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สถาบันพระมหากษัตริย์
กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
(ฉบับพิเศษ)

จัดท�ำโดย

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า

บทน�ำ

๕

บทที่ ๑ บูรพมหากษัตริย์ไทยกับชนมุสลิมในราชอาณาจักร

๙

y

สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
y

สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่

๓๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
y

สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่

๔๑

รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มัสอูดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
นางศรีสมาน รักษมณี
นายศุกรีย์ สะเร็ม

บทที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร: องค์อัครศาสนูปถัมภกและธรรมราชาของ
ปวงชนชาวไทย

๗๑

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ดร.ดลยา เทียนทอง

บทที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๒๓
กับพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
นายตรีวิทย์ วินิชส�ำเภาทิพย์

สารบัญ
หน้า

บทที่ ๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กับพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม

๑๕๕

ดร.ดลยา เทียนทอง

บทที่ ๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร:
สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจเกีย่ วกับชาวไทยมุสลิม

๒๑๓

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
นายดนัย พลอยพลาย

ปัจฉิมบท

๒๖๑

ประสบการณ์ถวายงานในฐานะประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ฮ.ศ. ๑๔๓๖ - ฮ.ศ. ๑๔๓๘

๒๖๓

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ปวงราษฎร์น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายณัฐพจน์ ยืนยง
นางสาวจิตติมา คิ้มสุขศรี
นางสาวปิยะนันท์ นิภานันท์

๒๗๑

บทน�ำ

หนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จัดท�ำขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสือ
เรื่องดังกล่าวนับเป็นหนังสือเล่มแรกที่น�ำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อศาสนาอิสลามและชาวไทยมุสลิมนับแต่อดีตกาล อันแสดงถึง
สถานะของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและธรรมราชา ผู้ทรงปกครอง
ดูแลอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ ๙
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
หลังจากหนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” ตีพิมพ์
เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในสังคมไทยทั้งที่เป็นมุสลิม พุทธ
และอีกหลายกลุ่มวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ส่งผลให้ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษา
และนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเผยแพร่หนังสือ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” สู่ระดับ
นานาชาติ ดังนั้น ในพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ด�ำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือส�ำคัญเรื่องนี้เป็น
๓ ภาษา ได้แก่ ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอาหรับ และฉบับภาษามลายู
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มาบัดนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จขึ้น
ทรงราชย์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าได้ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบรมชนกนาถเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงตระหนักถึงความส�ำคัญยิง่ ในการจะจัดท�ำข้อมูลเกีย่ วกับ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ
ชาวไทยมุสลิมเพิ่มไว้ในหนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” เพื่อ
ให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมสมบูรณ์สมแก่กาลสมัย อันจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
เฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านสืบไป
เนือ้ หาสาระส�ำคัญของหนังสือเรือ่ ง “สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั มุสลิมในแผ่นดินไทย”
ฉบับพิเศษ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ นี้ ศูนย์พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รอ้ ยเรียงเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริยไ์ ทยในแต่ละยุคสมัยทีท่ รงมีตอ่ ศาสนาอิสลามและชาวไทยมุสลิมให้กระชับ
และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ในขณะเดียวกัน
ก็ได้จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมี
ต่อศาสนาอิสลามและไทยมุสลิมทั้งเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร และภายหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์ นอกจากนี้ ในบทสุดท้ายของ
หนังสือยังประมวลรวมความสัมพันธ์และความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของผูถ้ วายงานและ
ชาวไทยมุสลิมภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสะท้อน “สายใย
สัมพันธ์” ที่พระองค์ทรงมีกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม
หนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” ฉบับพิเศษ พิมพ์
ครั้งที่ ๒ นี้ ยังคงไว้ซึ่งสาระส�ำคัญอันจะยังประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง เพื่อต่อยอด
ทางความรู้
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมใน
แผ่นดินไทย” จะเป็นสดมภ์ทางปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
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พระมหากษั ต ริ ย ์ ราชส� ำ นั ก กั บ มุ ส ลิ ม ที่ เ ข้ ามาตั้ ง ถิ่ น ฐานในแผ่ น ดิ น ไทยนั บ แต่ อ ดี ต กาล
จวบจนปัจจุบัน หนังสือส�ำคัญเล่มเดียวกันนี้ยังเป็นทรัพย์ทางความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะศึกษา
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร รัชกาลปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในทุกกรอบมิติ จากระดับสังคมสู่
ครอบครัวและปัจเจกชน ทัง้ ยังเป็นเครือ่ งแสดงกตัญญุตาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีส่ ำ� นึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้
ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตุลาคม ๒๕๖๑

บทที่ ๑
บูรพมหากษัตริย์ไทยกับชนมุสลิมในราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มัสอูดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
นางศรีสมาน รักษมณี
นายศุกรีย์ สะเร็ม

y สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มุสลิมหรืออิสลามิกชนติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเป็น
อย่างช้า ด้วยมุสลิมประกอบด้วยกลุ่มประชาชาติที่มีบทบาทด้านการค้า การเดินเรือ มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๗ และค่อย ๆ ขยายบทบาทสูก่ ารค้าโพ้นทะเลในดินแดนต่าง ๆ เกิดการเคลือ่ นย้าย
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเมืองส�ำคัญในอุษาคเนย์ ศาสนาอิสลามตั้งมั่นอยู่ในเขตรัฐเมืองท่าการค้า
ในคาบสมุทรและหมู่เกาะ เช่น ปัตตานี ยะโฮร์ ปาหัง เปรัก จัมปา ฯลฯ นอกจากนี้ มุสลิมยัง
เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองท่าบนภาคพื้นทวีปรวมทั้งในดินแดนสยามอย่าง มะริด ตะนาวศรี
และอยุธยา ก่อนที่จะขยายชุมชนสู่เมืองอื่น ๆ มุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานในสยามมักรวมกลุ่มกันตาม
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และภูมิล�ำเนาอันเป็นเมืองแม่เดิม ได้แก่
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๑. มุสลิมไทยเชื้อสายมลายู
มุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณ
ภาคใต้ตอนล่างลงไปจนถึงคาบสมุทรมลายูซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอิสลามปัตตานี
อาณาจักรอิสลามทีร่ งุ่ เรืองอยูร่ ะหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ภายหลังผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของสยามอย่างสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มุสลิมเชื้อสายมลายูแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เดิม
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอิสลามปัตตานี เดิมอาณาจักรนี้มีอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล รวมทั้งรัฐทางตอนบนของประเทศ
มาเลเซีย คนกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสองภูมิภาค กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อิทธิพลของมหาอ�ำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษได้แผ่เข้าสูค่ าบสมุทร
มลายู ส่งผลให้มีการก�ำหนดเขตแดนระหว่างสยามกับหัวเมืองมลายูภายใต้อิทธิพลของอังกฤษ
มุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งเดิมเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างดินแดนคาบสมุทร ได้ตั้งถิ่นฐานถาวรใน
เขต ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย และได้กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในบริเวณดังกล่าว
กลุม่ ทีส่ องคือ มุสลิมเชือ้ สายมลายูทอี่ พยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาจากหัวเมืองมลายูในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยูห่ วั โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มสุ ลิมกลุม่ นีแ้ ยกย้ายไปตัง้ ชุมชนทีค่ ลองนางหงษ์ ภาย
หลังทรงให้ย้ายไปอยู่แถบคลองแสนแสบ
มุสลิมที่อพยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งคือ พวกมุสลิมมลายูปัตตานีซึ่งตั้ง
ชุมชนอยู่บริเวณบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิวาสสถานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
(ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุตรชายผู้ได้รับมรดก
ที่ดินสืบต่อมาจากเจ้าคุณบิดา ศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้คือ สุเหร่าบ้านสมเด็จ หรือ
“มัสยิดนูรลุ้ มูบนี ” ซึง่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สร้างขึน้ ให้เป็นศูนย์กลางของมุสลิม
ชาวปัตตานีที่อพยพเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมามีมุสลิมกลุ่มอื่น ๆ อพยพเข้ามา
อยู่อาศัยร่วมด้วย
เมื่อมุสลิมในพื้นที่ตอนในของพระนครมีจ�ำนวนมากขึ้น จึงได้มีการอพยพขยายไปตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่อื่น เช่น มุสลิมในแถบคลอง ๒๒ เขตอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วยชาวมลายูจากเมืองไทรบุรี ปลิศ และกลันตัน ซึ่งแต่เดิมตั้งภูมิล�ำเนาอยู่
แถบถนนตกและคลองแสนแสบ มุสลิมกลุม่ นี้ ภายหลังขยายออกไปตัง้ ชุมชนตามคลองซอยของ
คลองรังสิตทีข่ ดุ ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบนั มุสลิมเชือ้ สายมลายูนอกเขตสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่คือจังหวัดในภาคกลางตอนล่างและ
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ภาคตะวันออก เช่น กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
๒. มุสลิมไทยเชื้อสายจาม-เขมร
มุสลิมเชื้อสายจาม เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่นำ�้ โขง ชาวจามจ�ำนวนหนึง่ อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในกรุงศรีอยุธยาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น
โดยมีประชาคมอยูบ่ ริเวณปากคลองคูจามหรือทีเ่ อกสารเก่าเรียกว่า “ปทาคูจาม” แปลว่า “ค่าย
คูของชาวจาม” ซึง่ อยูด่ า้ นใต้ของเกาะเมืองใกล้กบั วัดพุทไธศวรรย์ ชาวจามเดินทางเข้ามาสูส่ ยาม
เป็นระยะ ๆ ส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการค้าและอีกส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาเพราะปัญหาการเมือง
เนื่องจากอาณาจักรจามปาถูกรุกรานโดยเวียดนามในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ท�ำให้ชาว
จามจ�ำนวนหนึง่ ต้องอพยพลีภ้ ยั ไปยังชวา มลายู กัมพูชา และสยาม ส่วนทีอ่ พยพเข้าไปในกัมพูชา
ได้ตั้งชุมชนอยู่ในเขตกัมปงทม (Kampong Thom) และกัมปงจาม (Kampong Cham) ใกล้
กับแม่น�้ำโขง ห่างจากพนมเปญเมืองหลวงปัจจุบันของกัมพูชาราว ๑๒๐ กิโลเมตร เมื่อสยาม
ยกทัพไปตีกัมพูชาคงได้กวาดต้อนชาวจามเข้ามาด้วย เมื่อมีชาวจามอพยพเข้ามามากขึ้นชุมชน
จึงขยับขยายออกไป โดยตั้งบ้านเรือนขนาน
ไปตามแนวสองฟากคลองคูจาม ชาวจาม
บางส่ ว นรั บ ราชการอยู ่ ใ นกรมอาสาจาม
เชี่ยวชาญการรบทางเรือ มีพระยาราชวังสัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ากรม พวกจามส่วนมาก
นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่แบบชาฟีส์
เช่นเดียวกับมุสลิมเชื้อสายมลายู

ภาพสุสานของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) หรือเจ้าคุณ
คูจาม ในสมัยอยุธยา สร้างอยู่ในเขตสุสานเดิมในเขต
ปทาคูจามพระนครศรีอยุธยา พระยาจุฬาราชมนตรี
(เชน) สมรสกับคุณหญิงก้อนทอง ธิดาของพระยาท้าย
น�้ำ หัวหน้ามุสลิมชาวจาม-มลายูในสมัยอยุธยา

เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ชาวจาม
ก็ อ พยพลี้ ภั ย ลงมายั ง กรุ ง ธนบุ รี ต่ อ มามี
พวกมุ ส ลิ ม จามเข้ า รั บ ราชการในสมั ย
กรุงธนบุรีและรัชกาลที่ ๑ ภายหลังจึงได้
รั บ พระราชทานที่ ดิ น บริ เ วณตั้ ง แต่ ค ลอง
มหานาคลงไป บางกลุ่มก็อพยพออกไปตั้ง
ชุมชนริมคลองแสนแสบ ชุมชนจามนั้นมิได้
ประกอบไปด้วยชาวจามเท่านัน้ แต่ภายหลัง
ยังมีมสุ ลิมกลุม่ เชือ้ สายมลายูและเขมรเข้ามา
อยู่อาศัยร่วมในชุมชนด้วย
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๓. มุสลิมไทยเชื้อสายอินโด-อิหร่าน
มุสลิมอินโด-อิหร่าน (Indo - Iranian Muslims) คือ มุสลิมที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม
เชือ้ ชาติ อิหร่านและอินเดีย รวมถึงพวกเลือดผสมระหว่างคนเชือ้ ชาติอหิ ร่านกับอินเดีย อย่างไร
ก็ตาม การก�ำหนดถึงสายเลือดที่แท้จริงของคนกลุ่มนี้ท�ำได้ยาก เนื่องจากชาวอิหร่านประกอบ
ไปด้วยคนหลายเชือ้ ชาติเผ่าพันธุท์ มี่ กี ารผสมกลมกลืนกันอยูใ่ นระดับหนึง่ เช่นเดียวกับมุสลิมใน
อินเดียซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพวกเลือดผสมระหว่างชนพืน้ เมืองกับมุสลิมจากอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน
ชาวสยามในสมัยอยุธยาเรียกมุสลิมกลุ่มอินโด-อิหร่านไว้แตกต่างกัน ได้แก่ แขกเจ้า
เซ็น แขกมะหง่น แขกใหญ่ และแขกเทศ ค�ำว่า “แขกเจ้าเซ็น” เป็นค�ำที่ชาวสยามใช้เรียกเพื่อ
บ่งบอกนิกายทางศาสนาของมุสลิมกลุ่มนี้ โดย “เจ้าเซ็น” มาจากพระนามของ “อิหม่ามฮุเซ็น”
หรือ “อิหม่ามฮุไซน์” (Imam Husain) นักบุญคนส�ำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์
อันเป็นศาสนาอิสลามอีกนิกายหนึง่ ทีม่ ปี ระชากรในโลกนับถือมากเป็นอันดับสองรองจากนิกาย
สุหนี่ การที่ชาวสยามเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “แขกเจ้าเซ็น” เพราะมุสลิมกลุ่มอินโด-อิหร่านในสมัย
อยุธยาส่วนใหญ่เป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์
ส่วนค�ำว่า “แขกมะหง่น” นักวิชาการบางท่านกล่าวว่ามาจากค�ำว่า “โมกุล” หรือ
“มูกัล” (Mugal) ซึ่งน่าจะมาจากการที่คนไทยเข้าใจว่ามุสลิมพวกนี้เป็นพวกแขกโมกุล (แต่ที่
จริงพวกโมกุลอินเดียเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่) หรืออาจเรียกตามอย่างชาว
ตะวันตกที่มักเรียกมุสลิมกลุ่มนี้ว่า พวกมัวร์ มูกัล หรือมัวโร (Mouro) “มะหง่น” อาจจะมาจาก
ค�ำว่า “มะง้ล” (Mahol) ซึ่งเป็นค�ำที่ชาวอิหร่านใช้เรียกมุสลิมอินเดีย ดังที่ปรากฏใน “ส�ำเภา
กษัตริยส์ ลุ ยั มาน” บันทึกการเดินทางของคณะทูตอิหร่านในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ว่า “พวกมะง้ล” คือมุสลิมนิกายชีอะห์ที่มาจากอินเดีย มีส่วนร่วมในการขึ้นสู่อ�ำนาจของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช
จากหลักฐานเปอร์เซียสมัยอยุธยาแสดงว่า “มะง้ล” ไม่ได้หมายถึงมุสลิมนิกายชีอะห์
ที่เป็นชาวอิหร่านหรือชาวเปอร์เซียอย่างที่เข้าใจกันมาแต่เดิม ในทางตรงข้าม ค�ำนี้เป็นชื่อที่
ชาวอิหร่านใช้เรียกมุสลิมนิกายชีอะห์จากอินเดีย เนือ่ งจากมุสลิมนิกายชีอะห์ในสยามส่วนใหญ่คอื
กลุม่ ทีอ่ พยพเคลือ่ นย้ายมาจากรัฐมุสลิมชีอะห์ในอินเดียอย่างกอลกอนดา (Golconda) ภายหลัง
ค�ำว่า “มะง้ล” หรือ “มะห่น” หรือ “มะหง่น” จึงกลายเป็นค�ำที่ชาวสยามใช้เรียกขาน
แขกเจ้าเซ็นแพร่หลายสืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
มุสลิมเชื้อสายอินโด-อิหร่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินให้ตั้งชุมชนใน
เขตก�ำแพงเมือง บริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ส่วนหนึง่ ของบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า มุสลิม
กลุม่ นีก้ อ็ พยพลีภ้ ยั ลงมายังกรุงธนบุรี ต่อมาเข้ารับราชการในสมัยกรุงธนบุรแี ละสมัยรัชกาลที่ ๑
ภายหลังได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณปากคลองมอญฝั่งธนบุรีให้เป็นที่สร้างศาสนสถานและ
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ชุมชน เรียกกันว่า “กุฎีเจ้าเซ็น” เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงได้เกิดกุฎีเจ้าเซ็นอีกหลายแห่ง เช่น
มัสยิดกุฎีหลวง กุฎีเจริญพาศน์ กุฎีปลายนา (มัสยิดดินฟัลลาห์)
๔. มุสลิมไทยเชื้อสายอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และอัฟกานิสถาน
มุสลิมกลุ่มนี้ประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อพยพเข้ามาจากเอเชียใต้โดยเดินทางมา
จากภูมิภาคต่าง ๆ ของอินเดีย ซึ่งต่อมาได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน
และบังคลาเทศ กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ จุเหลี่ย (Chulia) หรือมุสลิมชาวทมิฬ (Tamil Muslim) ซึ่ง
อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา มุสลิมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดจากการสมรสระหว่างมุสลิมเชื้อ
สายอาหรับกับสตรีพื้นเมืองในแถบอินเดียภาคใต้ โดยมุสลิมจุเหลี่ยได้ประกอบการค้าและเดิน
เรือค้าขายระหว่างอินเดียกับตอนใต้ของสยาม คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะในอินโดนีเซียมา
ตัง้ แต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พวกจุเหลีย่ เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญต่อการค้าดีบกุ และช้างจากสยาม
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มุสลิมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากอินเดียและนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่
ตามแบบฮานาฟีส์ (Hanafis) และแบบชาฟีส์ (Shafis) แต่กม็ สี ว่ นหนึง่ ทีน่ บั ถือนิกายชีอะห์อย่าง
เช่นมุสลิมแถบไฮเดอราบัด แคว้นเดคคานในอินเดียภาคใต้ (มุสลิมกลุ่มนี้จึงมักรวมกลุ่มอยู่กับ
พวกอินโด-อิหร่านทีน่ บั ถือนิกายเดียวกัน) มุสลิมจุเหลีย่ มีบทบาทด้านการค้า โดยเป็นทัง้ ผูน้ ำ� เข้า
และส่งออกสินค้าจากสยาม ภายหลังคนกลุม่ นีก้ ย็ งั คงค้าขายไปมาระหว่างเมืองท่าในคาบสมุทร
ภาคใต้ของสยาม แขกจุเหลีย่ ซึง่ อพยพมาจากแถบเมืองมัทราสในอินเดียใต้เป็นทีร่ จู้ กั คุน้ เคยของ
ชาวสยามจากการประกอบการค้ากับสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มุสลิมเชือ้ สายอินเดียกลุม่ ทีส่ องทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในสยาม คือ มุสลิมจากเมืองทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือแถบเมืองสุรัตแคว้นคุชราต มุสลิมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าเรียกว่า “แขก
คุชราต” บ้าง “แขกสุรัต” บ้าง มุสลิมกลุ่มนี้มีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่และชีอะห์
กลุม่ ทีน่ บั ถือนิกายสุหนีไ่ ด้เข้ามาตัง้ ห้างร้านค้าขายอยูใ่ นเขตทีด่ นิ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
พิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) แถบเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าในปัจจุบัน ต่อมาได้สร้างห้างค้าเป็น
ตึกเรียกว่า “ตึกแดง” มุสลิมเชื้อสายอินเดียกลุ่มนี้หลายคนเข้ามาเป็นพ่อค้าและล่ามภาษาต่าง
ประเทศในกรมพระคลังสินค้า ทีม่ ชี อื่ เสียงคือ นักกุดา่ อาลี หรืออาลี อะหฺมดั นานา บรรพบุรษุ ต้น
ตระกูลนานา ซึง่ ต่อมาได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นพระพิเชษฐ์สรรพานิชในสมัยรัชกาลที่ ๔
มุสลิมเชื้อสายอินเดียที่นับถือชีอะห์ส่วนใหญ่เป็นพวกนิกายอิสไมลี (Ismailis) เรียกว่า
มุสลิมดาวูดโี บห์รา (Dawoodi Bohra) ซึง่ เป็นกลุม่ ย่อยของอิสไมลี นิกายอิสไมลีเป็นนิกายย่อย
ของชีอะห์อกี ทีหนึง่ ดาวูดโี บห์ราเป็นนิกายชีอะห์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ในอินเดียและได้รบั ความนับถือใน
หมูพ่ อ่ ค้า มุสลิมดาวูดโี บห์ราได้เข้ามาในสยามราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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ตัง้ ถิน่ ฐานอยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เขตคลองสาน ตรงข้ามกับท่าน�ำ้ ราชวงศ์ และเชิงสะพานข้าง
โรงสี ถนนเฟือ่ งนคร โดยสร้างห้างร้านเป็นตึกสีขาวเรียกว่า “ตึกขาว” ทัง้ ยังสร้างมัสยิดประกอบ
ศาสนกิจเรียกว่า “สุเหร่าตึกขาว” หรือ “มัสยิดเซฟี” เป็นกลุ่มที่มีบทบาทด้านการค้า นิยมโพก
ศีรษะด้วยผ้าสีทองจึงมักเรียกกันว่า “แขกสะระบันทอง”
มุสลิมอีกกลุม่ หนึง่ คือพวกปาทาน (Pathan) หรือเรียกอีกชือ่ ว่าพวก ปาชตุน (Pashtuns)
ปุชตุน (Pushtun) ปาคช์ตุน (Pakhtun) หรือ อัฟฆาน (Afghan) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตะวัน
ออกของอิหร่าน ปัจจุบันเป็นประชาชาติของประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน พวกปาทาน
เดิมนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ (Zoroaster) หรือลัทธิบูชาไฟและพุทธศาสนาซึ่งแผ่ขยาย
อยู่ในแถบที่ราบสูงอิหร่านไปจนถึงแคว้นบัคเตรีย (Bactria) เมื่อศาสนาอิสลามแผ่ขยายเข้ามา
สู่เอเชียกลาง คนเหล่านี้ก็หันไปนับถือศาสนาอิสลาม พวกปาทานน่าจะเข้ามาในสยามสมัยที่
เริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือ เมื่ออังกฤษยึดครองอินเดีย
แล้ว ได้ขยายอิทธิพลไปสู่ตอนเหนือแถบฮินดูสถานและอัฟกานิสถาน จึงเป็นไปได้ที่จะมีพวก
ปาทานเป็นคนในบังคับ (subjects) คอยท�ำหน้าที่ลูกจ้างหรือแรงงานให้กับบริษัทต่าง ๆ ของ
อังกฤษทีเ่ ข้ามาค้าขายหรือประกอบกิจการในสยาม เช่น บริษทั บอมเบย์เบอร์มา (The Bombay
Burmah Trading Corporation) ซึ่งได้รับสัมปทานท�ำไม้ในภาคเหนือ พวกปาทานได้ชื่อว่า
แข็งแรงอดทน เป็นนักรบเก่งกล้าและดุดนั มีทงั้ กลุม่ ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนีแ่ ละชีอะห์
แต่ส่วนใหญ่นับถือนิกายสุหนี่
นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายอินเดีย
ปากีสถาน อัฟกานิสถานและบังคลาเทศจ�ำนวนหนึ่งได้เริ่มขยายการค้าไปสู่ภูมิภาคเช่นเดียว
กับชาวจีน และได้ประกอบอาชีพ เช่น ค้าไม้ รวมทั้งประกอบอาชีพพ่อค้าเร่ออกขายสินค้าตาม
หัวเมืองต่าง ๆ สินค้าส�ำคัญคือผ้า ขณะเดียวกันก็รบั ซือ้ สินค้าจากหัวเมืองเข้ามาขายในกรุงเทพฯ
และส่งออก เช่น โค และไม้สัก ชาวอินเดียจากแถบเบงกอล (ประเทศบังคลาเทศในปัจจุบัน)
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่ โดยอพยพมาจากประเทศพม่าเมื่อพ.ศ. ๒๓๙๓ และได้เริ่ม
ตัง้ ชุมชนมุสลิมแถบช้างคลาน มีการสร้างมัสยิดศูนย์กลางชุมชน คือมัสยิดอัลยาเมีย๊ ฮ์หรือมัสยิด
ช้างคลาน ต่อมามุสลิมกลุ่มนี้ได้ขยายไปตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดเชียงราย ล�ำปาง ตาก และ
พิษณุโลก เป็นต้น
มุสลิมเชื้อสายอินเดีย-ปากีสถานอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปประกอบการค้าอยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการค้าโคที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะที่ต�ำบลปากช่อง อุดรธานี
และขอนแก่น นอกจากนี้ ยังขยายลงไปยังภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่น ๆ
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ภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฯลฯ และในภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สระบุรี เป็นต้น
มุสลิมอีกพวกหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นีค้ อื “โรฮิงยา” (Rohingya) ซึง่ เป็นมุสลิมเชือ้ สายอินเดียที่
มีถนิ่ ฐานอยูใ่ นในแคว้นยะไข่หรืออะระกัน ทางตะวันตกประเทศพม่า ชาวโรฮิงยามีลกั ษณะทาง
กายภาพคล้ายคลึงกับชาวเอเชียใต้โดยเฉพาะชาวเบงกอล บางส่วนสืบเชือ้ สายมาจากชาวอาหรับ
เปอร์เซีย และปาทาน ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานแถบอะระกันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๗ และเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึน้ ในสมัยจักรวรรดิโมกุลและสมัยอาณานิคมเมือ่ อังกฤษน�ำมุสลิมกลุม่ นีเ้ ข้ามาสูพ่ ม่า
ในฐานะคนในบังคับ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นได้ส่งกองก�ำลังรุกเข้าสู่พม่า อังกฤษได้
น�ำมุสลิมจากเบงกอลเข้าไปเป็นกองก�ำลังต่อต้านญีป่ นุ่ ท�ำให้เกิดการสังหารชาวโรฮิงยาจนลุกลาม
กลายเป็นประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนา แม้ว่าสงครามโลกจะยุติลงและญี่ปุ่นถอนทหารออก
ไปแล้ว แต่ปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและศาสนายังคงอยู่ ชาวโรฮิงยาจึงกลายเป็นชน
กลุม่ น้อยทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียม และถูกผลักดันให้ตอ้ งอพยพลีภ้ ยั ออกนอกประเทศ
ชาวโรฮิงยาส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายและตั้งรกรากตามจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทย เช่น จังหวัดตาก กาญจนบุรี ระนอง ในพ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธที่
จะให้สัญชาติพม่าแก่ชาวโรฮิงยาและด�ำเนินการผลักดันออกนอกประเทศ ท�ำให้คนกลุ่มนี้ต้อง
อพยพไปสู่ประเทศข้างเคียงรวมทั้งประเทศไทย โดยตั้งถิ่นฐานตามรอยต่อชายแดนหรือเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานตามเมืองชายแดนทางภาคตะวันตก
๕. มุสลิมไทยเชื้อสายชวาและจากหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย
มุสลิมกลุม่ นีป้ ระกอบด้วยมุสลิมทีม่ าจากดินแดนต่าง ๆ ในหมูเ่ กาะของประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจุบนั ซึง่ ในอดีตแยกออกเป็นรัฐอิสระ เช่น อะเจ มากัสซาร์ บันเต็น มะตะรัม ฯลฯ มุสลิมเหล่า
นีม้ ปี ฏิสมั พันธ์กบั คนไทยมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา โดยชาวสยามเรียกตามภูมลิ ำ� เนาแตกต่างกันไป เช่น
แขกอะเจ แขกมักกะสัน แขกแม่นังกะเบา (คือมุสลิมจากเกาะมินังกะเบา) แขกยะวา (แขกชวา)
บันทึกของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยากล่าวถึงมุสลิมกลุม่ นีว้ า่ อพยพเข้ามาเพราะเกิดความ
ขัดแย้งกันเองภายในกลุ่มที่สูญเสียอ�ำนาจ จึงพากันอพยพเข้ามาสู่สยาม นอกจากนี้ ยังเกิดจาก
การขยายอิทธิพลของฮอลันดาในหมู่เกาะเพื่อควบคุมการค้าและการผลิตเครื่องเทศอันน�ำไปสู่
สงครามและการต่อสู้ระหว่างชนพื้นเมืองกับกองเรือฮอลันดา ชนพื้นเมืองจึงอพยพหนีภัยเข้า
มายังสยาม โดยส่วนใหญ่มุสลิมกลุ่มดังกล่าวตั้งชุมชนอยู่นอกก�ำแพงเมืองด้านทิศใต้ใกล้กับ
ชุมชนของชาวมลายูดงั ปรากฏหลักฐานในแผนทีข่ องลาลูแบร์ ภายหลังได้ผสมกลมกลืนกับมุสลิม
เชื้อสายมลายูและกลายเป็นมุสลิมท้องถิ่นเพราะขาดความสัมพันธ์กับเมืองแม่
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แผนที่ของลาลูแบร์ แสดงที่ตั้งชุมชนต่างชาติ รวมทั้งพวกมุสลิมเชื้อสายมลายู และมาร์กัสซาร์

