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปกี ารศึกษา
๒๕๔๘ จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
และพระราชทานเงินจ�านวน ๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาประจ�าปี ๒๕๔๘ และหากสอบเข้าศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ที่ใด ก็ให้แจ้งรายละเอียดให้ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป ๔๑
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วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แผนกสานย่านลิเภา
ในระหว่างเสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

สายพระเนตรอันยาวไกลต่อหัตถกรรมพื้นบ้านสู่งานศิลปาชีพ
ภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในภาคพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นต้นมา
พระราชกรณียกิจประการส�าคัญของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงบ�าเพ็ญปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจนเป็นที่แซ่สร้องสดุดีไปทั่วสารทิศ อันแสดงถึงน�า้
พระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สายพระเนตรที่ลุ่มลึกกว้างไกล และพระอัจฉริยภาพเลิศล�้า
นั่นคือ ทรงฟืน้ ฟูและส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมภิ าคให้เป็นอาชีพในการเสริม
สร้างรายได้ ด้วยพระองค์ทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่มีกันอยู่ในทุกครัวเรือนซึ่ง
ท�าขึ้นจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ถือเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดต่อกันมายาวนาน นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมส่งครูไปสอนเพิ่มเติมด้วย และที่สา� คัญในหลายพื้นที่ พระองค์ทรงเป็นผูร้ เิ ริ่มให้มงี าน
หัตถกรรมบางประเภทขึ้น โดยทรงพิจารณาตามวัตถุดิบที่มีอยู่และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมส่งครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปฝึกสอนเช่นเดียวกัน เนื่องจากทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยมี
ความสามารถทางการฝีมืออยู่ในตัว ดังนั้น นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชด�าริให้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยงาน
หัตถกรรม อันได้แก่ โครงการอาชีพกลุม่ สตรีหมูบ่ า้ นหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี (การผลิตสิง่ ประดิษฐ์
จากป่านศรนารายณ์) โครงการดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการสนับสนุนการทอ
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ผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการทอผ้าฝ้าย และโครงการจักสานย่านลิเภาในภาคใต้
โครงการปั้นตุ๊กตาไทยหรือตุ๊กตาชาววัง จังหวัดอยุธยา เป็นต้น๔๒
กระทั่งใน พ.ศ.๒๕๑๙ พระองค์จงึ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กอ่ ตั้งมูลนิธิสง่ เสริม
ศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (The Foundation for the Promotion of Supplementary
Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand SUPPORT Foundation)๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรที่มีความเดือดร้อน
จากปัญหาการท�ามาหากิน ด้วยการที่ทรงสนับสนุนให้น�างานหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ มา
เป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้เลีย้ งตนเองและครอบครัว โดยในเบื้องต้นพระองค์จะทรงรับซื้อไว้เอง
และภายหลังจากนั้นทรงช่วยหาตลาดให้ท้งั ในประเทศและต่างประเทศ ทรงดูแลอย่างครบวงจร๔๔ ซึ่ง
การพระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้ดา� รงชีพในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนโดยแท้ อันเป็นไปตามแนวพระราชด�าริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนพึง่ พาตนเองบนพื้นฐานของการพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๔๕
ดังพระราชด�ารัสบางตอนเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ความว่า๔๖
“...ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน�าของพระราชทานไป
ช่วยเหลือราษฎร มักจะเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าพเจ้า
ว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริง ๆ ไม่เพียงพอ
ทรงคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาว คือ ท�าให้เขามีหวังที่จะอยู่ดี
กินดีขึ้น ... ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหาแหล่งน�้าให้การท�าไร่ท�านาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติต่อบ้าน
เมือง ทรงพระด�าเนินไปดูตามไร่ของเขา ทรงคิดว่านี่เป็นการให้ก�าลังใจ และที่ทรงให้
ข้าพเจ้าดูแลครอบครัว เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ...”
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงฟื้นฟูและส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพ
เสริมแก่ราษฎรในแต่ละท้องถิ่น ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย
ผ่านการด�าเนินงานของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ นับเป็น
ระยะยาวนานเวลากว่า ๓๕ ปี พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างหนักในการพัฒนางานหัตถกรรม
พื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกลายเป็นงาน ‘ศิลปาชีพ’ ประเภท
ต่าง ๆ ที่คงลักษณะแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ มีความสวยงามประณีตและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
จนได้รับการยกย่องชื่นชมทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจประการส�าคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นสู่งานศิลปาชีพดังกล่าวมิ
เพียงทรงมุง่ หวังเพื่อให้ราษฎรที่ทกุ ข์ยากในถิ่นทุรกันดารมีรายได้และความเป็นอยูท่ ่ดี ขี ้นึ เท่านั้น หาก
ทว่ายังเท่ากับทรงให้ ‘โอกาส’ แก่ราษฎรในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความรู้ความสามารถ
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และทีส่ า� คัญ คือ มีพระราชหฤทัยมุง่ มั่น
ที่จะธ�ารงอนุรักษ์งานหัตถกรรมท้องถิ่น
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานศิลปะพืน้ บ้านไทย
โบราณอันทรงคุณค่า เพื่อให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติสบื ไป เนื่องจาก
ทรงพบว่าคนไทยในทุกภาคมีความถนัด
ทางงานฝีมือเป็นอย่างมาก ในหลาย
ท้องถิ่นมีชา่ งฝีมอื เป็นเลิศซึ่งสืบทอดงาน
ศิลปะมาจากบรรพบุรุษ และนับวันจะ
เสื่อมสูญไป ๔๗ นับได้ว่าทรงเป็นองค์ผู้
บุ ก เบิ ก ในการรั ง สรรค์ ศิ ล ปหั ต ถกรรม
ท้องถิ่นทีม่ ีอยู่หลากหลายให้คงความ
เป็นอัตลักษณ์และก้าวสู่ความเป็นศิลป
วัฒนธรรมไทยที่วจิ ติ รล�้าค่าอย่างแท้จริง
ในพื้นที่ภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ซึ่งราษฎรส่วน
ใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามนั ้น งาน
หัตถกรรมพืน้ บ้านที่โดดเด่น คือ งาน
ทรงเป็นก�าลังใจให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้สานเสื่อกระจูดและเสื่อเกย และทรงพระกรุณา
จั ก สานที ใ่ ช้ พ ชื ผลจากธรรมชาติ เ ป็ น
โปรดเกล้าฯ ให้มีการประกวดเสื่อทั้งเสื่อโบราณและเสื่อสานใหม่ โดยพิจารณาลวดลาย
วัตถุดิบ อาทิ งานจักสานกระจูดเพื่อ
การให้สี และความปราณีตของฝีมือ
เป็นเสื่อ กระเป๋า กล่อง กระบุง ฯลฯ
(กระจูดเป็นพันธุไ์ ม้จา� พวก ‘กก’ ลักษณะ
ล�าต้นกลมสีเขียวอ่อน ดินสอด�า สูงประมาณ ๑ - ๒ เมตร ออกดอกเป็นกระจุกแน่นคล้ายดอกกระเทียม
ที่ขา้ งล�าต้นใกล้ยอดกระจุกหนึ่ง แต่มชี อ่ ดอกปลายล�าต้นอีกหนึ่งช่อซึ่งมีใบเล็กประกอบช่อด้วย กระจูด
ชอบขึ้นในพื้นที่น�้าขังซึ่งเรียกว่าโพระหรือพรุ มีถิ่นก�าเนิดจากทางเกาะมาดากัสการ์ มอริเซียส ลังกา
สุมาตรา แหลมมลายู และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลมมลายู อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเล ฮ่องกง บอร์เนียว
ตลอดถึงออสเตรเลีย ริมฝัง่ ตะวันออก แหล่งผลิตที่สา� คัญอยูท่ ่หี มูบ่ า้ นทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมูบ่ า้ น
บ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมูบ่ า้ นสะกอม จังหวัดสงขลา หมูบ่ า้ นทอนทอน จังหวัดนราธิวาส๔๘) งาน
จักสานใบลานและปาหนัน (เป็นพืชที่พบมากแถบบ้านอ่าวมะนาว ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส) เป็นของใช้ประเภทต่าง ๆ เช่น กล่อง กระเป๋า หมวก เป็นต้น และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานจักสานย่านลิเภา (ย่านลิเภาหรือลิเภาเป็นพืชประเภทเฟิร์นเถาชนิดหนึ่ง พบได้มากทาง
ภาคใต้) ซึ่งเป็นงานที่ยาก ใช้เวลาท�านาน ท�าให้มคี วามสวยงามและละเอียดประณีต โดยในปัจจุบนั
มีราคาสูงและได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากงานจักสานย่านลิเภา ได้แก่
กระเป๋าแบบโบราณอย่างหีบหมาก กระเป๋าถือสตรี ก�าไล พาน และของใช้อื่น ๆ ทั้งนี้พระองค์ทรงส่ง
เสริมสนับสนุนงานสานย่านลิเภามาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน
ประทับ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรต้นย่านลิเภาที่ขึ้นอยู่
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เป็นจ�านวนมากในป่าจังหวัดนราธิวาส
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกลุ่ม
จักสานย่าน ลิเภาขึ้นในอ�าเภอบาเจาะ อ�าเภอยี่งอ และอ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งยังทรง
ส่งครูผู้เชี่ยวชาญไปสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งต้นแบบที่มาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยในระยะแรกครูและสมาชิกกลุ่มจักสานย่านลิเภาส่วนใหญ่เป็นสตรีมุสลิมมี
ประมาณ ๒๐๐ คน๔๙ (ในระยะหลังสมาชิกกลุ่มจักสานย่านลิเภามีจ�านวนมากขึ้นประมาณ ๘,๙๖๕
คน)๕๐ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงค�านึงถึงย่านลิเภาในฐานะที่เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิต จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
สอนวิธีการเก็บรักษาลิเภาที่ถูกต้อง
เพื่อให้คงอยูใ่ นธรรมชาติได้ตลอดไป ๕๑
พระราชด� า ริ อั น แสดงถึ ง พระ
ปรีชาและน�้าพระราชหฤทัยที่ห่วงใย
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดูแลย่านลิเภานี้ ท�าให้นายบีดี บี ชาว
ไทยมุ ส ลิ ม ซึ ่ง เป็ น สมาชิ ก โครงการ
ศิ ล ปาชี พ กลุ ่ ม จั ก สานย่ า นลิ เ ภา
จังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยความ
ซาบซึ ้ง ในพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ของ
พระองค์วา่ “... ผมเคยได้ยนิ ปู่ ย่า ตา
ยาย บอกไว้วา่ สมัยก่อนย่านลิเภาเป็น
ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ ่ง
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้เคยเสด็จฯ ไปทรงพบ
กระเป๋าย่านลิเภาที่นครศรีธรรมราช
ทรงชื่นชมกระเป๋าไม้ไผ่ลายขิดและกระเป๋าย่านลิเภา ซึ่งมีความงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
และต่อมาเมือ่ พระองค์ทา่ นเสด็จฯ ไป
ประทับแรมที่จังหวัดนราธิวาส ก็ทรง
พบว่ามีต้นลิเภาขึ้นอยู่เป็นจ�านวนมากตามป่าพรุ และพระองค์ท่านก็ทรงได้ยินว่าต้นลิเภานี้เหมือนที่
นครศรีธรรมราชที่สานกระเป๋าย่านลิเภาได้เหมือนกัน ซึ่งที่นราธิวาสนี้ก็มีการสานย่านลิเภามาเรื่อย ๆ
และน�ามาถวายพระองค์ทา่ น... สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงเช่าสวนยางไว้ให้ชาวบ้าน
เข้าไปตัดต้นยางและเพื่อเลี้ยงต้นลิเภาไว้ในสวนยาง ท�าให้ชาวบ้านมีทั้งรายได้จากการกรีดยาง สาน
ลิเภา และยังได้รับเงินพระราชทานจากที่ทรงเช่าพื้นที่อีกด้วย... ผมท�างานที่โครงการศิลปาชีพ ตั้งแต่
ผมจบป.๖ พอจบก็ได้เข้าโครงการนี้เลย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว แรงบันดาลใจของผม
เริ่มจากการที่ตอนเด็ก ๆ ผมสานย่านลิเภาไม่เป็นเลย แต่มคี รูของหมูบ่ า้ นอืน่ ไปสอนที่หมูบ่ า้ นของผม
พอตอนเย็นเลิกเรียนก็ไปดูที่ครูเขาสอน กลับไปบ้านก็ได้ฝึกไปเรื่อย ๆ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาที่หมู่บ้าน ผมก็ได้ไปเข้าเฝ้าฯ และพระองค์ท่านก็ทรงรับผมมาอยู่ที่สวน
จิตรลดา มาเรียนการสานย่านลิเภา ...ผมท�าจักสานย่านลิเภามาตลอด ได้เงินพระราชทานหลายครั้ง
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ท�ำให้ผมได้ปลูกบ้ำน ซึ่งแต่ก่อนผม
ล�ำบำกมำก ไม่มอี ะไรเลยสักอย่ำง ผม
มีพ่อแม่และพีน่ ้อง ๖ คน ตอนนี้ผมมี
บ้ ำ นแล้ ว ที ่ผ มมี ทุ ก อย่ ำ งก็ เ พรำะ
พระองค์ท่ำน และปัจจุบันผมก็เป็นผู้
ช่วยครูสอนที่บ้ำนรอตันบำตู ซึ่งเป็น
โครงกำรเปิดใหม่ของพระองค์ท่ำน เปิด
มำสัก ๔ ปีแล้ว ...” ๕๒
นอกจากงานจักสานย่านลิเภาซึ่ง
เป็นที่รู้จักแพร่หลายดังกล่าวแล้ว การ
ทอผ้าฝ้ายยังเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านทาง
ภาคใต้ที่น่าสนใจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด�าริให้
ราษฎรในจังหวัดนราธิวาสทอผ้าฝ้าย
ทรงใช้กระเป๋ำทรงถือสำนด้วยย่ำนลิเภำ ประกอบและตกแต่ง
เป็นอาชีพเสริม โดยเริ่มโครงการขึ้นเป็น
ด้วยฝีมือช่ำงเงินและช่ำงทองของศิลปำชีพ
ครั ง้ แรกบริ เ วณวั ด เชิ ง เขา อ� า เภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๑๗ ที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
ได้มพี ระราชด�าริรเิ ริ่มให้สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝกึ หัดการปักผ้าซึ่งเป็นงานฝีมอื ชนิด
ใหม่ เนื่องจากทรงสังเกตเห็นว่าสตรีเหล่านั้นคลุมศีรษะด้วยผ้าฮิญาบปักเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงาม
และทรงค�านึงว่าสตรีไทยโดยส่วนใหญ่มพี ้ืนฐานในการเย็บปักถักร้อยอยูแ่ ล้ว คงจะเรียนรูข้ ้นั ตอนการ
ปักผ้าได้ไม่ยาก ภายหลังจากนั้น จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค นางสนอง
พระโอษฐ์ จัดหาลายปักแบบไม่ยาก เริม่ จากลายดอกไม้เล็ก ๆ โดยให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสทดลอง
ปักดู และทรงส่งคุณข้าหลวงทีเ่ คยเรียนวิธีปกั ซอยแบบไทยโบราณไปสอนชาวบ้าน พระราชทานอุปกรณ์
ในการปักทุกอย่าง และทรงรับซื้อผลงานของสมาชิกทุกคนเพื่อเป็นก�าลังใจ ดังจะเห็นได้ค�ากล่าวของ
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ว่า๕๓ “...กำรปัก
ผ้ำเป็นงำนที่พระรำชทำนให้กับชำวภำคใต้ ทรงเห็นครอบครัวไหนยำกจน มีลูกมำก มีปัญหำด้ำน
ครอบครัว รำยได้น้อย ทรงคัดเลือกมำเล่ำเรียนงำนปัก เริ่มต้นจำกกำรปักดอกไม้เล็ก ๆ เป็นกำรปัก
ซอยแบบไทยโบรำณ ซึ่งต้องใช้กำรสอดประสำนสีของงำนปักให้มีควำมกลมกลืน มีเหลือบของสีอ่อน
แก่ ค่อย ๆ ท�ำจำกหมู่บ้ำนหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้ำนหนึ่ง กระทั่งปัจจุบันมีงำนปักอยู่ทั่วทุกแห่ง นอกจำก
ภำคใต้แล้ว ยังขยำยงำนไปยังภำคอื่นด้วย... ภำพปักกับภำพวำด ถ้ำคนปักเก่ง ๆ จะมองแทบไม่ออก
ซึ่งเคยจัดแสดงในงำนศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมำคมมำแล้ว มีผ้ำปักหลำยประเภท ไม่ว่ำจะ
เป็นนำงในวรรณคดี ภำพธรรมชำติ หรือภำพประเพณี วัฒนธรรมต่ำง ๆ ภำพสัตว์ปำ่ ภำพโบรำณสถำน
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วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชทานไก่พันธุ์ไข่ให้ราษฎรเลี้ยงไว้เพื่อเก็บไข่บริโภคเป็นการเสริมสร้างอาหารที่
มีประโยชน์แก่เด็ก และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ณ บ้านตะลุบัน ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

แม้แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย นี่คือ พระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรง
ช่วยให้คนมีงานท�า ชาวบ้านเองมีความตั้งอกตั้งใจมาก และอยากท�างานที่ยากถวาย เพราะนั่นหมาย
ถึง รายได้และเงินรางวัลที่จะได้รับจากพระองค์ท่าน พระองค์ท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจ แต่สอนให้
คนขยันหมั่นเพียร รู้จักที่จะสร้างงานของตนเองขึ้นมา เพื่อเป็นความภาคภูมิใจในการที่จะหารายได้
ของตนเองขึ้นมาเลี้ยงดูครอบครัว คนปักผ้าเขาปักกันสุดฝีมือ มีพัฒนาการ คนไหนเก่งหน่อยจะปัก
ผ้าเหมือนภาพเขียนต้นแบบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงยกย่องชื่นชมให้ท�างาน
ปักต่อไป มีเงินรางวัลให้มากน้อยตามแต่ฝีมือและสภาพครอบครัว เนื่องจากจะมีประวัติครอบครัว
แนบไปกับชิ้นงานด้วยทุกครั้ง และก่อนจะพระราชทานภาพให้ปักนั้น จะทรงอธิบายถึงภาพต้นแบบ
อย่างเช่น ภาพธรรมชาติจะทรงสอนว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้จะช่วยดูดซับน�า้ ยามน�้าหลาก
ต้นไม้จะทุเลาความแรงของน�้าลง เพื่อให้ผู้ปักได้เกิดความรู้สึกรักษาและหวงแหนป่าไม้โดยไม่ท�าลาย
แม้กระทั่งภาพวรรณคดีไทยจะทรงเล่าพระราชทานให้ฟังเพือ่ ให้ผู้ปักได้เกิดความสนุก มีความสุขกับ
งานที่จะได้ท�า...” และจะเห็นได้จากค�ากล่าวของนางโนริดา สาแล อายุ ๒๗ ปี ชาวบ้านต�าบล
ดาฮง อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันประกอบอาชีพกรีดยางพารา ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก
ศิลปาชีพเมือ่ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่วา่ “...ใช้เวลาว่างจากงานเพื่อหารายได้เสริม เมื่อก่อนกรีดยางเพียงอย่าง
เดียวมีเวลาว่าง แต่ก็ไม่ได้เอาเวลาไปเพิ่มรายได้ เมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิก แรก ๆ ก็รู้สึกว่ามีความ
ยากและต้องใช้เวลานาน การผ้าปัก ๑ ผืนใช้เวลาประมาณ ๕ เดือน ได้รายได้ราว ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ บาท แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้น คือ การที่ได้มีโอกาสท�างานจากพระราชด�าริของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หากมีโอกาสอยากเข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พระองค์ท่าน...๕๔” ทั้งนี้ในปัจจุบัน
สมาชิกปักผ้าศิลปาชีพมีจ�านวนนับหมื่นคน ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถหลุดพ้นจากหนี้สิน
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และส่งลูกหลานเรียนหนังสือในระดับสูง ๆ ได้ ทุกคนภาคภูมิใจในฝีมือและความสามารถพิเศษของ
ตนเอง กล่าวได้ว่าน�้าพระราชหฤทัยทีเ่ ต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถที่พระราชทานแก่สตรีไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สง่ ผลให้การ
ปักผ้ากลายเป็นศิลปหัตถกรรมที่ส�าคัญอีกแขนงหนึ่งของพืน้ ที่นั้น และที่ส�าคัญได้ส่งผลให้เกิดการ
รังสรรค์สืบสานงานปักผ้าแบบโบราณอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียด
ประณีตและวิจิตรงดงาม จนปรากฏเป็นผลงานแห่งแผ่นดินตราบมาจนถึงทุกวันนี้

พระราชเสาวนีย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา สภาพแวดล้อมของโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์
(Globalization Era) ซึ่งเป็นยุคที่มีความทันสมัย การติดต่อสื่อสารและการด�าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างไร้พรมแดน ภาคเศรษฐกิจและการค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและ
มุ่งเน้นแสวงหาความร่วมมือในการเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง อันส่งผลให้นานา
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม
เมื่อเข้าสู่ พ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งรุนแรง โดยได้เกิดปัญหา
การล้มละลายหรือการปิดกิจการของบริษัทห้างร้านและโรงงานหลายแห่งเป็นจ�านวนมาก ผลกระทบ
ประการส�าคัญที่ตามมา คือ ปัญหาการว่างงานอันเนื่องมาจากการปลดและลดการจ้างคนงาน ทั้ง
ยังเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง คนยากจนมีสงู ขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้มมี าก
ขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็มีราษฎรบางส่วนเข้ามาขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ ของานพระองค์ท่าน เนื่องจากตกงาน ไม่มีงานท�า ไม่มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจน
ดังนั้น ใน พ.ศ.๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ บ้านปาฆาบือชา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส (ก่อนหน้านี้ใน พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านขุนแตะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริกเ็ กิดขึ้นหลายแห่งในภาคพื้นที่
ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะด�าเนินการเกี่ยวกับการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์
หลายประเภท เช่น เป็ด ไก่ แพะ และแกะ เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์สา� คัญ คือ๕๕ ๑) เป็นแหล่งจ้าง
งานของชาวบ้านที่ยากจน ๒) เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชมุ ชนนั้น ๆ และชุมชนใกล้
เคียง ๓) เป็นแหล่งให้วชิ าความรูใ้ นการประกอบอาชีพ และ ๔) สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้ในอนาคต) ซึ่งการด�าเนินงานในขั้นแรกได้รบั ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกลุ ทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส และจนถึง พ.ศ.๒๕๔๗ มีคนมา
ท�างานรายวัน ประมาณวันละ ๒๐๐ - ๒๕๐ คน๕๖ และต่อมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริข้นึ อีกในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
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วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามแนวพระราชด�าริ
ณ บ้านละเวง หมู่ที่ ๓ ต�าบลดอนทราย อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ในระยะเวลาที่ผา่ นมา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริในแต่ละภาคพื้นที่จะมีการจ้างคน
มาท�างานวันละประมาณหลายร้อยคน ทั้งที่ตามสภาพความเป็นจริงของการด�าเนินโครงการฯ อาจ
ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องจ้างคนมาท�างานเป็นจ�านวนมากขนาดนั้น หากแต่เป็นพระราชประสงค์ที่
ทรงมุ่งมั่นในการจะให้โครงการฯ เป็นแหล่งจ้างคนมาท�างานจ�านวนมาก เพื่อจะเป็นการพระราชทาน
ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยที่มไิ ด้ทรงค�านึงว่าจะต้องใช้พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์มากแค่ไหน
ในการใช้จ่าย ดังปรากฏอย่างชัดเจนจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยว
กับการด�าเนินโครงการฯ ในขั้นแรกที่ว่า “...ถ้าจ้างคนงานเข้ามาท�างานมาก ๆ อาจจะต้องขาดทุน
เพราะผลผลิตออกมายังน้อยอยู่...” พระองค์ก็ทรงมีรับสั่งกลับไปว่า “...อย่ามาพูดเรื่องก�าไรขาดทุน
กับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานท�ามาก ๆ ขาดทุนของฉัน คือ ก�าไรของแผ่นดิน ...” ๕๗ พระราช
ด�ารัสดังกล่าวถือได้ว่ามีความลึกซึ้งและกินใจยิ่งนัก และที่ส�าคัญได้แสดงให้เห็นถึงน�้าพระราชหฤทัย
ที่เปีย่ มด้วยพระเมตตาโดยแท้ เพราะนั่นหมายความว่าทรงมิได้นกึ ถึงก�าไรหรือขาดทุนในทางเศรษฐกิจ
หากแต่ทรงมุ่งเน้นก�าไรทางสังคมอันน�ามาซึ่งประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยเป็นส�าคัญ
นอกจากนั้น การมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์โดยละเลย
และมองข้ามความส�าคัญในเรื่องอื่น ๆ ยังมีส่วนน�ามาซึ่งการท�าลายระบบนิเวศวิทยาและสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ จนท�าให้เกิดภาวะความไม่สมดุล ดังจะเห็นได้ว่าชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่
ของประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนสัตว์น�้าที่นับวันจะลดจ�านวนลงไป
มาก อันเนื่องมาจากมีการท�าประมงในเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณชายฝั่งทะเล
อันดามันแถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งมิเพียงต้องประสบกับปัญหาดังกล่าวเท่านั้น หากแต่
ยังต้องเผชิญกับผลกระทบต่อการท�าประมงพืน้ บ้านของชาวไทยมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบนั้น
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สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นดังกล่าว ได้ส่งผลให้ราษฎรชาวไทยมุสลิม
บางส่วนขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในที่สุดก็ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามันอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริจงั หวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยมีกจิ กรรมการฟืน้ ฟูระบบนิเวศสัตว์น้า� ในลักษณะ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ถือได้ว่าเป็นโครงการ
ที่บรรเทาปัญหาให้เบาบางลงไปได้มาก๕๘ ดังปรากฏได้จากค�ากล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถทีว่ า่ “...พระองค์ทา่ นทรงท�าปะการังเทียมเพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์น�้าในทะเล ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝัง่ ทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจงั หวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มจากมีชาวบ้าน
ที่เป็นมุสลิมเขียนจดหมายมากราบบังคมทูลว่าเขาออกไปจับปลาไม่ได้เลย เพราะมีแต่เรือขนาดเล็ก
และเรือขนาดใหญ่ได้ออกไปจับหมดแล้ว ตอนนั้นก็ประมาณตีสอง พระองค์ท่านเสด็จฯ กลับมาก็
ทรงนั่งประชุมกับนักวิชาการหลายคน ซึ่งสุดท้ายก็สรุปว่าจะท�าปะการังเทียมให้เป็นบ้านของปลาเล็ก
ปลาน้อย พระองค์ทา่ นได้กราบบังคมทูลปรึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทางโทรศัพท์ ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงเตือนให้ตรวจสอบความแรงของกระแสน�้าและจุดที่จะวางปะการัง เพราะไม่

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระราชปฎิสันถารกับพระภิกษุและอิหม่าม ซึ่งซาบซึ้งถึงพระราชหฤทัยห่วงใย
ในสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่
หมู่ที่ ๕ ต�าบลสุไหงปาดี อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เช่นนั้น จะท�าให้ปะการังเคลื่อนที่ได้ พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการวางปะการังเทียม มี
ชาวบ้านมารอรับเสด็จฯ เป็นจ�านวนมาก วันที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการฯ นั้น เราก็ได้
นั่งพูดคุยกับชาวบ้านระหว่างเรือขนาดเล็กกับเรือขนาดใหญ่ ก็บอกเขาไปว่าต่อไปไม่ต้องมีปัญหากัน
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แล้ว เรือขนาดใหญ่ก็ไปหาปลานอกเขตปะการัง เรือขนาดเล็กก็อยู่ในเขตปะการัง ชาวบ้านเขาไป
ด�าน�า้ แล้วก็ถา่ ยปะการังเทียมมาให้ดู มีปลามาอยูก่ นั เต็มเลยค่ะ...” ๕๙ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็นที่ปรากฏแจ้งชัดถึงพระวิสัยทัศน์อันเฉียบคมและทรงรอบรู้ในสรรพวิชา ทั้งยังแสดงถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีความยากไร้และประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ไม่วา่ จะอาศัยอยูใ่ นภาคพื้นที่ไหน ห่างไกลหรือทุรกันดารเพียงใด

ธ ทรงเป็นขวัญและก�าลังใจในการเผชิญวิกฤติภัย
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาสได้ปรากฏอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา กระทั่งถึงปัจจุบันเป็นระยะ
เวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ความรุนแรงของปัญหาได้ขยายตัวและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ทงั้ ชาวไทยพุทธและมุสลิม ไม่เว้นแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์และผูน้ า� ทางศาสนาอิสลามในพื้นที่
ต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก ทั้งยังท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเกิด
ความเสียหาย ตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่เป็นวงกว้าง จนอาจกล่าวได้ว่า
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถกู จัดให้เป็นปัญหาความมั่นคงภายใน
ประเทศที่ส�าคัญในขณะนี้เลยก็ว่าได้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงรับทราบความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงด�าเนินอยู่ผ่านพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ทรงใส่พระราชหฤทัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนา รวมตลอดถึงภิกษุสงฆ์
ผูน้ า� ศาสนาอิสลาม และบุคคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังปรากฏได้จากพระราชด�ารัส
ในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชด�ารัสแทบทุกครั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา ในที่นี้จะขออัญเชิญพระราชด�ารัสบางตอนซึ่งพระราชทานแก่บุคคลที่มาเข้า
เฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ความว่า๖๐
“...ปัญหาเรื่องความทุกข์ของประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ข้าพเจ้า
มีคณะท�างานอย่างที่ได้บอกกับท่านแล้วว่าประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่าย อย่างเช่น
ท่านองคมนตรี รองสมุหราชองครักษ์ท่พี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เลือกมาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตว่าให้มาช่วยข้าพเจ้าท�างาน ข้าพเจ้าคิดว่าความทุกข์อนั ใหญ่หลวง
ของชนในชาตินั้นเป็นเรื่องส�าคัญ ที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันให้พร้อมเพรียงทุก
ฝ่ายไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าวิ่งอยู่คนเดียว หรือทางรัฐบาลวิ่งอยู่ล�าพังนั้นไม่ได้ ประชาชนชาว
ไทยไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ทุกคนควรต้องเคารพและยึดมั่นในหลักการของเมตตาธรรม
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของบ้านเมือง
คนไทยทั้งชาติ ไม่วา่ จะอยูภ่ าคใดก็ตามของประเทศควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ ความ
ห่วงใยอาทรต่อพี่นอ้ งคนไทยร่วมชาติ ซึ่งเขาก�าลังมีความทุกข์อย่างเหลือล้นออกมาให้
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ประจักษ์ แสดงออกมาเลย เพราะการนิ่งเฉยเหมือนชินชาต่อข่าวที่พ่ีนอ้ งทางใต้ท่ถี กู ฆ่า
ตายไปทุก ๆ วันนั้น ข้าพเจ้าว่าผิดแล้ว ต่อไปจะกลายเป็นภัยต่อบ้านต่อเมือง...”

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จฯ ไปในพิธีสวนสนามของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน
และในงานพระราชทานธง “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” และรวมพลังมวลชน
ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้ากองอ�านวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

พระราชด�ารัสบางตอนซึ่งพระราชทานแก่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มาเข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ ความว่า๖๑
“...ส�าหรับพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ
เยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านในชนบทที่มีมัสยิดหรือโบสถ์ในวัดพุทธ จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือทะนุบ�ารุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน มีการพระราชทานรางวัลแก่
บรรดาโต๊ะอิหม่าม และครูสอนศาสนาอิสลามเป็นประจ�าทุกปี เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้
ไปเยี่ยมประชาชนแทนพระองค์ในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าก็ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยปฏิบัติมา ข้าพเจ้ายังจ�าภาพที่ชาวไทยมุสลิม
แต่ละหมู่บ้านมายืนจุดเทียนรอส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยามดึกดื่น
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ค�า่ คืนด้วยความห่วงใย เพราะเกรงว่าจะมีอนั ตรายเกิดขึ้นกับพระองค์ในขณะที่ทรงขับรถ
ผ่านพื้นที่อนั ตรายต่าง ๆ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประทับใจ ซาบซึ้งในความมีนา้� ใจของราษฎรชาว
ไทยมุสลิมอยู่เสมอมิเคยลืม เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ท�าร้ายพระสงฆ์
เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ในขณะออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านของชุมชนไทยพุทธ ไม่เฉพาะแต่
พระสงฆ์เท่านั้นที่ถกู ลอบท�าร้าย แม้แต่ราษฎรชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเอง ตลอด
จนข้าราชการครู ทหาร ต�ารวจ พ่อค้า ประชาชน ถูกลอบท�าร้ายเช่นเดียวกัน ...”
พระราชด�ารัสบางตอนที่พระราชทานแก่ผู้น�าศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้และผู้แทนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ อันแสดงถึงน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็น
อย่างยิ่ง ความว่า๖๒
“...ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขณะนี้
มีการประทุษร้ายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของราษฎรซึ่งท�ามาหากินอย่างสุจริตอยูแ่ ทบจะทุก
วัน นับเป็นสภาวะที่น่ารันทดใจเป็นยิ่งนัก เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้า
ได้วงิ วอนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ได้รว่ มมือร่วมใจสามัคคีกนั ปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อปกป้อง
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียว
คงจะประสบความส�าเร็จไปไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือช่วยเหลือจากท่านทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นท่านจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด อิหม่าม และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุก
ท่าน ข้าพเจ้าจึงปรารถนาจะเห็นท่านทั้งหลายได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง
ของเราในภูมิภาคนี้ให้กลับคืนสู่ปกติสุขโดยเร็ว เพื่อก่อให้เกิดความสันติสุขร่มเย็นอย่าง
ถาวรตลอดไป...”
รวมทัง้ พระราชด�ารัสบางตอนในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธสี วนสนามของราษฎรอาสา
รักษาหมูบ่ า้ นและในงานพระราชทานธง “พิทกั ษ์ปา่ เพื่อรักษาชีวติ ” และรวมพลังมวลชน ณ พลับพลา
พิธีบริเวณหน้ากองอ�านวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพุธที่
๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ความว่า๖๓
“...แผ่นดินไทยเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทย ซึ่งประกอบขึ้นด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติ
หลายภาษาและศาสนาอยูร่ ว่ มกันมาด้วยสันติสขุ เป็นเวลาช้านาน ทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะเลือก
นับถือศาสนาใดก็ได้ตามความเชื่อศรัทธาของตน คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี มิได้มี
ความรังเกียจเดียดฉันท์บุคคลต่างศาสนา ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยเรามีวัด มี
มัสยิด และโบสถ์คริสต์กระจายอยูท่ ่วั ทุกหนแห่ง บางแห่งวัดและมัสยิดก็อยูใ่ กล้กนั ไม่
เคยมีเรื่องบาดหมางระหว่างคนต่างศาสนา จนเป็นที่กล่าวขวัญยกย่องของคนต่างชาติ
ว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งสันติสุข มาบัดนี้มีการลอบประทุษร้ายต่อชีวิตและท�าลาย
ทรัพย์สินของราษฎรผู้ซึ่งท�ามาหากินอย่างสุจริตอยู่แทบทุกวัน ท�าให้เกิดการสูญเสีย
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บุคคลอันเป็นที่รกั ยิ่งในครอบครัว บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้าน
ท�าให้พ่อแม่ลูกต้องพรากจากกันโดยไม่มีวันกลับมาพบกันอีก ข้าพเจ้ามีความเห็นใจ
และสงสารบุคคลเหล่านั้นที่ตอ้ งประสบชะตากรรมโดยไม่รตู้ วั บางครอบครัวลูกยังเล็กยัง
จ�าหน้าพ่อไม่ได้ พ่อก็ต้องจากไปโดยไม่มีวันกลับ เป็นที่น่ารันทดใจอย่างยิ่ง ถ้าหาก
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับครอบครัวของใครบ้าง ก็คงจะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจไม่แพ้
กัน...”
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้พระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราษฎรชาวไทยทั้งที่เป็นพุทธและมุสลิม ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นโดยเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเป็นทุนการศึกษาส�าหรับ
บุตรของหัวหน้าครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวติ ดังตัวอย่างส�าคัญเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่บตุ รของผูป้ ระสบเหตุจาก
การลอบวางระเบิดท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวนทั้งหมด ๕ คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็น
ชาวไทยมุสลิม ๓ คน โดยพระองค์ได้ทรงรับบุตรสาว ๓ คนของนายอาซีด นิมุสา ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากเหตุลอบวางระเบิดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จนจบการศึกษาและพระราชทานเงินช่วย
เหลือเป็นทุนการศึกษาประจ�าปี ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ยังทรงให้การรักษาและดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครองและครูที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็
ทรงมีพระเมตตาพระราชทานก�าลังใจและทรงดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยมิได้
ทรงแบ่งแยกความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาเลย
ขณะเดี ยวกั นก็ เป็ น ที ่ปรากฏว่ าสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถทรงอนาทรห่ ว งใย
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นว่าจะท�าให้ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนในการ
ด�ารงชีพ ดังนัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมจัดตัง้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องจังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งรวมทั้งหมดมีอยู่ ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ๑๑ แห่ง
จังหวัดปัตตานี ๑๑ แห่ง จังหวัดยะลา ๓ แห่ง และจังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่ง
จ้างงานที่ปลอดภัยส�าหรับราษฎรทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่ประสบความยากล�าบากในการ
ออกไปประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจากหวั่นเกรงภัยอันตรายจากสถานการณ์ความรุนแรง ในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ารินี้จะมีการปลูกผัก เลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด และยังมีธนาคารข้าวส�ารองไว้
ยามฉุกเฉินตลอดปี ซึ่งท�าให้ราษฎรที่เข้าไปท�างานพอมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีขา้ วและ
พืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน และท�าให้ได้เรียนรู้ท�าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนยังท�าให้เกิดการรวมกลุม่ กันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุม่ ท�างาน
และมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พน้ จากภัยคุกคาม และที่ส�าคัญจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจาก
เจ้าหน้าที่และราษฎรอาสารักษาหมูบ่ า้ น (โครงการฯ จะมีการคัดเลือกราษฎรมาเป็นอาสารักษาหมูบ่ า้ น
หรือ อรบ. เพื่อเข้าเวรยาม โดยมีทหารมาช่วยฝึกการใช้อาวุธเพือ่ ป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น
ตลอดจนสามารถเอาตัวรอดจากอันตรายได้) ดังตัวอย่างเช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ
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ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกในจังหวัดยะลา โดย พลเอกณพล
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ในฐานะผูป้ ระสานงานโครงการฯ ได้คดั เลือกพื้นที่หมูท่ ่ี ๖ บ้านจ�าปูน ต�าบล
ท่าธง และหมูท่ ่ี ๔ บ้านอูเปาะ ต�าบลวังพญา อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา ภายใต้ช่อื ว่า “โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างวังพญา-ท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ซึ่งมีเนื้อที่จา� นวน ๒๔๕ ไร่ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จฯ ไปในพิธีสวนสนามของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน
และในงานพระราชทานธง “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” และรวมพลังมวลชน
ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้ากองอ�านวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๕ ต�าบล
กะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมิเพียงเป็นโครงการสร้างงานในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์
หลักของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริเท่านั้น แต่ทว่ายังเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ต�ารวจ ทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทย
มุสลิมที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด�าริและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู หรือที่เรียกว่า “หมู่บ้านแม่ม่าย” จัดตั้งขึ้น
ใน พ.ศ.๒๕๔๗ มีเนื้อที่จ�านวน ๖๓๒ ไร่ แบ่งเป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๓๐๐
ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ�านวน ๓๓๒ ไร่ โดยกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ
ออกแบบจ�าลองผังหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งปรับพืน้ ที่ทางเข้า และเส้นทาง
ล�าเลียงภายใน ตลอดจนจัดหาแหล่งน�้าให้เพื่อการเกษตรให้โครงการฯ ทั้งนี้การจัดตั้งโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด�าริและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่
เกิดจากน�า้ พระราชหฤทัยที่ห่วงใยดูแลและเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือภรรยา
และบุตรของหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพือ่ ให้มีหลักยึดที่มั่นคงต่อไป
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ดังพระราชด�ารัสบางตอนซึง่ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ความว่า๖๕
“...และต่อไปนี้ก็มีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชนโยบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีห่ มู่บ้านรอตันบาตู โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านรอตันบาตูท่จี งั หวัดนราธิวาสนั้น ข้าพเจ้าได้นา� เงินที่ทา่ นทั้งหลายมอบให้ขา้ พเจ้า
ในโอกาสอายุครบ ๗๒ ปี ไปจัดซื้อที่ดินจ�านวน ๗๐๗ ไร่ที่นราธิวาส และขอให้ทางหน่วย
ทหาร ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกลุ ทอง และส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยข้าพเจ้าจัดสร้างบ้าน
๑๕๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ต�ารวจ
ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวเนื่องจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าโดน
ฆ่า โดนฆ่ารายวัน ซึ่งเป็นเวลามา ๒ ปีแล้ว
“...ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะท�างาน ซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์ แล้วก็ราช
องครักษ์ตา่ ง ๆ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทา� งานในกองราชเลขาของสมเด็จฯ ช่วยกันนั่งคิดว่าจะ
ท�ายังไง ก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ ๒ ไร่ ส�าหรับ
ปลูกบ้านและท�าการเกษตรในครัวเรือน เช่น เขาสามารถปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา
“...และข้าพเจ้ายังจัดตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบาย คือ
สร้างธนาคารข้าว แทนที่จะเป็นธนาคารเงินก็เป็นธนาคารข้าวไว้ให้ยมื รับประทาน ไม่ให้
มีเวลาขาดแคลน หรือกลัวว่าจะขาดแคลน นอกจากนั้น ก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัว
สามารถไปรับจ้างท�างานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่าน
ทั้งหลายให้ข้าพเจ้าไปซื้อที่และท�าฟาร์มตัวอย่างขึ้น เพือ่ จะสอนให้ประชาชนรู้จักเลี้ยง
เป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยงแพะเนื้อ หรือเลี้ยงแพะนม เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ... ”
ปัจจุบนั โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริและหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูเป็น
ชุมชนของสตรีท้งั ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มี ๑๐๐ กว่าหลังคาเรือน ทุกคนล้วนได้รบั พระมหา
กรุณาโดยอยูอ่ าศัยและเลี้ยงชีพด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ดังจะเห็นได้จากค�ากล่าวของนาง
อ้อยใจ ศรีสวุ รรณ ประธานหมูบ่ า้ นรอตันบาตู หญิงชาวไทยพุทธ ผูส้ ญ
ู เสียสามี คือ ดาบต�ารวจ สฤษดิ์
รังกระติบ ที่วา่ “ ...ดีใจที่ได้มาอยูใ่ ต้เบื้องยุคลบาทของพระองค์ทา่ น ทรงเป็นห่วงเป็นใยแม่มา่ ยทุกคน
ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน ทรงให้บา้ น ๑ หลัง ที่ดนิ ๒ ไร่สา� หรับเลี้ยงปลา เลีย้ งเป็ด
ภายในบ้านก็มสี ่งิ อ�านวยความสะดวกทุกอย่าง เช่น ที่นอน พัดลม ตูเ้ สือ้ ผ้า เครือ่ งครัว ทุกอย่าง ทรงสร้าง
งาน โรงงานเซรามิก และฟาร์มตัวอย่าง สร้างรายได้ให้เรามีอยูม่ กี นิ กันทุกคน เด็ก ๆ ก็ได้รบั ทุนการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี เฉลี่ยตัง้ แต่ ๑,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท พระองค์ทา่ นจะให้กา� ลังใจตลอดเวลา...”
รวมทั้งค�ากล่าวของนางนีซะ เยอรอแม หญิงชาวไทยมุสสลิมที่ตอ้ งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวและลูกสาว
ในเวลาเพียง ๒ ปีวา่ “...พี่กอ็ ยูก่ บั ลูกสาวคนเล็ก อยูม่ าสองปีแล้ว ปีแรกอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้ทา� อะไร เพิ่งมา
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เริ่มหัดท�างานปีท่สี อง ฝึกหัดเขียนลายลงเซรามิก มีรายได้วนั ละ ๑๕๐ บาท ก็อยูไ่ ด้เพราะเรามีขา้ วสาร
มีอาหาร ปลูกผัก เลี้ยงปลา ส่วนลูกสาวเรียนหนังสือชั้นมัธยมก็ได้ทุนปีละ ๓,๕๐๐ บาท...” ๖๖
การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อ
การด�ารงชีพในระยะยาวและการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย ซึ่งท�าให้ราษฎรที่ประสบความเดือด
ร้อนและครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ ทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีขวัญและก�าลังใจที่ดใี นการ
จะด�าเนินชีวติ อย่างเข้มแข็งและมีคณ
ุ ภาพต่อไป นับได้วา่ เป็นแนวทางที่ทรงตระหนักให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในพระราชด�ารัสบางตอนซึ่งพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ความว่า ๖๗
“...ราษฎรที่ทา� งานในฟาร์ม จะมีโอกาสได้เรียนรูก้ ารท�าเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ
ไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทุกโครงการ
จะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน ช่วยจัดสร้างอ่าง
เก็บน�้าส�าหรับใช้ในการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ... ข้าพเจ้าโชคดีได้รับความช่วยเหลือจากทุกกรมนี้
ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้แก่ราษฎร เน้นการปฏิบัติให้เกิดความช�านาญ และสามารถน�า
ไปขยายผลท�าในพืน้ ที่ดินของตนเองได้ ปัจจุบันมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัด
นราธิวาส คือ หนึ่ง บ้านรอตันบาตู ที่โอไอซีไปเยี่ยม และบ้านโคกปาคาบือซาร์ อ�าเภอ
เมือง บ้านโคกโป บ้านโคกไร่ใหญ่ อ�าเภอสุไหงปาดี บ้านตอหลัง อ�าเภอระแงะ บ้าน
ปาลูกากะปะ อ�าเภอแว้ง บ้านสะแนะ อ�าเภอรือเสาะ ฟาร์มตัวอย่างที่จงั หวัดปัตตานี
ก็คือ บ้านท่าข้าม อ�าเภอปะนาเระ บ้านแป้น ซึ่งยากจนมาก อ�าเภอสายบุรี บ้านลุตรง
อ�าเภอแม่ลาน และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีราษฎรชาวมุสลิมน�าที่ดินมาขอให้
ข้าพเจ้าช่วยท�าโครงการฟาร์มตัวอย่างให้ดว้ ย ให้เขาดู ให้เขาสามารถจะรูจ้ กั ดูแลฟาร์ม
ตัวอย่างของเขา โดยเป็นที่ดินซึ่งอยู่ในอ�าเภอหนองจิก จ�านวน ๓๐๐ ไร่ และที่อ�าเภอ
ยะหริ่ง นี่เรียกว่าเขามาขอเอง ขอความช่วยเหลือค่ะ จ�านวน ๘๐๐ ไร่... ”
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถที่ทรงมุง่ มั่นปฏิบตั ติ อ่ ราษฎรชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราษฎรชาวไทยมุสลิมทีม่ ีฐานะยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานนั้น ได้กอ่ ให้เกิดคุณปู การยิ่งใหญ่และน�ามาซึ่งความมั่นคงอย่างรอบด้าน ทั้งที่เป็นความมัน่ คง
ของมนุษย์ (Human Security) ๖๘ อันหมายถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered)
ท�าให้ประชาชนมีความมั่นคงเข้มแข็ง และความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) ๖๙ อันหมายถึง
การครอบคลุมผลประโยชน์ของประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ก็ด้วยทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เกิดความอยู่ดีกินดี
โภชนาการ และสุขอนามัยสมบูรณ์บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง พร้อมกับทรงส่งเสริมการศึกษาและ
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กระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพัฒนาชุมชน โดยสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และในขณะเดียวกันก็ทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติ ทั้ง
ยังทรงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจ�าชาติเพือ่ เป็นมรดกแก่
อนุชนรุ่นหลัง โดยทรงมุ่งเน้นคุณค่าความเป็นไทย รวมตลอดจนทรงเสริมสร้างให้เกิดความรักและ
ความสามัคคีในท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเพือ่ ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติอย่างแท้จริง และที่สา� คัญการปฏิบตั พิ ระองค์และการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ มากมายหลายด้านต่อชาวไทยมุสลิมด้วยพระจริยาวัตรอันเพรียบพร้อมงดงาม และเป็นการ
สืบสานด�าเนินรอยตามแนวพระราชด�าริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่าง
ต่อเนื่องมาแต่เริ่มต้นจวบจนถึงปัจจุบันนั้น ท�าให้ชาวไทยมุสลิมล้วนส�านึกและซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นและพร้อมใจถวายความจงรักภักดีตลอดมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ว่า ‘ประไหมสุหรี
กีตอ’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘พระราชินีของเรา’ ทั้งยังทรงได้รับการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระราชสมัญญาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถแผ่ไปทั่ว และโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ทรงได้รับการยกย่องเทิดทูนให้เป็น ‘พระแม่เจ้าของชาวไทย’ ด้วยทรงห่วงใยดูแลและ
ทรงปัดเป่าทุกข์นา� พาสุขให้แก่ลกู ไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาเคียงข้างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ตลอดมา สมดังพระราชปณิธานอันแน่วแน่ท่จี ะทรงท�าเพื่อประชาชนและประเทศชาติ นับตั้งแต่แรกเริ่ม
กระทั่งทรงด�ารงพระอิสริยยศ ‘สมเด็จพระบรมราชินนี าถ’ แห่งราชอาณาจักรไทย
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สถานีขา่ วสงขลา “องคมนตรีเป็นตัวแทนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถน�าผลอินทผาลัมพระราชทาน
มามอบให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจ.นราธิวาสในช่วงเดือนรอมฎอน,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา
http:www.songkhlatoday.com/paper/2720
๘

“พระราชินีทรงขอคนไทยสามัคคี ร่วมรักษาชาติ สร้างบ้านเมืองมั่นคง-สงบสุข,” ฐานข้อมูลข่าวจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=29256
๙

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบรรพ ๒

๑๐

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”, ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ๘๔ พรรษา (กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๗-๑๐.
๑๑

๑๒

๒๕๕๔.

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒.
สัมภาษณ์ นางมัยมูน นาคนุเคราะห์, บุตรีนายซบ นาคนุเคราะห์ อิหม่ามมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน, ๑๙ กันยายน

๑๓

จังหวัดปัตตานี “มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา www.pattani.go.th/saratourpai/.../
tuarid_madsayidklang.htm
๑๔

ปราณชลี, “ในหลวง...ของเรา ในความทรงจ�าของล่ามมลายู (ตอน ๒-จบ), [ออนไลน์] แหล่งที่มา www.
oknation .net/blog/narapong-sak/2007/11/01/entry-1
๑๕

ส�านักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชด�ารัสและพระราชกรณียกิจที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
พุทธศักราช ๒๕๒๙ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๐)
๑๖

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๒ - กันยายน ๒๕๔๓ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๔๓), หน้า ๗
๑๗

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๕๑), หน้า ๕.
๑๘

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
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๑๙

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๗ - กันยายน ๒๕๔๘ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๕๑), หน้า ๔๓๓-๔๓๔.
๒๐
๒๑

ส�านักพระราชวัง, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๐๒, หน้าค�าน�า.

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

๒๒

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า (กรุงเทพฯ : บริษทั ออฟเซ็ท เพรส,
๒๕๔๗), หน้า ๒๖..
๒๓

๒๔

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “บทที่ ๔ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์,” ใน ด้วยพลัง
แห่งรัก , (กรุงเทพฯ : บริษัท สิริวัฒนาอินเตอร์ปรินท์, ๒๕๔๘), หน้า ๘๐.
๒๕

ภาษายาวีเป็นชือ่ ทีน่ ยิ มเรียกอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนชื่อทีเ่ ป็นทางการ คือ ภาษามลายูปตั ตานีหรือมลายูปาตานี
(เรียกในภาษา อังกฤษว่า ‘Pattani Malay’ หรือ ‘Patani Malay’) เป็นภาษากลุม่ ออสโตรนีเซียนที่พูดโดยชาวไทยเชื้อสายมลายู
ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และในบางอ�าเภอของสงขลา (ไม่รวมสตูล) ในประเทศไทยมีประชากรที่พูดภาษานี้มากกว่า
1 ล้านคน ภาษานี้ใกล้เคียงมากกับภาษาถิ่นในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาถิ่นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของ
ประเทศมาเลเซีย (วีกิพีเดีย, ภาษามลายูปัตตานี, available from http:www.th.wikipedia.org/wiki/ภาษามลายูปัตตานี)
๒๖

๒๗
๒๘

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
เรื่องเดียวกัน.

วัดสารวัน “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสารวัน,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://watsarawan.com/watsarawan/study2.php
๒๙

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า (กรุงเทพฯ : บริษทั ออฟเซ็ท เพรส,
๒๕๔๗), หน้า ๖๗.
๓๐

๓๑

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๔ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์,” ในด้วยพลัง
แห่งรัก, หน้า ๘๘.
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖.
สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชด�ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.
ohm.go.th
๓๖

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๓ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์,” ใน เรื่อง
ด้วยพลังแห่งรัก, หน้า ๖๓.
๓๗
๓๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑.
สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
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๓๙
๔๐

“พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.queen .kapook .com/queen_activity07.php

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๓ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์,” ใน ด้วย
พลังแห่งรัก, หน้า ๖๕.
๔๑

“ ‘พระราชิน’ี ทรงรับบุตร 2 ครอบครัวเหยื่อบึ้มหาดใหญ่เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์,” ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000137225
๔๒

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์, “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม,” ใน พระคือ
ประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า, หน้า ๖๒ - ๖๕.
๔๓
๔๔

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๕ ศิลปาชีพ,” ใน ด้วยพลังแห่งรัก, หน้า ๑๒๓.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔.