มุสลิมกลุม่ นีไ้ ด้อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในสยามอีกครัง้ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ราวรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมุสลิมเชือ้ สายชวาหรือแขกยะวาซึง่ เป็นคนในบังคับ
ของฮอลันดาหรือชาติตะวันตกอืน่ ๆ เข้ามาพร้อมการเปิดประเทศรับการติดต่อกับชาติตะวันตก
เช่น กรณีของนายอับดุลระห์มาน มุสลิมในบังคับฮอลันดาซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพในสยาม
เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙ ต่อมาสามารถซื้อที่ดินเป็นของตัวเอง การที่ชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๙๙ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในพระนครและชานพระนคร
ได้ตามความใน “ประกาศเรื่องให้ฝรั่งซื้อที่ดิน จ.ศ. ๑๒๑๘” มุสลิมในบังคับต่างชาติจึงได้สิทธิ
ตามประกาศดังกล่าวด้วย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หลังจากเสด็จประพาสสิงคโปร์และ
ชวาเมื่อพ.ศ. ๒๔๑๓ ครั้งนั้นได้เสด็จประพาสสวนพฤกษศาสตร์ ทรงพอพระราชหฤทัยจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วา่ จ้างชาวฮอลันดาและชาวชวามาท�ำสวนถวาย มุสลิมเชือ้ สายชวาจึง
เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอีกครัง้ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พวกมุสลิมทีม่ าจากหมูเ่ กาะมากัสซาร์หรือทีค่ นไทยเรียกพวก “มักกะสัน” ไปตัง้
ถิ่นฐานที่คลองแสนแสบ ภายหลังชุมชนนี้ได้กลายเป็นย่านและต�ำบลมักกะสันในปัจจุบัน
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มุสลิมจากหมู่เกาะอินโดนีเซียจ�ำนวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยช่วงพ.ศ.
๒๔๗๑-๒๔๗๔ ซึง่ เป็นช่วงทีท่ างการไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศโดย
ไม่จำ� เป็นต้องมีหนังสือเดินทาง แต่ให้เจ้าพนักงานออกใบส�ำคัญแสดงรูปพรรณของผูเ้ ข้าประเทศ
โดยจะเสียค่าธรรมเนียมไม่สูงนัก ประกอบกับการต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม
ฮอลันดาในอินโดนีเซียก็ทำ� ให้มมี สุ ลิมเชือ้ สายชวาอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเพิม่ ขึน้ มีหลักฐานกล่าว
ไว้เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ มุสลิมกลุ่มนี้กระจายตัวเป็นชุมชนอยู่ใน ๑๘ อ�ำเภอของกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ พระราชวัง ชนะสงคราม บางขุนพรหม สามเสน ดุสิต นางเลิ้ง ประแจจีน ปทุมวัน บ้าน
ทวาย สาทร บางรัก สามแยก ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ สามยอด พาหุรัด
ส�ำราญราษฎร์ สังเกตได้วา่ คนกลุม่ นีต้ งั้ ถิน่ ฐานในเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ใน เนือ่ งจากประกอบอาชีพ
รับราชการ หรือรับจ้างจึงอาศัยอยูใ่ กล้สถานทีร่ าชการ ตลาด และย่านธุรกิจ มุสลิมจากหมูเ่ กาะ
อินโดนีเซียอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทหารและ
พลเรือนชาวอินโดนีเซียเข้ามาเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟ เมือ่ สงครามยุติ คนเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ ไม่ได้
กลับประเทศแต่หลบหนีและกลายเป็นผู้อพยพซึ่งภายหลังตั้งถิ่นฐานผสมกลมกลืนไปกับมุสลิม
และคนไทยกลุม่ อืน่ ๆ ส่วนใหญ่จะผสมผสานกับพวกเชือ้ สายมลายูในแถบจังหวัดภาคใต้ของไทย
มุสลิมเชื้อสายชวาได้สร้างมัสยิดศูนย์กลางชุมชนขึ้น บางแห่งยังคงลักษณะเอกลักษณ์
สถาปัตยกรรมพื้นที่ในดินแดนของตน เช่น มัสยิดยะวา ถนนสาทร เขตบางรัก นอกจากนี้ ยังมี
มัสยิดแห่งอื่น ๆ อีก เช่น มัสยิดบาหยัน ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
มัสยิดบ้านอู่ ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก มัสยิดอินโดนีเซีย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
มัสยิดดารุ้ลอาบิดีน ตรอกจันทน์
๖. มุสลิมไทยเชื้อสายจีนมุสลิม
ศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้าไปในจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีการตั้งชุมชนของมุสลิมใน
จีนมาตัง้ แต่กอ่ นพ.ศ. ๑๘๘๘ มุสลิมจากอาหรับ เอเชียกลาง และเปอร์เซีย เข้าไปตัง้ ถิน่ ฐานและ
แต่งงานกับสตรีพื้นเมือง ท�ำให้เกิดการขยายชุมชนมุสลิมในจีน จีนมุสลิมมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
พวกหุย (Hui) ซึง่ เป็นค�ำทีช่ าวจีนใช้เรียกมุสลิม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ กลุม่ แรกเรียกว่ามุสลิม
ใหญ่ (The Numerous Groups) ประกอบด้วยชาติพันธุ์หุย (Hui) อุยเคอร์ (Uyghers) และ
คะซัค (Kazakh) กลุม่ ทีส่ อง ได้แก่ ดองเซียง (Dongxiang) หรือมุสลิมมองโกล คัยร์กซิ (Kyrgyzes)
หรือมุสลิมเชือ้ สายตุรกีในแถบแคว้นเตอร์กซิ สถาน ตอนใต้ของเทือกเขาเทียนชานและแถบอัลไต
ในรัสเซีย กลุม่ ทีส่ าม ได้แก่ เบาอัน (Baoan) ทาจิก (Tajik) และตาตาร์ (Tatars) กลุม่ นีต้ งั้ ถิน่ ฐาน
อยู่แถบแคว้นซินเกียงตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เขตพรมแดนของคาซัคสถาน (Kazakhstan)
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มุสลิมชาวจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่คือพวกหุย ซึ่งตั้งชุมชนกระจายอยู่ตั้งแต่แคว้น
ยูนนานในจีนลงมาจนถึงรอยต่อของพม่าและไทยตอนเหนือ ส่วนมากนับถือนิกายสุหนี่ พวกหุย
เป็นพ่อค้าที่ช�ำนาญการเดินเรือและการค้าทางบก โดยเข้ามาตั้งชุมชนค้าขายอยู่ตามเขตภูเขา
และเส้นทางค้าแถบแม่น�้ำโขง พวกหุยที่เดินทางมายังดินแดนสยามในระยะแรกคือกลุ่มพ่อค้า
จีนมุสลิมชาวยูนนาน โดยใช้ม้าต่างหรือล่อต่างเป็นพาหนะล�ำเลียงสินค้าจากจีนลงมาขายและ
รับสินค้าท้องถิ่นกลับไปขาย มีหลักฐานของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
อืน่ ๆ ในภาคเหนือของไทยในสมัยนัน้ กล่าวถึงกองคาราวานของพวกพ่อค้าหุยทีเ่ ดินทางค้าขาย
ไปมาระหว่างเทือกเขาต่าง ๆ ในแคว้นยูนนานกับจังหวัดในภาคเหนือของไทย
ชาวจีนมุสลิมกลุม่ ต่อมาทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยคือ กลุม่ ทีอ่ พยพจากยูนนานในช่วง
ศตวรรษที่ ๑ เนื่องจากได้รับแรงกดดันทางการเมืองภายใต้ปกครองโดยราชวงศ์ชิงซึ่งด�ำเนิน
นโยบายบีบคั้นและกดขี่ชาวจีน (ที่ไม่ใช่แมนจู) ต่อมาในพ.ศ. ๒๓๙๙ มุสลิมชาวยูนนานรวมตัว
กันต่อต้านและแยกตัวเป็นอิสระจากจีน จักรพรรดิจีนส่งก�ำลังลงมาปราบปราม ท�ำให้มุสลิม
ชาวยูนนานจ�ำนวนมากหลบหนีเข้าไปยังพม่าและตอนเหนือของไทย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
กระแสคลืน่ ของผูอ้ พยพชาวจีนยูนนานยังคงหลัง่ ไหลมาโดยไม่ขาดสายเป็นระลอก ๆ จนถึงพ.ศ.
๒๔๓๐ ชาวจีนมุสลิมภายใต้การน�ำของ “เจิงชงหลิ่ง” ได้เดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์
เจ้าหลวงองค์ที่ ๘ เจิงชงหลิ่งมีบทบาทในการสร้างชุมชนมุสลิมยูนนานและเป็นแกนน�ำใน
การสร้าง “มัสยิดบ้านฮ่อ” ทัง้ ยังประกอบกิจการงานอันเป็นประโยชน์ตอ่ ท้องถิน่ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงแต่งตั้งให้มีต�ำแหน่ง “ขุนชวงเลียงฦๅเกียรติ” มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นผู้น�ำของชาวมุสลิมในภาคเหนือ
ชาวจีนมุสลิมอีกกลุม่ หนึง่ คือ กลุม่ ทหารกูช้ าติจนี ทีอ่ พยพเข้ามาหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์
จีนประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) หรือพวกจีนคณะชาติเมื่อพ.ศ.
๒๔๙๒ ส่งผลให้ทหารกองพล ๙๓ ของจีนคณะชาติตอ้ งอพยพถอยร่นลงมาอยูต่ ามแนวชายแดน
ไทย-พม่า และต่อมาส่วนหนึ่งได้เดินทางไปยังประเทศไต้หวัน อีกส่วนหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ทาง
ภาคเหนือของไทย กลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมเชียงใหม่ คือ กลุ่ม
ของ นะปะซาง (พ่อเลี้ยงเลานะ) ซึ่งตั้งแคมป์อยู่บริเวณทุ่งเวสาลี ฝั่งตะวันออกของถนนโชตนา
เมื่อมุสลิมเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ทั้งชาวมุสลิมที่มีเชื้อสายปากีสถานและชาวยูนนาน นะปะซางจึง
ได้ร่วมกับมุสลิมเชื้อสายจีนก่อสร้างมัสยิดขึ้นเรียกว่า “มัสยิดช้างเผือก” ถนนหน้าวัดเกต ซอย
๑ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
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คนพืน้ เมืองทางภาคเหนือเรียกชาวมุสลิมเชือ้ สายยูนนานว่า “จีนฮ่อ” ชาวจีนมุสลิมกลุม่
นี้มีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างไปจากชาวจีนโพ้นทะเลกลุ่มอื่น ๆ ที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “ฮ่อ” นี้ ไม่ได้เป็นค�ำที่ชาวมุสลิมยูนนานใช้เรียก
ตัวเองแต่อย่างใด
มุสลิมชาวจีนหรือพวกหุยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเขตเมืองทางภาคเหนือของไทย ใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนมุสลิมจีนอยู่ในอ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
มัสยิดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมจีนมีทั้งสิ้น ๗ แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลเอี๊ยห์ซาน ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านยาง ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง มัสยิดอัลอีมาน ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอฝาง มัสยิดอัลอักซอ ตั้งอยู่
บนดอยอ่างขาง ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง มัสยิดอัสซะฮาดะฮ์ ตั้งอยู่บ้านหัวฝาย ต�ำบลโปร่งน�้ำ
ร้อน อ�ำเภอฝาง มัสยิดอัลเราะฮ์มะ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลท่าตอน อ�ำเภอแม่อาย มัสยิดเฮดายาตูลอิสลาม
(บ้านฮ่อ) ตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำปิง มัสยิดอัตตักวา ตั้งอยู่ย่าน
วัดเกต ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำปิง
อิสลามิกชนใต้เบื้องพระยุคลบาทครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มุสลิมที่เข้ามาสู่สังคมไทยต่างด�ำรงบทบาทหน้าที่ในด้านต่าง ๆ หลายคนมีความรู้
ความช�ำนาญได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบเนื่องมามิได้ขาด
สายสกุลของมุสลิมหลายกลุม่ ยังเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กบั ราชสกุลและราชินกิ ลุ รับใช้พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์ด้วยความจงรักภักดีในหน่วยงานราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
มุสลิมในราชส�ำนักฝ่ายใน: สายสัมพันธ์กับราชสกุลและราชินิกุล
ในราชส� ำ นั ก ฝ่ า ยในตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาถึ ง สมั ย ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ มี ส ตรี จ ากสาย
ตระกูลมุสลิมหลายท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าไปรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะ
บาทบริจาริกา เช่น คุณชี บุตรีของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ได้รับแต่งตั้งเป็น
พระสนมในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราชนารีผู้ทรงมีบทบาทส�ำคัญในประวัติศาสตร์
พระองค์หนึ่งคือ เจ้าจอมมารดาเรียมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นธิดา
ในพระยานนทบุรี (จัน) กับพระชนนีเพ็ง พระชนนีเพ็งเป็นธิดาของพระยาราชวังสัน (หวัง) ซึ่ง
เป็นขุนนางมุสลิมสายตระกูลสุลต่านสุลยั มาน อดีตสุลต่านผูป้ กครองเมืองสงขลาครัง้ แผ่นดินกรุง
ศรีอยุธยา เจ้าจอมมารดาเรียมเป็นพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัย นับเป็นราชนารีที่มีเชื้อสายมุสลิมผู้ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในราชส�ำนักฝ่ายใน
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ภาพลายลดน�้ำต�ำหนักทอง “ขันทีแขก” วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ ศิลปะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระภรรยาเจ้าที่ทรงสืบเชื้อสายจากตระกูลสุลต่านสุลัยมานอีกพระองค์หนึ่ง คือ สมเด็จ
พระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ
พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ประสูตแิ ต่เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์เป็นธิดาของท่านปล้อง น้องสาวร่วม
บิดามารดาเดียวกันกับพระชนนีเพ็ง พระชนนีของสมเด็จพระศรีสลุ าลัย พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
จึงทรงสืบสายพระโลหิตจากตระกูลสุลต่านสุลัยมานทั้งทางพระราชบิดาคือรัชกาลที่ ๓ และ
พระราชมารดาคือเจ้าจอมมารดาทรัพย์ สมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี เป็นพระบรมราชชนนี
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงไม่เป็นการกล่าวอ้างเกินความจริงว่า สมเด็จพระ
ปิยมหาราช ของปวงชนชาวไทยทรงมีสายพระโลหิตฝ่ายมุสลิมจากสมเด็จพระบรมราชชนนีดว้ ย
มุสลิมในราชส�ำนักฝ่ายหน้า: สนองพระเดชพระคุณทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
พระมหากษัตริย์ไทยมีพระมหากรุณาธิคุณรับมุสลิมผู้มีความช�ำนาญการเฉพาะด้าน
ไว้รับใช้ในกิจการหลายด้านทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน หน่วยงานด้านการทหารที่มีมุสลิมอยู่
ในสังกัดมากที่สุดคือ กรมอาสาจาม ขึ้นกับฝ่ายกลาโหม ทั้งนี้ อาสาจามเป็นหนึ่งในกรมอาสา
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ต่างชาติหรือที่เรียกว่าอาสา ๖ เหล่าประกอบด้วย มอญ จีน แขก ญี่ปุ่น ฝรั่งแม่นปืน และ
จาม
ขุนนางต�ำแหน่งต่าง ๆ ในกรมอาสาจามมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และอาจกล่าวได้ว่าเป็น
หน่วยงานผู้ช�ำนาญการมุสลิมใหญ่ที่สุดในระบบราชการสยาม โดยมีราชทินนามเจ้ากรมคือ
“ราชวังสัน” ซึ่งในเอกสารประวัติศาสตร์เขียนไว้แตกต่างกันคือ ราชวังสรร ราชบังสัน ราชวัง
สันเสนี หรือราชวังสันเสนา ส่วนในค�ำให้การชาวกรุงเก่ายังเขียนชื่อขุนนางเจ้ากรมจามซ้ายขวาต่างกันไปบ้าง เช่น ษรเสนี เป็น สุรเสนี ลักษมาณา เป็น ลักษณมานา ศรีมหาราชา เป็น
สีหราชา และสุรินทรเสนี เป็น เทวาสรไกร กรมอาสาจามเป็นหน่วยงานใหญ่ฝ่ายทหารซึ่งเป็น
ก�ำลังพลส�ำคัญของกองทัพ ขุนนางและข้าราชการในกรมนี้นอกจากจะประกอบด้วยมุสลิมเชื้อ
สายจามแล้วยังรวมถึงมุสลิมเชื้อสายมลายูด้วย

ภาพเขียนกองทหารอาสาจาม ในสมุดภาพกระบวนพยุหยาตราจากจิตรกรรมฝาผนังวัดยม
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หน่วยงานฝ่ายพลเรือนทีม่ มี สุ ลิมฝ่ายช�ำนาญการในสังกัดมากทีส่ ดุ คือ กรมท่าขวา ซึง่ เป็น
หน่วยงานด้านการค้าและการติดต่อกับชาวต่างชาติในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทางด้านการค้า การเดินเรือพาณิชย์ และการต่างประเทศ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่อย่าง
กว้าง ๆ ในประกาศรัชกาลที่ ๔ คือ “ให้มีหน้าที่ดูแลการค้าข้างฝ่ายแขกอินเดีย แขกอาหรับ
แขกชวามลายู และพราหมณ์ที่มีบ้านเมืองตั้งอยู่ในฝั่งขวาของคุ้งทะเลไทย”
อย่างไรก็ดี กรมท่าขวายังมีหน้าทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่ คือการควบคุมประชาคมต่างชาติซงึ่
ประกอบด้วย มุสลิม ฮินดู อาร์เมเนีย และพวกเข้ารีต ดังนั้น แม้ขุนนางกรมท่าขวาส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกมุสลิม แต่ยังมีขุนนางและผู้ช�ำนาญการชาวต่างชาติกลุ่มอื่น ๆ ที่รับราชการในหน่วย
งานนี้ เช่น ชาวโปรตุเกส ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู และชาวอาร์เมเนีย ขุนนางชาวต่าง
ชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มาจากฝั่งตะวันตกของสยามหรือเกี่ยวข้องกับชาวตะวันตก เช่น
กลุ่มพวกเข้ารีตที่นับถือศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ กรมท่าขวายังติดต่อค้าขายอยู่กับมุสลิมที่มา
จากรัฐอิสลามโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รัฐโบราณในคาบสมุทรมลายู จาม และ
รัฐในหมูเ่ กาะของอินโดนีเซีย โดยมีขนุ นางมุสลิมทีป่ รากฏราชทินนามว่า “จุฬาราชมนตรี” ด�ำรง
ต�ำแหน่งเจ้ากรม
“จุฬาราชมนตรี” ในเอกสารเก่ามักเขียนว่า “จุลาราชมนตรี” หรือ “ออกพระจุลา”
สันนิษฐานว่า “จุลา” คงมาจากค�ำว่า “จุระ” (shura) ในภาษาอาหรับและอิหร่าน แปลว่า
“คณะมนตรีทปี่ รึกษา” สอดคล้องกับราชทินนามของฝ่ายไทย จุฬาราชมนตรีมหี น้าทีก่ ำ� กับดูแล
กิจการในกรมท่าขวา ได้แก่ การค้าและการทูตกับอินเดีย อาหรับ อิหร่าน ตลอดจนประเทศ
มุสลิมอื่น ๆ ซึ่งต่อมาได้รวมชาวตะวันตกที่ค้าขายอยู่บริเวณด้านตะวันตกคืออังกฤษเข้าไว้ด้วย
จุฬาราชมนตรีมีบทบาทและหน้าที่ในราชส�ำนักสยาม ท�ำหน้าที่ดูแลการค้า การติดต่อ
กับต่างชาติ และการควบคุมประชาคมต่างชาติจากภูมิภาคฝั่งตะวันตกจุฬาราชมนตรีจึงท�ำ
หน้าที่ในฐานะเจ้าท่าหรือชาห์บันดาร์ (shahbandar) ให้กับราชส�ำนักสยาม จุฬาราชมนตรียัง
มีฐานะเป็นผู้น�ำชุมชนมุสลิม มุลละ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าตุลาการตัดสินคดีความของมุสลิมและ
คนในบังคับ อันเป็นไปตามระบบตุลาการของสยามที่เจ้าหมู่มูลนายมีหน้าที่เป็นพนักงานใน
คณะตุลาการ จุฬาราชมนตรีจึงเกี่ยวข้องกับงานด้านการศาล แม้จะมีการยกเลิกหน่วยงานของ
กรมท่าทั้งหมดไปในรัชกาลที่ ๕ แล้ว แต่จุฬาราชมนตรียังคงมีต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอยู่ในศาล
ต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม
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จิตรกรรมฝาผนังศิลปะอยุธยาตอนปลายที่วัดชัยทิศ กรุงเทพฯ แสดงภาพกองทหารอาสาต่างชาติ

ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์อยุธยา
พระมหากษัตริย์ไทยมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชนต่างชาติต่างศาสนา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เผยแผ่ศาสนาได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมายและความสงบสุขของบ้านเมือง ทั้ง
ยังพระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์ให้สร้างศาสนสถานและชุมชน จากหลักฐานของชาว
ตะวันตกระบุว่ามุสลิมได้สร้างศาสนาสถานของตนอยู่ในเมืองหลวงของสยามมาตั้งแต่ในสมัย
อยุธยาตอนต้น
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เมือ่ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ครองราชย์พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๗๑) ก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้กับเฉกอะหฺมัดสร้างบ้านเรือน ชุมชน และศาสนสถานในเขต
ก�ำแพงเมือง เฉกอะหมัดได้ตั้งประชาคมพร้อมกับสร้างกุฎีเจ้าเซ็นขึ้นเป็นแห่งแรก ชุมชนมุสลิม
มั่นคงสืบมากระทั่งเสียกรุงครั้งที่ ๒ เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐
ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๙) ทรงเปิด
สัมพันธไมตรีกับกษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรมุสลิมและทรงสนับสนุนให้มุสลิมมีบทบาทใน
ราชส�ำนัก ในต�ำแหน่งพ่อค้าหลวงและขุนนางฝ่ายปกครอง ทรงแต่งตัง้ ให้เฉกอะหฺมดั ด�ำรงต�ำแหน่ง
จุฬาราชมนตรี และต่อมาพระราชทานต�ำแหน่งให้เป็นถึงออกญาบวรราชนายก ว่าที่สมุหนายก
นับเป็นมุสลิมที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดตั้งแต่เคยมีปรากฏมา ทรงให้การอุปถัมภ์
ศาสนาอิสลามจนประชาคมมุสลิมเติบโตและขยายใหญ่ขึ้นมาก
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ทรงอุปถัมภ์
ผู้คนต่างชาติต่างศาสนา มีมุสลิมจากดินแดนต่าง ๆ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นจ�ำนวน
มาก เช่น มุสลิมเชือ้ สายเปอร์เซียและอินเดียซึง่ มีบทบาทหลายด้านทัง้ การค้าและการเมือง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส�ำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งยังทรง
ส่งเสริมศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์จนเจริญรุ่งเรือง มีการสร้างสุเหร่าและโบสถ์หลายแห่ง
ในกรุงศรีอยุธยารวมทั้งที่เมืองลพบุรีราชธานีแห่งที่สองในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงอุปถัมภ์บรรดามุสลิมที่มาจากหัวเมืองต่าง ๆ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นฮอลันดาก�ำลังขยาย
อิทธิพลทางการค้าและใช้อ�ำนาจทางเรือที่เหนือกว่าโจมตียึดครองดินแดนในแถบหมู่เกาะของ
อินโดนีเซีย ผู้ปกครองรัฐและมุสลิมได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพลี้ภัยออกจากบ้านเมืองเข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีทั้งชาวมลายู ชวา มักกะสัน มุสลิมที่อพยพเข้ามามีจ�ำนวนไม่น้อย
ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่งตัง้ ให้มตี ำ� แหน่งหน้าทีใ่ นราชส�ำนัก จนกล่าวได้วา่ ไม่มยี คุ สมัยใด
ที่มุสลิมจะมีบทบาทมากเท่ารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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ภาพลายรดน�้ำรูปองครักษ์ฝรั่งและแขก จากตู้พระธรรมสมัยอยุธยา
สันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังทรงส่งเสริมวัฒนธรรมจากโลกอิสลาม ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้กวีแปลต�ำนานบรรพกษัตริย์ของเปอร์เซียเป็นภาษาไทย เพื่อให้ทรงทราบถึง
พระจริยวัตรของกษัตริย์มุสลิมผู้ทรงธรรม เพื่อทรงใช้เป็นแบบอย่างในการปกครองบ้านเมือง
เนือ่ งจากแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีชาวต่างชาติเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารหลาก
หลายเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพสกนิกรและข้าราชบริพารทีเ่ ป็นชาวมุสลิม
จากภาคพืน้ ทวีปและโพ้นทะเล ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมขึ้นอีกครั้งและทรงให้ชื่อว่า นิทานอิหร่านราชธรรม
ทรงให้เก็บไว้ข้างพระที่ส�ำหรับทรงใช้ตรวจสอบและพิจารณาหลักปกครอง พระมหากษัตริย์
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ไทยได้ทรงน�ำเอาหลักคุณธรรมของมุสลิมมาปรับใช้อันแสดงถึงนัยความเป็น “สากล” ใน
การแสวงหามาตรฐานทางการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทย
วัฒนธรรมมุสลิมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
กว้างขวางทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และโภชนาการ เช่น การสร้างปราสาทราชวังและ
อาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งพระราชอุทยานที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
สถาปัตยกรรมมุสลิมเปอร์เซียและอินเดียเป็นพิเศษ โดยมีการว่าจ้างสถาปนิกและช่างมุสลิมเข้า
มาช่วยสร้างอาคารต่าง ๆ สมเด็จพระนารายณ์ ยังโปรดแต่งฉลองพระองค์แบบชนชัน้ สูงเปอร์เซีย
ทรงมีพนักงานวิเสทชาวอินเดียและเปอร์เซียปรุงพระกระยาหารถวาย วัฒนธรรมมุสลิมเป็นทีต่ อ้ ง
รสนิยมของชนชัน้ สูงสยาม นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมในวัฒนธรรม
ไทยอย่างการแต่งกายของขุนนางในราชส�ำนัก การบริโภคสินค้าต่าง ๆ จากโลกอิสลาม เช่น
แพรพรรณ น�้ำกุหลาบ เครื่องประดับ อาหารการกิน ที่ช่วยปรุงแต่งวิถีชีวิตของชาวอยุธยา
สะท้อนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานและการรับวัฒนธรรมมุสลิมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
ในสังคมไทยโดยปราศจากความรังเกียจเดียดฉันท์
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์อยุธยากับมุสลิมในสยามด�ำเนินสืบ
เนื่องต่อมากระทั่งปลายแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา เมื่อข้าศึกเข้าล้อมพระนคร กองก�ำลังของมุสลิม
ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวสยาม หลายคนพลีชีพในสมรภูมิเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไว้
นับเป็นความภาคภูมิใจที่ยังคงเล่าขานสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

ขบวนขุนนางในกรมท่า แสดงภาพมุสลิมในกรมท่าขวาเดินตามช้างของเจ้าพระยาโกษาธิบดี
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สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ทรงมีคุณูปการแก่มุสลิมไทย
เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่ขา้ ศึก มุสลิมจ�ำนวนหนึง่ คงถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย บ้างอพยพ
ลีภ้ ยั กระจัดกระจายไปตามภูมภิ าคต่าง ๆ มีมสุ ลิมกลุม่ หนึง่ เข้าร่วมกับพระยาตากกอบกูบ้ า้ นเมือง
จนเมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรศี รีมหาสมุทรเป็นราชธานีแห่งใหม่
มุสลิมที่กระจัดกระจายอยู่ ได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในกรุงธนบุรี พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีต่อมุสลิมได้รับการบันทึกในประวัติมัสยิดต้นสนว่า ครั้งหนึ่ง
ทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พบแผ่นกระดานไม้ขนาดใหญ่ลอยน�้ำมาจึงได้น�ำขึ้น
น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงเห็นว่าน่าจะเป็นสิง่ ของเนือ่ งในคติศาสนาอิสลาม
จึงพระราชทานให้กบั สัปปุรษุ ของมัสยิดต้นสน แผ่นไม้
ดังกล่าวคือช่องมิหรอบส�ำหรับก�ำหนดทิศของนคร
เมกกะซึ่งน่าจะประดิษฐานในมัสยิดแห่งใดแห่งหนึ่ง
ในกรุงศรีอยุธยา แต่เกิดเพลิงไหม้และลอยน�้ำมา
ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบูรณะจัดตั้งอยู่ในมัสยิด
ต้นสนกระทั่งปัจจุบัน