๔๕

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ ๒๕๔๗), พิมพ์ครั้งที่ ๕ จ�านวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม, หน้า ๑ - ๔๐.
๔๖

๔๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖.

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, “ดุจสายใยแห่งแผ่นดิน,” ใน ก�าไรของแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๔๗), หน้า ๕๐
๔๘

เทศบาลทุง่ สง, “กระจูด,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/
bulrush_3.html
๔๙

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์, “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม,” ใน พระคือ
ประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า, หน้า ๙๕ - ๙๖.
๕๐ “

โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา
http://www2.narathiwat.go.th/ narathiwat/ book02/.../king%20Project8.pdf
๕๑

๕๒

เรื่องเดียวกัน

“มุสลิมในโครงการพระราชด�าริ ,” การสัมมนาทางวิชาการมุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมใน
การสร้างสรรค์สังคมไทย ประจ�าปี ๒๕๕๒, ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕๓

ศิริรัตน์ สิวราวุฒิ, “ผ้าปัก ลายชีวิต หัตถศิลป์ในพระราชด�าริ,” ข่าวสด, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.
khaosod.co.th/view_news.php?newsid
๕๔

๕๕

เรื่องเดียวกัน.

สหัส บุญญาวิวัฒน์, “ขาดทุนของฉันคือก�าไรของแผ่นดิน,” ใน เรื่อง ก�าไรของแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๔๗), หน้า ๘๙ - ๙๐.
๕๖

๕๗
๕๘
๕๙

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕ - ๘๖.
จรัลธาดา กรรณสูต, “พระปรีชาเลิศล�้าน�าการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นา้� ,” ใน ก�าไรของแผ่นดิน, หน้า ๑๓๖ - ๑๓๘.
สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 209

๖๐

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.ohm.go.th
๖๑

ส�านักราชเลขาธิการ, พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.ohm.go.th
๖๒
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รายงานของ UNDP ค.ศ. ๑๙๙๔ เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ได้ให้นิยามความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)
ว่าหมายถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความมั่นคงทางสุข
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ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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ปัจฉิมบท
สุเนตร ชุตินธรานนท์
โครงการองค์รวมความรูเ้ พื่อจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิม
ในแผ่นดินไทย” ไม่เพียงเป็นงานที่ประมวลความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและต่อเนื่องระหว่างพระมหา
กษัตริย์ไทย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันกับมุสลิมในแผ่นดินไทย แต่ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ว่า นับแต่โบราณกาลมาแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ให้
เสรีภาพแก่ศาสนิกชนทุกศาสนา ไม่ว่าในด้านการตั้งถิ่นฐาน การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อของตน และ
การดูแลเอาใจใส่จากผู้เป็นองค์พระประมุข ลักษณะตามกล่าวนี้มิใช่จะเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทุก
แผ่นดิน ดังมีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ว่า มีผู้ลี้ภัยเข้ามาขอพึง่ พระบรมโพธิสมภารด้วยถูก
เบียดขับจนถึงขั้นถูกปราบปรามจากผูป้ กครองที่ปฏิเสธนักบวชและปราชญ์ขนั ทีตา่ งลัทธิความเชื่อกับ
ศาสนาหลักของแผ่นดิน กล่าวได้วา่ เสรีภาพในการเผยแพร่และนับถือศาสนาที่มใี นแผ่นดินไทยสืบมา
แต่อดีตกาลนั้นธ�ารงอยู่ได้ก็ด้วยผู้ทรงเป็นพระประมุขทรงมีน�้าพระทัยเปิดกว้างและทรงเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภกให้กบั ทุกศาสนา ทัง้ นีต้ ้องไม่ลืมว่าประเทศไทยหรือสยามประเทศแต่อดีตกาลก็เป็นเช่น
ประเทศในโลกเอเชียอื่น คือปกครองภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีพระราช
อ�านาจสิทธิขาดในการปกครอง การที่แผ่นดินไทยมีเสรีภาพด้านการนับถือและประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ทั้งนี้รวมถึงศาสนาอิสลาม ก็ด้วยผู้เป็นพระประมุขทรงมีน�้าพระทัยที่เปิดกว้าง มิทรงรังเกียจ
เดียดฉันท์ผู้ต่างลัทธิศาสนา จนเกิดเป็นธรรมเนียมนิยมตกทอดมาถึงปัจจุบัน
เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และพระมหากษัตริย์กับชนต่างศาสนา โดยเฉพาะชาวมุสลิมได้แปรเปลีย่ นไปในทางที่
สร้างสรรค์ย่งิ ขึ้น แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในรัชกาลปัจจุบนั ในอันที่จะเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา ไม่เพียงลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวมุสลิมใน
แผ่นดินไทย แต่ยังเปิดพืน้ ที่ให้ชาวมุสลิมทุกระดับชั้นตลอดรวมถึงสามัญชนคนรากหญ้าได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโดยตรง ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ไทย ด้วยทรงเข้าพระราช
หฤทัยในหลักปรัชญาทางศาสนา ผสานเป็นหนึ่งกับพระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งให้ถึงพสกนิกรชาวมุสลิม
คือเข้าถึงทั้งในด้านคติความเชื่อ วิถีความเป็นอยู่ และพื้นที่ที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และ
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ทจ่ี ะยกระดับชีวติ ด้วยการพัฒนาโดยพระราชทานความรู้ โอกาส และความ
ช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมนานัปการผ่านโครงการพระราชด�าริ ส่งผลให้เกิดก่อความสัมพันธ์อนั แนบแน่น
ระหว่างองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กับพสกนิกรชาวมุสลิมปรากฏเป็นสายใยแห่ง
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ความสัมพันธ์ท้งั ในระดับบุคคล วงศ์ตระกูล ชุมชน และองค์กรทางศาสนา ซึ่งงานชุดนี้ได้ประมวลรวม
ไว้โดยละเอียด
หนังสือ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” นับเป็นงานวิชาการค้นคว้า
ที่รวบรวมพระราชกรณียกิจและความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
มีตอ่ มุสลิมบนผืนแผ่นดินไทยที่มมี าต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ที่มตี อ่ ชาวไทยมุสลิมในภาคพื้นต่าง ๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้ ผ่านการประมวลเรื่องราวและภาพพระราชกรณียกิจ
อย่างรอบด้านและลุ่มลึก เพือ่ ให้หนังสือนี้เป็นราชสักการะเนื่องในวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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จากใจชาวไทยมุสลิมในใต้พระบรมโพธิสมภาร...ทวยราษฎร์ทุกข์
ธ ทุกข์ทบทวีเท่า ปัดร้อน ผ่อนเบา...
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จากใจชาวไทยมุสลิมในใต้พระบรมโพธิสมภาร...ทวยราษฎร์ทุกข์
ธ ทุกข์ทบทวีเท่า ปัดร้อน ผ่อนเบา...
ทอจันทร์ นเรศจักรพันธุ์

“ . .ที่มาของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง... ”
กระแสพระราชด�ารัสอันเป็นที่มาของภาพคุน้ ตา จนเราคุน้ ชินกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในสถานทีต่ ่าง ๆ ทัง้ กลางป่ารกชัฏ ผืนดินทีร่ ้าวแล้ง ผืนน�้าทีเ่ วิง้ ว้าง
กลางขุนเขาที่หนาวเหน็บ สายฝนที่โปรยปราย แสงแดดที่ร้อนระอุ ที่ที่มีอันตรายที่สุดอย่างดินแดน
แสนไกลสุดปลายด้ามขวานทีค่ ลาคล�่าด้วยภยันตรายจากผูก้ อ่ การร้าย หรือดอยสูงเสียดฟ้าทีถ่ กู คุกคาม
ด้วยขบวนการค้ายาเสพติด ทรงเพียรพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทย พลิกผันชีวิตประชาชนของพระองค์ไปสู่
ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง นอกเหนือจากพระราชภารกิจส�าคัญอันดับแรกในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของพสกนิกรไทยใต้รม่ พระบารมีให้มมี าตรฐานการด�ารงชีวติ ความเป็นอยูท่ ่สี มบูรณ์พูนสุข
แล้ว ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์
ด้วยน�้าพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ และ “ประชาชนของพระองค์” มิใช่
พวกใดพวกหนึ่ง ภาคใดภาคหนึ่ง แต่ทว่า คือ ทุกคนที่อยูภ่ ายใต้รม่ พระบรมโพธิสมภารโดยไม่เลือกเชือ้
ชาติ ศาสนา ล้วนได้รับพระเมตตาเสมอเหมือนกันถ้วนทั่ว และเรื่องราวต่อไปนี้ คือ เสียงสะท้อนจาก
ส่วนลึกของหัวใจมวลหมู่พสกนิกรมุสลิมในแผ่นดินไทยทุกถิ่นที่ที่แม้จะหลากหลายและแตกต่าง หาก
แต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ ความรู้สึกซาบซึ้งและสุขใจยิ่งนักที่ได้เป็นพสกนิกรไทยใต้ร่มพระบารมี
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เบื้องลึกแห่งน�ำ้พระทัย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ไม่ ไ ด้ เ ป็ น องค์ อั ค ร
ศาสนูปถัมภกด้วยหน้าที่ แต่ด้วยพระทัยโดยแท้ ไม่ได้แต่
เพียงตรัสว่าให้ประชาชนมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนา
แต่ทรงสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นได้เดินบนหนทางแห่ง
ความเชื่อได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและมีความสุข เห็นได้
ชัดเจนจากการที่ทรงมีพระราชปรารภกับท่านจุฬาราชมนตรี
ต่วน สุวรรณศาสน์ ว่าอยากจะให้มีอัลกุรอานฉบับภาษา
ไทยไว้เป็นสมบัตอิ นั ล�้าค่าของชาติและนั่นคือที่มาของพระ
มหาคั ม ภี ร ์ อั ล กุ ร อานและความหมายภาษาไทยฉบั บ
พระราชทาน ยิ่งกว่านั้นยังให้จัดพิมพ์และพระราชทานไป
ยังมัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
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ผ้ า เยี ย ระบั บ บางที เ รี ย กว่ า ซ่ า ระบั บ หรื อ ส้ า ระบั บ
(ZARABAFT) เป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่า ผ้าทอง เป็นผ้าที่ทอด้วย
ทองแล่งกับไหม แต่มีไหมน้อยกว่าทองแล่ง ทอยกดอกเงินหรือ
ทอง นิยมใช้ส�าหรับมหากษัตริย์ตลอดจนขุนนางและเจ้านาย
ชั้นสูงสมัยโบราณ

เยียระบับงำมจับใจ
เมื ่อ ครั ้ง ที ่ดิ ฉั น น� า พระมหาคั ม ภี ร ์ อั ล กุ ร อานฉบั บ
ความหมายภาษาไทยตามพระราชด� า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย รู้สึกซาบซึ้งใจมาก เนื่องจาก
ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ก�าชับให้มหาดเล็กน�าไปวางในทีท่ ี่
เหมาะสม และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไป
ยังมัสยิดต่าง ๆ ทรงให้น�าผ้าเยียระบับมาห่อหุ้มอย่างพิถีพิถัน
สง่างามสมกับความล�้าค่าของพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน พระองค์
ทรงให้เกียรติมุสลิมมากเหลือเกิน

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์
ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี
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พระเจ้ำอยู่หัวทรงอยู่ไหน?
เวลาพระเจ้าอยูห่ วั ทรงงานจะทรงมุง่ มั่นมาก ไม่ทรงหวั่นเกรง
อันตรายใด ๆ มีอยูว่ นั หนึ่งพวกเรารอรับเสด็จฯ กัน รอนานแล้วไม่
เสด็จฯ สักที หากันใหญ่วา่ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงอยูท่ ่ไี หน มารูต้ อนหลัง
ว่าเสด็จฯ ไปที่หมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง ดิฉนั ตกใจ จนลืมตัวเผลออุทาน
ไปว่าที่นั่นน่ะมันซ่องโจร พระองค์ท่านไม่ตรัสว่าอะไร แต่ทรง
กระซิบท่านผูว้ า่ ฯ ว่า “...คุณนายผูว้ า่ ฯ บอกว่าฉันไปซ่องโจรมา...”

น�้ำพระทัยที่ไร้ควำมแตกต่ำง
ดิฉนั ได้มโี อกาสตามเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคใต้ ได้เห็นทั้ง
สองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปฏิบตั ติ อ่ ราษฎรทั้งไทย
พุทธ และไทยมุสลิมอย่างเท่าเทียมเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกัน
สักนิด มีอยู่วันหนึ่งขณะเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ได้พบชาวบ้าน
คนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนขั้นรุนแรง ขนาดที่ดฉิ นั เองแอบคิดในใจว่าเขา
ยังมีชวี ติ อยูไ่ ด้อย่างไร สังเกตได้จากพระพักตร์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ ทีด่ จู ะไม่สบายพระทัยอย่างมาก และโดยที่ไม่มใี ครคาดคิด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ยื่นพระหัตถ์ไปจับโดยที่ไม่มพี ระอากัปกิรยิ า
รังเกียจเลยสักนิด พวกเราที่ตามเสด็จฯ ต่างน�้าตาซึมด้วยความ
ตื้นตันใจ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านก็ทรงรับเป็นคนไข้ในพระ
ราชานุเคราะห์

ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
นางสนองพระโอษฐ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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เสมือนได้เกิดใหม่
ชีวิตของผมเหมือนจะสูญสิ้นไปแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ เพราะ
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงที่ทา� ให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกและมีเลือดคั่ง
ใต้เยื่อหุ้มสมอง อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหวไม่ได้ ความทราบถึง
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีพระมหากรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานส่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์สรุ ชัย เคารพ
ธรรม ศัลยแพทย์ด้านประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อม
ด้วยท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และท่านผู้หญิงรวิจิตร
สุวรรณบุปผา โดยพระราชทานเครื่องบินของกองทัพอากาศเที่ยว
บินพิเศษ เดินทางออกจากดอนเมืองในเวลาเที่ยงคืนถึงโรง
พยาบาลศูนย์ยะลา เวลาตีส่ี ผมได้รบั การผ่าตัดในทันที ตีหา้ เสร็จ
คณะก็เดินทางกลับ และด้วยน�้าพระทัยที่ทรงห่วงใย อาการของ
ผมดี ขึ ้น เป็ น ล� า ดั บ จนหายดี ในที ่สุ ด กลั บ มารั บ ใช้ เ บื ้อ งพระ
ยุคลบาทได้จนกระทั่งบัดนี้

ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ
ล่ามมลายูประจ�าขบวนเสด็จฯ

ร้อยมหำนทีฤำจะเทียบน�้ำพระทัย
วันนั้นพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ และทูลกระหม่อม
หญิงทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จฯ กลับจากทอดพระเนตรโครงการ
ชลประทานลิปะสะโง อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขณะ
เสด็จฯ ผ่านแยกถนนพิชิตบ�ารุง อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ซึ ่ง ได้ มี ก ารปิ ด การจราจรบนถนนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จู ่ ๆ ก็ มี ร ถ
มอเตอร์ไซค์แล่นฝ่าเจ้าหน้าที่พุ่งเข้ามาชนรถยนต์พระที่นั่งด้าน
พระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงขับด้วยพระองค์เอง มอเตอร์ไซค์เสียหลัก
ทั้งคนขี่และคนซ้อน รวม ๓ คนกระเด็นลงมานอนแน่นิ่งริมถนน
พระเจ้าอยู่หัวประทับนิ่งทอดพระเนตรโดยไม่มีพระราชกระแส
รับสั่งอย่างใด หลังจากคนเจ็บถูกน�าตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
จึงมีพระราชกระแสรับสัง่ ตามไปว่า “...ขออย่าให้ลงโทษหนัก...”
ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ
เคราะห์ในการรักษาพยาบาล พร้อมทัง้ พระราชทานมอเตอร์ไซค์
คันใหม่ให้อีกด้วย
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พระต�ำหนักแห่งเดียวในโลก
พ่อผมร่วมกับชาวบ้านถวายที่ดนิ ๓๓๓ ไร่ บนเขาตันหยงเพื่อ
สร้างพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในหลวงให้ผวู้ า่ ฯ หาที่ดนิ มา
ให้ทดแทนและให้พวกเราสร้างบ้านอยูใ่ กล้ ๆ จะได้เป็นเพื่อนบ้าน
อยู่ด้วยกัน ที่ว่าแปลกก็คือ ในเขตพระต�าหนักมีกุโบร์เก่าแก่ของ
ชุมชน โดยปกติแล้วบริเวณกุโบร์คงจะไม่เหมาะที่จะสร้างพระ
ต�าหนัก เจ้าของสุสานเองก็คงไม่ชอบ แต่กลายเป็นว่าราษฎรเอง
เต็มใจ พระองค์ทา่ นก็ไม่ทรงรังเกียจ และยังทรงให้ชาวบ้านมุสลิม
เข้าออกเพือ่ ประกอบศาสนกิจได้ตามต้องการ ต่อมาได้มีการ
พัฒนาพืน้ ทีก่ ุโบร์ โดยปลูกต้นเฟื่องฟ้าเต็มไปหมดดูแล้วร่มรืน่
สวยงาม เราเรียกว่า “ลานเฟื่องฟ้า”
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เมื่อดอกตันหยงบาน
ตั้งแต่มีพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ชีวิตชาวบ้านบนเขา
ตันหยงก็เปลี่ยนไป พวกเรามีความสุขสบายใจ มีงานท�า พระเจ้า
อยู่หัวทรงช่วยชาวบ้านทุกสิ่งทุกอย่าง มีฟาร์มตัวอย่าง มีศูนย์
พิกุลทองฯ ลูกหลานที่นี่ไปท�างานที่นั่นกันหมด ผมเองก็ได้ท�างาน
ในพระต�าหนักฯ ครั้งแรกที่รับเสด็จฯ ทรงถามผมว่า “...สบายดี
ไหม มาอยู่ที่นี่อยากจะช่วย มีอะไรก็ให้พูดกัน...” มัสยิดนี้พระเจ้า
อยู่หัวก็พระราชทานเงินให้ซ่อมแซม พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มาที่
มัสยิดมาถามทุกข์สุขพวกเราบ่อย ๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ มาพระราชทานเงินให้หนึ่งแสนบาท พอทรงทราบว่าที่
มัสยิดมีปัญหาน�้าไม่พอใช้ พระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขให้ทันทีเลย

นายเจ๊ะอารี รอตันหยง
บิหลั่นมัสยิดบูเก็ตตันหยงและเจ้าหน้าที่
พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
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พระรำชำของประชำชน
พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์สะท้อนให้เราเห็นถึงความรัก
ของพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงใช้ทุกตาราง
นิ้วของที่ดินที่ชาวบ้านชุมชนเขาตันหยงน้อมเกล้าฯ ถวาย กลับ
มาสร้างประโยชน์ให้ราษฎรในภาคใต้ ด้วยการใช้เป็นที่ทดลอง
ค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตร เพือ่ ที่จะให้เป็นแม่แบบในการแก้
ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร เพราะฉะนั้นเขต
พระราชฐานจะร่มรื่นไปด้วยพืชพันธุไ์ ม้ แปลงสาธิต แปลงทดลอง
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพรรณไม้หายากของภาคใต้ มีแปลง
สาธิตการปลูกยางพันธุด์ แี ละการปลูกพืชแซมในสวนยาง เลี้ยงไก่
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะก็มี ก่อนจะเสด็จฯ กลับทุกครั้ง ทรงเรียกให้
ผมเข้าเฝ้าฯ และรับสั่งว่า “...สะดีช่วยดูแลด้วยนะ...” ราษฎรใน
ภาคใต้ทกุ คนอบอุน่ ใจทุกครั้งเวลาที่พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ มา แม้
เวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับ พวกเราก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรง
ห่วงพวกเรา
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เรำก็เป็นรำษฎร
เรื่องที่ท�าให้ชาวบ้านตกอกตกใจพร้อม ๆ กับตื้นตันใจเป็น
ที่สดุ ก็เห็นจะเป็น อยู่ ๆ วันหนึง่ พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�าเนิน
ด้วยพระบาทมาเยี่ยมชาวบ้านที่ปว่ ยถึงบ้านเลย ตรัสว่า “...ได้ขา่ ว
ว่าไม่สบายเลยมาเยี่ยม...” ทรงปฏิบัติอย่างนี้บ่อย ๆ โดยเฉพาะ
ช่วงที่อิหม่าม ซึ่งท่านเรียกว่าพระสหายป่วย หรือไม่ก็จะเสด็จฯ
ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่มัสยิด มีพระราชกระแสกับชาวบ้านว่า
“...เรานี่ก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันหยงนี้เหมือนกัน เพราะพระ
ต�าหนักอยู่ในหมู่ ๔ ต�าบลกะลุวอเหนือ มีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้
บอก...”

เข้ำถึงใจ
เวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาที่พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เขาตันหยงดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที เพราะไม่เกิน
๑ อาทิตย์พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกชาวบ้านเขาตันหยงทั้งหมดเลย ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งอิหม่ามไปรวมกันเพือ่ ท�าบุญให้ผู้ที่อยู่ใน
กุโบร์ที่ลานเฟื่องฟ้า ซึ่งเป็นสุสานเก่าแก่ของมุสลิมอยู่ในเขตพระราชฐาน พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้กั้นรั้วตาข่ายกันไม่ให้สุนัขเข้าไปได้
และปลูกต้นเฟื่องฟ้าสวยงามเป็นสัดส่วนให้รู้ว่านี่เป็นที่เฉพาะของมุสลิม แล้วก็ช่วงเดือนศีลอด ผู้น�าศาสนาจะได้รับเชิญให้ไปเลี้ยงละ
ศีลอด พระเจ้าอยู่หัวก็จะประทับรอเวลาด้วยกัน เสวยร่วมกับผู้น�าศาสนาทุกปีเลย บางคนมาจากปัตตานี ยะลา พระเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้
พักที่บ้านรับรอง และรับสั่งว่า “...ค่อยกลับพรุ่งนี้นะ ดึกแล้วไม่ให้กลับ กลัวเป็นอะไรกลางทาง ล�าบาก...” บางคนน�้าตาไหล ดีใจจนพูด
ไม่ออก ใครจะไปคิดว่าชาวบ้านอย่างเราจะมีสักวันหนึ่งที่ได้นั่งทานอาหารกับพระเจ้าอยู่หัว

นายสะดี อีซอ
ผู้ช่วยผู้ดูแลพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์
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มัสยิดรำยอ
เดิมมัสยิดบูเก็ตตันหยงเป็นไม้และที่ได้รับการทะนุบ�ารุงให้
เป็นอาคารคอนกรีตสวยงามอย่างที่เห็นเรียกได้ว่าแปดสิบเปอร์
เซ็ น ต์ ม าจากพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ที ่พ ระเจ้ า อยู ่ หั ว
พระราชทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทรงดูแลทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของน�้าให้พอใช้ เพราะมักจะมีแขกจากประเทศใกล้ ๆ อย่าง
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาละหมาดที่นี่กัน ไฟฟ้าก็พร้อม
ชีวิตของคนที่นี่ทุกคนเลยก็ว่าได้ ได้รับการดูแลจากพระองค์ตั้งแต่
แบเบาะจนถึงผู้สูงอายุ ได้เข้าเฝ้าฯ ได้รับเสด็จฯ ได้มีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัว เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพระต�าหนักฯ ก็พี่น้องของเรา ฟาร์ม
ตัวอย่างก็เป็นพี่น้องของคนที่นี่ ศูนย์พิกุลทองฯ ก็คนที่นี่ เรื่อง
อาชีพเสริมอีก มีการจัดตั้งกลุ่มหลายต่อหลายกลุ่ม ล้วนแล้วแต่
เป็นโครงการในพระราชด�าริท้งั นั้น ด้านวิชาการก็มศี นู ย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก โรงเรียนขยายโอกาสก็เป็นโรงเรียนในโครงการของพระเจ้าอยูห่ วั
ผมนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างที่นี่ที่ไม่เกี่ยวโยงกับพระองค์
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เรือนพักกำย
อาคารที เ่ ห็ น อยู ่ ข ้ า งๆ มั ส ยิ ด เอาไว้ พ กั ทั ง้ ใจและกาย
พระเจ้าอยูห่ วั รับสั่งให้สร้างไว้สา� หรับคนไข้ของพระองค์ทา่ นเวลา
มาจากต่างจังหวัดไกล ๆ จะกลับไปบ้านไม่ทัน ก็จะได้อาศัยพัก
ผ่อน ตอนแรก ๆ จะพักกันที่มัสยิด พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทรง
เห็นคนไข้นอนกันเต็มในมัสยิด ทรงรับสั่งว่าไม่ดี ไม่เหมาะ ช่วงที่
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาที่นี่ คนไข้มาจากต่างจังหวัดมารักษา
แพทย์หลวงกันเยอะ วัน ๆ เป็นพันคน บอกว่ารักษากับหมอ
หลวงแล้วหายดี
อิหม่ามสุไฮมี มะเกะ
อิหม่ามมัสยิดบูเก็ตตันหยง จังหวัดนราธิวาส