ช่องมิหรอบสมัยอยุธยาที่พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระราชทานให้แ่ก่มัสยิดต้นสน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยังทรงแต่งตั้ง
ให้ทา่ นมะหฺมดุ บุตรของขุนลักษมณา (บุญยัง) เชือ้ สาย
สุลต่านสุลัยมานด�ำรงต�ำแหน่งสมุหนายก นับเป็น
เจ้าพระยาจักรีท่านแรกในแผ่นดินกรุงธนบุรี คน
ทัว่ ไปเรียกขานว่า “เจ้าพระจักรีแขก” เจ้าพระยาจักรี
(มะหฺมุด) เป็นแม่ทัพส�ำคัญที่ช่วยสู้รบในการกอบกู้
บ้านเมืองร่วมกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในศึกหลาย
ครั้ง เช่น ศึกปราบชุมนุมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๓๑๒ และ ศึกเขมร พ.ศ. ๒๓๑๔ เจ้าพระยา
จักรี (มะหฺมุด) ถึงอนิจกรรมเมื่อพ.ศ. ๒๓๑๗ ในวัน
ฝั ง ศพที่ สุ ส านของมั ส ยิ ด ต้ น สน สมเด็ จ พระเจ้ า
กรุงธนบุรี เสด็จทรงเป็นประธานร่วมในพิธฝี งั ศพ และ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินเพิ่มเติมให้แก่มัสยิด
ต้นสนเพื่อขยายขอบเขตของสุสาน
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นอกจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแล้ว
ยังทรงใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาค�ำสอนของศาสนาอื่น ๆ ดังที่พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าว
ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามคือ โต๊ะฤทธิ์ โต๊ะทอง และโต๊ะ
นก น�ำหนังสือแขกอันเกีย่ วกับการท�ำสมาธิจติ เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ทัง้ ยังทรงปรึกษาหารือกับ
นักการศาสนาเหล่านัน้ เกีย่ วกับการท�ำสมาธิ มุสลิมผูท้ รงความรูเ้ หล่านีน้ า่ จะเป็นผูม้ คี วามรูด้ า้ น
ศาสนาอิสลามนิกายซูฟี (Sufism) ซึง่ เป็นแนวคิดของอิสลามทีเ่ น้นในเรือ่ งการท�ำสมาธิ และเป็น
นิกายที่มีแบบแผนบางประการที่คล้ายกับพระพุทธศาสนา
พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์อัครศาสนูปถัมภก
เมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติข้ึนเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในพ.ศ. ๒๓๒๕ ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยจะ “อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขันฑสีมา รักษาประชาชน
แลมนตรี” ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง และสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นภาพฉาย
ของกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุนี้ ในระยะแรกของการสร้างบ้านแปงเมือง การวางแบบแผนต่าง ๆ
ในด้านการปกครองมุสลิมจึงยังคงใช้แนวทางที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา คือให้มุสลิมปกครอง
กันเองโดยมีหวั หน้าชุมชนท�ำหน้าทีผ่ ปู้ กครองดูแลความสงบเรียบร้อย ทัง้ นี้ ราชส�ำนักจะแต่งตัง้
ให้หัวหน้าชุมชนมีต�ำแหน่งหน้าที่ในระบบราชการ
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยังมิได้มีการแต่งตั้งต�ำแหน่ง “จุฬาราชมนตรี”
การปกครองมุสลิมในยุคนัน้ จึงอยูใ่ นความดูแลของเจ้าพระยาจักรี (หมุด) และสายตระกูลสุลต่าน
สุลัยมาน ซึ่งส่วนมากรับราชการในกรมอาสาจาม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ได้ทรงจัดการปกครองตามแบบแผนเดิมในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือทรงตั้ง
หลวงศรีเนาวรัตน์ (แก้ว) จากสายตระกูลเฉกอะหฺมัดขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรี
เจ้ากรมท่าขวา ท�ำหน้าที่ปกครองดูแลมุสลิมในสยาม พร้อมกับพระราชทานที่ดินให้สร้าง
“กุฎเี จ้าเซ็น” ตรงบริเวณฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณปากคลองมอญอันเป็นเขตใกล้
นิวาสสถานเดิมของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อมุสลิมนิกาย
ชีอะห์ เนือ่ งจากหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว มุสลิมนิกายชีอะห์ยงั ไม่มศี าสนสถานส�ำหรับ
ประกอบพิธกี รรม ต้องอาศัยประกอบศาสนกิจร่วมกับมุสลิมนิกายสุหนีท่ มี่ สั ยิดต้นสน อันแสดง
ถึงความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมุสลิมต่างนิกายที่อยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรมภายใต้พระบรม
โพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์
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ภาพถ่ายกุฎีเจ้าเซ็นหลังเดิม สร้างบนที่ดินพระราชทานจากรัชกาลที่ ๑ (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้งยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้ยกทัพไปตีเขมรเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๔ แต่เมื่อเกิด
ความวุน่ วายทางการเมืองในกรุงธนบุรจี งึ เสด็จกลับมาระงับเหตุ ในครัง้ นัน้ ได้กวาดต้อนราษฎร
ในเมืองเขมรเข้ามายังพระนคร ในจ�ำนวนนั้นมีมุสลิมเชื้อสายจามและเขมรด้วย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มุสลิมกลุ่มนี้ตั้งครัวเรือนที่ป่าไผ่ชายทุ่งพญาไท เรียกตามภาษาเขมรว่า “พุม
เปรย” แปลว่า “บ้านป่า” แต่ชาวคนไทยนิยมเรียกว่า “บ้านแขกครัว” หรือ “บ้านครัว”
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองมหานาคเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ใช้
ส�ำหรับลอยเรือเล่นสักวาเช่นครั้งกรุงเก่า รวมทั้งเป็นการขยายเขตพระนครออกไป ในการนี้
ทรงให้มสุ ลิมแขกครัวร่วมขุดคลองส่วนทีผ่ า่ นชุมชนด้วย แขกบ้านครัวกลุม่ ทีร่ บั ราชการส่วนใหญ่
สังกัดในกรมอาสาจาม สนองพระเดชพระคุณแผ่นดินสืบเนื่องมา นอกจากนี้ ชุมชนบ้านครัวยัง
มีความช�ำนาญในการทอผ้าไหมซึง่ เป็นหัตถกรรมทีท่ ำ� กันมาหลายชัว่ คน เมือ่ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใน
พระนครจึงได้สืบทอดกรรมวิธีทอผ้าไหมมาจนถึงปัจจุบัน
หลังเสียกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรปัตตานีตั้งตัวเป็นอิสระเช่นเดียวกับชุมนุมต่าง ๆ และ
ด�ำรงสถานะอาณาจักรอิสระตลอดสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาในพ.ศ. ๒๓๒๘ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
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พระยากลาโหมราชเสนา และพระยาราชบังสัน ยกกองทัพลงไปตีอาณาจักรปัตตานี เมื่อยึด
เมืองได้แล้ว สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงตั้ง ตนกูลับมิเด็น เชื้อสายของเจ้าเมือง
ปัตตานีเก่าเป็นรายาหรือเจ้าเมืองปัตตานีคนใหม่ กองทัพสยามได้นำ� มุสลิมพืน้ เมืองจ�ำนวนหนึง่
เข้ามายังพระนคร โดยทรงให้ตั้งถิ่นฐานกระจายกันในเขตชานพระนครและหัวเมืองรอบนอก
ได้แก่ นนทบุรี ฉะเชิงเทรา พระประแดง มีนบุรี หนองจอก และพระนครศรีอยุธยา ชาวมลายู
ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกับมุสลิมเชื้อสายจามและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขุดคลองมหานาคและ
คลองแสนแสบ เมื่อขุดคลองแล้วได้ตั้งชุมชนที่สองฝั่งคลองกลายเป็นราษฎรของสยามสืบเนื่อง
ต่อมาจนปัจจุบัน   
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ราชบัณฑิตรวบรวมและแต่งวรรณกรรมเรือ่ ง นิทานอิหร่านราชธรรม ซึง่ เป็นวรรณคดีเปอร์เซีย
ที่รู้จักกันอยู่ในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทรงให้ตั้งไว้ข้างพระที่ด้วยเป็นหนังสือที่กล่าว
ถึงต�ำนานของบรรพกษัตริย์และแบบอย่างราชกิจจานุกิจอันจะทรงใช้ศึกษาเทียบเคียงในด้าน
หลักปกครอง ทรงน�ำเอาหลักธรรมของกษัตริยม์ สุ ลิมมาใช้เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง
เนื่องจากในยุคแห่งการสร้างบ้านแปงเมืองหลังการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา ได้มีการน�ำ
หลักคุณธรรมของมุสลิมมาศึกษาควบคู่กับหลักธรรมของพุทธศาสนาเพื่อทรงใช้เป็นหลักธรรม
และบรรทัดฐานของผูป้ กครองในการสร้างประโยชน์สขุ ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ทัง้ ยังสะท้อน
ถึงพระราชปณิธานขององค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ในการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาธิราช ทีท่ รงกอบกูบ้ า้ นเมืองขับไล่อริราชศัตรู
สถาปนาบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง อาณาประชาราษฎร์จึงได้อยู่อย่างสงบสุข มุสลิมที่พลัด
ถิ่นฐานมีที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย สร้างชุมชน ศาสนสถานประกอบศาสนกิจได้อย่างเสรีภายใต้
พระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความมั่นคงให้กับมุสลิมสยามสืบมา
พระอัครศิลปินผู้ทรงรอบรู้เรื่องราวของมุสลิม
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่ง
ความสงบสุข ปราศจากศึกสงครามใหญ่ พระมหากษัตริย์ทรงมีเวลาทะนุบำ� รุงบ้านเมืองและ
ฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมให้กลับมารุง่ เรืองอีกครั้ง ทรงได้รบั ยกย่องในฐานะอัครศิลปิน ทรงพระราช
นิพนธ์วรรณคดีและบทกวีไว้เป็นจ�ำนวนมาก พระราชนิพนธ์หลายเรื่องสะท้อนสภาพบ้านเมือง
และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ มุสลิมในสยามประเทศ ภาพสะท้อนการตัง้ ถิน่ ฐานของมุสลิม
ในพระนครครั้งรัชกาลที่ ๒ ปรากฏอยู่ในบทละครเรื่องอิเหนา ตอน ชมนครของวงศ์เทวัญทั้ง ๔
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ดังความตอนหนึ่งว่า
		
ท่ามกลางทางท้องสถลมาศ
บ้านช่องสองข้างมรรคา			
เหล่าพวกกรมท่าเจ้าภาษี			
เรือนริมรัถยาฝากระดาน			
สุเหร่าเรียงเคียงคั่นปั้นหยา		
ศาลเทพารักษ์หลักเมือง			

ล�ำดับดาดอิฐแผ่นแน่นหนา
ล้วนเคหาหน้าถังนั่งร้าน
มั่งมีสมบัติพัสถาน
ตึกกว้านบ้านขุนนางนองเนือง
ก่อผนังหลังคามุงกระเบื้อง
นับถือลือเลื่องทั้งกรุงไกร

“สุเหร่าเรียงเคียงคั่นปั้นหยา” ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์อิเหนาคือภาพสะท้อน
พระนครครั้งรัชกาลที่ ๒ สุเหร่าที่ทรงกล่าวหมายถึง “กุฎีเจ้าเซ็น” ที่สร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระปั้นหย่า” สัญลักษณ์ที่ใช้ในการพิธีเจ้าเซ็นของมุสลิมนิกาย
ชีอะห์หรือแขกเจ้าเซ็นในสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มุสลิมชีอะห์น�ำขบวนแห่ในพิธีเจ้าเซ็นไปเต้นถวายให้ทอดพระเนตรที่หน้า
พระที่ นั่ ง สุ ท ไธสวรรย์ พระบรมมหาราชวั ง และยั ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ไ ปเต้ น ถวายสมเด็ จ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทอดพระเนตรทีห่ น้าพระทีน่ งั่ พุทไธสวรรย์ วังหน้าด้วย พิธเี จ้าเซ็น
ได้รับการกล่าวถึงกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ตอน เห่บทเจ้าเซ็น
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดังนี้
โคลง			
ดลเดือนมหะหร�่ำเจ้า
			
มะหง่นประปรานทวี		
			
ห่อนเห็นมิ่งมารศรี		
			
เรียมลูบอกไล้ไล้			

เซ็นปี ใหม่แม่
เทวษไห้
เสมอชีพ มานา
คู่ค้อนทรวงเซ็น ฯ

กาพย์			
ดลเดือนมะหะหร�่ำ	
		
เจ้าเซ็นสิบวันวาร		
		
มะหะหร�่ำเรียมคอยเคร่า
			
ลูบอกโอ้อาลัย		

ขึ้นสองค�่ำแขกตั้งการ
ประหารอกฟกฟูมนัยน์
ไม่เห็นเจ้าเศร้าเสียใจ
ลาลดล�้ำก�ำสรวลเซ็น ฯ
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นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยตั้งกรุงเทพมหานคร พิธีเจ้าเซ็นเป็นพิธีกรรม
ที่จัดขึ้นในศาสนสถานของเจ้าเซ็นเป็นการเฉพาะ ต่างจากในสมัยอยุธยาที่พิธีนี้จะจัดขึ้นกลาง
เมืองบนถนนแขกมัวร์หรือถนนแขกใหญ่เจ้าเซ็น เป็นพิธีซึ่งชาวสยามรู้จักอย่างดี พิธีประกอบ
ด้วยกระบวนแห่แหนสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าสวยงาม เนื่องจากมุสลิมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
มีฐานะดี อีกทั้งหลายคนยังด�ำรงต�ำแหน่งขุนนางที่มีบทบาทส�ำคัญและมีอิทธิพลในราชส�ำนัก
จนพระมหากษัตริย์สยามทรงรับพิธีนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขบวนแห่ในพิธีเจ้าเซ็นจึงเป็น
ภาพลักษณ์หนึ่งซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงประทับอยู่ในความ
ทรงจ�ำของชาวสยามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
มีพระราชประสงค์ให้จัดกระบวนแห่ในพิธีนี้ถวายทอดพระเนตร นอกจากจะเป็นการรื้อฟื้น
ธรรมเนียมเดิมครั้งกรุงเก่าแล้ว ยังแสดงให้เห็นบทบาทและความส�ำคัญของมุสลิมกลุ่มนี้ที่มีมา
แต่ครั้งอดีต นอกจากนี้ มุสลิมกลุ่มอื่น ๆ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ามาค้าขาย ตั้งรกราก
มั่นคงประกอบสัมมาชีพอย่างกว้างขวาง ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา
ตอนหนึ่งว่า “จีนจามอะแจแซ่ซ้อง คับคั่งทั้งสิบสองภาษา”
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงแทรกความรู้วัฒนธรรมมุสลิมไว้ในบท
พระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานซึ่งทรงกล่าวถึงอาหารของ “แขก” ไว้เป็นจ�ำนวน
มาก ทั้งเครื่องคาว ได้แก่ แกงไก่มัสมั่น ข้าวหุงปรุงอย่างเทศหรือข้าวบุเหร่าหรือบริยานี ข้าวหุง
น�้ำมันกับเครื่องเทศของพวกเจ้าเซ็น และหรุ่มหรือล่าเตียง ผลไม้ ได้แก่ ลูกเกด เครื่องหวาน
ได้แก่ ซ่าหริ่ม (มาจากฟาลุเดะห์ของเปอร์เซีย) มัศกอด และลุดตี่หน้าไก่แกง อาหารมุสลิม
คงเผยแพร่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังในหมายรับสั่ง
รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจุฬาราชมนตรีหงุ ข้าวอย่างเทศในงานฉลองวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระสนมเอก
เป็นสตรีเชื้อสายมุสลิมคือเจ้าจอมมารดาเรียม อาหารแขกจึงแพร่หลายกลายเป็นส�ำรับหลวงที่
ชนชั้นน�ำสยามคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับราชส�ำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
ชาวไทยคงได้ลมิ้ ลองอาหารของมุสลิมจากท้องถิน่ ต่าง ๆ ทีน่ ำ� วัฒนธรรมการกินอยูเ่ ข้ามา
สู่สังคมไทยทั้งรสชาติที่เผ็ดร้อนของเครื่องเทศ จนถึงเนื้อสัตว์ เช่น แพะและแกะซึ่งมีหลักฐาน
กล่าวถึงว่ามุสลิมได้นำ� เข้ามาเลีย้ งเพือ่ เป็นอาหารตัง้ แต่ในสมัยอยุธยา อาหารมุสลิมคงแพร่หลาย
อยูใ่ นหมูร่ าษฎรสามัญและน่าจะเข้าสูร่ าชส�ำนักผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชนชัน้
สูง นอกจากนี้ เจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์กท็ รงอยูใ่ น “วัฒนธรรมราษฎร์” มาก่อน การรับรู้
วัฒนธรรมด้านโภชนาหารก็อาจผ่านมาทางวิถีชีวิตของสามัญชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บ้านเมืองสงบสุข มุสลิมจึงมีโอกาส
ตั้งถิ่นฐานและประกอบศาสนกิจภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ชุมชนขยับขยายและได้ก่อร่าง
สร้างตัว ประกอบกับการค้าเริ่มเฟื่องฟูภายใต้การก�ำกับดูแลของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์ ท�ำให้พ่อค้ามุสลิมเข้ามาค้าขายในสยาม อันเป็นรากฐานการขยายตัวของ
ประชาคมมุสลิมในรัชกาลต่อมา
พระมหาเจษฎาธิราชเจ้าผู้ทรงเปิดการติดต่อกับโลกมุสลิม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ที่มีสายพระโลหิตมุสลิมทางพระบรมราชชนนี คือสมเด็จพระศรีสุลาลัยหรือเจ้าจอมมารดา
เรียม ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งทรงเป็นราชนารีจากสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน ด้วยเหตุนี้ จึงมี
พระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดามุสลิมในสยามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและทรงอุปถัมภ์
ขุนนางมุสลิมในราชส�ำนักเป็นอย่างดี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคที่พ่อค้าวาณิชและชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในราชอาณาจักร ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพ่อค้าใหญ่ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งส�ำเภาออกไปค้าขายยังเมืองจีน นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินการค้ากับโลกมุสลิมทั้งในอินเดียและเอเชียตะวันตกโดยผ่านทางพ่อค้า
มุสลิมอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ และมลายู พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต่อก�ำปั่นรบและ
ก�ำปัน่ ลาดตระเวนรักษาพระนครและค้าขาย ก�ำปัน่ ในทีน่ ี้ หมายถึง เรือใช้คา้ ขายทางฝัง่ ตะวันตก
ของสยามโดยเฉพาะกับอินเดีย บางครัง้ ก็เรียกว่าเรือสลุปและพลอยเรียกบรรดาพ่อค้านักเดินเรือ
มุสลิมว่า “แขกสลุป” หรือ “แขกก�ำปั่น”
ความสัมพันธ์ดา้ นการค้าระหว่างสยามกับอินเดียท�ำให้มพี อ่ ค้ามุสลิมหลายเชือ้ ชาติเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานประกอบการค้าในสยาม หลายคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในราชการ เช่น “นักโกด่าอาลี” พ่อค้าเชื้อสายมลายูได้รับแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งหลวงโกชา
อิศหาก ล่ามหลวงในกรมท่าขวา “นักโกด่าสระวาสี” ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหลวงสนิท
ภูบาล และ “นักโกด่ามูฮัมหมัดฟอเรส” ได้รบั แต่งตั้งเป็นหลวงประเทศไมตรี พ่อค้าสองคนหลัง
นี้เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์กลุ่มอิสไมลีจากเมืองสุรัตของอินเดีย พระบรมราโชบายส่งเสริมการค้า
ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ดึงดูดให้พอ่ ค้ามุสลิมเข้ามาตัง้ ห้างร้านค้าขายอันเป็น
รากฐานของการขยายชุมชนมุสลิมเชื้อสายอินเดีย
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ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เกิดความวุ่นวายขึ้นในหัวเมืองปัตตานี สยามได้ยกทัพลงไปจัดการ
ปัญหาความไม่สงบ หลังจัดการกับความวุ่นวายแล้วได้เกณฑ์ราษฎรในหัวเมืองมลายูเข้ามายัง
พระนครอีกระลอกหนึ่ง แล้วทรงให้โยกย้ายไปตั้งชุมชนร่วมกับมุสลิมเดิมที่เคยเข้ามาแต่ครั้ง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้ ยังให้มุสลิมส่วนหนึ่งไป
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สนามควาย อันเป็นที่ตั้งของถนนหลานหลวงในปัจจุบัน
เอกสารของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
กล่าวถึงมุสลิมในยุคนีว้ า่ ปกครองโดย “โต๊ะครู” และ “โต๊ะอิหม่าม” ซึง่ ได้รบั ความเคารพนับถือ
จากชนพื้นเมืองเชื้อสายมลายูอย่างสูงในฐานะที่เป็นผู้ประกอบพิธี ค�ำว่า “โต๊ะ” มาจากค�ำว่า
“ดาโต๊ะ” ในภาษามลายูแปลว่า “ผูม้ อี าวุโส” ค�ำว่า “โต๊ะครู” จึงหมายถึง ผูม้ อี าวุโสทางศาสนา
และเป็นผู้สอนศาสนาในชุมชน ส่วน “โต๊ะอิหม่าม” หมายถึง ผู้น�ำของมัสยิดหรือผู้น�ำชุมชน
ทั้งโต๊ะครูและโต๊ะอิหม่ามท�ำหน้าที่ในการปกครองดูแลชุมชนมุสลิมเนื่องจากเป็นที่นับถือและ
ได้รับความเคารพจากคนในชุมชน ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เผยแผ่ศาสนาได้อย่าง
เสรี ทรงอุปถัมภ์มุสลิมเช่นเดียวกับศาสนิกในศาสนาอื่นอย่างบาทหลวงคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก มิชชันนารีนิกายโปแตสแตนท์ ที่ต่างก็ตั้งถิ่นฐานมั่นคงใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
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จิตรกรรมรูปมุสลิมที่บานประตูวิหารทิศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่ ๓
y สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่

จอมกษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ก้าวล�้ำยุคสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นช่วงสมัยทีส่ ยามเปิดรับการติดต่อกับ
นานาประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบกับชาติตะวันตกได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดน
ต่าง ๆ ในเอเชีย อังกฤษเข้ายึดครองอินเดียเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๑ ขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมลายู
และครอบครองพื้นที่พม่าตอนล่าง ฝรั่งเศสเริ่มขยายอิทธิพลในเวียดนาม สยามต้องเผชิญกับ
อิทธิพลของชาติตะวันตก เป็นแรงกดดันให้ราชส�ำนักต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากลัทธิ
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ล่าอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชวิสยั ทัศน์กว้างไกลและทันสมัย
ทรงด�ำเนินพระบรมราโชบายอย่างสุขุมคัมภีรภาพในการติดต่อกับมหาอ�ำนาจตะวันตก ขณะ
เดียวกันก็ทรงปรับปรุงแบบแผนการปกครอง ธรรมเนียมและจารีตทีล่ า้ หลัง พระบรมราโชบายที่
ผ่อนปรนและเปิดรับการติดต่อกับชาติต่าง ๆ ส่งเสริมให้มุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบกิจการ
ในสยาม หลายคนยังเข้ารับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ
พ.ศ. ๒๓๙๘ สยามตกลงท�ำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศ
สยาม (Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom of Siam) หรือทีเ่ รียกว่าสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ (The Bowring Treaty) สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวส่ง
ผลให้สยามต้องเปิดการค้าเสรีตามเกณฑ์กำ� หนดของมหาอ�ำนาจตะวันตก ต้องอนุญาตให้รฐั บาล
อังกฤษจัดตัง้ สถานกงสุลในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจน
อนุญาตให้ชาวอังกฤษและคนในบังคับสามารถถือครองที่ดินในสยามได้ หลังการท�ำสนธิสัญญา
เบาว์ริง ชาติต่าง ๆ ได้ถือโอกาสเข้ามาตกลงท�ำสนธิสัญญาแบบเดียวกัน ผลจากสนธิสัญญา
เบาว์ริงและสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับชาติต่าง ๆ ท�ำให้ชาวตะวันตกและคนในบังคับของ
มหาอ�ำนาจตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่สยาม รวมทั้งมุสลิมที่อาศัยในอาณานิคมของตะวันตก เช่น
อินเดีย ชวา และมลายู
พ่ อค้ามุสลิมอินเดียที่เ ข้ามาตั้งห้างร้ า นในสยามตั้ ง แต่ รัช สมั ย พระบาทสมเด็ จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับโอกาสให้ซื้อที่ดินและตั้งชุมชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มุสลิมเชือ้ สายอินเดียนิกายสุหนีก่ ลุม่ หนึง่ ภายใต้การน�ำของฮัจยี อาลี อหฺะหมัด นานา
ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมจากต�ำบลแรนเดอร์ เมืองสุรัต ได้เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามโดยได้เช่าบ้าน
และที่ดินประกอบการค้าอยู่ที่ตึกแดงริมแม่น�้ำเจ้าพระยา หลังวัดอนงคาราม ซึ่งเป็นที่ดินของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) กิจการหลักคือค้าขายผ้าทอดิ้นเงินดิ้นทอง
และยังได้ช่วยราชการในกรมพระคลังสินค้าแปลภาษาต่างประเทศ นายอาลี นานา ท�ำหน้าที่
ล่ามหลวงให้กับราชส�ำนัก ต่อมาคือต้นตระกูลนานาซึ่งเป็นกลุ่มตระกูลมุสลิมที่มีชื่อเสียงกลุ่ม
หนึ่งในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๓๙๙ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ให้ปรับปรุงตึกอิฐแดงใช้เป็นสถาน
สอนศาสนาแก่เด็กมุสลิม จนถึงพ.ศ. ๒๔๐๒ ผู้สืบเชื้อสายมุสลิมจากเมืองปัตตานีและมุสลิม
เชื้อสายอินเดียได้ร่วมกันสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมและ
คับแคบ เรียกว่า กูวติลอิสลาม คนทั่วไปเรียกว่า มัสยิดตึกแดงหรือมัสยิดแม่น้�ำเพราะตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ส่วนมุสลิมนิกายชีอะห์กลุ่มอิสไมลีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่ ๓
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เมื่อถึงรัชกาลนี้ ได้ตั้งห้างค้าขายอยู่ที่ย่านตึกขาว ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สร้าง
ศาสนสถาน คือมัสยิดตึกขาวหรือมัสยิดเซฟี
มุสลิมหลายคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ และ
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์พ่อค้าต่างประเทศ เช่น “นักกุดาชาเลศรอเบิด ลัลลาห์” ซึ่งเป็น
พ่อค้าชาวเมืองปารสีอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ ได้ส่งพลอยไพฑูรย์และม้าเทศมาน้อมเกล้าฯ ถวาย
จึงพระราชทานยศอย่างสยามว่า “หลวงประเทศธรรมพานิช” โดยพระราชทานศักดินา ๕๐๐
หลวงประเทศธรรมพานิชท�ำหน้าที่ส�ำคัญคือส่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับอังกฤษที่เมืองสิงคโปร์ให้
ทางราชส�ำนักสยามได้ทราบ การแต่งตัง้ มุสลิมผูน้ ใี้ ห้ทำ� หน้าทีผ่ สู้ บื ข่าวสารทีเ่ มืองสิงคโปร์สะท้อน
ถึงพระราชวิสัยทัศน์และพระราชวิเทโศบายที่จะได้ทรงทราบความเป็นไปของอังกฤษซึ่งก�ำลัง
ขยายอิทธิพลเข้ามาคุกคามความมั่นคงของสยาม

จิตรกรรมใต้โดมพระที่นั่งอนันตสมาคม แสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และในส่วนใต้เพดานโดมด้านทิศตะวันตกแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ประทับ
เบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุและนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่าง ๆ แสดงนัยแห่งพระราชจรรยาที่ทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาโดยไม่รังเกียจกีดกัน

แม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคร่งครัดใน
พระบวรพุทธศาสนาเนือ่ งจากเคยทรงผนวชก่อนทีจ่ ะเสด็จขึน้ ครองราชย์ แต่กท็ รงมีนำ�้ พระราช
หฤทัยกว้างขวาง ทรงศึกษาความรู้ด้านศาสนาทั้งศาสนาคริสต์และอิสลาม ทรงมีความรอบรู้
ในหลักการของศาสนาอิสลาม ครั้งหนึ่งมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย) ว่า
มุสลิมจ�ำนวนหนึง่ เกิดความเข้าใจผิดโดยเรียกเมืองเมกกะว่า กรุงกบิลพัสดุ์ ทรงชีแ้ จงและขอให้
ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด การที่ทรงรอบรู้ในเรื่องราว
ของอิสลามเป็นเพราะทรงศึกษาในหลักการของศาสนาต่าง ๆ เป็นอย่างดีนั้นเอง
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สมเด็จพระปิยมหาราชของชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีสายพระโลหิตฝ่าย
มุสลิมทางพระบรมราชชนนี กล่าวคือ สมเด็จพระเทพศิรนิ ทราพระบรมราชชนนี ทรงเป็นราชนารี
จากสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงด�ำรง
พระอิสริยยศ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระชนมายุ ๘ พรรษา สมเด็จพระเทพศิรินทรา
บรมราชินีเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๔ พระองค์เจ้าละม่อมซึ่งมีพระราช
ฐานะพระอัยยิกา (ยาย) ทรงท�ำหน้าที่พระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยพระขนิษฐาและพระอนุชา พระองค์เจ้าละม่อมเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาทรัพย์ เป็นพระขนิษฐาของสมเด็จพระบรมราชมาตา
มหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระบิดาของสมเด็จพระเทพศิรินทรา
บรมราชินี พระองค์เจ้าละม่อมจึงมีศักดิ์เป็นพระปิตุจฉา (อา) ของสมเด็จพระเทพศิรินทรา
บรมราชินี และเป็นราชนารีจากสายตระกูลมุสลิมสุลต่านสุลัยมาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคารพพระองค์เจ้าละม่อม และทรง
ยกย่องเสมอพระบรมราชชนนี ทรงออกพระนามว่า “เสด็จยาย” และโปรดให้พระราชโอรส
พระธิดาออกพระนามว่า “ทูลหม่อมย่า” ทรงสถาปนาพระองค์เจ้าละม่อมเป็น พระเจ้าราช
วรวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๑ และทรงเลื่อนเป็นพระเจ้าบรม
มหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๖ ชาววังออกพระนามพระองค์
ว่า “ทูลกระหม่อมแก้ว”
เมือ่ ครัง้ ทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงได้รบั พระอภิบาล
จากพระนมปริก ธิดาของพระยาอิสรานุภาพ (ขุนเณรน้อย) ซึง่ เกิดแต่ภรรยาคนที่ ๑๐ คือ ท่านข�ำ
พระยาอิ ส รานุ ภ าพมี ม ารดาเป็ น สตรี มุ ส ลิ ม จากสายตระกู ล มุ ส ลิ ม วั ด หงส์ แ ละมุ ส ลิ ม สาย
ตระกูลสุลต่านสุลัยมาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระ
เทพศิรนิ ทราบรมราชินี ทรงไว้วางพระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯ ให้พระนมปริกเป็น “พระนมเอก”
ผู้ถวายพระนมและพระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระนมปริกท�ำหน้าทีส่ รงน�ำ้ ประคับประคอง และถวายการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดา
ทีป่ ระสูตเิ กือบทุกพระองค์ มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เป็นอาทิ พระนมปริก
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จึงถือเป็นสตรีเชื้อสายมุสลิมผู้มีหน้าที่ส�ำคัญยิ่งท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำเนินการปฏิรูปประเทศใน
ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีพระมหากรุณาธิคุณต่อมุสลิมที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและ
มุสลิมทีต่ งั้ ถิน่ ฐานมาแต่ครัง้ สถาปนากรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ที่ดินและทรงรับศาสนสถานของมุสลิมหลายแห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่มีพระราชด�ำริ
สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี มีพระราชประสงค์ให้สร้างสถานีรถไฟที่
บริเวณปากคลองบางกอกน้อย โดยส่วนหนึง่ ของสถานทีท่ ใี่ ช้สร้างสถานีรถไฟเป็นทีต่ งั้ ของมัสยิด
ที่มุสลิมเชื้อสายมลายูสร้างไว้แต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
พระราชทานที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเก็บเรือหลวงที่ช�ำรุดให้สร้างมัสยิดแห่งใหม่และพระราชทาน
ที่ดินเพิ่มเติมมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างมัสยิดตามประกาศพระบรมราชูทศิ ไว้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ร.ศ.
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๕๑) เรียกโดยสามัญว่ามัสยิดบางกอกน้อย ต่อมาได้จดทะเบียนในนามมัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชทรัพย์ในการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีหลวงหรือกุฎีเจ้าเซ็นที่สร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑
ซึ่งช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) จึงขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตบูรณะครั้งใหญ่ ในการนี้ได้พระราชทานหินอ่อนส่วนหนึ่งจากการสร้างพระที่นั่ง
อนันตสมาคมมาใช้ปูภายในกุฎี ทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายแบบซุ้มประตูพระที่นั่ง
อภิเษกดุสิตในพระราชวังดุสิตมาสร้างเป็นซุ้มจั่วทางเข้าด้านหน้ากุฎี เมื่ออาคารแล้วเสร็จ
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธานในการฉลองกุฎีและในพิธีเจ้าเซ็นด้วย นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จนเป็นที่กล่าวถึงในหมู่มุสลิมว่าในหลวงทรงเป็น
“เจ้าเซ็น” พระองค์หนึ่ง
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ภาพถ่ายกุฎีหลวงหลังเดิม มุขด้านหน้าจ�ำลองแบบมาจากมุขรอบ พระที่นั่งอภิเษกดุสิตในพระราชวังดุสิต

นอกจากนี้ ยั ง ทรงรั บ มั ส ยิ ด ในภู มิ ภ าคไว้ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ คื อ มั ส ยิ ด ตะเกี่ ย ที่
พระนครศรีอยุธยาซึง่ เป็นศาสนสถานเก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ทีส่ ร้างมาแต่ครัง้ กรุงเก่า ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์มัสยิดและยังพระราชทานนามสืบมา
ว่า “มัสยิดตะเกี่ยโยคินราชมิสจินจาสยาม”
พระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ยังแผ่ลงไปปกเกล้ามุสลิมที่อยู่ในเขต
หัวเมืองมลายู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินประพาสหัวเมืองภาคใต้เพือ่ ทรง
เยี่ยมเยียนราษฎรและทรงสดับเรื่องราวทุกข์สุขของชาวไทยมุสลิมในหัวเมืองปัตตานี พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายูถึง ๒ ครั้ง คือในร.ศ. ๑๐๗ และ
๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๗ และ พ.ศ. ๒๔๓๘) หลังเสด็จพระราชด�ำเนินกลับถึงพระนครแล้วทรงด�ำเนิน
การปรับปรุงแบบแผนการปกครองในหัวเมืองมลายูและผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ ทรงให้หัวเมือง
มลายูไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการต่อกรุงเทพฯ แต่ให้เข้าสู่ระบบภาษีตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ต่อมาทรงให้ออก “กฎข้อบังคับส�ำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ.
๒๔๔๔) ในข้อบัญญัติก�ำหนดให้ข้าราชการที่จะไปประจ�ำท�ำงานในบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดพูด
ภาษามลายูท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ในบทบัญญัติข้อที่ ๓๒ ก�ำหนด
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ให้ใช้กฎหมายอิสลามตามจารีตประเพณีทางศาสนาในการพิจารณาพิพากษาคดีความเรื่อง
ครอบครัวและมรดก โดยให้ “โต๊ะกาลี” ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรูท้ างศาสนาเป็นผูพ้ พิ ากษาตามกฎหมาย
อิสลาม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาชนชาวสยาม
ทุกหมูเ่ หล่า ทรงได้รบั ยกย่องจากราษฎรทุกเชือ้ ชาติศาสนาทีเ่ ข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ในงาน
เฉลิมฉลองการเสด็จพระราชด�ำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ และในพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๔๕๐ มุสลิมสยามได้พร้อมใจกันร่วมรับเสด็จและร่วมเฉลิมฉลองในงาน
พระราชพิธีดังกล่าว แม้เมื่อเสด็จสวรรคตและประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานโคมไฟทีส่ ร้างในการพระราชพิธแี ก่
มัสยิดหลายแห่งทัง้ ในพระนครและในภูมภิ าคเพือ่ เป็นพระราชกุศล นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
แก่อิสลามิกชนในสยามประเทศ
พระราชจริยวัตรแห่งพระบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงด�ำรงหลักทศพิธราชธรรมเป็นดั่งไม้
ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาไปทั่วพระราชอาณาจักร ปกปักรักษาและเกื้อกูลสรรพชีวิตให้ได้อาศัยอยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข โดยมิได้เลือกชัน้ วรรณะ เชือ้ ชาติ ศาสนา ด้วยเหตุนี้ มุสลิมจากดินแดนใกล้ไกลจึง
สามารถลงหลักปักฐานประกอบสัมมาชีพและได้เป็นราษฎรไทยอย่างสมบูรณ์มาหลายชัว่ อายุคน
y สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่

“...บรรดาศาสนาถึงแม้ว่าจะต่างลัทธิกันก็ดี คงมีความมุ่งหมายตรงกันคือ
สอนให้บุคคลประพฤติธรรมจริยานั่นเอง เพราะฉะนั้นในส่วนตัวข้าพเจ้า ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะเป็นอุบาสกมีความเลื่อมใสใจมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ดี แต่ถ้าผู้ใด
นับถือลัทธิอนื่ ๆ ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีได้เหมือนกัน เพราะความมุง่ หมาย
ของเขาก็คล้าย ๆ ข้าพเจ้า คือ ตั้งใจจะเป็นดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ ผิดกันแต่หนทาง
ที่ด�ำเนินไปเพื่อแสวงหาผลอันพึงประสงค์เท่านั้น...”
(ปลุกใจเสือป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั )
ความข้ า งต้ น มาจากเรื่ อ ง ปลุ ก ใจเสื อ ป่ า บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั อันแสดงให้เห็นนํา้ พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ และแสดงถึงพระราชวิสัยทัศน์
และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปกครองประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
ทั้งยังทรงธ�ำรงรักษาคุณค่าวิถีชีวิตและความเชื่ออันหลากหลายที่หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมของ
ชนชาวสยาม โดยวัฒนธรรมอิสลามถือเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมอันหลากหลายนั้น
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นอกจากจะมีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมของชาติแล้ว มุสลิมสยามยังมีส่วนร่วมส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์มา
โดยตลอด
สมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อทีเ่ สีย่ งต่อการเสียดินแดนและ
เอกราช สยามมีความจ�ำเป็นต้องปรับตัวก้าวสู่สมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของบ้านเมือง
และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับอารยประเทศ เพื่อรักษาอธิปไตยของ
ชาติให้พน้ จากภัยคุกคามจากชาติมหาอ�ำนาจ สถานการณ์ดงั กล่าวได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
“อุดมคติรว่ มทางสังคม”๑ ในระดับประเทศ ๓ ประการ ประการแรก คือ การเปลีย่ นแปลงอุดมคติ
ทางสังคมและศาสนา จากทีเ่ คยอ้างอิงจักรวาลทัศน์แบบไตรภูมมิ าสูจ่ กั รวาลทัศน์สมัยใหม่แบบ
วิทยาศาสตร์ ประการที่สอง คือ เกิดอุดมคติเรื่อง “ความศิวิไลซ์” ที่ใช้เป็นมาตรวัดความเจริญ
ของสังคมสยามโดยมีวัฒนธรรมตะวันตกเป็นต้นแบบ ประการที่สาม คือ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อุดมคติทางการเมืองจากระบอบพระเจ้าราชาธิราชมาสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สร้าง
ความเป็นเอกภาพโดยการรวมศูนย์การปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ และปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗
ในอดีต จุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นขุนนางในกรมท่าขวาจะมีหน้าที่ดูแลมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ใน
สยามตามหลักค�ำสอนของศาสนา เมื่อมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามก็ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการร่ ว มพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งในฐานะที่ เ ป็ น พสกนิ ก รของสยาม โดยได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๔ สยามต้องด�ำเนินนโยบายโอนอ่อนผ่อนตามชาติตะวันตก เพือ่ รักษา
เอกราชและอธิปไตยไว้ มีการท�ำสนธิสญ
ั ญากับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
อังกฤษกับสยามที่เรียกว่า “สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์” หรือ “สนธิสัญญาเบาว์ริง”๒ เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๙๘ การเปิดเสรีทางการค้าตามสนธิสัญญาฉบับนี้ท�ำให้นโยบายด้านการต่างประเทศ
เปลีย่ นไปให้ความส�ำคัญแก่ประเทศในทวีปยุโรป ส่งผลให้ขนุ นางมุสลิมในกรมท่าขวาทีด่ แู ลด้าน
การค้ากับประเทศในฝัง่ ตะวันตกและก�ำกับดูแลมุสลิมเชือ้ ชาติตา่ ง ๆ ในสยามถูกลดความส�ำคัญ
ลง สถานะทางสังคมของมุสลิมโดยทั่วไปจึงมิได้ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาอ�ำนาจของขุนนางมุสลิม
แต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดมุสลิมกลุ่มใหม่ที่มีบทบาททางด้านการค้าโดยอิงกับ
อ�ำนาจของประเทศยุโรป คือ มุสลิมเชื้อสายอินเดียที่เข้ามาในฐานะคนในบังคับของยุโรปซึ่งได้
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตและสิทธิในการท�ำการค้าได้อย่างเสรี นอกจากนี้ ยังมีมุสลิมจากชาติ
ต่าง ๆ เช่น ชวาและอินเดีย เดินทางเข้ามาสมทบกับมุสลิมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิม่ มากขึน้
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มุสลิมเหล่านี้ได้ปรับตัวจนกลมกลืนเข้ากับคนไทย โดยพูดภาษาไทยและปรับวัฒนธรรมอิสลาม
ของตนให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองและนโยบายการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่
๕ ท�ำให้สงั คมสยามเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เช่น การยกเลิกระบบไพร่และทาส ท�ำให้ชาวบ้าน
มีโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศได้มากขึ้น การรับศิลปวิทยาการ
สมัยใหม่จากต่างประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้มสุ ลิมในกรุงเทพฯ หลายคนมีบทบาทส�ำคัญ เช่น หลวง
โกชาอิศหากและพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ซึ่งมีบทบาทในการดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การต่างประเทศ
และสังคมได้ด�ำเนินสืบเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ช่วงเวลานี้ ชุมชนมุสลิมเริ่ม
มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งยังมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีนักธุรกิจ ข้าราชการ และนักวิชาการที่เป็นมุสลิม มีการสร้าง
โรงเรียนในชุมชนเพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ ทั้งความรู้ทางด้านศาสนาและ
ความรู้สามัญ คือ “โรงเรียนราชการุญ” ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศมาเป็นครู
ผู้สอน นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของมุสลิมและเปิดโอกาสให้มุสลิมได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ศาสนิกชนของศาสนาอืน่ ๆ มากยิง่ ขึน้ แตกต่างจากอดีตทีก่ ารศึกษาของเยาวชน
จะเกิดขึน้ ในบ้านของโต๊ะครูหรือในมัสยิดซึง่ สอนเฉพาะศาสนาเท่านัน้ นอกจากนี้ ยังมีผเู้ ดินทาง
ไปศึกษาศาสนาอิสลามและเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้
เยาวชนมุสลิมมีความพร้อมส�ำหรับสังคมสมัยใหม่ที่ก�ำลังมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานตะวันตก และ
ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีตมาสู่สังคมแบบรัฐชาติสมัยใหม่และเป็นการสร้างบุคลากรเข้าสู่
ระบบราชการ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมอิสลามของโลกในช่วงเวลานี้ได้ลดบทบาทลงหลังจาก
การล่มสลายของอาณาจักรอิสลามทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ อาณาจักรซอฟาวิยะฮ์ ในพ.ศ. ๒๒๗๙ อาณาจักร
โมกุล ในพ.ศ. ๒๔๐๐ และอาณาจักรออตโตมัน ในพ.ศ. ๒๔๕๖ ตามล�ำดับ ดินแดนของอาณาจักร
ดังกล่าวได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ�ำนาจในยุโรปเกือบทั้งหมดหลังจากอาณาจักร
ออตโตมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑
อย่างไรก็ตาม มุสลิมจากสยามยังคงได้รบั การดูแลจากทางราชการให้เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ และได้รับสิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อทางศาสนาได้อย่าง
เต็มที่ มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมจึงมีความเชื่อมโยงกันในฐานะของ “อุมมะฮ์” หรือ
ประชาชาติมุสลิมมากกว่าการเชื่อมโยงกับอาณาจักรหรือกลุ่มชาติพันธุ์เดิมเช่นในอดีต ในช่วง
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เวลานี้ มุสลิมในสยามจึงได้พัฒนารูปแบบศิลปวัฒนธรรมอิสลามขึ้นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
สยามจนมีเอกลักษณ์
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อมุสลิมในสยาม
นัน้ สืบทอดมาจากพระมหากษัตริยใ์ นอดีตทุกพระองค์ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว เคยประทับอยู่ในยุโรปถึง ๙ ปีจนทรงส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และได้เคย
เสด็จประพาสนานาอารยประเทศหลายครั้ง ตลอดจนได้ทรงศึกษาต�ำราและข่าวสารที่ทันสมัย
ท�ำให้พระองค์มีพระวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นสถานการณ์และแนวโน้มผล
กระทบทีอ่ าจมีตอ่ สยามประเทศ ทรงเล็งเห็นว่าการน�ำความเจริญของชาติตะวันตกมาผสมผสาน
กับการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ในบริบทของความเป็นสยามนั้น คือแนวทาง
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ยังคง
รักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ตามพระราชปณิธานที่จะน�ำสยามสู่ความเป็นอารยะ โดยเริ่ม
จากการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ของชนชัน้ ปกครองและแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล๓ รวมถึงการทีท่ รงริเริม่ ให้มรี ะเบียบข้อบังคับและกฎหมายใหม่ทใี่ ช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการปกครอง เช่น ทรงตราพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด ทรงตั้งเนติบัณฑิตสภาเพื่อผดุง
วิชาชีพกฎหมาย ทรงก�ำหนดศัพท์บญ
ั ญัตภิ าษาไทยทีถ่ อดความจากภาษาต่างประเทศ ทรงตรา
พระราชบัญญัตินามสกุล ฯลฯ
ประชาชนชาวสยามทุ ก เชื้ อ ชาติ แ ละศาสนาล้ ว นส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาและการแก้ปัญหาไว้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และการศึกษา กล่าวคือ
ด้านการเมืองการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงระบบการบริหารประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริหารและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองเพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนับ
ตั้งแต่ที่ได้ท�ำส�ำมะโนประชากรครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพัฒนา
และวางระเบียบการตรวจสอบส�ำมะโนประชากรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มด�ำเนินการท�ำ
ส�ำมะโนประชากรครั้งที่ ๒ ในพ.ศ. ๒๔๖๒ บริเวณมณฑลกรุงเทพฯ เดิม ได้แก่ พระนคร ธนบุรี
สมุทรปราการ และนนทบุรี การท�ำส�ำมะโนครัวครัง้ นีเ้ ป็นรากฐานส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำส�ำมะโน
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ประชากรครั้งที่ ๓ ในพ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่ง
ปรากฏจ�ำนวนประชากรมุสลิมในประเทศ
จ�ำนวน ๔๙๘,๓๑๑ คน ในนามของพลเมือง
ศาสนามุฮัมมัด นับว่าเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การส� ำ รวจทั่ ว ประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ
ครั้งแรก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มุสลิมในสยาม
ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และ
บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุสลิม
ในภาคใต้นั้นมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตารางแสดงพลเมืองแยกตามศาสนา พ.ศ. ๒๔๗๒
ที่มา : Department of Commerce and Statistics, ทรงเอาพระราชหฤทั ย ใส่ ใ นความเป็ น
๑๙--: ๘๙)
อยู่ของมุสลิมที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรม
อิสลาม ทรงให้ความส�ำคัญแก่การคัดเลือก
ผู้ที่จะไปบริหารท้องถิ่นภาคใต้ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีอุดมการณ์และความตั้งใจที่ดี ตลอด
จนมีความเข้าใจวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องมุสลิมในภาคใต้ โดยทรงประกาศใช้ “หลักรัฐประศาสน
โยบาย” เป็นหลักปฏิบตั ิ ๖ ข้อส�ำหรับข้าราชการทีไ่ ปปฏิบตั ริ าชการในมณฑลปัตตานีไว้เป็นการ
เฉพาะ โดยพระราชหัตถเลขาที่ ๓/๗๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ มีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
ข้อหนึ่ง ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติการอย่างใดที่เป็นทางให้พลเมืองรู้สึกเห็นไปว่าเป็น
การเบียดเบียน กดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่า
ให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลามหรือยิ่งท�ำให้เห็นเป็นการอุดหนุนศาสดามุฮัมมัดได้ยิ่งดี
ข้อสอง การกะเกณฑ์อย่างใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรืออย่างใด ๆ ก็ดี เมื่อพิจารณา
โดยส่วนรวมเทียบกันต้องอย่าให้ยิ่งกว่าที่พลเมืองในแว่นแคว้นของต่างประเทศซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ติดต่อกันนั้นต้องเกณฑ์ ต้องเสียอยู่เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกันแต่เฉพาะอย่าง ต้องอย่า
ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน จนถึงเป็นเหตุเสียหายในการปกครองได้
ข้อสาม การกดขี่บีบคั้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาลเนื่องแต่การหมิ่นดูแคลนพลเมืองชาติ
แขก๔ โดยฐานทีเ่ ป็นคนต่างชาติกด็ ี เนือ่ งแต่การหน่วงเหนีย่ วชักช้าในกิจการตามหน้าทีเ่ ป็นเหตุ
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ให้ราษฎรเสียความสะดวกในการหาเลีย้ งชีพก็ดี พึงต้องแก้ไขระมัดระวังมิให้มขี นึ้ เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว
ต้องให้ผู้ท�ำผิดรองรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไม่ใช่สักแต่ว่าจัดการกลบเกลื่อนให้เงียบไป
เสียเพื่อจะไว้หน้าสงวนศักดิ์ของข้าราชการ
ข้อสี่ กิจการใดทั้งหมดอันเจ้าพนักงานต้องบังคับแก่ราษฎร ต้องระวังอย่าให้ราษฎรต้อง
ขัดข้องเสียเวลา เสียการในทางหาเลีย้ งชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจ�ำเป็นโดยระเบียบ
การก็ดี เจ้าหน้าที่พึงสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าที่สุดจะท�ำได้
ข้อห้า ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจ�ำต�ำแหน่งในมณฑลปัตตานี พึงเลือกเฟ้นแต่
คนมีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต สงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไม่ใช่สักแต่ว่าส่งไปบรรจุให้ต�ำแหน่งหรือส่งไป
เป็นทางลงโทษเพราะเลว เมื่อจะส่งไปต้องสั่งสอนชี้แจงให้รู้ลักษณะทางการอันพึงประพฤติ
ระมัดระวังโดยหลักที่ได้กล่าวในข้อหนึ่ง ข้อสาม และข้อสี่ ข้างบนนั้นแล้ว ผู้ใหญ่ในท้องที่พึง
สอดส่องฝึกฝนอบรมกันต่อๆ ไปในคุณธรรมเหล่านัน้ ๆ ไม่ใช่แต่คอยให้พลาดพลัง้ ลงไปก่อนแล้ว
จึงว่ากล่าวลงโทษ
ข้อหก เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดการวางระเบียบการอย่างใดขึ้นใหม่ หรือบังคับการ
อย่างใดในมณฑลปัตตานี อันจะเป็นทางพากพานถึงสุขทุกข์ราษฎรก็ควรพิจารณาเหตุผลแก้ไข
หรือยับยั้ง ถ้าไม่เห็นด้วยว่ามีมูลขัดข้องก็ควรหารือกับกระทรวงมหาดไทย แม้ยังไม่ตกลงกันได้
ระหว่างกระทรวง ก็พึงน�ำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย

กระบวนแห่ของพระยาเมืองและราษฎรที่จัดอย่างวิจิตรงดงามผ่านหน้าพระที่นั่งเพื่อแสดงความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคใต้ (ภัทระ คาน, ๒๕๕๓: ๔๙)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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หลักรัฐประศาสนโยบาย ทั้ง ๖ ข้อนี้ มีนัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นลักษณะพิเศษทาง
สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่มณฑลปัตตานี (ซึ่งปัจจุบันหมายรวมถึง จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส บางส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) ซึ่งไม่ควรใช้นโยบายการปกครองแบบ
สูตรส�ำเร็จเหมือนทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นื่ ของประเทศ เหตุการณ์สำ� คัญทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่พสกนิกรมุสลิมคือการทีพ่ ระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินมณฑลปักษ์ใต้เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทอดพระเนตรสถานที่ราชการ
สภาพภูมิประเทศ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่เมื่อพ.ศ.๒๔๕๘ การเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนั้นได้
สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ชาวมุสลิมภาคใต้ที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเมือง ข้าราชการ
พสกนิกร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พลับพลาจตุรมุข อ�ำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(ภัทระ คาน, ๒๕๕๓ : ๕๐) ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ตัวอย่างเด่นชัดทีแ่ สดงให้เห็นพระราชปรีชาญาณอันลึกซึง้ ประการหนึง่ คือ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ลูกเสือมณฑลปัตตานีอันประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดรามัน (ยะลา)
จังหวัดสายบุรี (ปัตตานี) และจังหวัดระแงะ (นราธิวาส) แต่งกายโดยให้ใช้หมวกกลมสีด�ำตาม
แบบธรรมเนียมนิยมมุสลิมมลายูปตั ตานี เพราะด้วยลักษณะของเครือ่ งแบบลูกเสือและชาวมุสลิม
ไม่นิยมการแต่งกายด้วยหมวกปีก เพราะไปคล้ายกับนักบวชของศาสนาหนึ่ง เหตุการณ์นี้มีแจ้ง
อยูใ่ นประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลกู เสือมณฑลปัตตานีใช้หมวกกลมแบบมลายู
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๙ เล่ม ๓๓ หน้า ๒๓ ใจความว่า
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“...โดยมากลูกเสือมณฑลปัตตานีเป็นบุตรหลานชาวมลายูซงึ่ นับถือศาสนา
อิสลาม ที่จะให้ใช้หมวกสักหลาดสีด�ำใบพับอย่างกองลูกเสือเสนารักษาดินแดน
นั้น ทรงมีพระราชด�ำริเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสมแก่ลัทธินิยม เหตุว่าชาวมลายูมี
ประเพณีนยิ มสวมหมวกกลม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้กองลูกเสือมณฑลปัตตานีใช้หมวกสักหลาดด�ำหรือก�ำมะหยี่สีด�ำ
ชนิดกลมแบบหมวกมลายูเป็นพิเศษมณฑลหนึ่ง มีขอบหมวกสูงไม่เกิน ๑๐ ซ.ม.
ติดสายรัดคางหนังด�ำและติดเครื่องหมายตราหน้าเสือที่กึ่งกลางของหน้าหมวก
เป็นส�ำคัญ...”
ส�ำหรับเสือป่าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้หมวกกลมแบบมลายู เมือ่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามประกาศแก้ไขพระราชก�ำหนดเครื่องแบบเสือป่า ในครั้งนั้น ตนกู อับดุล
เราะห์มาน (ต่อมาคือรัฐบุรุษแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย) ขณะยัง
เยาว์วยั ได้มาเรียนหนังสือทีก่ รุงเทพฯ กับพีช่ ายของท่านทีโ่ รงเรียนเทพศิรนิ ทร์ และได้สมัครเข้า
เป็นลูกเสือด้วย ท่านมีความทรงจ�ำที่ดีมากในชีวิตการเป็นลูกเสือสยาม

ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ลูกเสือมณฑลปัตตานี ใช้หมวกกลมแบบมลายู

ส่วนบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ มีมสุ ลิมจากชาติตา่ ง ๆ เดินทาง
เข้ามาสมทบกับชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ มาก
ขึ้น โดยมีพ่อค้าเชื้อสายอาหรับ มลายู เปอร์เซีย
และอินเดีย ช่วยในการประสานเครือข่ายของ
มุสลิมชนชาติต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน
รูปแบบความสัมพันธ์ของมุสลิมได้เปลี่ยนแปลง
ไป กล่าวคือ จากเดิมที่มีความแตกต่างทางด้าน
กลุ่มชาติพันธุ์และส�ำนักคิดภายใต้การควบคุม
ของทางราชการผ่านทางพระยาจุฬาราชมนตรี
กรมท่ า ขวา เปลี่ ย นมาเป็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ น
ลักษณะเครือข่ายของมุสลิมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม
สยามโดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระมหา
กษั ต ริ ย ์ ผู ้ ท รงเป็ น เอกอั ค รศาสนู ป ถั ม ภกที่ ใ ห้
โอกาสทางด้านการนับถือศาสนา การตั้งชุมชน
และการประกอบอาชีพ
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มุสลิมในสยามมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในโอกาสส�ำคัญหลายครั้ง เช่น ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๓ นั้น ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้น�ำ
มุสลิมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทเพือ่ แสดงความจงรักภักดี และได้พระราชทานโคมไฟซึง่ เป็น
ของที่ระลึกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่อิหม่ามเพื่อน�ำไป
ใช้กับมัสยิดต่าง ๆ บริเวณขอบล่างของโคมไฟมี
ข้อความจารึกว่า “พระราชทานในงานพระบรม
ศพ ร.ศ. ๑๒๙”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้พสกนิกรมุสลิมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชั ย มงคลในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้พระราชทาน
“ผ้าซะยูดะ๊ ห์” หรือพรมปูละหมาด และ “เสือ้ ยศ
เป็นหัวหน้าคณะ” ซึง่ เป็นชุดครุยคลุมยาวประดับ
ตราสัญลักษณ์ทมี่ อี กั ษรพระปรมาภิไธย วปร ด้าน
ล่างเป็นตัวเขียนอักษรอาหรับอ่านว่า “มุรออิด โคมไฟพระราชทานจากรัชกาลที่ ๖ ในงาน
ดีน” แปลว่า “ศาสนูปถัมภก” แก่โต๊ะอิหม่ามจาก
พระราชพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๕
พ.ศ.๒๔๕๓
มัสยิดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม ๖๙
ท่าน ซึง่ ล้วนแต่เป็นมุสลิมจากหลายเชือ้ ชาติทเี่ ข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในบทบาทต่าง ๆ โดยมี “หะยีอับดันล๊ะฮ์ จาก โรงเรียนราชการุญ
บางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็น “กอลีหัวหน้าคณะใหญ่”
นายพันเอกพระอนุรักษ์โยธา ตัวแทนของพสกนิกรมุสลิมได้ขอพระราชทานถวายให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง “ประธานศาสนูปถัมภ์ มุรออิ้ลดีล
ของศาสนาพระนบีมฮุ มั หมัด” พระองค์ได้มพี ระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ผมู้ าเข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทความตอนหนึ่งว่า
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“...มารู ้ สึ ก ว่ า ชนอิ ส ลามได้ ม าเห็ น ความจริ ง โดย
แน่แท้แห่งพระบรมราโชบายของพระเจ้าแผ่นดินสยาม
ตั้งแต่อดีตรัชกาลมาว่า ได้มีพระราชหฤทัยที่จะทะนุบ�ำรุง
ชน ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด และศาสนาใด ที่ได้เข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารแล้ว ย่อมทรงสงเคราะห์เสมอหน้ากัน
หมด ตัวเราผู้เป็นรัชทายาทก็ได้ตั้งใจเช่นเดียวกัน เสมอได้
มีน�้ำใจไมตรีต่อชนอิสลามไม่ผิดกับชนในศาสนาอื่นบรรดา
ทีม่ าอยูอ่ าศัยอยูใ่ นแผ่นดินสยาม เรามัน่ ใจอยูว่ า่ ชนอิสลาม
ได้รู้สึกแล้วว่าได้รับความสุขและความร่มเย็น คงมีน้�ำใจ
กตัญญู รู้พระคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีมาแล้ว และเมื่อ
มาขอให้เราเป็นผู้อุปถัมภ์อิสลามศาสนิก เราก็มีความยินดี
เต็มใจรับภารกิจอันนี้ไว้ อิสลามศาสนิกจงเชื่อว่าเราตั้งใจ
กระท�ำกรณียกิจในหน้าที่ผู้อุปภัมภ์เต็มความสามารถของ
เราให้ท่านทั้งหลายได้ร่มเย็นเป็นสุข เช่นที่ท่านได้เคยรับ แบบร่างตราสัญลักษณ์ที่มีพระ
มาแล้ว และเราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจ�ำเป็น ชนอิสลามคงจะ ปรมาภิไธยบนเสื้อยศหัวหน้า
ได้มาเข้าพวกเราช่วยป้องกันชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่ง คณะที่พระราชทานให้แก่
เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาของท่านทั้งหลาย ซึ่งเหมือนกับท่าน โต๊ะอิหม่าม มีค�ำภาษาอาหรับ
อ่านว่า“มุรออิ้ลดีล” แปลว่า
ทั้งหลายช่วยป้องกันศาสนาของท่านเอง นับว่าเป็นกิริยา
“ศาสนูปถัมภก”
บุญสมควรจะประพฤติเพราะตรงกับอนุศาสน์ของพระ ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มุฮมั หมัดว่า ผูท้ สี่ ละชีวติ เพือ่ ป้องกันศาสนาเป็นผูป้ ระกอบ
(ศุกรีย์ สะเร็ม)
การกุศลจะได้รับผลอันเป็นสุข ในเบื้องหน้าเราเชื่อว่า
ผู้ที่เลื่อมใสในศาสดามุฮัมหมัดคงตั้งใจท�ำตามค�ำสอนของ
พระมุฮมั หมัดเป็นแน่ เวลานีเ้ พือ่ แสดงให้เห็นว่าเราได้รบั เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์แล้ว เราขอ
ให้เสือ้ ยศแก่อหิ ม่ามตามต�ำแหน่ง เพือ่ แสดงเกียรติยศให้ปรากฏแก่อสิ ลามศาสนิก
ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ของเราต่อไป...”
(พระราชด�ำรัสตอบอิสลามศาสนิกบริษัท พ.ศ. ๒๔๕๙)
และได้พระราชทานพระราชด�ำรัสตอบผู้น�ำชุมชนมุสลิมที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลและถวาย “คฑาอมิน” เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ความว่า
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“...เมื่อเราได้ทราบว่า บรรดาพวกคนที่ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์ คณะของท่าน
ทัง้ หลายทีบ่ นั ดาลให้เห็นคือ มีความสามัคคีอนั นีข้ นึ้ เรามีความโสมนัสยิง่ นัก และ
เมื่อท่านทั้งหลายได้น�ำคฑาอมินเปนของส�ำคัญมาให้เช่นนี้แล้ว เรายิ่งรู้สึกเหมือน
เป็นหน้าทีผ่ กู พันมากขึน้ อีก ทีจ่ ะต้องตัง้ ใจทะนุบำ� รุงท่านทัง้ หลายให้มคี วามเจริญ
มั่นคงให้ได้รับความสุขสมบูรณ์ เสมอเหมือนพสกนิกรทั้งหลายของเรา เรารู้สึก
พอใจเปนอันมากทีไ่ ด้ฟงั ค�ำของพระยากัลยาแสดงความจงรักภักดีในนามของท่าน
ทั้งหลาย และแสดงความตั้งใจว่า ในเวลาจ�ำเป็นแล้วก็จะยอมสละชีวิตเลือดเนื้อ
เพือ่ ป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยข์ องท่านทัง้ หลายให้สมกับทีเ่ ป็นพลเมือง
ดี แลให้ตรงกับค�ำที่เทศนาซึ่งพระมุฮัมหมัดประสาทไว้แก่หมู่อิสลามศาสนิก
เปนบุญกริยาอย่างหนึ่ง ซึ่งพึงบ�ำเพ็ญในกาลอันควร...”
(พระราชด�ำรัสตอบพวกแขกอิสลามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลใน
งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๙)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ การปรับเปลี่ยน
นโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ส่งผลให้แนวทาง
การพัฒนาประเทศมีความทันสมัยตามมาตรฐานของประเทศตะวันตกที่ถือว่าเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาในสมัยนั้น แม้โอกาสในการแสดงออกทางด้านอัตลักษณ์และความคิดจะเปิดกว้าง
ขึ้นตามการเปิดรับศิลปวิทยาการจากต่างประเทศ แต่มุสลิมเชื้อสายต่าง ๆ กลับมีความเป็น
เอกภาพมากขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็นคนสยามมากกว่าการอิงกับชนชาติเช่นเดิม ประกอบกับความรูส้ กึ
ร่วมในการเป็นมุสลิมนัน้ มีความส�ำคัญกว่าชนชาติเช่นในอดีต ๕ ส่งผลให้การแสดงออกทางด้าน
วัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นชาติพันธุ์ค่อย ๆ เปลี่ยนไปอิงกับวัฒนธรรมสยามมากขึ้น โดยที่ยัง
คงอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมไว้ได้ ในช่วงเวลานี้ พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา)
และพระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) ยังคงทุม่ เทความรูค้ วามสามารถในการท�ำงานเพือ่
ประชาคมมุสลิม โดยเฉพาะการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ เพือ่ ถวายค�ำปรึกษาในกิจการเกีย่ วกับมุสลิมในสยาม มุสลิมเชือ้ ชาติตา่ ง ๆ
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ชุมชนมุสลิมมี
ความมั่นคงและมีความสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนในลักษณะของเครือข่าย ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันโดยเฉพาะการสร้างมัสยิด เช่น สัปปุรษุ จากมัสยิดบางอ้อได้ให้ความช่วย
เหลือในการสร้างมัสยิดดารุลอาบิดีน (ตรอกจันทน์) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมสายสัมพันธ์อันดีใน
กลุ่มมุสลิมด้วยกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจค้าไม้และการเดินเรืออีกด้วย
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พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)