เก็บสมองข้ำงหนึ่งไว้คิด
ผมเป็ น หนึ ่ง ในคณะแพทย์ ที ่ไ ด้ เ ข้ า ไปถวายการรั ก ษา
พระอาการประชวรของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ยามที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่
พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรง
พระประชวรมี ไ ข้ สู ง มาก ผมในฐานะรั ง สี แ พทย์ ก็ เ อาเครื ่อ ง
เอ็กซเรย์เล็ก ๆ ขึ้นไปเอ็กซเรย์พระองค์ท่าน ทรงเป็นกันเองมาก
จะกราบทูลอะไร พระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงให้พูดแบบธรรมดา ๆ แม้จะ
ทรงพระประชวร แต่ก็ยังมีพระราชอารมณ์ขัน พระเจ้าอยู่หัว
รับสั่งว่า “...ตอนนี้มีไข้สูงมาก เก็บสมองข้างนึงไว้คิด อีกข้างนึง
ปล่อยให้มนั ไม่สบายไป...” หลังจากพระองค์เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ
มีพระราชกระแสให้คณะแพทย์เข้าเฝ้าฯ ที่พระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน เพื่อรับเหรียญพระราชทาน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สนาน สิมารักษ์
อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประจักษ์พยำนแห่งรัก
ยี่สิบกว่าปีของการได้รับใช้ใกล้ชิด พระมหากรุณาธิคุณที่
ท�าให้ผมภูมิใจมากที่สุด ซึ่งเป็นรูปธรรมมาถึงปัจจุบัน คือ การ
เสด็จฯ ไปเยี่ยมมัสยิดกลางปัตตานี ครั้งนั้นผมได้ทา� หนังสือกราบ
บังคมทูลเชิญเสด็จฯ ซึ่งทางส�านักพระราชวังได้ตอบกลับมาว่าได้
กราบบังคมทูลแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะเสด็จฯ หรือไม่ ในวันที่เสด็จ
แปรพระราชฐาน ระหว่างรอรับเสด็จฯ ที่สนามบินบ้านทอน มีพระ
ราชปฏิสันถารกับผู้ที่มารับ จนกระทั่งเสด็จฯ มาถึงเบื้องหน้าผม
และตรัสว่า “...ที่เชิญมาน่ะ เราจะไปนะครู...” ผมขนลุกซู่ทั้งดีใจ
ทัง้ ตื้นตันใจ และเมื่อประทับอยู่ในมัสยิดทรงตรัสว่า “...มัสยิดนี้
สวยงามมาก แต่เริ่มจะคับแคบแล้ว น่าจะได้มกี ารขยับขยายให้
กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้...” ไม่นานมัสยิดแห่งนี้ก็ได้รับการ
ต่อเติมเด่นตระหง่านสง่างามกลางเมืองปัตตานี ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประจักษ์พยานในน�้าพระทัยที่รักและห่วงใยประชาชนแล้ว
ภาพที่มีพระราชปฏิสันถารกับผู้น�าศาสนาบริเวณมัสยิดยังแพร่
กระจายแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภกของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
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รอยจ�ำของล่ำมมลำยู
วันทีม่ โี อกาสเป็นล่ามจ�าเป็น ได้รบั รูถ้ งึ น�า้ พระทัยของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงให้เกียรติคนไทยมุสลิม
มาก วันนั้นพวกเราไปรับเสด็จฯ ที่วัดสัมภาวาส พอดีฝนจะตก
ลมพัดแรง พระองค์ตรัสถามผมว่า “...ถ้าจะให้คนมุสลิมเข้าไป
หลบฝนในโบสถ์จะผิดหลักศาสนาหรือไม่...” ผมตอบว่าไม่เป็นไร
ถ้าไม่ได้ไปกราบไหว้พระหรือรูปบูชา สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงรับสั่ง
ว่า “...ถ้างั้นช่วยบอกให้ชาวบ้านเข้าไปเฝ้าฯ ในโบสถ์แทน...” และ
ผมก็ได้ทา� หน้าที่เป็นล่ามให้ ก่อนที่จะเสด็จฯ กลับทรงหันมาตรัส
กับผมว่า “...จะพระราชทานทุ น การศึ ก ษาให้ ลู ก ทุ ก คน...”
ประโยคที่จา� ได้แม่นย�าไม่เคยลืมเลย คือ “...ฉันจะไม่ลมื ครอบครัว
ครู...” หลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับพระมหากรุณาให้เป็นล่าม
ประจ�าขบวนเสด็จฯ

ไปได้
ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพบกับลุงวาเด็ง
ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่โครงการจุดที่ ๑ สลับกับแผนที่และ
รับสั่งว่าจะไม่เสด็จฯ ไปจุดที่ ๒ ตามหมายก�าหนดการเดิม แต่จะ
ไปอีกที่หนึ่งแทน จากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่น่งั ด้วยพระองค์เอง
จนกระทั่งไปถึงสะพานไม้เล็ก ๆ ทรงหยุดรถบนสะพาน เสด็จฯ ลง
จากรถแล้วทอดพระเนตรแผนที่ มีพระราชกระแสว่า “...ถ้าไปทาง
ทิศใต้ แล้วจะเจอคลอง ๆ หนึ่ง...” มีผู้กราบทูลฯ ว่าไปไม่ได้
เพราะไม่มถี นน พระองค์ตรัสค�าเดียวว่า “...ไปได้...” แล้วก็เสด็จฯ
น�าหน้าก้าวพระบาทเข้าไปในพงหญ้าสูงด้วยพระทัยที่มงุ่ มั่นและ
ไม่หวั่นเกรงอันตรายใด ๆ เลย ขบวนที่ตามเสด็จฯ ไม่มีใครคาด
คิดต่างตกใจจ้าละหวั่นและรีบตามเสด็จฯ กันเป็นพัลวันกลัวว่า
พระองค์จะได้รบั อันตรายจากสัตว์รา้ ย เพราะเป็นป่ารกและเวลา
นั้นก็โพล้เพล้ใกล้จะมืดเต็มทีแล้ว พระองค์เสด็จฯ ไปทุกที่ที่คิด
ว่าจะสามารถช่วยพสกนิกรของท่านได้ แม้แต่กลางดงทากทีต่ อ้ ง
เอายางรัดไว้ท่ปี ลายกางเกงเพื่อกันทากเข้า พระองค์กเ็ สด็จฯ ทุม่
สองทุ่มในป่า อย่าว่าแต่พระเจ้าแผ่นดินเลย อย่างเรา ๆ ก็ไม่มี
ใครอยากไปอยู่ตรงนั้นในเวลานั้น
ครูธีรพจน์ หะยีอาแว
ล่ามประจ�าพระองค์
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แสงไฟคลายทุกข์
หนึง่ ในภารกิจทีผ่ มภูมใิ จคือการได้เป็นราชองครักษ์เวรถวาย
ความปลอดภัยที่พระต�าหนักจิตรลดาฯ และที่พระราชวังไกลกังวล
สิ่งที่ผมสังเกตได้คือ ไม่ว่าจะเข้าเวรผลัดดึก ผลัดเช้า ผลัดกลาง
วัน ก็จะเห็นแสงไฟในห้องทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวแทบจะ
ไม่เคยปิด แสดงว่าพระองค์ทา่ นทรงงานแทบจะทัง้ วันทั้งคืน ก่อน
จะขยับขยายสู่ภาคการปฏิบัติในเขตพระราชฐานและแพร่ขยาย
สู่ทุกภูมิภาคของประเทศในที่สุด ดังนั้น เวลาที่ผมออกก�าลังกาย
โดยจ็อกกิ้งผ่านพืน้ ที่ปลูกข้าว ฟาร์มเห็ด คอกวัว โรงงานนมอัด
เม็ด โรงสีข้าวและโรงงานถ่านอัดแท่ง ผมจะนึกย้อนไปถึงแสงไฟ
ในห้ อ งทรงงานของพระองค์ ท ่ า น ที ่ดู เ หมื อ นว่ า ยิ ่ง เมื ่อ ไหร่ ที ่
ประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤต หรือราษฎรก�าลังประสบกับความ
ทุกข์ด้วยแล้ว แสงไฟนั้นจะไม่มีทางดับลงได้เลย
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พลเรือเอก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นคร ทนุวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ

ยกภูเขาออกจากอก
โอกาสแรกที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้สึก
กังวลมาก เนื่องจากมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะขัด
ต่อหลักศาสนาอิสลาม อย่างเช่น การกราบ ผมอึดอัดมากเพราะ
กลัวพระองค์ท่านจะไม่เข้าพระทัย และเกรงว่าผู้อื่นจะคิดว่าเรา
ไม่มสี มั มาคารวะ ไม่รธู้ รรมเนียมปฏิบตั ิ ระหว่างที่แอบซ่อนความ
กังวลอยูล่ กึ ๆ นั้น ดูเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรง
ล่วงรู้ในใจของผม จึงตรัสกับผมให้ทุกคนได้ยินด้วยว่า “...ให้
ท�ำตัวตำมสบำยอย่ำกังวล ศำสนำเป็นเรื่องส�ำคัญอะไรที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ หรือถ้ำมีพธิ กี รรมใดของทำงรำชกำรทีข่ ัดต่อ
หลักกำรอิสลำมก็ละเว้นได้ โดยให้รองประธำนไปปฏิบัติแทน...”
ผมรู้สึกว่าความทุกข์ในใจถูกปลดปล่อยในทันที เหมือนยกภูเขา
ออกจากอก น�้าตาซึมด้วยความซาบซึ้งในพระเมตตา พร้อม ๆ
กับรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งว่าท�าไมพระองค์จึงเข้าพระทัยใน
หลักการของศาสนาอิสลามได้อย่างลึกซึ้งถึงเพียงนี้

ใจพองโต
ครั้ ง ที่ น� า ประธานรั ฐ สภา
อิหร่านเข้าเฝ้าฯ เป็นครั้งที่ประทับใจ
ที่สดุ พระองค์ทา่ นทรงรอบรูอ้ ย่างลึก
ซึ้งถึงเรื่องราวของมุสลิม ทรงคุยถึง
เรื่องนิกายชีอะห์ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมุสลิมใน
ประเทศไทย แล้วท่านยังทรงลึกซึง้ ไปถึงเม็ดถั่วที่เวลาไปอิหร่านจะ
นิยมซื้อกันท่านรับสั่งว่าปลูกที่ภาคนั้นของอิหร่านและบอกด้วยว่า
ทานแล้วดีอย่างไร หนึ่งชั่วโมงที่พระเจ้าอยูห่ วั ของเราน�าคุยสนทนา
ในเรื่องของประเทศอิหร่านมากกว่าคนอิหร่านเองด้วยซ�า้ ไป พอเข้าเฝ้าฯ
เสร็จแล้ว ประธานรัฐสภาของอิหร่านบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีความรอบรูม้ ากในประเทศของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระประมุขที่
น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ผมหัวใจพองโตด้วยความปลื้มใจ และตัวเอง
ก็พลอยได้รบั ความรูไ้ ปด้วย
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
อดีตประธานรัฐสภา
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ผู้ว่ำน่ะดื้อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทรงพระปรีชา
สามารถในทุกด้านแล้ว ยังมีพระทัยที่เปิดกว้างเพื่อรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของผู ้ อื ่น เสมอ เมื ่อ ครั ้ง ผมเป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานโครงการพัฒนาพื้นที่
ราบเชิงเขาตามพระราชด�าริ อ�าเภอวัฒนานคร มีพระราชกระแส
ให้ผมท�าอย่างนี้ ๆ ผมก็รับด้วยเกล้าฯ มาปฏิบัติ ซึ่งในระหว่าง
การด� า เนิ น งานก็ จ ะมี ที ่ป รึ ก ษาโครงการฯ มาบอกผมว่ า
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ท�าอย่างโน้นให้ท�าอย่างนี้ ด้วยความที่อยู่
กับอุปสรรคปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและมุ่งมั่นที่จะให้
บรรลุพระราชประสงค์ให้ได้ ก็เลยเดินหน้าด้วยวิธีการของผมเอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
เลย พอเสด็จฯ ลงจากเฮลิคอปเตอร์ ทรงรับสั่งกับผมว่า “...ผู้
ว่าฯ น่ะดือ้ ...” แต่หลังจากทีผ่ มได้กราบทูลฯ รายละเอียดของการ
ด�าเนินงานอย่างชัดเจนแล้ว ก็รบั สั่งว่า “...ผูว้ า่ ฯ ท�าถูกต้องแล้ว
ท�าอย่างนี้แหละ เราต้องการอย่างนี.้..” ก่อนเสด็จ ฯ กลับ ยัง
ทรงห่วงใยความรู้สึกของผม ทรงปลอบใจว่า “...อย่าคิดมาก
นะ...”
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เกือบไปแล้ว
เมื่อครั้งผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จังหวัดได้สร้างพระอุโบสถกับมัสยิดประจ�าจังหวัดขึ้น
พร้อม ๆ กัน ผมประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหลือเกิน เพราะ
ท่านเสด็จฯ ไปเปิดมัสยิดกับยกช่อฟ้าพระอุโบสถในวันเดียวกันให้กับจังหวัด ระหว่างที่เสด็จฯ ไปยก
ช่อฟ้า ผมก็วุ่นวายอยู่กับการเตรียมการรับเสด็จฯ ที่มัสยิดม�าบัง และที่ประทับใจที่สุด คือ ระหว่างที่
จะต้องกราบบังคมทูลรายงาน ผมลืมแว่นตา อ่านไม่เห็น ตายแล้วไม่รู้จะท�าอย่างไร ระหว่างเก้ ๆ กัง ๆ
ผมเหลือบไปเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านแย้มพระสรวลน้อย ๆ คงทรงก�าลังคิดว่าผมจะแก้
ปัญหาอย่างไร พอดีผู้อ�านวยการโรงเรียนสตูลวิทยานั่งอยู่ข้าง ๆ ที่ผมยืนอยู่ ท่านหยิบแว่นของท่าน
เอามาให้ผม ผมใส่แล้วก็เห็นชัดแจ๋วเลย
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ครั้งหนึ่งในชีวิต
จ�าได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยม เล่นดนตรีเพราะใจรัก และอาก็เป็นหัวหน้าวงคอย
สอนพวกเราด้วย วันหนึง่ มีการแจ้งมาจากจังหวัดว่าให้ไปแสดงหน้าพระทีน่ ง่ั ในงานรับเสด็จ
ซึ่งเป็นงานใหญ่มาก เราซ้อมกันล่วงหน้าหนึ่งเดือน ปกติผมตีกลอง แต่เนื่องจากไม่ค่อย
มั่นใจเลยให้พี่มาตีแทน ผมไปเล่นทอมบา พอวันจริง พระเจ้าอยู่หัวทรงแซกโซโฟนร่วม
บรรเลงด้วย เพลงที่เล่นเป็นเพลงสไตล์แมมโบผสมมลายูและเพลงพระราชนิพนธ์ ไม่ต้อง
ถามเรื่องความตื่นเต้น แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือ ภูมิใจที่สุดเราไม่ใช่มืออาชีพ แต่ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตได้รับโอกาสขนาดนี้ผมไม่มีวันลืม

ขาดเท่าไหร่
มุสลิมเราใช้ค�าว่า ‘รายอกีตอ’ อย่างเต็มปากและเต็มใจ
พ่ อ ผมมี โ อกาสได้ ท� า งานถวายในหลวงอย่ า งมากตั ้ง แต่ ก าร
รวบรวมที่ดินเพื่อสร้างพระต�าหนักบนเขาตันหยง เท่าที่จ�าความ
ได้ผมเห็นพระองค์ท่านไม่เคยถือพระองค์ และให้เกียรติมุสลิม
มากจริง ๆ พ่อเคยเล่าให้ฟัง ยังจ�าได้ไม่เคยลืมเลยว่าวันหนึ่ง
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มา ทรงเห็นคนชุมนุมกันอยู่ทีม่ ัสยิดหน้า
ประตูพระต�าหนัก ตรัสถามว่า “...เขาท�าอะไรกัน...” พ่อกราบ
ทูลฯ ว่าเขาจัดงานหารายได้เพื่อสร้างมัสยิด ่ เพราะยังขาดเงินอยู่
ตรัสถามว่า “...ขาดเท่าไหร่...” พ่อก็เลยกราบทูลพระเจ้าอยูห่ วั ไป
ไม่กี่วันต่อมา พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเชิญพ่อให้ไปเข้าเฝ้าฯ และตรัส
ถามว่า “...ถ้าให้เงินนี้แล้ว มัสยิดจะเสร็จไหม...” พ่อก็ไปหา
ก�านัน ก�านันรับปากว่าเสร็จ มัสยิดเลยเสร็จก่อนพระต�าหนักฯ
ท่านอีก นี่คือความเสียสละและทรงนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ และก็
ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่เดียว หลายที่ในละแวกกะลุวอ พ่อผมจะเป็น
คนรับค�าสั่งจากพระองค์ทา่ นให้นา� เงินไปบ�ารุงมัสยิดต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง
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สิบโท ซับรี วรรณมาตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
ส�านักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ชีวิตพระราชทาน
พืน้ ที่แห่งนี้ในอดีต คือ ป่าพรุแฆแฆ ถูกทิ้งรกร้าง เพราะ
ดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ได้ ชาวบ้านต้องออกไปรับจ้างข้างนอก
บ้ า ง ไปมาเลเซี ย บ้ า ง ชี วิ ต ล� า บากที ่สุ ด แต่ พ อมี โ ครงการ
พระราชด�าริมาที่นี่ ชีวิตพวกเราก็เปลี่ยนไปจาก อด ๆ อยาก ๆ
มาลืมตาอ้าปากได้ กรมชลประทานมาขุดคลองระบายน�้าที่อยู่
ในพรุออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มาแก้ปัญหาดิน
เปรี้ยวและเป็นพี่เลี้ยงทดลองปลูกข้าว ตอนนี้ขยายพื้นที่เพาะปลูก
เป็น ๕๐๐ ไร่แล้ว มีเกษตรกรอยู่ ๖๐ ครอบครัว นอกจากปลูก
ข้าวแล้วเรายังท�าสวนขนุน กระท้อน พืชผักหมุนเวียนก็มีอย่าง
ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ และเลี้ยงปลาสลิด ปลาทับทิม ซึ่งเป็น
พันธุ์ปลาที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ มาปล่อยให้ พร้อมกับรับสั่ง
ให้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงทรงท�าให้เห็นชัดด้วยตา
เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งผืนดินและชีวิตชาวบ้าน
พร้อม ๆ กัน อยากให้พระองค์ท่านได้มาเห็นด้วยพระองค์เอง
นี่คือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัวให้กับพวกเรา
นายมะยีดิง แลแร
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ
อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
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รักหมดใจ

วันนั้นก่อนที่เป๊าะจะพบพระเจ้าอยู่หัว ไม่คิดว่าจะมีพระเจ้า
แผ่นดินองค์ไหนเสด็จฯ มาอยู่กลางป่ากลางเขาในเวลาค�า่ มืด
อย่างนี้ เป๊าะเด็งร�าลึกถึงความหลังด้วยแววตาเปี่ยมสุข เวลา
คิดถึงในหลวงมาก ๆ เป๊าะก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่ประตูน�้าที่
เคยพบในหลวงครั้งแรก คิดถึงวันที่พบพระองค์ท่าน เป๊าะภูมิใจ
ที่อัลเลาะห์ประทานพรให้เป๊าะเป็นคนโชคดี ได้พบกับพระเจ้า
แผ่นดินที่ทรงช่วยเหลือและปกป้องพี่นอ้ งมุสลิมทั้งสามจังหวัดให้
อยู่ดีกินดี เป๊าะรักในหลวงหมดหัวใจ ท�าทุกอย่างเพือ่ พระองค์
ท่านได้
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แม้ในวันทีเ่ ป๊าะเด็งต้องพ�านักพักรักษาตัวด้วยโรคชราอยู่ที่
โรงพยาบาล คงมีแต่เพียงความทรงจ�าอันล�้าค่าที่หล่อเลี้ยงลม
หายใจที่รวยรินและหัวใจที่เปีย่ มด้วยความรักซึ่งจะตรึงแน่นอยูใ่ น
ใจตลอดไป (ปัจจุบันนายวาเด็ง ปูเต๊ะเสียชีวิตแล้ว)

นายวาเด็ง ปูเต๊ะ
พระสหายสายบุรี
บ้านทุ่งเค็จ จัง หวัด ปัต ตานี

ปลาร้องไห้
แต่กอ่ นชลประทานปล่อยน�า้ ออกมาไม่ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ น�า้ จากพรุมนั กร่อยมันเปรี้ยว ปลาในกระชังตายหมด เป็นหนี้ ธ.ก.ส.
เป็นแสน ไปบอกโรงพัก บอกอ�าเภอ บอก ธ.ก.ส. บอกชลประทานไม่มีใครมา ไปบอกครูธีรพจน์ ครูมาถ่ายรูปปลาตายและให้ผมเก็บเอา
ไว้บอกพระเจ้าอยู่หัว พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาที่บือเราะ ผมอยากจะบอกให้พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ แต่พอเจอพระเจ้าอยู่หัวกลับ
พูดอะไรไม่ได้เลย ร้องไห้อย่างเดียว ร้องไห้ต้งั นาน จนพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า “...ใครพูดได้ชว่ ยพูดแทนหน่อย...” แบแอที่ยนื อยูข่ า้ ง ๆ บอก
ว่าปลาตายหมด ผมถวายรูปปลาตายให้พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า “...จะทดแทนให้...” แล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหันไปบอกเจ้า
หน้าที่กรมชลประทาน แล้วยื่นรูปให้และตรัสว่า “...เอ้านี่ ปลาร้องไห้แล้ว...” หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้พระราชทานพันธุ์ปลากะพงขนาด
๑ นิ้ว ๑,๐๐๐ ตัว ค่าอาหารปลา และทรงซื้ออวนมาพระราชทานท�ากระชัง พร้อมกับทรงก่อตั้งโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง (ปลาร้องไห้)
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างถาวรในหมู่บ้านปาตาตีมอ ตอนหลังสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ มา ผมกราบทูล ฯ ว่าตอนนี้เลี้ยง
ปลาได้แล้ว ไม่มีปัญหา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงพระสรวลและตรัสว่า “...เดี๋ยวนี้ปลาหัวเราะแล้วนะ ไม่ร้องไห้แล้ว...” ดีใจมาก ๆ ขอ
ให้พระองค์ทรงมีอายุยืนๆ แบเซ็งหัวเราะทั้งน�้าตาอย่างสุขใจ

นายกูเซ็ง ซาและแม
บ้านปาตาตีมอ อ�าเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
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น�้าตาแห่งความตื้นตัน
แต่ก่อนมีอาชีพกรีดยาง มีรายได้วันละ ๑๐๐ บาท ต้องเลี้ยงครอบครัว
๔ คน กรีดยางเสร็จก็ทา� งานบ้าน ไม่รจู้ ะไปท�าอะไรให้ได้เงินอีก อยากท�างาน
กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ มานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาส จนวันนี้ได้มาท�าแล้ว
ดีใจมาก ๆ และที่ดีใจที่สุด คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงชมว่างานเราสวย
และยังได้รบั พระราชทานรางวัลอีกด้วย ภูมใิ จที่สดุ เลย ถึงตอนนีฝ้ นตกก็ไม่
กลัว เพราะมีรายได้ประจ�า กรีดยางยังไม่ได้ถอื เงินหมื่น แต่ทา� งานศิลปาชีพ
ได้เงินหมื่น เจ๊ะซง มามะ ยิ้มกว้างพร้อมหยาดน�้าตาที่สอ่ งประกายฉายแวว
ของความตื้นตัน ในหลวงทรงเคยถามว่า “..จะท�าต่อไหม...” เราก็ตอบว่า
“...ท�าต่อ...” ดีใจที่สุดที่ได้เจอในหลวง ตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ไม่ได้
เสด็จฯ มาหลายปีแล้ว มีผู้แทนพระองค์มารับงานไปแทน คิดถึงสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ เหลือเกิน
นางเจ๊ะซง มามะ
กลุ่มอาชีพกระจูด โครงการศิลปาชีพ
บ้านก�าแพง ต�าบลกะลุวอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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อุ่นใจด้วยน�้าพระทัย
เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ สามีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เจาะไอร้องถูกยิงเสียชีวิต ตัวเองรู้สึกเคว้งคว้าง
ญาติก็ไม่มี ไม่รู้จะท�ามาหากินอะไรเลี้ยงลูกสามคน เพราะเป็นแม่บ้านมาตลอด วันหนึ่งมีทหาร
มาบอกว่าจะมีบา้ นให้ในหมูบ่ า้ นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ รับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวของผูท้ สี่ ญ
ู
เสียชีวติ จากเหตุความไม่สงบ ตอนแรกก็เป็นห่วงบ้านที่เจาะไอร้อง แต่คดิ ไปคิดมาอยูข่ า้ งนอกน่ากลัว
อยู่ที่นี่ปลอดภัยและสะดวกสบาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานทุกสิ่งทุกอย่าง ดีใจแล้วก็ซาบซึ้ง
ใจมาก ไม่รู้จะพูดอย่างไร นางเจ๊ะดูริด๊ะ เต๊ะยกมือขึ้นปาดน�้าตาที่ไหลอาบแก้ม ลูกสาวที่นั่งข้าง ๆ
เล่าแทนว่าบ้านนีม่ พี ร้อมทุกอย่าง เข้ามาอยูไ่ ม่ตอ้ งซื้ออะไรเพิ่มเติมเลย มีพ้นื ที่เพาะปลูก และเลี้ยงปลา
๒ ไร่ แม่กม็ งี านท�าในโครงการศิลปาชีพเซรามิก ตัวหนูเองและน้อง ๆ ก็ได้รบั พระราชทานทุนการศึกษา
จนถึงปริญญาตรี นี่ใกล้จะจบแล้วค่ะ
“...เราอุน่ ใจเหลือเกินที่อยูท่ ่นี ่ี และก็รสู้ กึ อบอุน่ มากยิ่งขึ้น เพราะรูว้ า่ ในหลวงและพระราชินไี ม่เคย
ทอดทิ้งประชาชน...” หญิงหม้ายกล่าวทิ้งท้ายพร้อมด้วยหยาดน�้าตาที่รินรดร่องแก้มทั้งสอง
นางเจ๊ะดูริด๊ะ เต๊ะ หญิงหม้ายผู้สูญเสียสามี
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านรอตันบาตู ต�าบลกะลุวอ จังหวัดนราธิวาส
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พลังรักพลิกภูผา
เจ้าพ่อหลวงให้ชาวเขาลดการปลูกฝิน่ ลง ไม่ได้ไม่ให้ปลูก แต่
พยายามจะให้ลดทีละขั้นตอน คือ ปีนงึ ก็อาจจะลดไปนิดนึง แต่ละ
ปี ก็ จ ะลดไปเรื อ่ ยๆ จนสุ ด ท้ า ยชาวบ้ า นก็ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า
ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งปลู ก ฝิ ่ น แล้ ว ปลู ก พื ช เมื อ งหนาวทดแทนก็ ไ ด้
ในทีส่ ดุ เราเลิกปลูกฝิน่ ได้ ดีใจทีส่ ุดเลย เรามีอาชีพสุจริตมีรายได้
เป็นกอบเป็นก�าและยั่งยืน ชาวบ้านภูมใิ จในอาชีพของตัวเองและ
เป็นอาชีพที่เชิดหน้าชูตาของระดับประเทศได้เลย เรื่องของการ
ท่องเที่ยวที่น่กี เ็ ป็นที่ยอมรับของต่างประเทศด้วย เมื่อถามอิหม่าม
ว่ามีความรูส้ กึ อย่างไรกับเจ้าพ่อหลวง อิหม่ามตอบว่า “...รักมาก
ครับ เป็นพ่อและเป็นที่พึ่งของประชาชน ใครที่มีความล�าบาก มี
ปัญหาต้องคิดถึงพ่อของเราเป็นอันดับแรกเลยครับ...”
ธวัชชัย เหมรัตน์ตระกูล (มูหะหมัดอาลี) รักษาการณ์
อิหม่ามมัสยิดดอยอ่างขาง (อัลอักศอ)
ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
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สู่ความร่มเย็น
ผู้เฒ่าอาวุโสรุ่นบุกเบิกชุมชนบ้านยางเคยบอกเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองด้วยภาษาจีนผ่านล่ามซึ่งเป็นหลาน
สาวว่ า เคยใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นจี น และพม่ า ก่ อ นจะมาปั ก หลั ก ใน
ประเทศไทย ที่อยู่เมืองไทยนานขนาดนี้ก็เพราะประเทศไทยมี
ในหลวงดี รักประชาชนเท่า ๆ กัน ไม่มแี บ่งชนชั้น การท�ามาหากิน
ก็ไม่มกี ารแบ่งแยก ปูบ่ อกว่าปูร่ กั แผ่นดินไทยและรักในหลวงมาก
ค่ะ หลานสาวถ่ายทอดค�าของปู่ทิ้งท้ายบทสนทนา
นายซุย งยุ่ โก่ว
อผู้ าวุโ สรุน่ แรกแห่ง ชุม ชนบ้า นยาง
ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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อัศจรรย์ใจในพระบารมี
พวกเราอพยพมาจากเมืองจีน มาตั้งรกรากที่ชุมชนบ้านยาง
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในหลวงได้ดูแลให้เรามีที่ดิน สถานี
อนามัย โรงไฟฟ้าพลังน�้า และยังมีโรงงานหลวง โรงงานแรกของ
โครงการหลวง ท�าให้พวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มีสิ่ง
หนึ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือ เมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยใหญ่ท�าลาย
บ้านเรือนพังกันหมด แต่พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ซึ่งตั้ง
อยู่ในเพิงไม้ที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงหน้าโครงการหลวง น�า้ ป่ากลับ
ไหลผ่านวนรอบไป
นายหน่า ซี ฟู
ผู้เฒ่ารุ่นบุกเบิกชุมชนบ้านยาง
ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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สิ่งนี้ท�าให้พวกเราทึ่งและงงกันไปตาม ๆ กัน และคิดว่า
นี่คือความคุ้มครองของพระเจ้า เพราะในหลวงเป็นคนดีมาก ๆ
พูดถึงความดีของในหลวง ไม่รู้จะอธิบายยังไง ไม่รู้จะเริ่มต้นที่
ตรงไหน รู้แต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวดีมาก ๆ

เราเป็นคนไทย
พระเจ้าอยู่หัวทรงบอกพวกเราว่า “...เวลาจะท�าอะไรให้คิดใหญ่ ๆ แต่ท�าเล็ก ๆ และค่อย ๆ ท�า...” เพราะฉะนั้นโรงงานหลวงไม่ใช่
ว่าจะสร้างทีเดียวใหญ่โต แต่ค่อย ๆ พัฒนา โดยตั้งโรงงานหลวงชั่วคราวก่อน แล้วค่อยขยายไปเรื่อย ๆ จนเป็นที่ยอมรับของคน ใน
ปัจจุบัน ใครที่มาเยือนที่นี่จะเห็นได้ว่าหน้าบ้านของคนจีนยูนนาน ด้านบนจะมีรูปในหลวงและพระราชินี ซึ่งหมายถึง การแสดงความ
เคารพ ส่วนธงชาติหน้าบ้านก็สื่อให้เห็นว่าถึงแม้เราจะเป็นคนจีน แต่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทย เราก็รักแผ่นดินไทยที่ให้เราอยู่อาศัย
พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ทรงคิดว่าเราเป็นคนจีน แต่พระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าชาวจีนยูนนานเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะ

ยุวมัคคุเทศก์
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
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ดอกไม้สวยจังนะหนู
อีกเรื่องหนึ่งที่อยูใ่ นใจตลอดคือเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ตอนนั้นอายุ
ได้สกั ๑๐ ขวบ สมเด็จย่าเสด็จฯ มาที่บา้ นยาง ในขณะนั้นครูจะให้
นักเรียนไปถวายดอกไม้ เพื่อน ๆ วิ่งหนีกันหมด เพราะกลัว ครู
เห็นเราก็เรียกแล้วก็สอนให้ถอนสายบัว พอไปถึงเฮลิคอปเตอร์มา
แล้ว ตกใจไม่เคยเห็น แถมลมยังพัดเอาดอกไม้ปลิวว่อน ก�านันจู
บอกเธอว่าอย่าร้องนะ เฮลิคอปเตอร์พัดดอกไม้ไปก็ไปไล่เอากลับ
มา วิ่งไปเก็บดอกไม้ไปถวายได้ทนั พอดี พระพักตร์สมเด็จย่าเปีย่ ม
ไปด้วยพระเมตตา ตรัสชมว่า “...ดอกไม้สวยจังนะหนู...”

น�้าพระทัยที่ไหลริน
เรื่องพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระเจ้าอยูห่ วั ที่มตี อ่ ชุมชนบ้าน
ยางนั้น มากล้นจนเกินจะบรรยาย เหมือนพ่อดูแลลูก ๆ ขนาด
เราเป็นผูอ้ พยพมาพึ่งพระบารมีแท้ ๆ ครั้งหนึ่งในชีวติ ที่จะไม่มวี นั
ลืมเลย คือ คุณพ่อป่วยหนัก ครั้งนั้นทุกข์เหลือเกิน พอดีกับที่
พระเจ้ าอยู ่ หั วเสด็ จฯ มาที ่นี ่ จึ ง ตั ดสิ น ใจเข้ า ไปกราบทู ล ฯ
พระเจ้าอยู่หัว ตรง ๆ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ พ่อไม่
สบายค่ะ พระเจ้าอยูห่ วั ตรัสถามว่า “...เป็นอะไรรึ...” ก็กราบทูลฯ
พระเจ้าอยู่หัวว่าพ่อป่วยเป็นอัมพาต ฐานะพวกเรายากจน
พีน่ ้องก็เยอะ ไม่มีเงินจะรักษาค่ะ พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หน่วย
แพทย์ เ คลื ่อ นที ่ส ่ ง คุ ณ พ่ อ ไปรั ก ษาตั ว ที ่โ รงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ทนั ที เราไม่รจู้ ะท�ายังไง ได้แต่ยนื น�้าตาไหลพราก ๆ ด้วย
ความปลื้มใจ
คุณ ครูอ ารีย์ หลิม วาณิช ย์
ชุมชนบ้านยาง ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ร่มเกล้าร่มแผ่นดิน
โรงเรียนร่มเกล้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด� าริโรงเรียนแรกใน
ชายแดนใต้ที่เปิดการเรียนการสอน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรสามัญชั้นมัธยม
และหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคูก่ นั เพราะทรงเป็นห่วงเยาวชนชายแดนใต้ โดย
เฉพาะที่ยี่งอไม่มีโรงเรียนมัธยม ใครจะเรียนต้องเดินทางไปที่นราธิวาส ส่วน
โรงเรียนสอนศาสนาเอกชนทีเ่ รียกว่าปอเนาะก็ไม่สอนวิชาสามัญ พระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ทุกเรื่อง แม้แต่เสด็จฯ มาพระราชทานถุง
พระราชทานด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับครูและนักเรียน เกือบ
ทุกครั้งที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาทีน่ ่จี ะเสด็จฯ มาที่โรงเรียน มีวนั หนึ่งพระเจ้า
อยู่หัวเสด็จฯ มาประมาณ ๑ ทุม่ โดยที่พวกครูไม่มใี ครทราบล่วงหน้า เผอิญมีครู
คนหนึ่งเห็นก็เลยรีบปัน่ จักรยานมาบอก คณะครูซึ่งเพิง่ จะกลับจากงานเลี้ยงส่ง
นายอ�าเภอยี่งอ แล้วก็รบี ปัน่ กลับไปเห็นพระเจ้าอยูห่ วั ก�าลังจะทรงขึน้ รถ ไม่รจู้ ะ
ท�าอย่างไร ทัง้ ตืน่ เต้นทัง้ กลัวจะไม่ทันพระองค์ เลยตรงเข้าไปเคาะประตูรถ
พระเจ้าอยูห่ วั แล้วพูดว่า “ในหลวง..ในหลวง ครูโรงเรียนร่มเกล้ามากันแล้วครับ”
พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จฯ ลงจากรถ
สาเหตุท่พี ระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ มา เพราะทันทีท่ที รงทราบว่าโรงเรียนมีปญ
ั หา
เรื่องน�้า ก็เสด็จฯ มาทอดพระเนตรปัญหาด้วยพระองค์เอง

อาจารย์อะตีป๊ะ โต๊ะแอ
โรงเรียนร่มเกล้า
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
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ใกล้ไกลครูรู้เท่ากัน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสะท้อนให้พวกเราได้เห็นถึง
พระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์ทั้งนักเรียนและครู
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องมาตรฐานของหลักสูตร แผนการ
สอน คู่มือครู ซึ่งครูสามารถน�ามาใช้พัฒนาตัวเองได้อย่างดี
โรงเรียนไหนที่ขาดแคลนครูหรือนักเรียนทีอ่ ยูไ่ กล ๆ ก็ได้ประโยชน์
เท่ า เที ย มกั น ครู ตู ้ ก็ ล ้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ครู ที ่มี คุ ณ ภาพ ตอนที ่
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นครูตู้ด้วย เด็กๆ
ตืน่ เต้นกันใหญ่ นักเรียนม.ปลายที่นีผ่ ่านการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของพระองค์ท่านสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ
ได้ อย่างทุกวันนี้ ประมาณ ๗.๘ เปอร์เซนต์ของนักเรียนที่นี่
สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
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ดร.นิน าวาลย์ ปานากาเจ็ง
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่า ยแผนและงบประมาณ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โอกาสแห่งชีวิต
ปกติชีวิตก็ล�าบากอยู่แล้ว พอมาเจอพายุที่แหลมตะลุมพุก
ยิ่งล�าบากหนักเข้าไปอีก รุ่นเดียวกันไม่มีใครได้เรียนเลย ผมได้
รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียน
จบมัธยมที่ราชประชานุเคราะห์แล้วได้ทุนไปต่อปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�างานแล้วก็เรียนไปด้วยจนจบปริญญา
เอก คิดไว้เสมอว่าถ้ามีโอกาสต้องตั้งใจ พากเพียรไม่ท้อถอย
ท้อแท้ สังคมต้องการคนมีการศึกษามาก ๆ และเมื่อมีความรูแ้ ล้ว
ต้องไม่ลืมศาสนา ถ้าหากจบปริญญาเอกมีพนื้ ฐานทางศาสนา
ไม่มขี าดทุน แต่ถา้ รูส้ ายสามัญแล้วไม่มศี าสนาก็ไม่มคี วามหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มาก
ทรงมีพระราชด�าริให้มกี ารศึกษาซึ่งสอนทั้งอิสลามและวิชาสามัญ
คู่กันไป เห็นได้จากพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖
ว่า “...ผู้ใดที่มีทั้งหลักวิชาทั้งหลักศาสนาย่อมด�าเนินถึงความ
ส�าเร็จในชีวิตได้ไม่พลาดพลั้ง เพราะสามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ
ได้โดยละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุผล...”
ดร.อะห์มดั สยี่น่ ุ ทรง
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ปลากลับบ้าน คนก็กลับบ้าน
พวกชาวบ้านอาชีพประมงพื้นบ้านที่นี่แต่ก่อนยากจนมาก ๆ
เลย เพราะว่าจับปลาไม่ได้ โดนเรือพาณิชย์เข้ามาจับปลาใกล้ฝั่ง
ลากอวนปลาเล็กปลาน้อยติดไปหมด ปลาไม่มีก็ต้องไปท�างานที่
มาเลเซียกัน พอตอนนี้มโี ครงการพระราชด�าริทา� บ้านปลาปะการัง
เทียม ท�าให้อวนลากบางส่วนเข้ามาในฝัง่ ไม่ได้ ลูกปลามีบา้ นเป็น
ก�าแพง สามารถเติบโตขึ้นเป็นวัฏจักร ฟักไข่ได้ ปลาก็เยอะ
ตอนนี้ก็พากันกลับมาท�างานที่บ้านเราได้เงินพออยู่พอกิน ท�าให้
ชาวบ้ านได้ อ ยู ่ กั บลู ก หลานอบอุ ่ น ใกล้ ชิ ด ลู ก หลานห่ า งจาก
ยาเสพติด และก็มีเงินส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง ๆ ผมก็เข้าไป
ช่วยด้วยการประสานหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการจับปลา ประสาน
กับกรมประมง ตอนนี้ชาวบ้านไปตกหมึกกลางคืนเป็นงานอดิเรก
ก็ได้ประมาณสองพันสามพัน แค่ตรงนี้เองไม่ต้องออกไปไกล
ทั้งหมดนี้เพราะในหลวงท�าบ้านปะการังให้ปลา ปลามีบ้าน คน
ก็ได้กลับบ้าน
มะการี ซาและแม
บ้านปาตาตีมอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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ตื่นเต้นและตื้นตัน
กุฎเี จริญพาศน์เป็นชุมชนเก่าแก่ อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา
โดยมีเชื้อสายสืบทอดมาจากพระยาจุฬาราชมนตรีอากาหยี่ และ
ท่านจุฬาฯ น้อย เหตุการณ์ทีช่ าวกุฏีเจริญพาศน์และผู้คนใน
ย่านนี้ไม่มีวันลืมเลยก็คือ การที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการ
เสด็จพระราชด�าเนินเพือ่ ทอดพระเนตรการประกอบพิธกี รรมของ
เจ้าเซ็น ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๖ โดยที่สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ สมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางโดยเสด็จฯ ด้วย ทรงประทับ
อยู ่ ที ่นี ่ร ่ ว ม ๓ ชั ่ว โมง สั ป ปุ รุ ษ ท่ า นหนึ ่ง เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า วั น หนึ ่ง
ในหลวงเสด็จฯ ผ่านกุฎีเจริญพาศน์เพือ่ ไปประทับรถไฟที่สถานี
รถไฟบางกอกน้อย ชาวเจริญพาศน์ต้งั ซุม้ รับเสด็จฯ โดยนายเจริญ
อากาหยี ่ คุ ณ ตาของผมซึ ่ง เคยเป็ น มหาดเล็ ก ดู แ ลพระที ่นั ่ง
เป็ น ตั ว แทนของชุ ม ชนถวายช่ อ ดอกไม้ ซึ ่ง มี จ ดหมายทู ล เชิ ญ
แนบอยู่ด้วย รู้สึกภาคภูมิและอิ่มเอมใจ พระเจ้าอยู่หัวที่คนทั้ง
ประเทศเคารพนับถือ เอาใจทั้งหมดมอบให้ แล้วลงมาสัมผัสกับ
สังคมเรา
นายชาตรี นนทเกษ
ผู้ปกครองกุฎีเจริญพาศน์
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รางวัลแห่งชีวิต
ใน พ.ศ.๒๕๑๒ ผมได้รับรางวัลชมเชยอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติ
การดีเด่นในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นรางวัลพระราชทานจาก
ในหลวง ดีใจเพราะการได้รบั พระราชทานรางวัลนี่เป็นเรื่องที่ยาก
และที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุด ก็คือ ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์
ของพระองค์เอง ดีใจมาก ๆ โดยส่วนตัวผมคิดแต่เพียงว่าชีวิตที่
เราใช้ไปในแต่ละวัน เราใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ใช้ไปในการ
ท�าความดี ท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากที่สุด
ฮัจญี ซะการียา เจ๊ะ มุ
อิหม่ามมัสยิดบ้านบน ต�าบลปะเสยะวอ อ�าเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี

ตั้งใจว่าจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ โดยจะเชิญชวนให้
ชาวบ้านท�าคุณงามความดีเป็นการถวายพระกุศลแด่พระองค์
ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยืนนาน และมีสุข
พลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
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ข้างหลังภาพ

พันโทประมาณ ประพฤติชอบ
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สมัยที่พ่อ (พันโทประมาณ ประพฤติชอบ) ผมย้ายไปรับราชการเป็นผู้บังคับ
การกองร้อยสัตวรักษ์ประจ�าค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ ๕ ได้เคยออกแบบและ
สร้าง “มิมบัร” ธรรมาสน์ที่ใช้เป็นที่ให้คอเต็บขึ้นอ่านคุตบะฮฺหรือธรรมเทศนาแก่
ปวงศรัทธาชน หลังจากนั้นก็ยา้ ยมาอยูท่ ่คี า่ ยจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ ๒ จังหวัด
ปราจีนบุรี มีวนั หนึ่งผมได้เห็นภาพ ๆ หนึ่งบนปกของหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์เป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บนมิมบัร และมีคณะ
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมอยูด่ ว้ ย ผมน�าภาพนี้ไปให้คณ
ุ
พ่อดู ท�าให้คุณพ่อปลาบปลื้มใจและภาคภูมิใจเป็นที่สุดตลอดชีวิตของท่านที่
ยาวนานถึง ๑๐๓ ปี เพราะครั้งหนึ่ง “มิมบัร” ที่คุณพ่อเป็นผู้สร้างขึ้นได้มีโอกาสใช้
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและเป็นที่รักของคนทั่ว
โลก

มัสยิดแห่งน�้ำพระทัย
เหตุแห่งภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บน
มิมบัรซึ่งแพร่หลายอย่างกว้างขวางก็ด้วย พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จฯ
เยี่ยมประชาชนในจังหวัดภาคใต้ เมื่อถึงนครศรีธรรมราชตาม
ถนนกะโรมผ่านหน้ามัสยิดซอลาฮุดดีนซึ่งมีคณะกรรมการอิสลาม
จังหวัดและพี่นอ้ งประชาชนมุสลิมเฝ้าฯ รับเสด็จกันอยูอ่ ย่างเนือง
แน่น ทันใดนั้นพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จอดรถทั้ง ๆ ที่
ไม่ได้อยูใ่ นหมายก�าหนดการ เนื่องจากทรงระลึกได้วา่ เคยมีคณะ
มุสลิมของจังหวัดได้ถวายฎีกาเกีย่ วกับเรื่องที่ดนิ ของมัสยิดแห่งนี้
ซึ่งใหญ่โตสวยงาม แต่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัด และพระองค์ได้ทรง
ท�า “ผาติกรรม” คือ ให้มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิจากที่ของวัดมา
เป็นที่ของมัสยิด โดยทางส�านักพระราชวังได้มีการชดเชยให้แก่
ทางวัดอย่างเหมาะสม เมื่อพระองค์ทรงร�าลึกได้เช่นนี้ จึงมีพระ
ราชประสงค์ที่จะแวะเยี่ยมเยียนกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
จึงได้กราบทูลฯ เชิญพระประมุขได้รว่ มถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็น
ประจักษ์พยานว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกต่อทุก
ศาสนาในประเทศไทย

ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน
จังหวัดขอนแก่น
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แรงดีนะ
ช่วงเวลาที่ทุกคนที่นี่มีความสุขที่สุดในแต่ละปีก็เห็นจะเป็น
ช่วงที่พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ มาประทับที่น่ี เพราะนอกจากจะอุน่ ใจ
ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาช่วยแก้ปัญหาปัดเป่าความทุกข์ให้กับ
พวกเราแล้ว เรายังจะได้สนุกกับประเพณีแข่งเรือกอและชิงถ้วย
พระราชทานหน้าพระที่นั่ง ผมเองก็ได้ลงแข่งกับเค้าด้วยใช้ชื่อว่า
เรือนาคราช และก็ชนะเลิศถึง ๓ ปีซ้อน เวลาเรือที่ชนะที่ ๑ ก็จะ
พายเรือไปอยู่บริเวณพลับพลาทีป่ ระทับ พวกเราดีใจและรู้สึก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกันเอง
ด้วยการเสด็จฯ ลงมาที่ท่าเรือ และทรงทักทายอย่างใกล้ชิดด้วย
ทรงจับหัวเรือ และด้วยเหตุท่ฝี พี ายแต่ละคนอายุมาก ๆ กันทั้งนั้น
๕๐ ก็ยังมี พระราชินีทรงรับสั่งว่า “...เรือล�ำนี้แรงดีนะ คนแก่ ๆ ก็
ยังแข็งแรงดี ได้รำงวัลติดกัน ๓ ปี...”
นายเจ๊ะซอ วาจิ
ฝีพายเรือนาคราช อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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ทุกข์ร้อนผ่อนคลาย
ทางหลวงสาย ๔๑๘ น่ะ ใคร ๆ ก็บอกว่าดี เพราะท�าให้เดิน
ทางระหว่างปัตตานีกับยะลาได้สะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีชาวบ้าน
จ�านวนไม่น้อยได้รับผลกระทบ เพราะท�าให้พืน้ ที่การเกษตร
บริเวณสองข้างทางเกิดน�้าท่วมขัง เมื่อก่อนที่ยังไม่มีถนนน�้า
หลากมา ๓ - ๔ วันก็แห้ง พอมีถนนน�้าท่วมเป็นเดือนเดือดร้อน
กั น ถ้ ว นหน้ า เมื ่อ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงทราบเรื ่อ ง ดู สิ ข นาด
พระเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ทีโ่ รงพยาบาล
แท้ ๆ ยังทรงแก้ปัญหาให้เราได้ รับสั่งให้ขุดคลองเส้นนี้ เส้นนี้
น�้าแห้งทันที ไม่ท่วมอีกเลย
นายกอเซ็ง สะอิ ใผู้ หญ่บา้ น
หมู่ ๔ บ้านสาคอ ต�าบลท่าสาป อ�าเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
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พลิกพรุ พลิกชีวิต
วันที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการสร้างมัสยิด
ในโครงการเปลี่ยนพื้นที่พรุบาเจาะ จากหนองน�้าที่ถูกทิ้งร้างไร้
ประโยชน์รว่ มแสนไร่ให้กลายเป็นที่อยูอ่ าศัยที่ทา� กินของชาวบ้าน
เป็นพันครอบครัว ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กยืนอยู่ข้าง ๆ เยาะ (พ่อ)
เยาะกราบทูลฯ ขอโรงเรียนส�าหรับเด็กในชุมชน ไม่นานเราก็ได้
โรงเรียนปอเนาะพระราชทาน เยาะบริหารโรงเรียนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ มีการท�าการเกษตรปลูก
พืชผักกินเองแล้วก็ขายให้ชาวบ้าน เดี๋ยวนี้โรงเรียนเราเลี้ยงตัวเอง
ได้สบาย
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ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านที่นี่อย่างมาก ไม่มีที่
ละหมาด ท่านก็ทรงให้สร้างมัสยิด เดือดร้อนเรื่องน�้ากินน�า้ ใช้ ท่าน
ก็ทรงส่งน�้าประปามาให้ ทุกวันนี้กินดีมีสุขได้เพราะพระองค์ท่าน
จริง ๆ
อิห ม่า มมูห ะหมัด กาแม
ครูใ หญ่โ รงเรีย นแสงธรรมอิส ลามวิท ยา
บ้านคลอแระ ต�าบลบาเระใต้ อ�าเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

สืบสาน งานศิลป์
แต่ก่อนท�างานบ้านเสร็จก็ไม่รู้จะท�าอะไร พอได้มาท�างาน
ศิลปาชีพมีก�าลังใจขึ้นเยอะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงชมว่าปัก
สวยได้เกรดเอ ได้เข้าเฝ้าฯ ทุกปีและยังได้รับพระราชทานรางวัล
อีกด้วย ชีวติ ต่างกับแต่กอ่ นเยอะ เมื่อก่อนมีกนิ ไปวัน ๆ พอท�างาน
กับพระราชินีมีบ้าน ได้เปิดร้านขายของ ลูกก็ได้ทุนเรียน สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ทรงเป็นเหมือนแม่ ดูแลช่วยเหลือทุกอย่าง

นายกอซารี เจ๊ะเด็ง ครูสอนแกะสลักไม้
โครงการศิลปาชีพปักผ้าและแกะสลักไม้
บ้านปาตาตีมอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ก่อนหน้านี้ผมท�าประมงออกเลเป็นลูกเรือรายได้ไม่แน่อน
แฟนบอกให้ลองมาสมัครเป็นสมาชิกศิลปาชีพ เราเองก็ชอบงาน
แกะสลักอยู่แล้ว มาเรียนที่พระต�าหนักทักษิณฯ ปีเดียวก็ได้เป็น
ครูเลย ทุกวันนี้ก็ยังเป็นครู พยายามถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้
ช่วยกันสืบสานศิลปะของชาติกันต่อไป เป็นการสนองพระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินี
นางตามีล ะ สาเระ
สมาชิกโครงการศิลปาชีพปักผ้าและแกะสลักไม้
บ้านปาตาตีมอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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กลางเมืองกลางใจ
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทีม่ ัสยิดกลางปัตตานีเมือ่
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จด้วย รู้สึกอบอุ่นและก็
ซาบซึง้ ใจมาก โดยเฉพาะพระราชด�ารัสตอนหนึง่ ทีว่ ่า “...มัสยิด
กลำงปัตตำนีเป็นมัสยิดที่เกื้อกูลต่อกำรปฏิบัติศำสนกิจ ควำม
สวยงำมของสถำนที่น้นั อำจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ฟมุ่ เฟือย แต่ควำม
จริงไม่ใช่อย่ำงนั้น ถ้ำปฏิบัติศำสนำในที่ที่สวยงำม ในที่ร่มเย็นก็
สำมำรถปฏิบัติศำสนำอย่ำงถูกต้องตรงกับพระคัมภีร์....” และ
ทรงมีพระราชปรารภให้ขยายมัสยิดโดยให้คงรูปแบบเดิมไว้ นั่น
เป็นการบ่งบอกว่าท่านไม่ได้ทรงให้เฉพาะเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาเท่านั้น แต่ยังทรงอุปถัมภ์ค�า้ ชูทุกอย่างเพื่อให้ศาสนิกชน
ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีความสุข และถูกต้องตามหลักศาสนา
นั้น ๆ อีกด้วย
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นายแวดือ ราแม มะมิง จิ
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดปัตตานี

ขอตามรอยพ่อ
จากการที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสืบสานโครงการพระราชด�าริ
ของพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ได้
เสด็จฯ มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณศาสตร์ ๒ ครั้ง เป็นการสร้างขวัญ
ก�าลังใจให้กับผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียนในการพัฒนา
โรงเรียนของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นในทุก ๆ ด้าน นอกจากโครงการ
พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่เราปฏิบัติกันอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังมีโครงการให้รางวัลกับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติ
ดีจะได้เดินทางไปถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี และที่ก�าลังด�าเนินการอยู่คือการ
จั ด สร้ า งห้ อ งสมุ ด เพือ่ เผยแพร่ พ ระราชประวั ติ แ ละพระราช
กรณี ย กิ จ เพื่อ ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ต ระหนั ก ว่ า พระองค์ ท รง
เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะพัฒนาประเทศของเรา
นายยูนัยดี วาบา
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดรุณศาสตร์ จังหวัดปัตตานี
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แสงสว่างแห่งความดี