ส่วนความสัมพันธ์ภายนอกชุมชนมุสลิม ชาวไทยมุสลิมได้รบั ความร่วมมือในการประกอบ
กิจการด้านต่าง ๆ ทั้งการท�ำธุรกิจการค้า การเดินเรือ การรับราชการ และการท�ำการเกษตร
ท�ำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับสังคมต่างศาสนิกขยายวงกว้างขึ้น เกิดการรวมตัวก่อตั้งชมรมและ
สมาคมขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เช่น สมาคมสนธิอิสลาม
สมาคมอันยุมันอิสลาม เพื่อกิจด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การพบปะปรึกษากัน
ในหมู่ผู้รู้ทางศาสนา เช่น สหายอิสลามสมาคม ส�ำหรับคณะพ่อค้าต่าง ๆ ก็ได้รับความไว้วาง
พระราชหฤทัยและได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั อย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น เมือ่ กลุม่ พ่อค้าอิสลามอินเดียได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๘ ธันวาคม ร.ศ. ๑๓๐ ได้มีพระราชด�ำรัสตอบว่า
“...เราขอบใจบรรดาพ่อค้าแขกผู้ที่ได้พร้อมใจกันมาถวายชัยให้พรแก่เราใน
วันนี้ และเรารู้สึกยินดีที่แลเห็นเป็นพยานปรากฏอยู่ว่าท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตรต่อ
เรา แลชนชาวไทย การที่พวกท่านทั้งหลายประกอบพานิชการได้โดยสวัสดิภาพ
ก็โดยอาไศรยไมตรีจติ รอันมีในระหว่างพวกท่านแลประชาชนของเรา เพราะฉะนัน้ เรา
จะตัง้ ใจรักษาความปรองดองอันนีใ้ ห้มนั่ คงอยูเ่ สมอ เพือ่ ประโยชน์แลความศุขทัว่ กัน...”
(พระราชด�ำรัสตอบกลุ่มพ่อค้าอิสลามอินเดีย เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันที่ ๘ ธันวาคม ร.ศ. ๑๓๐)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ทรงสนพระราชหฤทัยในความเป็น
อยูข่ องสังคมมุสลิม ท�ำให้นโยบายต่าง ๆ ของพระองค์สง่ ผลต่อสังคมมุสลิมโดยตรง เช่น การตรา
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พระราชบัญญัติขนานนามสกุลในพ.ศ. ๑๔๕๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ซึ่งน�ำไปสู่
การบัญญัติวิธีจดทะเบียนคนเกิด ตาย และสมรส ให้เป็นระบบและมีหลักฐาน ได้พระราชทาน
นามสกุลแก่บรรดาราชตระกูล เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนสามัญชน ซึ่งรวมถึงครอบครัว
มุสลิม เช่น มานะจิตต์ (Manachitta) ชลายนเดชะ (Jalayanateja) กะริมกุล (Karimkula) และ
อหะหมัดจุฬา (Ahmadchula) (อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานฯ รัชกาลที่ ๖)
นอกจากนี้ ยังทรงให้ความส�ำคัญแก่การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาในพ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การแบ่งประเภทโรงเรียน การวางระบบ
การตรวจโรงเรียน การจัดตั้งโรงเรียน การตั้งสารวัตรศึกษา และการด�ำเนินการในโรงเรียน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในสยามให้มีมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนมุสลิม เช่น โรงเรียน
ราชการุญ ปากคลองบางกอกน้อย โรงเรียนอนุเคราะห์อิสลาม ถนนข้าวสาร บางล�ำพู ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อสังคมมุสลิมในด้าน
การศึ ก ษานั้ น มี ม าตั้ ง แต่ ค รั้ ง ยั ง ทรงด� ำ รงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
สยามมกุฎราชกุมาร ซึง่ เป็นก�ำลังใจและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการโรงเรียน
จนได้มาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาของทางราชการ และได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการ
ต่อไปได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๗

ครูและนักเรียนโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อย
ที่มา : กัลโซม หะซะนี
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ด้านการพัฒนากายภาพ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ การติดต่อกับต่างประเทศในช่วงทีย่ โุ รปมีอทิ ธิพลเหนือประเทศเพือ่ น
บ้านนัน้ ท�ำให้สยามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจอารยธรรมต่างชาติมากขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษได้ส่งผลให้เกิดระบบ
การค้าเสรีขึ้น ชาติต่าง ๆ ได้เข้ามาท�ำการค้ากับไทยมากขึ้น กรุงเทพฯ จึงเติบโตเป็นเมืองธุรกิจ
การค้า มีรายได้ทจี่ ะน�ำมาใช้ทำ� นุบำ� รุงบ้านเมืองให้ทนั สมัยมากขึน้ ประกอบกับจ�ำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงสร้างของพระนครเดิมที่มีบ้านเรือนหนาแน่นอยู่รอบพระบรมมหาราชวังจึงได้ขยายออกมาทางทิศตะวันออกของพระนครมากขึ้น เจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่เริ่ม
ออกมาสร้างที่อยู่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง ประชาชนเริ่มไปตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่รอบนอก
จึงได้มีการขุดคลองขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในบริเวณดังกล่าว
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านแนวคิดและ
กายภาพของเมือง การติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรปมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยตามแบบยุโรป มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสายเพื่อรองรับการคมนาคมทาง
บกที่เข้ามาแทนที่การคมนาคมทางน�้ำ เกิดกิจการรถไฟและรถราง และกิจการสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ มีการสร้างถนนและสะพานข้ามคลองเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการของชาวต่างชาติ สิง่ เหล่านี้
ได้เปลีย่ นโครงสร้างของกรุงเทพฯ ทีละน้อย ผูค้ นเริม่ ย้ายทีอ่ ยูจ่ ากริมแม่นำ�้ ล�ำคลองมาอาศัยบน
พืน้ ดินมากขึน้ เกิดหน่วยงานราชการใหม่ซงึ่ ต้องการอาคารทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
ที่ท�ำการไปรษณีย์ ที่ท�ำการประปา ที่ท�ำการไฟฟ้า มีการจ้างสถาปนิกและวิศวกรจากยุโรปมา
ออกแบบอาคารราชการและบ้านพัก การขยายตัวดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการแรงงานต่าง
ชาติอย่างมาก ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน จึงเริ่มมีบทบาทในงานก่อสร้างมากขึ้น อาคารก่ออิฐ
ถือปูนเริ่มเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูง ในขณะที่ราษฎรทั่วไปยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและใช้
วัสดุทอ้ งถิน่ เช่น ไม้และไม้ไผ่ ในการปลูกสร้างทีพ่ กั อาศัยทัง้ เรือนบนบกและเรือนแพตามแม่นำ�้
ล�ำคลองเช่นเดียวกับช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ด้วยแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองที่ทันสมัยประกอบกับความสน
พระราชหฤทัยในด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีอาคารประเภท
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิถีชีวิต เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสถานีรถไฟหัวล�ำโพง ในช่วงนีส้ ถาปนิกไทยทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากยุโรปได้กลับมาท�ำงานให้
บ้านเมือง ประกอบกับเป็นช่วงทีแ่ รงกดดันทางการเมืองจากต่างประเทศลดลง สภาพบ้านเมือง
สงบสุข จึงเกิดงานสถาปัตยกรรมหรูหราทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นจ�ำนวน
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มาก รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โล่งบริเวณกลางเมืองตามแบบอย่างของต่างชาติ เช่น วงเวียน ๒๒ กรกฎาคมและสวนลุมพินีที่
สร้างขึ้นเพื่อช่วยลดความแออัดและสร้างความสง่างามแก่บ้านเมือง คูคลองเริ่มลดความส�ำคัญ
ลงเพราะการสัญจรทางบกมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้น การคมนาคมติดต่อกับเมืองต่าง ๆ สะดวก
ขึ้นด้วยเส้นทางรถไฟที่เพิ่มขึ้น มีการสร้างสะพานข้ามคลองและเชื่อมต่อถนนสายส�ำคัญเข้า
ด้วยกันในลักษณะโครงข่ายท�ำให้การคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นมาก การพัฒนาประเทศเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน จนกระทั่งหยุดชะงักลงเพราะผลของสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อพ.ศ.
๒๔๕๗-๒๔๖๑
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของเมืองตามนโยบายใหม่ ส่งผลต่อชุมชนมุสลิม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การพัฒนาของพื้นที่บริเวณกุฎีเจริญพาศน์หลังการตัดถนนและ
สร้างสะพานเจริญพาศน์ การพัฒนาของมัสยิดมหานาคหลังการสร้างสะพานเจริญราษฎร์เนือ่ งมา
จากเส้นทางสัญจรทางบกทีท่ วีความส�ำคัญมากขึน้ การเติบโตของชุมชนมัสยิดยามิอลุ้ คอยรียะฮ์
และมัสยิดบางอ้อทีส่ มั พันธ์กบั โครงสร้างของเมืองในเชิงธุรกิจ ทีต่ งั้ ของมัสยิดทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
กับศูนย์กลางคมนาคมที่เกิดใหม่ เช่น มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะฮ์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ
บางกอกน้อย หรือแม้กระทั่งการพัฒนาในภาพกว้าง
เช่น การสร้างเส้นทางรถไฟไปยังมณฑลภาคใต้ รวม
ถึงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางรถไฟให้เชื่อมโยงกัน
เป็นระบบมากขึ้น

ตราประจ�ำอาณาจักรออตโตมัน

แม้ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศ
มุสลิมจะลดลงเนื่องจากอาณาจักรออต
โตมันได้ล่มสลายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ แต่เมื่อราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย

ตราประจ�ำอาณาจักรออตโตมันบนมัสยิดบางอุทิศ
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ขึ้นครองราชย์และเป็นผู้ดูแลนครมักกะฮ์และมะดีนะฮ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มุสลิมจากทั่วโลกรวม
ทั้งมุสลิมสยามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ท�ำให้มุสลิมสยามที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ได้รับรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมันของมัสยิดในดินแดนดังกล่าว และได้น�ำรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมเหล่านัน้ มาใช้ในการสร้างมัสยิดในกรุงเทพฯ ในเวลาต่อมา ทัง้ ได้บม่ เพาะความรูส้ กึ
ที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามจึงต้องการสื่อถึงประชาชาติอิสลามในเชิงสัญลักษณ์
ผ่านองค์ประกอบที่ส�ำคัญ เช่น การใช้ตราของอาณาจักรออตโตมันเหนือโถงทางเข้ามัสยิดบาง
อุทิศและมัสยิดต้นสนหลังเดิม การสร้างหออะซาน การใช้ตราดาวเดือนโดยทั่วไปซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของตราสัญลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมออตโตมัน และการประดับมัสยิดต่าง
ๆ เช่น มัสยิดดารุล้ อาบีดนี ย่านตรอกจันทน์ นอกเหนือไปจากศิลปะจากประเทศทีน่ บั ถือศาสนา
อิสลาม เช่น ลายเรขาคณิต และลายพันธุ์พฤกษา
ขณะเดี ย วกั น ในช่ ว งเวลานี้ ไ ด้ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สถาปัตยกรรมยุโรปในกรุงเทพฯ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม ห้างยอห์น แซมป์สนั
แอนด์ ซัน และบ้านนรสิงห์ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของชนชั้นปกครองและ
แนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันก็ได้รับเอางาน
สถาปัตยกรรมอิสลามแบบแขกมัวร์หรือแบบอันดาลูเซียที่มีอิทธิพลอยู่ในยุโรปตั้งแต่ยุคกลาง
เข้าสู่สยามประเทศ ที่โดดเด่น เช่น พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์แรก ๆ ที่สร้างขึ้น
ในเขตพระราชวังดุสิตและงานตกแต่งภายในของวังสวนกุหลาบ
แนวทางดังกล่าวได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดที่ผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปและสถาปัตยกรรมอิสลามในบริบทของสยามขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของมัสยิดในช่วงเวลานี้
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทรงครองราชย์ตอ่ จากสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงตั้งพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่
เป็นรัฐมนตรีสภา ๕ พระองค์เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปกครอง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาสังคมอื่น ๆ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยินยอมเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ในชั่วระยะเวลาไม่ถึง ๑ ปี ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับผู้เคยมีอ�ำนาจใน
ระบอบเดิมและความขัดแย้งในหมูค่ ณะราษฎรด้วยกันเอง เช่น เรือ่ งเค้าโครงการเศรษฐกิจทีค่ ณะ
ราษฎรมอบหมายให้หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ (ปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ร่าง เหตุการณ์รัฐประหาร
เมือ่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๖ และการเกิดกบฏบวรเดช ระหว่าง ๑๑-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
เหตุการณ์ทั้ง ๓ นี้ ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปรักษา
พระองค์ที่ต่างประเทศ และมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติในเวลาต่อมา
ตลอดระยะเวลากว่า ๙ ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗
ทรงด�ำเนินนโยบายในการเป็นอัครศาสนูปถัมภกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึง่ ทรงมีหลักรัฐประศาสนโยบายส�ำหรับข้าราชการในการปฏิบตั ริ าชการใน
มณฑลปัตตานีและทรงศึกษาศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ในสมัยรัชกาลที่ ๗ มุสลิมไทยมีบทบาท
หลายด้าน เช่น ด้านการเมืองการปกครอง มีมุสลิมไทยมารับราชการในราชส�ำนักและหน่วย
ราชการหลายท่าน ซึ่งได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ มีต�ำแหน่ง
เป็นจางวาง โดยเฉพาะในกรมท่าขวา กระทรวงต่างประเทศ เช่น พระกัลยาณภักดี (มูฮัมหมัด
ยูซุฟ กริมกุล) นาวาตรี พระลักษมณ รน. (หล่า ชลายนเดชะ) หลวงโกชาอิศหาก (นาโคดาอา
ลี) หลวงลักษมณา (หม่าน มานะจิตต์) หลวงเสน่ห์ศรชิต (อหมัดหรือทับ) พันตรีหลวงไพบูลย์
ยนตรกิจ (สุดใจ มานะจิตต์) มุสลิมไทยทีเ่ ป็นพ่อค้าต่างชาติเข้ามาตัง้ บ้านเรือนในไทย มีหลายคน
ที่ยังเป็นคนในบังคับกงสุลต่างชาติ เช่น นายอับดุล เราะมาน อายุ ๔๑ ปี สัญชาติมลายู บังคับ
อังกฤษ ตัง้ บ้านเรือนอยูห่ ลังวัดบวรนิเวศ อ�ำเภอชนะสงคราม จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ
มีความรู้หนังสือภาษามลายู หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้ นายอาหมัด (วาฮาบ) อายุ ๓๙ ปี
สัญชาติแขกยะวา บังคับฮอลันดา
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ส่วนการขอตั้งกอดีหรือหัวหน้าศาลทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นอนุญาโตตุลาการช�ำระ
อรรถคดีของมุสลิมพิพาทกันในทางแพ่งหรือข้อพิพาททางศาสนา นายบรรจง ศรีจรูญ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเรื่องนี้ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อสมุหนครบาล โดยขอ
ตั้ง ๑. พระรังสรรค์ สารกิจ ๒. เดชอรุณ อาด�ำ ๓. นายแช่ม มุสตาฟา ๔. นายประวัติ ศรีจรูญ
๕. เอช อับดุลลา สอนสวรรค์ เป็นคณะกอดี จากการประชุมโต๊ะอิหม่ามประจ�ำมัสยิดต่าง ๆ
ในกรุงเทพฯ เมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ประกอบกับมีผู้เข้าใจผิดว่าราชการจะตั้งกอดี
จึงมีผู้เขียนข้อความคัดค้านลงหนังสือพิมพ์แสดงความไม่พอใจที่ทางราชการจะตั้งกอดีขึ้น จาก
การประชุมของอิหม่ามประจ�ำสุเหร่าและมัสยิดในกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคมจึง งดการตั้ง
กอดีเปลีย่ นชือ่ เป็น ‘กรรมการทีป่ รึกษาศาสนาอิสลามของนครบาล’ แบ่งเป็น ๒ คณะ คือ คณะ
สุหนี่และคณะวะฮาบีย์ มีกรรมการคณะละ ๕ คน ดังนี้
คณะสุหนี่

คณะวะฮาบีย์

๑. หะยีมุสตาฟา

๑. อับดุลรามาน กรีมี

๒. หะยีอิสมาอีล

๒. ต่วนอะหมัด กอติบ

๓. หะยียูซุฟ

๓. อับดุลเราะมาน ก�ำปะนี

๔. หะยีอับบาส

๔. อับดุลการีม มัสอูดี

๕. หะยีมะหะมุด

๕. นายตอฮา

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทมุสลิมไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๓๖ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในพ.ศ. ๒๔๗๒ ครูโรงเรียนราชการุญ
ได้พานักเรียนทีเ่ กิดในปีนกั ษัตร “มะเส็ง” อันเป็นปีพระบรมราชสมภพไปรับเหรียญพระราชทาน
ที่วังสราญรมย์ แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะนักเรียนไทยมุสลิม
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ด้านการศึกษา
นับตัง้ แต่มกี ารตัง้ โรงเรียนราชการุญเพือ่ สอนวิชาศาสนาและวิชาชีพ รวมทัง้ ภาษาต่าง ๆ
ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนมุสลิมในชุมชนมาตัง้ แต่สมัยรัชกาล
ที่ ๕ ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนของชุมชนมุสลิมหลาย
แห่งในบริเวณภาคกลาง โดยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์
ขึ้นในพ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน
ในพระราชอาณาจักร ในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนเอกชนอิสลามขึ้น เช่น
ในพ.ศ. ๒๔๗๑ นายการีม รีอูมา มีความประสงค์เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นที่สุเหร่าคลอง
สอง ต้นนุน่ ต�ำบลคลองสามประเวศน์ ท้องทีอ่ ำ� เภอลาดกระบัง ให้ชอื่ ว่า ‘โรงเรียนอิสลามวิทยา’
และในพ.ศ. ๒๔๗๔ ได้ขออนุญาตเปลีย่ นสภาพเป็นโรงเรียนอนุบาล นายหะยี สุลยั มาน อิหม่าม
และคณะ ขออนุญาตตั้ง ‘โรงเรียนหนองจอกพิทยาพูล’ ที่ต�ำบลหนองจอก อ�ำเภอหนองจอก
จังหวัดมีนบุรี นายหะยีหมัน กองเป็ง ขออนุญาตตั้งโรงเรียนอนุบาลที่สุเหร่าสามวาตะวันตก
ชือ่ ‘โรงเรียนอิสลามวิทยา’ ในพ.ศ. ๒๔๗๒ นายสะมะ เดวีเลาะและคณะ ขออนุญาตตัง้ โรงเรียน
อนุบาลที่ศาลาท�ำบุญสุเหร่าใหม่ ชื่อ ‘โรงเรียนอนุบาลเจริญอิสลาม’ นายแจ นุมูหะหมัดและ
คณะ ขออนุญาตตั้ง ‘โรงเรียนราษฎร์มุฮัมหมัดวิทยา’ (สุเหร่าล�ำแขก) ที่ต�ำบลล�ำผักชี อ�ำเภอ
หนองจอก จังหวัดมีนบุรี นอกจากโรงเรียนดังกล่าวมาข้างต้น ยังมีการตั้งโรงเรียนของมุสลิม
อีกหลายแห่งซึ่งสอนทั้งภาคสามัญและศาสนาอิสลาม โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการได้ดูแล
โรงเรียนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ส�ำหรับในภาคใต้ของไทย การสอนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักกันในชื่อ
“โรงเรียนปอเนาะ” ระหว่างพ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๙๓ ที่เมืองจะนะ จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียง ๔ แห่ง ตามชื่อเสียงของโต๊ะครู คือ ๑. โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู
ฮยีนอร์ ๒. โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู ฮัจญีฮาร์ ๓. โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู ฮยีโซหมัด และ
๔. โรงเรียนปอเนาะ โต๊ะครู คนิ หรือปอเนาะ ปาดังลังกา โรงเรียนปอเนาะจะสอนภาษาอาหรับ
และภาษามลายูจากต�ำราที่เขียนเป็นตัวยาวี ส่วนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคกลางสอน
ภาษาอาหรับและภาษาไทย โดยเฉพาะครูจะต้องมีการสอบวิชาความรู้ อ่าน เขียน พูดภาษา
ไทยจากกระทรวงธรรมการ
จะเห็นได้ว่าความนิยมในการสร้างโรงเรียนทั้งในภาคกลางและภาคใต้ เป็นบทบาท
ของมุสลิมไทยที่จะสร้างบุคลากรของสังคมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ นับได้ว่าในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทั้งช่วง
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองและภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มุสลิมไทยได้มี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ร่วมทั้งด้านการศึกษาซึ่งได้มีการจัด
ตั้งโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาศาสนาอิสลามและวิชาสามัญทั้งในเขตภาคกลางและภาคใต้ การ
ให้การศึกษามีสว่ นสร้างความเจริญแก่สงั คม นอกจากนี้ ในช่วงรัชกาลที่ ๗ มีมสุ ลิมได้รว่ มในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย แม้ว่าจะเกิด
การเปลีย่ นแปลงการปกครอง แต่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนมุสลิมไทยในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังคงอยู่ได้อย่างสงบสุขเช่นเดียวกับที่เป็นมา