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน(หลังเดิม)
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ก่อนหน้านี้ชวี ติ ของคนที่น่เี หมือนอยูใ่ นความมืด แห้งแล้งไม่มี
ทีท่ า� กิน มัสยิดที่เป็นศูนย์รวมใจในการปฏิบตั กิ จิ ศาสนาก็ไม่ได้รบั
การรับรองเพราะจดทะเบียนไม่ได้ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาเปิด
ประตูให้พวกเราได้เห็นแสงสว่าง วันที่ผมจะจดจ�าไปตลอดชีวิต
มี ๒ วัน วันแรกคือ วันที่ได้รบั เสด็จฯ พระเจ้าอยูห่ วั และพระราชินี
ที่มัสยิดแห่งนี้ วันที่สองคือ วันที่เปิดอ่านหนังสือที่ทางส�านัก
พระราชวังส่งมาให้ไปประกอบการจดทะเบียน “...อัลเลำะฮฺ..เรำ
แค่ตอ้ งกำรให้จดทะเบียนได้ แต่ทำ่ นทรงให้ท่ดี นิ เพิ่มอีก ๕ ไร่และ
ยังทรงรับเป็นมัสยิดในพระบรมรำชูปถัมภ์...” จากเรือนไม้ชั้น
เดียวเก่า ๆ แคบ ๆ สามารถขยับขยายให้เป็นมัสยิดทีส่ วยสง่างาม
สมดังเป็นมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

ทุ ก วั น นี ้เ วลาที ่พ วกเราร่ ว มกั น ละหมาดและเห็ น มิ ม บั ร
ทีพ่ ระเจ้าอยู่หัวเคยประทับ เรายังคงนึกถึงน�้าพระทัยทีท่ รงมี
พระเมตตาต่อพวกเราชาวห้วยทรายใต้อย่างไม่มีวันจะลืมเลือน
ได้เลย

อิห ม่า มทองหล่อ จัน ทร์อ้น
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ต�าบลสามพระยา
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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มรดกล�า้ค่า
เยาะ(พ่อ) ฉันบอกว่ามนุษย์ท้งั หมดเนี่ยไม่มใี ครเหนือไปกว่า
ในหลวงอีกแล้ว ท่านรักของท่านมาก ที่น่แี ห้งแล้งในหลวงก็รบั สั่ง
ให้สร้างอ่างเก็บน�า้ ไม่มที ่อี ยูท่ ่ที า� กินก็ทรงจัดสรรให้อย่างยุตธิ รรม
ไม่มอี าชีพ ก็พระราชทานคนมาสอนให้ สร้างเป็นหมูบ่ า้ นชาวไทย
มุสลิมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เยาะทุกข์ใจมาก เพราะมัสยิด
จดทะเบียนไม่ได้ ก็ทรงพระราชทานที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิของ
มัสยิดและยังเพิ่มทีด่ นิ ให้อกี พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ตอนเยาะป่วยความทราบถึงท่าน ก็
ทรงส่งหมอให้พาไปรักษาที่พระราชวังไกลกังวล พอเยาะกลับไป
สู่ความเมตตาของอัลเลาะฮฺ ก็ยังพระราชทานดินมาให้อีก มรดก
ที่เยาะทิ้งไว้ให้ฉัน คือ เรื่องราว รูปภาพและความทรงจ�าดี ๆ ที่
เยาะเล่าให้ฟังเสมอ ๆ ตอนมีชีวิตอยู่ และฉันก็จะสืบทอดความ
จงรักภักดีของเยาะต่อไป
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มัยมูน นาคนุเคราะห์
(บุต รสาวอิห ม่า มซบ นาคนุเ คราะห์)
ชาวไทยมุสลิมห้วยทรายใต้ ต�าบลสามพระยา
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

วันแห่งเกียรติยศ
หลังจากที่ได้เหรียญเงินจากกีฬาเอเชียนเกมส์ และได้ท่ี ๔ ของโลกจาก
การแข่งขันยกน�้าหนักชิงแชมป์โลกในพ.ศ. ๒๕๓๓ ก็ได้รับเกียรติให้เป็น
นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เข้าเฝ้าฯ เพือ่ รับพระราชทานถ้วย
เกียรติยศ ดีใจที่ได้เห็นพระพักตร์ใกล้ ๆ ทรงพระสรวลและตรัสว่า “...คนนี้
ใช่มั๊ยที่ยกน�้ำหนักได้เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ตัวเล็กนะ...” ได้เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพฯ แล้วเหมือนได้แรงใจ เพราะปีถัดไปได้เหรียญทองซีเกมส์
ที่ปักกิ่งเลย
รัช นี บุญ มาเลิศ
อดีตนักกีฬายกน�้าหนักทีมชาติไทย
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ในพระบรมราชูปถัมภ์
ย้อนกลับไป พ.ศ. ๒๕๐๔ ตอนนัน้ ยังเป็นสมาคมอยู่ ก็ได้จัดงานฉลองตรุษอิดิลฟิตร์ (ตรุษละ
ศีลอด) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีคุณแม่คือ คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา เป็นประธานจัดงานและได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยและยังได้พระราชทานเงินที่ได้จาก
การจัดงานครั้งนี้จ�านวน ๑๑๐,๑๔๓.๗๕ บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ และอีก ๒ ปีต่อมา
พระองค์ ท ่ า นก็ ไ ด้ พ ระราชทานเงิ น ให้ มู ล นิ ธ ิเ ป็ น ทุ น ด� า เนิ น งานอี ก และที ่คุ ณ แม่ ซ าบซึ ้ง ในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด คือ พระองค์ท่านเสด็จฯ เปิดอาคารของมูลนิธิด้วยพระองค์เอง
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น�้าทิพย์ชโลมใจ
เรื่องที่คุณแม่ประทับใจที่สุดและมักจะพูดถึงอยู่บ่อย ๆ ก็คือ
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่พระราชทานให้กับคณะ
บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๗๓ พรรษา พ.ศ.๒๕๔๘ ในความตอนหนึ่งว่า “...ดังเช่นทีค่ ณ
ุ หญิง
แสงดำว สยำมวำลำ ประธำนมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�ำพร้ำของสตรี
ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เธอได้กล่ำวในรำยกำรโทรทัศน์เมื่อวัน
ที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๘ ว่ำท่ำนเองสำมำรถปฏิบตั ศิ ำสนกิจ
ของชำวมุสลิมได้อย่ำงสมบูรณ์พร้อมภำยในประเทศซึ่งเป็นประเทศ
แห่งพระพุทธศำสนำ ...ข้ำพเจ้ำฟังแล้วชื่นใจยิ่ง และรู้สึกมีควำม
นับถือคุณหญิงแสงดำว สยำมวำลำ ว่ำท่ำนเป็นคนกล้ำ และเป็น
คนที่รักชำติ พยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะเตือนให้ทุกคนทรำบว่ำ ประเทศ
นี้แต่ไหนแต่ไรมำ กำรเลือกนับถือศำสนำทุกคนมีอิสระเสรีที่จะเลือก
นับถือศำสนำ ปฏิบัติศำสนกิจของตนเอย่ำงเต็มที่...”
คุณแม่รสู้ กึ ปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้รับราชการ
แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ไม่ทรงลืมใครที่ท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติ
เลย

นางอัจฉรา ณ สงขลา
บุตรสาวคุณหญิงแสงดาว สยามวาลา
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�าพร้า
ของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ใต้ร่มพระบารมี
คุณทวดผู้ชายฝ่ายคุณพ่อ คือ นายห้างอีเอ็ม กาติ๊บ
คหบดีพอ่ ค้าชาวดาวูดโี บรา เดินทางมาจากเมืองสุรตั แคว้น
กุ จ ราต ประเทศอิ น เดี ย เข้ า มาท� า ธุร กิ จ การค้ า ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยได้เปิดร้านค้า
เครื่องแก้วเจียรนัย และเครื่องกระเบื้องจากยุโรปและได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้ค้าขายกับทางในวังด้วย
ส่วนคุณทวดผู้ชายฝ่ายคุณแม่ คือ ท่านเอชเอมอากา
ไซเยศมะหะมุด ซึ่งเป็นคุณปูข่ องคุณแม่ และเป็นคุณตาของ
คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา เป็นชาวเปอร์เซียสืบเชื้อสาย
มาจากท่านศาสดามูฮัมหมัด หลังจากที่ท่านได้ส�าเร็จการ
ศึกษาจากประเทศรัสเซียแล้ว ได้เดินทางโดยเรือโดยได้แวะ
มาประเทศสยาม ท่านเกิดความประทับใจจึงตัดสินใจตั้ง
รกรากในประเทศสยาม โดยไม่ได้กลับประเทศเปอร์เซียอีก
เลย พบหลักฐานว่าเคยได้รับเชิญให้ไปเข้าเฝ้าฯ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีรัชมัง
คลาภิเษกที่วังสวนดุสิต
มาถึงรัชกาลปัจจุบัน คุณแม่คือ คุณลัดดา กาติ๊บ และ
ญาติผใู้ หญ่ คือ คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา เคยได้รบั พระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ให้รว่ มในงานเสวยพระกระยาหารในพระราช
พิธีที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน นอกจากนั้น คุณแม่เคยได้
รับพระราชทานรางวัลในงานประกวดกล้วยไม้ จากพระหัตถ์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คุณแม่รับพระราชทานรางวัลจากงานประกวดกล้วยไม้
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พีส่ าวคนโตคือ คุณกุสุมา รักวรรณา ได้เคยถวายงาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนเดินทางไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานและใช้ชวี ติ ที่น่นั โดยได้รบั
พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ให้ เ ข้ า เฝ้ า ฯ เพือ่ กราบบั ง คมทู ล ลา
เหตุการณ์น้ดี ฉิ นั จ�าได้ดเี พราะได้มโี อกาสติดตามพี่สาวเข้าไป
ในวังด้วย

คุณกุสุมาและเด็กหญิงนุตนารีรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ประเทศ่สหรัฐอเมริกา

และที่นบั ว่าเป็นสิรมิ งคลแก่ครอบครัวอย่างยิ่งคือ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชื่อให้บุตรสาวของ
คุ ณ กุ สุ ม าซึ ่ง เป็ น หลานสาวของดิ ฉั น ว่ า “นุ ต นารี ” และได้
พระราชทานเสมาด้วย และได้พระราชทานชื่อให้บตุ รชายของคุณ
กุสมุ าว่า “คุณาธร” นอกจากนั้นหลานชายของดิฉนั อีกคนหนึง่ ซึ่ง
เป็นบุตรชายของพี่สาวคนรองคือคุณมรกต กาติ๊บ พาณิชยกุล ซึ่ง
เกิดวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน ก็ได้รบั พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “สหชาติ” ซึ่งแปลว่าผู้
ที่เกิดวันเดือนปีเดียวกัน ส�าหรับดิฉันเองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิด
เป็นคนไทยมุสลิมในแผ่นดินไทย แม้ว่าดิฉันและครอบครัวจะอยู่
ในบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่เราก็
มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี มีอสิ ระและเสรีภาพในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ และ
บางทีอาจมีสถานภาพที่ดีกว่ามุสลิมที่อยู่ในประเทศที่ประชาชน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มุ ส ลิ ม ด้ ว ยซ� ้า ไป ปั จ จุ บั น ดิ ฉั น รั บ ราชการเป็ น
อาจารย์ท่สี ถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมใิ จและรูส้ กึ
ว่านี่เป็นงานหนึ่งที่ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา
กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่มีต่อครอบครัวของเราค่ะ

เสมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรา กาติ๊บ
ภาคงานสอนภาษาอังกฤษส�าหรับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ่อเล่าว่า...

แผ่นดินที่รัก
ครอบครัวของเราผูกพันกับแผ่นดินไทยมานานกว่า ๑๐๐ ปี
แล้ว นับแต่คุณปู่ทวดของเรามาจาก รัฐกุจราช ประเทศอินเดีย
ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ เข้ามาท�าการค้าเป็นผูน้ า� เข้าและกระจาย
สินค้าหลายอย่าง จนมาถึงรุ่นคุณพ่อซึ่งเป็นรุ่นที่ ๓ ด้วยความที่
คุณพ่อ คือ คุณมิตร และคุณอาเอก อยากจะท�าอะไรเพื่อคืน
ก�าไรให้สงั คม ท�าสิ่งดี ๆ บนแผ่นดินที่เรารักก็เลยตั้งมูลนิธติ าเฮอร์
ตามชื่อของคุณปู่ มุ่งงานด้านส่งเสริมการศึกษา ท�ากันอย่างเข้ม
แข็งและจริงจังจนปีที่บริษัทเรามีอายุครบ ๑๐๐ ปี มูลนิธิก็ได้รับ
รางวัลดีเด่นระดับชาติจากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ และต่อมาคุณพ่อก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งถือ
ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่วงศ์ตระกูลของเรา ส�าหรับผมตอนเด็ก ๆ
ได้ไปเที่ยวงานเมาลิดกลางที่สวนอัมพร สมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ประทับใจที่ว่า
พระองค์ทา่ นให้ความส�าคัญเท่าเทียมกันในทุกศาสนา ไม่ได้ทา� ให้
ใครเด่นหรืออ่อนด้อยไปกว่าใคร และพวกเรามีสทิ ธิเสรีภาพในการ
ปฏิบัติศาสนกิจของเราได้อย่างเต็มที่ครับ
นายโอภา ส สยามวาลา
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จ�ากัด
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ผมเป็นรุ่นที่ ๕ ของตระกูลนานา บรรพบุรุษของเรามาจาก
เมืองสุรัต อินเดีย เข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณให้ท�าการค้าขายกับทางในวังด้วย คุณพ่อ (คุณ
เล็ก นานา) เคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราอยู่แถวสุเหร่าแดงใกล้ ๆ
กับบ้านของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอเราย้ายมา
อยูแ่ ถวบางกะปิ สมเด็จย่าทรงมีพระเมตตามาเยี่ยมเยียนคุณพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสว่า ตอนชั้นอายุ ๓ ขวบ
เคยไปบ้านนานา พระองค์ทา่ นทรงจ�าได้วา่ เป็นบ้านแบบไหน มี
คลองในบ้าน มีปลาและมีศาลา รวมทั้งเคยมีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ทางในวังมาถ่ายรูป แต่ตอนนั้นคลองได้ถมไปแล้ว และด้วย
ความที่คุณพ่อได้มีโอกาสร่วมชั้นเรียนเดียวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนมาแตร์เดอี เวลาที่คุณพ่อ มีโอกาสเข้า
เฝ้าฯ พระองค์ทา่ นก็จะมีพระราชปฏิสนั ถารอย่างผูใ้ กล้ชดิ คุณพ่อ
สอนเสมอว่าควรจะหาโอกาสท�าอะไรเพือ่ สร้างประโยชน์ให้กับ
บ้านเมืองมาก ๆ เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา
กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ให้เราได้สร้างครอบครัวและมีชีวิตที่
ผาสุกร่มเย็นบนแผ่นดินนี้
นายยุพ นานา
ทายาทตระกูลนานา

บ้านของแม่..
ในวันหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประทับรักษาพระองค์อยูท่ ่โี รง
พยาบาลศิริราช ได้เสด็จฯ มาที่ระเบียงของห้องประทับ ทอดพระเนตรเห็นไฟก�าลัง
ไหม้อยู่ฝั่งตรงข้าม ทรงถามว่า “... ที่ตรงไฟไหม้น่ะมันที่ไหน...” ก็ปรากฏว่าเป็นที่ที่
ใกล้วดั อนงค์ หลังจากนัน้ ไม่นานทรงมีพระราชกระแสให้สา� นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระ
มหากษัตริย์มาติดต่อกับคุณแดงและคุณเล็กจะขอซื้อที่ดินตรงบริเวณที่เคยเป็นบ้าน
ของสมเด็จย่า ทางตระกูลนานาได้พิจารณาแล้วว่าเราควรจะถวายที่ดนิ ผืนนี้มากกว่า
ในที่สุดคุณเล็ก นานา ได้น�าที่ดินจ�านวน ๔ ไร่ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖
และที่ดนิ ผืนนั้นก็ได้รบั การพัฒนาและอนุรกั ษ์ให้เป็น “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในปัจจุบัน

นายเกษม ใจจงรักภักดี
รองประธานโรงแรมนูโวซิตี้
ญาติสนิทตระกูลนานา
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ความทรงจ�าอันมิอาจลืมเลือน

เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง
คุณพ่อของผมมาจากอินเดีย ส่วนทางด้านคุณแม่ คุณทวด
ของคุณแม่ก็มาจากเมืองท่าสุรัต ประเทศอินเดียเช่นกัน คุณพ่อ
เข้ามาท�าการค้าประเภทเท็กซ์ไทล์ ส่วนฝ่ายคุณแม่ซึ่งเข้ามาใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เข้ามารับราชการกรมท่าจนได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิเ์ ป็นขุนสาครวิสัย สืบเนือ่ งมาจนถึงรุ่นผม ผมเอง
ก็ ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ อย่ า งหาที ่สุ ด มิ ไ ด้ ตอนสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ผมได้รับพระราชทาน
ทุนภูมพิ ล พอจบการศึกษาก็ได้รบั พระราชทุนภูมพิ ลอีกวาระหนึ่ง
ตอนแต่งงานก็ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นประธานงานมงคล
สมรสถึงที่บ้าน และเมื่อทรงเห็นว่างานใดที่ผมจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กบั สังคมได้ ก็จะมีรบั สั่งอย่างเช่นโปรดเกล้าฯ ให้ผม
ไปสอนหนังสือเป็นครั้งเป็นคราวที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดที่ทรงไว้วางพระทัยครับ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย วัฒ น์ สถาอานัน ท์
ศาสตราจารย์ประจ�าและหัวหน้าสาขาวิชาการเมือง
การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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หลายครั้งที่พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ แปร
พระราชฐานมาประทับที่พระต�าหนักทักษิณ ฯ ได้โปรดให้ไปแสดง
ถวาย พอผมเล่น พระราชินีก็จะรับสั่งให้พวกข้าราชบริพาร และ
พวกข้ า ราชการมาเต้ น กั น สนุ ก สนาน ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง
จุฬาภรณ์ ฯ โปรดจังหวะซัมเป็งมาก มีการต้อนรับพวกเราเหมือน
อยู ่ บ ้ า น ลองกองนี ต่ ้ อ งชั้ น หนึ ่ง ท่ า นผู ้ ห ญิ ง ที ่เ ป็ น นางสนอง
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สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 325

326 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 327

328 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 329

330 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 331

332 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 333

334 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 335
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338 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย
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342 สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 343
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บ้านไอปาโจ
ต.ภูเขาทอง
บ้านรือเปาะ
ต.ดุซงญอ
บ้านป่าไผ่
ต.ตันหยงลิมอ

๖. ฝายคลองไอปาโจ ๑

๗. ฝายเมาะอีเสาะ

๘. อ่างเก็บน�้าวิทยาลัย
เกษตรกรรม

บ้านเขา
ตันหยง
ต.กะลุวอ
เหนือ

๔. ฝายเขาตันหยง

บ้านบือราเป๊ะ
ต.โคกเคียน

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
การเกษตร

๓. โครงการปลูกพืช ๑๔
ชนิด จ�าลองงานเกษตร

๕. ขุดลอกคลองระบายน�้า
บือราเป๊ะ

บ้านเขา
ตันหยง
หมู่ที่ ๔
ต.กะลุวอ
เหนือ

๒. สาธิตและเพาะพันธุ์ปลา
หน้าพระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์

บ้าน / ต�าบล
บ้านโคกเคียน
ต.โคกเคียน

โครงการ

๑. ท่อระบายน�้าโคกเคียน

ล�าดับ

ระแงะ

จะแนะ

สุคิริน

เมือง

เมือง

นราธิวาส

เมือง

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

เมือง

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๒๑

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๑๙

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อสร้างฝายทดน�้าถาวร
ทดแทนฝายเดิมที่ช�ารุด
เพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดท�าระบบส่งน�้าและ
ระบายน�้าเพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๑ ระบายน�้าที่ท่วมขังในพื้นที่ กรมชลประทาน
การเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก

พ.ศ. ๒๕๒๐ จัดท�าแปลงสาธิต

พ.ศ. ๒๕๒๐ ผลิตพันธุ์ปลาเพาะเลี้ยง กรมประมง
เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ตลอดจนปล่อยสู่แหล่งน�้า
ธรรมชาติ

พ.ศ. ๒๕๒๐ เก็บกักน�้าและระบายน�้าที่ กรมชลประทาน
ท่วมขังพื้นที่การเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ป้องกันน�้าเค็มรุกล�้าเข้า
พื้นที่เกษตร

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บ้านไอปาโจ
ต.ภูเขาทอง
บ้านไอปาโจ
ต.ภูเขาทอง
บ้านไอปาโจ
ต.ภูเขาทอง
บ้านแมะแซ
ต.ดุซงญอ
บ้านตาเปาะ
ต.สุวารี
บ้านตาเปาะ
ต.สุวารี
บ้านสุแฆ
ต.ดุซงญอ

๑๓. ฝายคลองไอปาโจ ๒

๑๔. ฝายคลองไอปาโจ ๓

๑๕. ฝายคลองไอปาโจ ๔

๑๖. ฝายทดน�้ารือเปาะ

๑๗. ฝายทดน�้าจากือจิ๊

๑๘. ฝายทดน�้าตาเปาะ

๑๙. ฝายบ้านสุแฆ

จะแนะ

รือเสาะ

รือเสาะ

จะแนะ

สุคิริน

สุคิริน

สุคิริน

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

สุคิริน

บ้านไอกา
เปาะ
ต.ภูเขาทอง

๑๒. ฝายกาเปาะ

นราธิวาส

สุคิริน

บ้านภูเขาทอง
ต.ภูเขาทอง

๑๑. ฝายภูเขาทอง
- ก่อสร้างสระเก็บน�้า
(ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)
- เพิ่มเติมระบบส่งน�้า
(ปี พ.ศ. ๒๕๓๘)

นราธิวาส

บ้านบือราแง สุไหงปาดี นราธิวาส
ต.โต๊ะเต็ง

สุคิริน

จังหวัด

๑๐. ฝายปะลุรู

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านโต๊ะโมะ
ต.ภูขาทอง

โครงการ

๙. ฝายโต๊ะโมะ

ล�าดับ

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓

๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๒

พ.ศ. ๒๕๒๑

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

-

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๐

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๓ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๓ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๓ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อสร้างฝายเพื่อส่งน�้าและ กรมชลประทาน
ระบายน�้าส�าหรับ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อสร้างฝายเพื่อส่งน�้าและ กรมชลประทาน
ระบายน�้าส�าหรับ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อสร้างฝายเพื่อส่งน�้าและ กรมชลประทาน
ระบายน�้าส�าหรับ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านไอบาตู
ต.โต๊ะเต็ง
บ้านยะออ
ต.จะแนะ
บ้านปีแนมูดอ
ต.บูกิต
บ้านยะหอ
ต.บองอ
บ้านโผลง
ต.โต๊ะเด็ง
บ้านแอแจะ
ต.ผดุงมาตร

บ้านบาโงไอซา เจาะไอร้อง นราธิวาส
ต.บูกิต

๒๓. ฝายบ้านยะออ

๒๔. อ่างเก็บน�้าปีแนมูดอ

๒๕. ฝายคลองกูตง

๒๖. ฝายบ้านโผลง

๒๗. ฝายบ้านแอแจะ

๒๘. ฝายคลองไอบือตง

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จะแนะ

นราธิวาส

สุไหงปาดี นราธิวาส

ระแงะ

ระแงะ

จะแนะ

สุไหงปาดี นราธิวาส

นราธิวาส

๒๒. ฝายบ้านไอบาตู

สุคิริน

นราธิวาส

บ้านแหลม
ทอง
ต.ภูเขาทอง

รือเสาะ

จังหวัด

๒๑. บ้านแหลมทอง

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านเจาะกือ
แยง
ต.สามัคคี

โครงการ

๒๐. ฝายบาเละบือแน

ล�าดับ

๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๔

๘ และ ๑๕
กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๒

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๒๕ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๒๕ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๕ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๕ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านเจาะเกาะ เจาะไอร้อง นราธิวาส
ต.บูกิต
บ้านกาหลง อ.ศรีสาคร นราธิวาส
ต.กาหลง
บ้านปรินยอ
ต.กาหลง

๓๒. ฝายทดน�้าบ้านกาหลง

๓๓. ฝายทดน�้าปรินยอ

ศรีสาคร

นราธิวาส

นราธิวาส

๓๑. ฝายคลองตันหยง

สุคิริน

นราธิวาส

บ้านโนน
สมบูรณ์
ต.ภูเขาทอง

เมือง

จังหวัด

๓๐. บ้านโนนสมบูรณ์

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านเขา
ตันหยง
ต.กะลุวอ
เหนือ

โครงการ

๒๙. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง
- แผนงานศึกษาทดลอง
วิจัยด้านต่างๆ
- แผนงานการขยายผล
- ศูนย์สาขาที่ ๑ สวนยาง
เขาตันหยง
- ศูนย์สาขาที่ ๒ พัฒนา
หมู่บ้านปีแนมูดอ
- ศูนย์สาขาที่ ๓ หมู่บ้าน
ปศุสัตว์เกษตร-มูโน๊ะ
- ศูนย์สาขาที่ ๔ พัฒนา
หมู่บ้านโคกอิฐโคกใน
บ้านยูโย
- พื้นที่ที่มีพระราชด�าริให้
ด�าเนินการเฉพาะเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียน
- โครงการหมู่บ้านรอบ
ศูนย์
- โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ล�าดับ

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๖

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๖

๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๖

๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔

พ.ศ. ๒๕๒๔

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๖ พัฒนาปศุสัตว์และโคนม,
ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า,
พัฒนาและอนุรักษ์สัตว์ป่า
พัฒนาป่าไม้, ปรับปรุง
บ�ารุงดิน, พัฒนาแหล่งน�้า,
พัฒนาควบคุมโรคติดต่อ,
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านลาแป
ต.บองอ
บ้านตะบิงลู
โต๊ะ
ต.โคกสะตอ
บ้านปาลี
ต.มาโมง
บ้านนากอ
ต.จอเบาะ
บ้านแบแก
ต.บองอ
บ้านอูยิ
ต.ลาโละ
บ้านไอร์ยาเด๊ะ
ต.มาโมง

๓๘. ฝายคลองน�้าใส ๒

๓๙. ปาลี

๔๐. ฝายทดน�้าร่มเกล้า

๔๑. ฝายคลองแบแก

๔๒. ฝายทดน�้าบ้านอูยิ

๔๓. ฝายไอร์ยาเด๊ะ

หมู่ที่ ๑
ต.เกาะสะท้อน

๓๖. โรงสีข้าวพิกุลทอง

๓๗. ฝาย รร.ชุมชนสหพัฒนา

บ้านยาเด๊ะ
หมู่ที่ ๒
ต.มาโมง

๓๕. นาข้าวขั้นบันได
นิคมสร้างตนเองสุคิริน

บ้าน / ต�าบล
* หมู่ที่ ๑
ต.กาหลง /
บ้านคลองน�้า
ใส หมู่ที่ ๑

โครงการ

๓๔. นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

ล�าดับ

สุคิริน

รือเสาะ

ระแงะ

ยี่งอ

สุคิริน

รือเสาะ

ระแงะ

ตากใบ

สุคิริน

ศรีสาคร
และ
รือเสาะ

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๘

๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๘

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗

๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗

๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๒๕

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะกรรมการระดับจังหวัด
(มีส�านักงานสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาสเป็นผู้จัดการด้านการ
บริหารโรงสี)

กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๒๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๘ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๘ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๘ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้บริการสีข้าวแก่ราษฎร
ในพื้นที่ในราคาถูก

พ.ศ. ๒๕๒๗ ปรับปรุงพื้นที่ขั้นบันไดให้ - กรมพัฒนาสังคมและ
สามารถท�านาได้
สวัสดิการ
- ส�านักงาน กปร
- ศอ.บต
- จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. ๒๕๒๗ ปรับปรุงพื้นที่ขั้นบันไดให้ - กรมพัฒนาสังคมและ
สามารถท�านาได้
สวัสดิการ
- ส�านักงาน กปร
- ศอ.บต
- จังหวัดนราธิวาส
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บ้านบาโงกูโบ
ต.บองอ
บ้านบาโงบุโบ
ต.บองอ
บ้านสาเมาะ
ต.บองอ
บ้านยะลูตง บาเจาะ
ต.กาเยาะมาตี

๔๖. ฝายบาโงกูโบ

๔๗. อ่างเก็บน�้าสาเลาะ

๔๘. ท่อระบายน�้ากูตง ๒

๔๙. อ่างยะลูตง ๒

บ้านโคกกามา สุไหงปาดี นราธิวาส
ต.สุไหงปาดี
บ้านยะลูตง บาเจาะ
ต.กาเยาะมาตี

บ้านต้นไม้สูง สุไหงปาดี นราธิวาส
ต.ปะลุรู
สุไหงปาดี นราธิวาส
สุไหงปาดี นราธิวาส

บ้านควน
ต.สุไหงปาดี

บ้านทุ่งคา
ต.สุไหงปาดี

๕๓. ฝายกาเยาะมาตี

๕๔. ปรับปรุง
อ่างเก็บน�้าโคกยาง

๕๕. ท่อระบายน�้า
คลองไอร์ลือเมาะ

๕๖. ฝายบ้านทุ่งคา

๕๗. ขุดสระเก็บน�้าเพื่อการ
บ้านใหญ่
เลี้ยงปลาและระบบส่งน�้า ต.สุไหงปาดี

สุไหงปาดี นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

๕๒. ฝายโคกกามา

ศรีสาคร

บ้านลาเวง
ต.เชิงคีรี

นราธิวาส

๕๑. ฝายไอร์ปากอ

ศรีสาคร

บ้านตามุง
ต.เชิงคีรี

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

๕๐. ฝายตามุง

ระแงะ

ระแงะ

ระแงะ

ยี่งอ

บ้านนากอ
ต.จอเบาะ

บาเจาะ

๔๕. อ่างเก็บน�้าคลองโต๊ะแก

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านปาโจ
ต.บาเจาะ

โครงการ

๔๔. ปาแดกือแย

ล�าดับ

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓

๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑

๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓

๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐

๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑

๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๙

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๙

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๙

๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๙

๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดหาน�้าสนับสนุนการ
เลี้ยงปลา

กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๒ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙

พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านตลิ่งสูง
หมู่ที่ ๑
ต.สุไหงปาดี

๖๑. ฝายบ้านตลิ่งสูง

บ้านไอกูบู
หมู่ที่ ๑
ต.สุไหงปาดี

บ้านตะบิงลู
โต๊ะ
หมู่ที่ ๑
ต.โคกสะตอ

๖๐. ฝายคลองน�้าใส ๑

๖๒. ฝายบ้านไอกูบู

บ้านบาลา

๕๙. ฝายคลองบาลา

บ้าน / ต�าบล
บ้านโต๊ะเต็ง
ต.โต๊ะเต็ง

โครงการ

๕๘. ฝายโต๊ะเต็ง ๒

ล�าดับ
จังหวัด

นราธิวาส

นราธิวาส
๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗

๒๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

สุไหงปาดี นราธิวาส ๔ ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
๒๕๓๓ (แต่ติด
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ปัญหาราษฎร
ไม่ยินยอมให้ใช้
พื้นที่) /
ราษฎรฎีกาขอ
พระราชทานเมื่อ
๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๘

สุไหงปาดี นราธิวาส ๔ ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
๒๕๓๓ (แต่ติด
ปัญหาราษฎร
ไม่ยินยอมให้ใช้
พื้นที่) /
ราษฎรฎีกาขอ
พระราชทานเมื่อ
๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๘

รือเสาะ

แว้ง

สุไหงปาดี นราธิวาส

ที่ตั้ง
อ�าเภอ
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ปะสะโง
ลิปะสะโง
น�้าบ่อ

๗๑. พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

มูโนะ,
เกาะสะท้อน,
โฆษิต, พร่อน,
ปาเสมัส,
นานาค

๖๙. ส่งน�้าบ�ารุงรักษาลุ่มน�้า
โก-ลก (มูโนะ)

๗๐. ทุ่งลิปะสะโง

บ้านกูยิ
หมู่ที่ ๔
ต.ลาโล๊ะ

๖๘. ฝายคลองบือแนลูวา

ปะนาเระ

หนองจิก

มูโนะ,
สะไหง
โกลก,
ตากใบ

ปัตตานี

ปัตตานี

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

ยี่งอ

บ้านพงบือ
เราะ
หมู่ที่ ๔
ต.เจาะบอ

๖๗. จัดหาน�้าให้ราษฎร
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
ต.เจาะบอ อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส
รือเสาะ

นราธิวาส

ยี่งอ

บ้านพงบือ
เราะ
หมู่ที่ ๔
ต.บอเจาะ

๖๖. ฝายพงบือเราะ

นราธิวาส

รือเสาะ

บ้านนาดา
หมู่ที่ ๓
ต.รือเสาะ

๖๕. ฝายทดน�้าบ้านบาแง
- ปรับปรุงระบบส่งน�้า
พ.ศ. ๒๕๕๐

นราธิวาส

รือเสาะ

บ้านปะออ
หมู่ที่ ๕
ต.บาตง

นราธิวาส

ยี่งอ

จังหวัด

๖๔. ฝายทดน�้าปะออ

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านบาลุกา
สนอ
หมู่ที่ ๔
ต.ตะปอเยาะ

โครงการ

๖๓. ฝายทดน�้า
บ้านบาลุกาสนอ

ล�าดับ

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

-

๑๒ กันยายน
พ.ศ.๒๕๑๗ ๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔

๑๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๑

๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

แก้ไขปัญหาน�้าท่วม
ป้องกันน�้าเค็ม ควบคุมเก็บ
กักน�้า แยกระบบน�้าจืด
ออกจากน�้าเปรี้ยว จัดหา
น�้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุง
คุณภาพดินและน�้าเปรี้ยว

แก้ไขปัญหาการเกษตร

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๖ งานระบายน�้าและระบบ
ส่งน�้า

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่งเสริมการด�าเนินงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ในพื้นที่
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อสร้างฝายทดแทนของ
เดิมที่ช�ารุด

พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดหาน�้าอุปโภคบริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
และการเกษตรพื้นที่เกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ในหมู่บ้านปะออ

พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านตาราแดะ
อ.บันนังสาเรง

๗๖. พัฒนากลุ่มบึงบองอ

เมือง

ปะเสยะวอ, สายบุรี,
บางเก่า,
ปะนาเระ
พ่อมิ่ง, น�้าบ่อ

ปะเสยะวอ, สายบุรี,
บางเก่า,
ปะนาเระ
พ่อมิ่ง, น�้าบ่อ,

๗๔. พัฒนาอาชีพการเกษตร
พื้นที่พรุแฆแฆ

๗๕. พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

ปะเสยะวอ, สายบุรี,
บางเก่า,
ปะนาเระ
พ่อมิ่ง, น�้าบ่อ

๗๓. ขยายผลพัฒนาพื้นที่
พรุแฆแฆ

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

ปะเสยะวอ, สายบุรี,
บางเก่า,
ปะนาเระ
พ่อมิ่ง, น�้าบ่อ,

โครงการ

๗๒. พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

ล�าดับ

ยะลา

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

จังหวัด

๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

- ส�านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมปศุสัตว์
- ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- ส�านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- กรมชลประทาน
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมการข้าว
- กรมประมง
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมปศุสัตว์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขุดสระเก็บน�้าส�าหรับ
ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
และอุปโภคบริโภค

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งเสริมการด�าเนินงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ในพื้นที่
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๗ พัฒนาอาชีพการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๓๖ ขยายผลพัฒนาพื้นที่
พรุแฆแฆ

พ.ศ. ๒๕๓๖ พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านปูยุด
ต.คูหา

๗๙. อ่างเก็บน�้าปูยุด

๘๐. ฝายทดน�้าอ่างคลองแตก บ้านโคกเอาะ
ต.ทับช้าง

ต.ฉาง

๗๘. ก่อสร้างโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๓

บ้าน / ต�าบล
คลองพวน

โครงการ

๗๗. อ่างเก็บน�้าคลองพวน

ล�าดับ

นาทวี

สะบ้าย้อย

นาทวี

นาทวี

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๘

-

-

-

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และ
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่
กรมชลประทาน
การเกษตรและอุปโภค
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
บริโภค / ราษฎรผู้รับ
ประโยชน์ ๖๘๑ ครัวเรือน
๓,๐๐๐ คน พื้นที่เกษตร
๑๐๐ ไร่

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ส่งน�้าเพื่อการอุปโภค
กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
บริโภค
- การเกษตรและเป็นแหล่ง
น�้าต้นทุนส�าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน / ราษฎร
รับประโยชน์ ๗๐ ครัวเรือน
๔๙๐ คน
- พื้นที่การเกษตร ๑๒๐ ไร่

พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อรองรับเด็กที่ได้รับ
ผลประทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งน�้าเพื่อการอุปโภค
กรมชลประทาน
บริโภค / การปลูกพืชสวน / (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
บรรเทาปริมาณน�้าหลากที่
ท�าความเสียหายแก่พื้นที่
เพาะปลูก / ราษฎร ๔๗๔
ครัวเรือน ๑,๘๕๔ คน พื้นที่
เกษตร ๑,๐๐๐ ไร่

มีพระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 359

สุคิริน

หมู่ ๙
ต.ภูเขาทอง

บ้านสายบน
หมู่ ๓
ต.กาหลง
บ้านโต๊ะโมะ
หมู่ ๒
ต.ภูเขาทอง
พื้นที่สงวนเพื่อ
กิจการนิคมฯ
บ้านไอณ์ปาโจ
หมู่ที่ ๑
ต.ภูเขาทอง
บ้านไอร์ปาโจ
หมู่ที่ ๑
ต.ภูเขาทอง

๓. จัดหาน�้าสนับสนุน
หมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมฯ สุคิริน
(บ้านเล็กในป่าใหญ่)

๔. ฝายสายบน

๕. ฝายล�าธารทอง

๖. บ้านเล็กในป่าใหญ่

๗. พัฒนาการเกษตร
หมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมสร้างตนเองสุคิริน

สุคิริน

สุคิริน

สุคิริน

ศรีสาคร

-

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
นราธิวาส

เมือง

๒. ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

หมู่ที่ ๓, ๕
ต.กะลุวอ

โครงการ

๑. ศิลปาชีพเขาส�านัก

ล�าดับ

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๗

๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๗

-

-

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส

- ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
นราธิวาส
- ป่าไม้จังหวัดนราธิวาส
- อ�าเภอเมืองนราธิวาส
- กองพันทหารพัฒนาที่ ๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดที่ดินท�ากินและส่งเสริม กรมวิชาการเกษตร
อาชีพด้านการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดราษฎรยากจนเข้าอาศัย คณะท�างาน (จ�านวน ๑๗
ในพื้นที่นิคม ส่งเสริม
หน่วยงานซึ่งมีนิคมฯ เป็น
อาชีพเกษตร ศิลปาชีพ
เลขานุการ)
และอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้า
ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับ
ป่าอย่างเกื้อกูลยั่งยืน.

พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดหาน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรม กรมชลประทาน
ของโครงการศิลปาชีพ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๒๖ วิจัยปรับปรุงพันธุ์และ
ส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่
เกษตรกร

พ.ศ. ๒๕๒๖ คัดเลือกราษฎรที่ยากจน
ไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าเป็น
สมาชิกโครงการศิลปาชีพ
พร้อมกับท�าหน้าที่ดูแล
สัตว์ป่าและป่าไม้บริเวณ
เขาส�านัก

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ฟาร์ม
ตัวอย่าง
บ้านรอตันบาตู
ต.กะลุวอ
หมู่ที่ ๑
ต.ภูเขาทอง
บ้านลีลานนท์
หมู่ที่ ๖
ต.สุคิริน

๑๑. ส่งเสริมการปลูกบอนสี

๑๒. อ่างเก็บน�้าเพื่อการ
ประมงหมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมฯ สุคิริน

๑๓. ธนาคารข้าว

บ้านกระทุง
หมู่ที่ ๓
ต.ลูโบ๊ะสาวอ
หมู่ที่ ๕
บ้านจาเราะ
สโตร์
ต.กะลุวอเหนือ

๑๕. ขุดลอกบึงกระทุง

๑๖. จัดหาน�้าให้
ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
โคกบาฆาบือซา

บ้านใหม่
ต.พร่อน

บ้านเขา
ตันหยง
หมู่ที่ ๔ ต.กะลุ
วอเหนือ

๑๐. จัดหาน�้าให้
มัสยิดเขาตันหยง

๑๔. ก�าจัดศัตรูพืชในนาข้าว
(แมลงหล่า)

บ้านไอกา
เปาะ หมู่ที่ ๔
ต.ภูเขาทอง

๙. ธนาคารข้าว

บ้าน / ต�าบล
บ้านบากง
หมู่ที่ ๖
ต.รือเสาะ

โครงการ

๘. ระบบระบายน�้า
หนองบัวบากง

ล�าดับ

เมือง

บาเจาะ

ตากใบ

สุคิริน

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

เมือง

สุคิริน

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

เมือง

สุคิริน

รือเสาะ

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

-

๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒

-

พ.ศ. ๒๕๔๑

๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙

-

๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๑

๗ และ ๘
ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๗

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ไม่ระบุ

พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดหาน�้าเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๓ ขุดลอกบึงเพื่อการประมง กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๓ ควบคุมการระบาดของ
แมลงศัตรูข้าว

ธนาคารข้าว ให้บริการยืมข้าวแก่สมาชิก บ้านลีลานนท์
(พ.ศ. ๒๕๔๒)

พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดหาน�้าเพื่อเป็นแหล่ง
ประมงหมู่บ้าน

พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดแปลงสาธิต
ไม่ระบุ
การปลูกบอนสี และอบรม
การปลูกบอนสี

พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดหาน�้าอุปโภคบริโภค
และประกอบศาสนกิจ

ธนาคารข้าว ให้บริการยืมข้าวแก่สมาชิก บ้านไอกาเปาะ
(พ.ศ. ๒๕๔๑)

พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดหาน�้าและแก้ไขปัญหา กรมชลประทาน
น�้าท่วมพื้นที่การเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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๒๐. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล

-

๑๙. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและ
ทะเลจังหวัดปัตตานีและ พัฒนาประมง
ชายฝั่ง
จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส
ต.ศาลาใหม่

บ้านดาฮง
หมู่ที่ ๔
ต.เชิงคีรี

๑๘. ฝายทดน�้าไอร์ดาฮง ๒

บ้าน / ต�าบล
หมู่ที่ ๕
ต.กะลุวอ

โครงการ

๑๗. ฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกปาฆาบือซา

ล�าดับ

นราธิวาส

ตากใบ

นราธิวาส

นราธิวาส

ศรีสาคร

เมือง,
ตากใบ

นราธิวาส

จังหวัด

เมือง

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒

-

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- ส�านักราชเลขาธิการ
- ส�านักราชวัง
- จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้ ไม่ระบุ
แก่สัตว์ทะเลโดยใช้วัสดุ
ต่าง ๆ เช่น ตู้รถไฟเก่า ท่อ
แท่งคอนกรีต รถยนต์เก่า

พ.ศ. ๒๕๔๔ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ของสัตว์น�้าโดยเพาะเลี้ยง ชายฝั่งนราธิวาส
สัตว์น�้าและปล่อยสู่ทะเล
อบรมราษฎรให้มีความรู้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า

พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดหาน�้าอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

362 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

โครงการ
บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

๒๑. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
- หมู่บ้านรอบ - เมือง
(โคเนื้อลูกผสมเพศเมีย) ศูนย์ศึกษา
- ตากใบ
การพัฒนา
พิกุลทองฯ
ต.กะลุวอ
- หมู่บ้าน
ปศุสัตว์เกษตรมูโนะ
ต.โฆษิต
- หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ยูโย
- หมู่บ้านเปล
ต.กะลุวอ
เหนือ
- หมู่บ้านโคก
ยาง
- หมู่บ้านโคก
ไผ่ ๑, ๒
- หมู่บ้านโคก
ใน
- หมู่บ้านวัด
ใหม่
-หมู่บ้านทุ่งนา
หว่าน
- หมู่บ้านโคก
บ้าน ต.พร่อน
- หมู่บ้าน
โพธิ์ทอง ต.กะ
ลุวอเหนือ
- หมู่บ้านยาบี
ต.กะลุวอ

ล�าดับ
นราธิวาส

จังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๙

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ กรมปศุสัตว์
เป็นอาชีพหลัก
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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๒๙. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
บ้านบาลูกากาปัส

๒๘. ฝายกาเด็ง

บ้านบาลูกากา
ปัส หมู่ที่ ๑
ต.เอราวัณ

บ้านกาเด็ง
หมู่ที่ ๖
ต.กาลิซา
แว้ง

ระแงะ

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

สุคิริน

หมู่ที่ ๑
ต.ภูเขาทอง

๒๗. จัดหาน�้าให้
หมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมสุคิริน
(บ้านเล็กในป่าใหญ่)
ระยะที่ ๒

นราธิวาส

รือเสาะ

๒๖. จัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรไอร์ปาโจ

นราธิวาส

บ้านไอร์ปาโจ
หมู่ที่ ๘
บ้านบาโง
ต.ลาโล๊ะ

บ้านไอร์สา
เมาะ หมู่ที่ ๔
ต.โคกสะตอ

๒๕. จัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านไอร์สาเมาะ

รือเสาะ

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

นราธิวาส

บ้านธรรม
เจริญ หมู่ที่ ๖
ต.โคกสะตอ

๒๔. ฝายทดน�้า
บ้านธรรมเจริญ

รือเสาะ

บาเจาะ

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

รือเสาะ

หมู่ที่ ๙
ต.สามัคคี

๒๓. ฝายคลอง
ปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ

บ้าน / ต�าบล
บ้านคลอแระ
บ้านชูโว
หมู่ที่ ๓, ๕
ต.บาเระใต้

โครงการ

๒๒. จัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านคลอแระ

ล�าดับ

-

๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๕

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งน�้าให้พื้นที่เกษตรและ
อุปโภคบริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตร

- ส�านักราชเลขาธิการ
- ส�านักพระราชวัง
- จังหวัดนราธิวาส

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งน�้าให้ราษฎรเพื่ออุปโภค กรมชลประทาน
บริโภค
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งน�้าให้ราษฎร
รร.บ้านธรรมเจริญ

พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดหาน�้าเพื่อแก้ไขปัญหา กรมชลประทาน
น�้าเปรี้ยว ดินเปรี้ยว
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เก็บกักน�้าให้ราษฎรใน
โครงการศิลปาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๒
และนิคมฯ ได้
ขอความ
อนุเคราะห์ระบบ
ส่งน�้า
พ.ศ. ๒๕๔๔

๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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ตากใบ

ตากใบ
เมือง

บ้านตะเหลียง
หมู่ที่ ๔
ต.เกาะสะท้อน

๓๔. ระบบส่งน�้าบ้านปลักปลา บ้านปลักปลา
และอาคารประกอบ
หมู่ ๕ ต.โฆษิต
บ้านรอตันบา
ตู หมู่ที่ ๗
ต.กะลุวอ

หมู่ที่ ๗
ต.กะลุวอ

หมู่ที่ ๗
ต.กะลุวอ

๓๓. จัดหาน�้าให้ราษฎร
บ้านตะเหลียง

๓๕. จัดหาน�้าให้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟาร์มตัวอย่าง
บ้านรอตันบาตู

๓๖. หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านรอตันบาตู

๓๗. หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านรอตันบาตู

เมือง

เมือง

ตากใบ

สุคิริน

ศรีสาคร

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

๓๒. ลาดยางถนน
หมู่ที่ ๓
ต.เกาะสะท้อน
บนคันกั้นน�้า
บ้านศรีพงัน-ประตูระบาย
น�้าปลายคลองมูโน๊ะ

หมู่ที่ ๕
ต.มาโมง

๓๑. จัดหาน�า้ ช่วยเหลือราษฎร
บ้านไอร์จือเราะ

บ้าน / ต�าบล
บ้านอีนอ
หมู่ที่ ๒
ต.ศรีสาคร

โครงการ

๓๐. จัดหาน�า้ ช่วยเหลือราษฎร
บ้านอีนอ

ล�าดับ

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

-

พ.ศ. ๒๕๔๗

-

๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖

๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๕

๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

ไม่ระบุ

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดหาที่ดินว่างเปล่าและ จัดสรรให้แก่ครอบครัว
ราษฎรผู้ประสบเคราะห์
กรรมจากเหตุการณ์ไม่สงบ
ภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจ กรมชลประทาน
พอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ให้แก่ผู้ประสบภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดหาน�้าเพื่อการปรับปรุง กรมชลประทาน
ดินและการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม ไม่ระบุ
เชื่อมต่อ ต.เกาะสะท้อน
และ ต.โฆษิต

พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
ราษฎร

พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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บ้านตอหลัง
ต.ตันหยงลิมอ

หมู่ที่ ๓
ต.ตันหยงลิมอ

๔๓. การจัดหาน�้าให้ฟาร์ม
ตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านตอหลัง

๔๔. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านตอหลัง

ระแงะ

ระแงะ

นราธิวาส

นราธิวาส

๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

-

-

๔๒. หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจาะเกาะ เจาะไอร้อง นราธิวาส
หมู่ที่ ๑
และฟาร์มตัวอย่าง
ต.บูกิต
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านเจาะเกาะ

บ้านโคกโก
หมู่ที่ ๒
ต.โต๊ะเต็ง

๔๑. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
บ้านโคกโก

นราธิวาส

-

๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

-

หมู่ที่ ๑ ต.เรียง รือเสาะ

๔๐. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านสะแนะ

นราธิวาส

นราธิวาส

จังหวัด

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดหาน�้าสนับสนุน
การประมง และกิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่าง

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ

สุไหงปาดี นราธิวาส

ระแงะ

หมู่ที่ ๓
ต.ตันหยงลิมอ

๓๙. เลี้ยงปลากดเหลืองใน
กระชัง

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ
ระแงะ

โครงการ

๓๘. จัดหาน�า้ ช่วยเหลือราษฎร บ้านโคกตราด
บ้านตอหลัง
บ้านโคกเนียง
บ้านโคกตราด
หมู่ที่ ๓
บ้านโคกเนียง
ต.ตันหยงลิมอ

ล�าดับ

ไม่ระบุ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- ส�านักราชเลขาธิการ
- ส�านักพระราชวัง
- จังหวัดนราธิวาส

ไม่ระบุ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ
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บ้านโต๊ะโม๊ะ
หมู่ที่ ๓
ต.ภูเขาทอง
หมู่ที่ ๒
ต.โต๊ะเด็ง

๔๘. ธนาคารข้าว

๔๙. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกโก

นราธิวาส

วัดในจังหวัด
นราธิวาส

๕๑. พระสงฆ์น�าชัยคุ้มภัยใต้

-

บ้านโคกสะตอ สุไหงปาดี นราธิวาส
หมู่ที่ ๗
ต.สุไหงปาดี

๕๐. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกไร่ใหญ่

สุไหงปาดี นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

แว้ง

บ้าน
ปาลุกากาปะ
ต.เอราวัณ

๔๗. จัดหาน�้าให้
ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านปาลุกากาปะ
สุคิริน

นราธิวาส

รือเสาะ

หมู่ที่ ๑
บ้านสะแนะ
ต.เรียง

๔๖. การจัดหาน�้าให้
ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านสะแนะ

นราธิวาส

จังหวัด

ระแงะ

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

หมู่ที่ ๕
ต.ตันหยงลิมอ

โครงการ

๔๕. ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านป่าไผ่

ล�าดับ
ไม่ระบุ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ธนาคารข้าว ให้บริการยืมข้าวแก่สมาชิก
บ้านโต๊ะโม๊ะ
(พ.ศ. ๒๕๔๘)

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรม กรมชลประทาน
ในฟาร์มตัวอย่าง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรม กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ในฟาร์มตัวอย่างและ
ราษฎร

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เป็นแหล่งจ้างงานและ
แหล่งผลิตอาหาร

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

-

-

พ.ศ. ๒๕๔๘ นิมนต์พระสงห์มาจ�า
พรรษาใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็น
ที่พึ่งทางใจและปฎิบัติ
ศาสนกิจ

-

พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพื้นที่สาธารณะ
กรมชลประทาน
เพื่อด�าเนินฟาร์มตัวอย่าง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หนังสือส�านัก พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรม กรมชลประทาน
ในฟาร์มตัวอย่าง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ราชเลขาธิการที่
รล.๐๐๑๐.๑ /
๓๑๕ ลงวันที่
๑๓ ม.ค.๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗

กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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โครงการ

ระแงะ

ระแงะ

บ้านลูกเขา
หมู่ที่ ๒
ต.ตันหยงลิมอ
บ้านกาหน๊วะ
หมู่ที่ ๕
ต.กาลิซา
บ้านป่าไผ่
หมู่ที่ ๕
ต.ตันหยงลิมอ

หมู่ที่ ๕ บ้าน
ปูลาเจ๊ะมูดอ
ต.ศาลาใหม่

๕๖. ซ่อมแซมโครงการ
ฝายทดน�้าบ้านกาหน๊วะ

๕๗. จัดหาน�้าให้
ฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
บ้านป่าไผ่ (ระยะที่ ๒)

๕๘. ทดลองเลี้ยงปลากะรัง
(เก๋า)

ตากใบ

ระแงะ

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

๕๕. ปรับปรุง
หนองน�้าบ้านลูกเขา

ระแงะ

บ้านกูจิงรือปะ
ต.เฉลิม

นราธิวาส

๕๔. ฝายทดน�้ากูจิงรือปะ

-

จังหวัด

บ้านเหนือ คลองหอย นราธิวาส
ต.คลองหอย
โข่ง
โข่ง

-

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

๕๓. ฟาร์มตัวอย่าง
(คลองหอยโข่ง)

๕๒. ส่งเสริมการผลิตไหมไทย

ล�าดับ

-

๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘

๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘

๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗

-

สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเก๋า
ให้แก่ราษฎรที่ยากจน
เพื่อเพิ่มรายได้

พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดหาน�้าเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง

พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดหาน�้าเพื่อการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นแหล่งอาหารและจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นให้มี
รายได้และน�าความรู้จาก
ฟาร์มไปประกอบอาชีพ

ไม่ระบุ

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมชลประทาน
(กิจกรรมจัดหาน�้า)

พ.ศ. ๒๕๔๘ สนับสนุนและส่งเสริม
ไม่ระบุ
อาชีพที่ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมในเขตภาคใต้ตอนล่าง
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ไม้แก่น

ละเวง /
ดอนทราย

๖๓. ฟื้นฟูชายฝั่ง
(การจัดซื้อที่ดิน)

สายบุรี,
ไม้แก่น

ยะหริ่ง

ยะรัง

-

๖๑. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัด

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

๑๑ อ�าเภอ นราธิวาส

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

๖๒. พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซิรา บ้านกูแบซิรา /
(บ้านกูแบซิรา)
กอล�า

ยามู

๖๐. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผู้เลี้ยงปลากะพง

บ้าน / ต�าบล
๘๙๖๔
หมู่บ้าน
๔๔ ต.

โครงการ

๕๙. ศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดนราธิวาส
- เสื่อกระจูด
- ย่านลิเภา
- เรือกอและจ�าลอง
- ผลิตภัณฑ์ปาหนัน
- ผลิตภัณฑ์ใบลาน
- เครื่องปั้นดินเผา
(เซรามิก)
- การปักผ้า
- การทอผ้า

ล�าดับ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อเป็น ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
รายได้เสริมโดยเน้นการ นราธิวาส (ว่าที่ร้อยโทดิลก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ศิริวัลลภ)
๑๗๖.๘ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิกโยธิน

พ.ศ. ๒๕๔๖

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ช่วยเหลือแก่เกษตรกรใน
เขตพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อสร้างอาคารที่ท�าการ

กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมการปกครอง
(กระทรวงมหาดไทย)

กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่งเสริมการด�าเนินงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ในพื้นที่
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

-

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ - - ก่อสร้างศูนย์
พ.ศ.. ๒๕๔๔ พ..ศ. ๒๕๔๖ พัฒนาเด็กเล็ก
- ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
อาชีพ
- ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์
- ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
- ก่อสร้างถนน ลาดยาง
- ระบบระบายน�้าและ
อาคารประกอบ

พ.ศ. ๒๕๔๔

-

พ.ศ. ๒๕๑๖

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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หนองจิก

คู / ยาบี
โคกหมัก /
ดาโต๊ะ
น�้าด�า /
ตะโละปุโย

๗๒. ฟาร์มตัวอย่างฯ (ยาบี)

๗๓. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(โคกหมัก)

๗๔. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(บ้านน�้าด�า)

หนองจิก

หนองจิก

สายบุรี

ปะนาเระ

ยะหริ่ง,
สายบุรี

หนองจิก

๗๑. จัดหาแหล่งอาศัย
ปะเสยะวอ
สัตว์ทะเลด้วยรถยนต์ของ
กรุงเทพมหานคร

บ้านเคียน /
พ่อมิ่ง

๗๐. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(บ้านเคียน)

ดอนนา /
บางเขา

๖๘. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(บางเขา)
ตะโล๊ะกาโปร์,
ปะเสยวอ

แป้น (หน�า
คอก) / แป้น

๖๗. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(แป้น)

๖๙. ฟื้นฟูชายฝั่ง (จัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ด้วยรถยนต์ของ
กรุงเทพมหานคร)

ไม้แก่น

ละเวง /
ดอนทราย

๖๖. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล
(ก่อสร้างรั้ว)
สายบุรี

แม่ลาน

ลุตง / แม่ลาน

ปะนาเระ

๖๕. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(บ้านลุตง)

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

ป่าตาเขียว /
บ้านกลาง,
ท่าข้าม

โครงการ

๖๔. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(ป่าตาเขียว)

ล�าดับ

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

จังหวัด

๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๐

-

พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๗

-

พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๗

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์

๒๕๕๐

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดท�าฟาร์มการเกษตรผสม ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์
ผสานครบวงจร
จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดหาแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลด้วยรถยนต์

พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลด้วยรถยนต์
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
รั้วลวดหนามในบริเวณ
ที่ดินที่ซื้อเพิ่ม

พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้านการเกษตร
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สายบุรี

ธารโต

ปิยามุมัง
สีปาย /
ตาลีอายร์
บางตะโล๊ะ /
ปะเสยะวอ
แป้น (หน�า
คอก) / แป้น

๗๗. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(ปิยามุมัง)

๗๘. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(ตาลีอายร์)

๗๙. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(วัดถัมภาวาส)

๘๐. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(แป้น)

๘๑. ฟาร์มตัวอย่างฯ (ธารโต) จ�าปูน / ธารโต

สายบุรี

ยะหริ่ง

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

บ้านเคียน /
พ่อมิ่ง

หนองจิก

๗๖. ฟาร์มตัวอย่างฯ
(บ้านเคียน)

บ้าน / ต�าบล

ที่ตั้ง
อ�าเภอ

บ้านน�้าด�า /
ปุโละปุโย

โครงการ

๗๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงส�าหรับ
ข้าราชการครูจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ล�าดับ

ยะลา

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

จังหวัด

-

พ.ศ. ๒๕๔๘

-

-

-

๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

ลักษณะโครงการ /
พื้นที่รับประโยชน์
หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๑ - จัดสร้างแปลงแก้วมังกร
ทับทิมและดูแลรักษาแปลง
ทุเรียน
- ส่งเสริมด้านอาชีพ
- เลี้ยงปลาตะเพียนขาวใน
บ่อดิน
- ปลูกพืชไร่ พืชผัก ในพื้นที่
๑๒ ไร่

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อสร้างท่อระบายน�้า

พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้านการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลูกผักปลอดสารพิษ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อสร้างท่อระบายน�้า

- กรมวิชาการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- กรมประมง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- กรมส่งเสริมการเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดิน

พระราชด�าริ เริม่ ด�าเนินการ
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ก
ก๊กมินตั๋ง
กฎมณเฑียรบาล
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
กรมท่าขวา
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
กระจูด
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงธนบุรี
กรุงรัตนโกสินทร์
กรุงศรีอยุธยา
กรุงสุโขทัย
กองทุนโปลิโอสงเคราะห์
กองทุนภูมิพล
กอเซ็ง สะอิ
กอลีหัวหน้าคณะใหญ่
กาญจนบุรี
การตัดถนน
การบ�าเพ็ญพระราชกุศล
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
การเผยแผ่ศาสนา
การลอบวางระเบิด
การสถาปนา
การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
การเสียดินแดน
การอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
กุฎีขาว
กุฎีเจริญพาศน์
กุฎีเจ้าเซ็น
กุฎีปลายนา
กุฎีใหญ่

18
23, 24
138
50, 94, 138
24, 25, 29, 37, 45, 51, 55, 56, 62,
68, 72, 82
45, 51
192, 209, 211
68, 93, 111, 137, 152, 175
10, 11, 29, 34, 35, 37, 42
22, 42, 45, 51, 78, 82, 87, 88,
123, 128
7, 10, 11, 20, 22, 24, 31, 34, 37,
42, 43, 44, 51, 52, 87, 88, 132,
248
87
100
101
253
62
14, 15
69, 70
170
71, 72, 75, 76, 79, 87, 90, 150
8, 88, 140
189, 202
87, 206
178
53
107
39
11, 70, 248, 269
11, 30, 31, 37, 41, 49
11
28
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กูเซ็ง ซาและแม
เกษม ใจจงรักภักดี

237, 269
267

ข
ขอบขัณฑสีมา
ขันที
ขาเดร์ แวเด็ง
ขุนราชาข่าน
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เขาตันหยง
เข้ารีต
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพิษณุโลก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
แขกครัว
แขกจาม
แขกเทศ
แขกสลุป
แขกสะระบัน
แขกสุรัต
แขกใหญ่

7, 37, 87
16, 22, 23, 24, 213
268
23
108, 118, 121, 135
222, 223, 224, 225, 234, 349
24, 29, 88
107
108
107
37, 62
81
11, 82
45
13
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งานศิลปะพื้นบ้านไทยโบราณ
เงินเลี้ยงชีพแก่บุตรหลานญาติพระยาเมืองเดิม

จ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จุเหลี่ย
จุฬาราชมนตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ๊ะซง มามะ
เจ๊ะซอ วาจิ
เจ๊ะดูริด๊ะ เต๊ะ
เจ๊ะอารี รอตันหยง
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
เจ้าเซ็น
เจ้าพระยาจักรีแขก
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

376 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

73
12, 46
9, 22, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 43,
48, 49, 52, 55, 61, 65, 66, 78, 79,
81, 93, 94, 95, 113, 114, 123, 128,
135, 138, 139, 140, 150, 172, 201,
218, 219, 248, 270
1, 3, 51, 68, 69, 82, 83, 101, 124,
127, 128, 150, 209, 211, 265
238
252
239
223
22, 36, 48
11, 12, 30, 31, 33, 37, 41, 42, 46,
49, 51, 81, 248
35
115

ฉ
ฉะเชิงเทรา
เฉกอะหฺมัด

10, 14, 39, 63, 74, 103
22, 36, 51

ซ
ซะระเซ็น
ซิกข์
ซินเกียง
ซิมองต์ลาลูแบร์
ซื้อที่ดิน

46
81, 90, 92
17
7, 13, 16, 23
16, 47, 88, 104, 142, 143, 204,
267
46
14

เซอร์คัสเซียน
โซโรแอสเตอร์

ด
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดาโต๊ะยุติธรรม
ดาวุดีโบห์รา
ดิลก ศิริวัลลภ
เดคคาน
เดือนรอมฎอน

92, 113
94, 138, 174
13
221
12
95, 113, 174, 207, 212

ต
ตนกูลับมิเด็น
ตนกู อับดุล เราะห์มาน
ตราประจ�าอาณาจักรออตโตมัน
ต่วน สุวรรณศาสน์

39
61
71
93, 95, 123, 128, 135, 139, 150,
172, 219, 270

สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย 377

ตาก

14, 15, 34, 35, 88, 92, 96, 131,
134, 136, 164, 177, 179, 188,
189, 202
17
255, 269
102, 186
13, 48, 66
12, 47, 62
11, 17, 20, 23, 46, 57, 72
50, 114
35
35
35
47, 62, 63, 65, 73, 76, 79, 95,
178, 200
97
97, 124, 128

ตาตาร์
ตามีละ สาเระ
ต�ารวจตระเวนชายแดน
ตึกขาว
ตึกแดง
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192, 199, 202, 203, 208, 221, 246,
253
181
191, 192, 194
100
23, 24
243
17, 18, 243
186
254, 260

ยา เจ๊ะมะ
ย่านลิเภา
ยารักษาวัณโรคขนานใหม่
ยุนุค
ยุวมัคคุเทศก์
ยูนนาน
เย็น แก้วมะณี
เยาะ

ร
ร่มเศวตฉัตร
รอฮันนี นิมุสา
ระนอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ระยอง
รัชนี บุญมาเลิศ
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ราชธานี
ราชบุรี
ราชประชาสมาสัย
ราชวงศ์จักรี
รามัน (ยะลา)

90
189
15, 109, 178
54, 87, 90
14
261, 270
71, 78, 79, 92, 95, 99, 121, 124,
132, 133, 150
92
31, 34, 87, 132
14
101, 102
9, 44, 77, 90, 99, 123, 125, 127,
265, 266
60
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รายอกีตอ
โรคเรื้อน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงเรียนตชด.บ�ารุงที่ 1
โรงเรียนปอเนาะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
โรมันคาทอลิก
โรฮิงยา

234
100, 101, 103, 183, 220
69, 100, 221
102
75, 111, 137, 140, 254
102, 247
103, 247
47, 88
14, 15

ล
ลักษมาณา
ล�าปาง
ลุงซบ, อิหม่ามซบ นาคนุเคราะห์
ลูกเสือ

20, 21, 25, 28, 35
14
112, 113, 147
60, 61, 74, 75, 76

ว
วังสวนผักกาด
วัดแซงฟรังซัว ซาเวียร์
วัดบางกลิ้ง
วัดมงคลชัยพัฒนา
วัดราชบูรณะ
วัดสัมภาวาส
วัดสารวัน อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
วาเด็ง ปูเต๊ะ
วาตภัย
เวชพาหน์
แวดือราแม มะมิงจิ
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16, 23
88
23
104
20
173, 229
182, 189, 208
90, 93, 104, 123, 127, 139, 199,
204, 205, 210, 212, 263
95, 231, 270
112, 125, 127, 159, 236
102
100
256, 270

ศ
ศาลาผกาภิรมย์
ศาลารวมใจ
ศาสดามุฮัมมัด
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สนาน สิมารักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ศาสนา

90, 123, 127
181, 188, 189
59, 70, 94, 136, 149, 151
227, 270
268
180, 182
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75,
78, 79, 81
190, 191, 193, 195, 209, 238, 255,
269, 359, 360, 363, 368
182, 208, 212, 226, 352
106, 138, 156, 164, 196, 235
107, 109, 110, 138, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 174, 207
90, 104, 116, 121, 135, 191, 203,
210, 211, 235, 239, 254, 257

ศิลปาชีพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เศรษฐกิจพอเพียง

ส
สถานีรถไฟหัวล�าโพง
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมออตโตมัน
สนธิสัญญาเบาว์ริง
สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

69
1, 2, 3, 7, 53, 87, 213
17, 32, 39, 57, 69, 71, 81, 82, 83
70
47, 68
55
10
35
174, 179
1, 145, 146, 150, 164, 174, 179,
182, 187, 261, 265, 268
2, 94, 169, 191, 208
7, 8, 16, 26, 31, 32, 43, 88, 123,
132
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิราวุธ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
สมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
สมุทรปราการ
สระกะฉวน
สระบุรี
สร้างโบสถ์
สร้างวัด
สวนจิตรลดา
สวามิภักดิ์
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
สะดี อีซอ
สัปบุรุษ
ส�าเภากษัตริย์สุลัยมาน
สิบโท ซับรี วรรณมาตร
สี่น�้าสามรส
สุลต่านสุลัยมาน
สุเหร่า
สุเหร่าบ้านสมเด็จ
เสื้อยศ

94, 140, 149, 150, 177, 179
49, 68, 82, 250
49
36, 45
49
10, 58, 79, 92
46
14, 104
88, 89
89, 123
103, 112, 186, 191, 193, 199, 200,
204, 205, 208
88
94, 95
225
35
11
234
162, 163
22, 35, 36, 37, 45, 48
8, 10, 13, 31, 32, 41, 48, 62, 73,
74, 79, 113, 115, 266
10
62, 63, 64

ห
หน่วยทันตแพทย์พระราชทาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
หน่วยแพทย์พระราชทาน
หนองจอก
หนังสือเฉลิมพระเกียรติด้วยพลังแห่งรัก
หน่า ซี ฟู
หน้าพระที่นั่ง
หมวกกลมแบบมลายู
หมู่บ้านทะเลน้อย
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101
100
184, 185
39, 74, 92
184, 185, 189
242, 270
42, 59, 124, 234, 252
60, 61
192

หรูซ (ตาร์ตา)
หลวงเทพช�านาญภักดีศรีเทพรักษาองครักษ์
หลวงประเทศธรรมพานิช
หลวงราชาชานภักดี
หลวงศรีเนาวรัตน์
หลวงศรีมโนราชภักดีสรีองคเทพรักษาองค์รักษ์
หลวงสนิทภูบาล
หลักรัฐประศาสน
หลักรัฐประศาสโนบายส�าหรับมณฑลปัตตานี
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักแห่งความยุติธรรม
หออะซาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน
หุย
แหลมตะลุมพุก

46
23
48
23
37
23
45
59, 60, 72
115
116, 121, 191, 254
97
70
190, 191, 192, 194
17, 18, 46
102, 103, 247

อ
องค์อัครศาสนูปถัมภก
อธิปไตย
อะเจ
อะตีป๊ะ โด๊ะแอ
อะระกัน, ยะไข่
อะลี นานา, นักกุด่าอาลี
อัครศาสนูปถัมภ์
อัจฉรา ณ สงขลา
อัฟฆาน
อัลไต
อัลเลาะฮฺ
อาคารมหิดลวงศานุสรณ์
อาคารสมานฉันท์นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
อ่างเก็บน�้าท่ากะบาก จังหวัดปราจีนบุรี
อาซีด นิมุสา
อาณาจักรออตโตมัน

1, 2, 55, 72, 87, 88, 92, 93, 96,
120, 123, 125, 127, 213, 218, 228,
251
54, 55, 71, 81, 132
15, 28
245, 270
14
48
37, 132
263
14
17
258, 260
100
146
106
189, 202
57, 70, 71
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อาณาประชาราษฎร์
อาร์เมเนีย
อารยประเทศ
อารีย์ วงศ์อารยะ
อารีย์ หลิมวาณิชย์
อาสาหกเหล่า
อาหารฮาลาล
อินเดีย

2, 41, 50, 87, 88, 99, 120, 217
24, 29
53, 54, 57, 93, 135
233, 270
244
25
151
10, 11, 12, 13, 14, 24, 29, 31, 32,
45, 47, 56, 57, 61, 66, 81, 88,
123, 149, 264, 266, 268
13, 45, 48
9, 48, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 140, 141, 142, 144, 146,
149, 150, 151
50, 172
259
254
226
7, 31, 41, 51
41, 42
115
189
97, 124
57
17
189
53, 55
73
266, 270

อิสไมลี, นิกาย
อิสลาม
อิสลามิกชน
อิหม่ามทองหล่อ จันทร์อ้น
อิหม่ามมูหะหมัด กาแม
อิหม่ามสุไฮมี มะเกะ
อิหร่านราชธรรม
อิเหนา
อุดหนุนการก่อการร้ายต่อบ้านเมือง
อุทยานการศึกษา
อุโบสถศีล
อุมมะฮ์
อุยเคอร์, อุยกูร
อุศนา นิมุสา
เอกราช
เอช อับดุลลา สอนสวรรค์
โอภาส สยามวาลา

ฮ
ฮ่อ
ฮัจยี ซะการียา เจ๊ะมุ
ฮุเซ็น , ฮุไซน์
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18
249, 270
11

ประวัติผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียศึกษา และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพม่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคอร์แนล
(Cornell Univesity) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลงานส�าคัญ อาทิ หนังสือเรื่อง พระสุพรรณกัลยา จากต�านานสู่หน้าประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย หนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เรื่องต�านานสมเด็จพระนเรศวรร่วมกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ดลยา เทียนทอง
นักวิจัยและกรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบนั ก�าลังศึกษาระดับปริญญา
เอก หลักสูตรไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผลงานวิจัยที่ผ่านมา อาทิ เรื่อง ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่เขตไหล่ทวีปทับซ้อน
ในอ่าวไทย เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย : แบบ
อย่างและบทเรียนส�าหรับประเทศไทย เรื่อง เปรียบเทียบนโยบายการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศมุสลิมในเอเชีย ศึกษา
กรณี: มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐในกรณีปัญหาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิมบางกลุ่ม
ในประเทศสิงคโปร์ ปากีสถาน รัสเซีย และสเปน : บทเรียนที่หลากหลายส�าหรับประเทศไทย เรื่อง รัฐกับพหุสังคมในประเทศอิหร่าน : กรณี
ปัญหาชาวเคิร์ด และเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์การพัฒนาไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน: หลากหลายรูปแบบและผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดน
ไทย” (ภายใต้ชุดโครงการความมั่นคงศึกษา) เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ
บริหารศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท คณะ
ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์
(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย
ผลงานวิจัย อาทิ การศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะไทยกับประเทศใน
เอเชียกลาง เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกกลาง การศึกษาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) อิหร่านศึกษา (Iranian Studies) อาหรับศึกษา (Arabian Studies) ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art) และประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
(History of Architecture)
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ตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ สื่อสารองค์กร ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม อันดับ ๒) คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ
ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราชการพิเศษ : คณะท�างานฝ่ายเลขานุการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพัฒนา
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดบนพื้นที่สงู ศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๙) ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว วุฒสิ ภา (พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๓)
ผลงานที่ผา่ นมา อาทิ “หลักฐานโบราณคดีท่เี กี่ยวกับข้าวในประเทศไทย” ในหนังสือ ข้าวไพร่-ข้าวเจ้าของชาวสยาม ส�านักพิมพ์ศลิ ป
วัฒนธรรม คูม่ อื น�าชมปราสาทหินพิมาย ส�านักพิมพ์เรือนปัญญา เขียนบทความเผยแพร่ในวารสารมูลนิธชิ ยั พัฒนา วารสารอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ และวารสารเมืองโบราณ เป็นต้น
ศุกรีย์ สะเร็ม
ประธานคณะท�างานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม กรรมการและเลขานุการมัสยิดอัลอิสติกอมะห ์
และเลขาธิการสโมสรมลายูแห่งลุ่มน�้าเจ้าพระยา
ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ บรรยายงานวิชาการ เรื่อง “ข้อมูลมุสลิมสยามประเทศและโลกอิสลาม” ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประธานคณะท�างานฝ่ายอิสลาม ฐานศาสนาและสันติภาพงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๐ และ
ฝ่ายข้อมูลหนังสือภาพ “ชาวไทยมุสลิมในสังคมไทย” งานความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งให้ข้อ
วินิจฉัย เรื่อง “ตราอาณาจักรออตโตมาน (อุสมาณียะฮ์)” ในประเทศไทย เรื่อง “อิทธิพลของชาวมุสลิมต่อการ
แต่งกายของขุนนาง และทหารสยาม” “ท�าไมเรียกพรามณ์และฮินดูว่าแขก” เป็นต้น ตลอดจนค้นคว้า รวบรวม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัด วังและงานเขียนลายตู้พระธรรมต่าง ๆ ที่เป็นภาพเกี่ยวกับ “คนแขก” หรือชาว
มุสลิม รวมทั้งงานงานด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และเลขาธิการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยบอล
สเตท (Ball State University) และระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานที่ผ่านมา อาทิ งานวิจัย เรื่อง “การศึกษามัสยิดในกรุงเทพ ฯ ผ่านทางรูปทรงที่ว่างและการ
วาง” บทความวิชาการ อาทิ วิทยาการโลกมุสลิม ศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม อิทธิพลของสถาปัตยกรรม
อิสลามที่มีต่อการสร้างมัสยิดในกรุงเทพฯ (ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงปัจจุบัน) มัสยิดในกรุงเทพฯ ภายใต้
อิทธิพลของวัฒนธรรมสยาม
รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยดีเด่นส�าหรับนิสิตดุษฎีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประจ�าปี ๒๕๕๓
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ประจ�าปี ๒๕๕๔ หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ”
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รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มัสอูดี
นักวิชาการอิสระและอดีตรองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงานที่ผ่านมา อาทิ งานเขียน เรื่อง “อารยธรรมอิสลาม” และ “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๘ - ๒๔๗๕” เป็นนักวิจัยร่วมในโครงการนโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ - พันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ - ๙ กันยายน ๒๕๔๙) ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒

ศรีสมาน รักษมณี
นักแปลอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และระดับปริญญาโท Language and Communication สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National
Institute of Development Administration - NIDA)
ผลงานที่ผ่านมา : งานแปลหนังสือ “ความมหัศจรรย์ของ อัลกุรอาน” ของฮารูน ยะห์ยา โดย
แปลร่วมกับกลุ่มปัญญากร

ทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์
นักโฆษณาประชาสัมพันธ์อิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (เอกภาษา
อังกฤษและโทศิลปะการละคร) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ประสบการณ์การท�างาน : ที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานเครือข่ายธุรกิจ สภาวัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลก (๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) และที่ปรึกษาส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก (๒๕๔๗ - ๒๕๔๙)
ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ งาน “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ ๒” ของศูนย์มุสลิม
ศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “Expanding The Global Halal Markets Conference ๒๐๐๙” ของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย และงาน “มุสลิมในแผ่นดินไทย” ของศูนย์
มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล TACT AWARD สปอตวิทยุยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ “Narai Pizzeria” โครงการ
“Love the Earth” (ส่งเสริมสังคม) พ.ศ. ๒๕๓๖
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รายนามคณะผู้จัดท�า

(พ.ศ ๒๕๕๔ - พ.ศ ๒๕๕๖)
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายพลากร สุวรรณรัฐ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

องคมนตรี
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาส์น จุฬาราชมนตรี
จุฬาราชมนตรี
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก / รองผูอ้ า� นวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอ�านวยการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รองผู้บัญชาการทหารบก
นายไชยยศ จิรเมธากร
นายสุเมธ แย้มนุ่น
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พลเอกอักษรา เกิดผล

เสนาธิการทหารบก
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คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ
นางพรพิมล กรโกษา
รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
อาจารย์ ดร.อณัส อมาตยกุล

อดีตข้าราชบ�านาญระดับ ๑๐ ส�านักราชเลขาธิการ
ส�านักพระราชวัง
รองประธานกรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการด�าเนินงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลตรีนักรบ บุญบัวทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก / รองผู้อ�านวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ ๕ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
นางดลยา เทียนทอง
นักวิจัยและกรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจ�าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นายศุกรีย์ สะเร็ม

นักวิชาการอิสระ

นางสาวทอจันทร์ นเรศจักรพันธุ์

นักโฆษณาประชาสัมพันธ์อิสระ
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บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. อณัส อมาตยกุล
อาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะท�างานฝ่ายเลขานุการและจัดท�าหนังสือ
นางดลยา เทียนทอง

นายณัฐพจน์ ยืนยง

นางสาวจิตติมา คิ้มสุขศรี

นางสาวสุภิญญา เพ็งแก้ว

นายสุธีย์ บุญลา

นางนุกูณฑ์ บุญวงศ์

นายภัคพงศ์ แสงสร้อย

นางสาววรรณรัตน์ ท่าห้อง

นางสาวสิรีธร โกวิทวรธรรม

นางสาวณพฤนท์ ธารธนคุณ

นางสาววรัญญา จิตรผ่อง

นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ

นายสุพล บัณฑิตกิตติสกุล
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ขอขอบพระคุณ
ส�ำนักพระรำชวัง
ส�ำนักรำชเลขำธิกำร
กองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ
มูลนิธิชัยพัฒนำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ(ส�ำนักงำน กปร.)
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกำด
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ จังหวัดยะลำ
ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ จังหวัดปัตตำนี
พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนำวงศ์
คุณหญิงสร้อยระย้ำ เรืองวิเศษ
รองศำสตรำจำรย์ นรำพร จันทร์โอชำ
นำงเพ็ญจำ อ่อนชิต
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำรดำ กีระนันทน์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ จงสถิตย์วัฒนำ
นำงจิรำรัตน์ โกมลมำลย์
นำยชยวรรศ มำนะศิริ (นิตยสำร Lonely Planet Thailand)
นำยกัลโซม หะซะนี
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หน่วยงานสนับสนุน
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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