กองลูกเสือมณฑลปัตตานีแต่งกายชุด“ลูกเสือพิเศษ” อย่างงธรรมเนียมมุสลิมมลายูได้อัญเชิญธงลูกเสือ
ประจ�ำมณฑลรูปปืนพญาตานีสีเหลืองทองบนธงพื้นสีเขียวขอบเหลืองและร่วมสวนสนามหน้าพระพักตร์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒

หลังจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว น�ำพระโอรสทั้งสองพระองค์และพระธิดาไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนูแวลเดอลา ซูวิสโรมองต์
ภายหลังเมือ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ
สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีจึงได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 61

เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ต่อมาเมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยประทับอยู่ราว ๒ เดือน จึง
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทัง่ เมือ่ สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สงบลง จึงเสด็จนิวัตพระนครอีกเป็นครั้งที่ ๒ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีและ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
การเสด็จนิวัตเมืองไทยหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ครั้งนี้ เดิมทรงตั้งพระราชหฤทัย
จะประทับอยู่ในเมืองไทยเพียง ๑ เดือน จากนั้นจะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์
แลนด์เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนในกลางเดือนมกราคม แต่เนื่องจากมีพระราชกรณียกิจในฐานะ
พระประมุขของประเทศอยู่มาก ท�ำให้ทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับสวิตเซอร์
แลนด์ออกไปเป็นวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ
ตัง้ แต่คราวเสด็จนิวตั พระนครครัง้ แรกและเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรพระอารามส�ำคัญๆ
อยู่เสมอ แต่ก็ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนเชื้อชาติ ศาสนาต่าง ๆ เพื่อประสาน
สามัคคี ตัวอย่างเช่น เสด็จพระราชด�ำเนินส�ำเพ็งอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๘๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ สร้างความตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งแก่พ่อค้าชาวจีนที่
ต่างก็อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์
ในส่วนกิจการศาสนาอิสลาม ต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นต�ำแหน่งขุนนางสายมุสลิม
ที่ได้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นได้ว่างลงเป็นเวลาหลายปีภายหลังการถึงแก่อนิจกรรม
ของพระยาจุฬาราชมนตรี สอน อหะหมัดจุฬา ในพ.ศ. ๒๔๗๙ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ในพ.ศ. ๒๔๘๘ ได้มีการออกกฎหมาย “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม”
โดยนายปรีดี พนมยงค์ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงเวลานัน้ ตระหนักถึงปัญหาชายแดน
ภาคใต้ที่ไทยอาจจะต้องเสียมณฑลปัตตานีให้แก่อังกฤษ ด้วยเหตุนี้ นายแช่ม พรหมยงค์
(ซ�ำซุดดิน มุสตาฟา) ซึ่งเป็นที่รักใคร่นับถือของบรรดาโต๊ะครูและผู้น�ำทางศาสนาในจังหวัด
ภาคใต้ จึงได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรี นับเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่ท่านแรกใน
กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้เป็นผู้น�ำทางศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ โดยเป็นที่ปรึกษาของ
พระมหากษัตริยเ์ กีย่ วกับการศาสนูปถัมภ์ นับเป็นต้นก�ำเนิดของต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรีระบบใหม่
ภายใต้รฐั ธรรมนูญมาจนปัจจุบนั โดยเป็นข้าราชการพลเรือนชัน้ เอกทีข่ นึ้ ตรงต่อส�ำนักพระราชวัง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามหลายประการ ตัวอย่างเช่น ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนมัสยิดและชุมชนมุสลิมทีม่ ี
ขนาดใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างชุมชนมัสยิดต้นสน (สุเหร่ากุฎีใหญ่) จังหวัดธนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนมัสยิดต้นสน (สุเหร่ากุฎีใหญ่) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ฮ.ศ. ๑๓๕๖ โดยมี
จุฬาราชมนตรี (แช่ม พรหมยงค์) น�ำเสด็จ มีคณะอิหม่าม กรรมการมัสยิดต้นสนและมัสยิดต่าง ๆ
มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจ�ำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะโต๊ะอิหม่ามผู้น�ำชาวมุสลิม
ในเขตเมืองพระประแดงและกรุงเทพฯ ตอนใต้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อคราวเสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนชุมชนปากลัด เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังเมืองนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง
โดยมีจุฬาราชมนตรี (แช่ม พรหมยงค์) คณะอิหม่ามและผู้น�ำทางศาสนาอิสลาม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
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เชิงอรรถ
การเปลีย่ นแปลง “อุดมคติรว่ มทางสังคม” ในระดับประเทศเกิดขึน้ ในช่วงปลายรัชกาล
ที่ ๓ - รัชกาลที่ ๕ (ชาตรประกิตนนทการ, ๒๕๔๗) แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มส่งผลต่อ
สังคมมุสลิมในสมัยรัชกาลที่ ๔ และปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา
๑

สนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ เป็นสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วกับการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่สยามท�ำกับอังกฤษในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๘ เมษายน พ.ศ.
๒๓๙๘ โดย เซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
ซึ่งได้กลายเป็นตัวอย่างให้ประเทศมหาอ�ำนาจต่าง ๆ เข้ามาท�ำสัญญาในลักษณะเดียวกัน ส่ง
ผลให้เกิด “การค้าเสรี” ที่ท�ำให้ “การผูกขาดการค้าต่างประเทศ” โดย “พระคลังสินค้า” ของ
ราชส�ำนักสยามสิ้นสุดลง ท�ำให้ขุนนางมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียที่ดูแลด้านการค้าและการต่าง
ประเทศลดบทบาทลง ในขณะทีม่ สุ ลิมชาวอินเดียทีเ่ ข้ามาท�ำการค้าในฐานะคนในบังคับอังกฤษ
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากได้รับ “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”
และสิทธิในการท�ำการค้าได้อย่างเสรี
๒

ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของชาติ เนื่องด้วยในขณะนั้น
ประเทศโดยรอบสยามได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปแล้วเกือบทั้งหมด สิ่งส�ำคัญที่ทาง
การต้องเร่งด�ำเนินการในขณะนั้นคือ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศให้ดูทันสมัยและ
มีอารยธรรมสูงส่งตามมาตรฐานยุโรป ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเป็นเอกภาพผ่านทาง
ศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านสถาปัตยกรรม และวรรณกรรม
๓

ค�ำว่า “แขก” ในสังคมไทย หมายถึง ชนต่างชาติซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางดินแดนฟากตะวัน
ตกของไทยซึ่งไม่ใช่ประเทศในทวีปยุโรป ภายหลังก็รวมเอาบรรดามุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในกลุ่มสมาชิกของ “แขก” ด้วยเหตุนี้ “แขก”จึงเป็นกลุ่มประชาชาติใหญ่
โตซึง่ ประกอบไปด้วย แขกทีไ่ ม่ได้นบั ถืออิสลามอย่าง แขกพราหมณ์ แขกอาร์มเิ นีย และแขกซิกข์
กับแขกที่นับถืออิสลามหรือมุสลิม เช่น แขกจาม แขกชวา แขกมลายู และแขกเจ้าเซ็น เป็นต้น
(จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ๒๕๕๐: ๑)
๔

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวมุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ถูกจัดให้แยกกันอยู่เป็นสัดส่วน
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้น�ำมุสลิม เช่น อิหม่ามและจุฬาราชมนตรีด้วยเหตุผลทางด้าน
การปกครอง ประกอบกับข้อจ�ำกัดทางด้านภาษาที่ต่างกัน ท�ำให้การติดต่อต่างกลุ่มชาติพันธุ์มี
ไม่มากนัก หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๕ เงื่อนไขต่าง ๆ ได้ลดลง นักธุรกิจและข้าราชการมุสลิมมี
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชนมุสลิมเชื้อชาติต่าง ๆ ติดต่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เข้ามาในฐานะ
ของ “คนในบังคับของต่างชาติ” ที่ได้สิทธิพิเศษจากอ�ำนาจคุ้มครองของต่างชาติ ประกอบกับ
ข้อจ�ำกัดทางด้านภาษาที่ลดลงและมีการตื่นตัวในเรื่องของศาสนามากขึ้น ท�ำให้ความผูกพันใน
ศาสนาอิสลามทวีความส�ำคัญขึ้นแทนที่ความเป็นเชื้อชาติในเวลาต่อมา
๕
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บทที่ ๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
องค์อัครศาสนูปถัมภกและธรรมราชาของปวงชนชาวไทย
ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ดร. ดลยา เทียนทอง

สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นเสาหลักของแผ่นดินไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลากว่า ๗๐๐ ปี แม้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองครัง้ ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงการปกครองในพ.ศ. ๒๔๗๕ หากแต่สถาบัน
พระมหากษัตริยย์ งั ทรงสถานะเป็นทีเ่ คารพสักการะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอด นอกจากนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นขวัญและก�ำลังใจของประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าในการประกอบคุณงามความดี เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เหตุเพราะ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่พึ่งแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งในยามที่บ้านเมืองเป็นปกติสุขและใน
ยามทีบ่ า้ นเมืองเผชิญวิบตั ภิ ยั ทีส่ ำ� คัญ องค์พระมหากษัตริยท์ รงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทีม่ เิ พียง
ทรงท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั ทรงอุปถัมภ์ศาสนาอืน่ ๆ ภายในพระราชอาณาจักร
โดยเท่าเทียมกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พระมหากษัตริย์ทรงใช้ธรรมเป็นหลักในการปกครองอาณา
ประชาราษฎร์ให้ปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้า สถาบันพระมหากษัตริย์จึงสถิตอยู่ใน
จิตส�ำนึกของคนไทยทุกเชือ้ ชาติและศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศทีจ่ ะขาดเสียมิได้
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ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
นับแต่อดีตพระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองบ้านเมือง โดยทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม
อันน�ำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสูงสุด
มีพระราชอ�ำนาจล้นพ้น และทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ก็มิได้ทรงกีดกันลัทธิศาสนาอื่น ๆ ในทาง
ตรงกันข้าม ทรงส่งเสริมศาสนาและความเชื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมพระราชทานเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า ท�ำให้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกแห่ง
ราชอาณาจักรสืบเนือ่ งมา ดังทีม่ หี ลักฐานปรากฏชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างประเทศทัง้ ทีน่ บั ถือศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ศาสนาได้อย่างเสรี ดังข้อความในรายงานของบาทหลวง
ปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต๑ ที่เขียนไปยังพระสังฆราชในฝรั่งเศสว่า

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งเสด็จออกรับคณะฑูตจากต่างประเทศ
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“...ข้าพเจ้าเชื่อว่าในโลกนี้ จะหาเมืองไหนที่จะมีศาสนามาก และอนุญาต
ให้ปฏิบตั ติ ามศาสนานัน้ ๆ ได้เท่ากับเมืองไทย เห็นจะหาไม่ได้แล้ว พวกทีไ่ ม่ได้ถอื
ศาสนาคริสเตียนก็ดี พวกเข้ารีตก็ดี พวกมะหะหมัดก็ดี ซึ่งแยกกันออกเป็นคณะ
เป็นหมู่ ก็ปฏิบัติการศาสนาตามลัทธิของตัวเองได้ทุกอย่าง โดยไม่มีข้อห้ามปราม
กีดขวางอย่างใดเลย พวกชาวโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา จีน ญี่ปุ่น มอญ เขมร
แขกมะละกา ญวน จาม และชาติอื่น ๆ อีกหลายชาติก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมือง
ไทย พวกเข้ารีตลัทธิคาทอลิกมีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คนเหล่านี้ โดยมากเป็น
ชาวโปรตุเกส ซึ่งได้ถูกไล่มาจากอินเดีย จึงได้หนีเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย และ
ได้ตงั้ บ้านเรือนอยูเ่ ป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ต่างหาก พวกโปรตุเกสเข้ารีตเหล่านี้ มีวดั เข้ารีต
อยู่ ๒ วัด ๑ วัด นั้นอยู่ในความปกครองของบาทหลวงคณะเยซุอิต อีกวัด ๑ นั้น
อยูใ่ นความดูแลของบาทหลวงคณะเซนต์โดมีนกิ บาทหลวงทัง้ ๒ คณะนีแ้ ละพวก
เข้ารีตทั้งหลาย ก็ปฏิบัติการศาสนาได้ทุกอย่างดุจอยู่ในเมืองโกอาเหมือนกัน...”๒
กระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา
แก่ประชาชน และเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ดังปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ในเมืองไทย ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ดังความตอนหนึ่งในหนังสือ
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่า
“...พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อคริสตัง
เหล่านี้มากด้วยทรงเห็นว่าพลัดบ้านพลัดเมืองหนีร้อนมาพึ่งเย็น โดยมุ่งหวัง แต่
เพียงได้มเี สรีภาพในการถือและประกอบกิจการทางศาสนาแล้วยังได้แสดงน�ำ้ ใจขอ
เข้าสวามิภกั ดิข์ อพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินสวนแปลงใหม่อยู่ในบริเวณวัดส้มเกลี้ยง
เหนือบ้านเขมรซึ่งมีคริสตังจ�ำนวนหนึ่งอาศัยอยู่แล้ว ให้เป็นที่พักอาศัย นอกจาก
นั้น พระองค์ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโบสถ์หลังแรกให้เป็นโบสถ์
ชั่วคราว ท�ำด้วยไม้ไผ่ ให้ชื่อว่า “วัดแซงฟรังซัวซาเวียร์” บาทหลวงตาแบรต์ ซึ่ง
หนีภยั เบียดเบียนศาสนาจากประเทศญวนมาอยูก่ รุงเทพฯ แล้ว เป็นผูจ้ ดั ให้คณ
ุ พ่อ
๓
ปอล คุณพ่อคัด และคุณพ่อยัว อยู่กับคริสตังที่โบสถ์นี้...”
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้พระราชทาน
เสรีภาพทางศาสนาแก่ประชาชน โดยมีประกาศการถือศาสนาและผูถ้ อื ผิด เมือ่ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก
ว่า “... ธรรมเนียมผูค้ รองแผ่นดินทีเ่ ป็นยุตธิ รรมมิได้หา้ มราษฎร์ทงั้ ปวงในการถือศาสนาเป็นทีพ่ งึ่
ของตัว ในเวลาทีส่ ดุ แลการเบือ้ งหน้า ทรงอนุญาตยอมให้คนถือศาสนาตามอัธยาศัย...” อย่างไร
ก็ดี ในประกาศฉบับนี้ พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นับถือศาสนาตามอัธยาศัย
แต่ก็ทรงห้ามการปฏิบัติที่ผิดแปลกซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้น เช่น เผาตัวบูชาพระหรือตัดศีรษะบูชา
พระ ทั้งยังพระราชทานที่ดินแก่ศาสนิกชนคริสเตียนเพื่อสร้างโบสถ์ รวมทั้งยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดถวายเป็นราชพลีแก่พระญวณนิกายมหายานอีกด้วย๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชปฏิสันถารกับจุฬาราชมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จ
พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ ๒
เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลตามครรลองพระพุทธศาสนาพุทธอยู่เป็นนิจ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงด�ำเนินพระบรม
ราโชบายเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ คือ ทรงท�ำนุบ�ำรุงทุกศาสนา เช่น พระราชทาน
ทีด่ นิ ส�ำรับสร้างวัดโปรเตสแตนต์ ทรงตราพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บาทหลวงสอน
ศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนให้มสิ ซังสามารถถือครองทีด่ นิ ได้ ทีส่ ำ� คัญ มีพระบรมราชโองการ
เรื่องการถือศาสนา โดยประกาศไว้เมื่อจ.ศ. ๑๒๔๐ (พ.ศ. ๒๔๒๑) ให้ประชาชนสามารถนับถือ
ศาสนาใดก็ได้ ทัง้ ยังปรากฏชัดเจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖
ดังพระบรมราโชบายความตอนหนึ่งว่า
“...เราตัง้ ใจอยูเ่ สมอทีจ่ ะให้บรรดาประชาชนทีอ่ ยูใ่ นความปกครองของเรา
ได้รับความร่มเย็น และได้มีโอกาสประกอบกิจการทางศาสนาโดยบริบูรณ์ด้วย
อิสรภาพ ไม่ต้องได้รับการกดขี่ข่มเหงบังคับบัญชาให้เปลี่ยนแปลงหรือถือศาสนา
ไม่ต้องด้วยความนิยม ท่านทั้งหลายที่ถือศาสนาของมะหะหมัด เราก็รู้สึกว่าเป็น
ข้าแผ่นดินของเราไม่ผดิ กันกับผูท้ ถี่ อื ศาสนาอืน่ เพราะฉะนัน้ เราได้แสดงปรากฏมา
แล้วว่า เรามีความเต็มใจทีจ่ ะท�ำการปกป้องมิให้ภยั อันตรายมีมาแก่บรรดาอิสลาม
ศาสนิกที่อยู่ในแผ่นดินของเรา...”๕
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

กระทั่งพ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มา
เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ล่วงมาจนถึงพ.ศ. ๒๔๘๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งการ
ครองราชย์ ศาสนิกทุกศาสนาอยูร่ ว่ มกันอย่างสมัครสมานสามัคคีและร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงสนับสนุนเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาแก่ประชาชนชาวไทย ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งที่พระราชทานแก่องค์การ
ศาสนาและผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีเ่ ฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ความว่า
“...ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้วว่าต้องมี และถึงว่าศาสนามีความ
หมายได้หลายอย่างก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นศาสนาที่มีชื่อ หรือที่ต้องเคร่งครัด
ตามแนวทางการสั่งสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นแต่ต้องมีแนวคิดที่แน่วแน่ที่ดีและ
ไม่เบียดเบียน อย่างนี้ก็ถือเป็นศาสนาได้ทั้งนั้น ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติ
ตามศาสนาใดก็ได้ทั้งสิ้น เคยชี้แจงอยู่เสมอว่าเมืองไทยนี้อยู่ได้ ก็เพราะไม่มีการ
กีดกันระหว่างคนโน้น ศาสนาโน้น คนนี้ ศาสนานี้ แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าทุก
คนปฏิบัติศาสนกิจของตนด้วยความมุ่งดีหวังดี ตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมศาสนาทุกศาสนาจึงใช้ได้ทั้งนั้น ขอเพียงแต่อย่าเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน ...”๖
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชศรัทธาตั้ง
มั่นในพระบวรพุทธศาสนาและทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมิได้ขาดตกบกพร่องทั้งใน
ด้านการคณะสงฆ์ เช่น ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบตั ธิ รรม
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา และทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระกฐินเป็นประจ�ำทุกปี ในด้านการศาสนธรรม เช่น ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปตลอดจนพระอารามต่าง ๆ และทรงประยุกต์หลัก
ธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาประเทศ เช่น แนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจ
พอเพียงและบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก๗ ในขณะเดียวกัน ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย อันได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาซิกข์ ทรงศึกษาค้นคว้าและทรงเข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ดัง
พระบรมราโชวาทบางตอนในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ
ศาลาผกาภิรมย์ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ความว่า
“... ทีท่ า่ นทัง้ หลายผูเ้ ป็นผูแ้ ทนขององค์การสมาคมและศาสนาต่าง ๆ หลาย
ศาสนาพากันมาให้พรวันเกิดพร้อมกัน ณ ทีน่ ี้ เป็นเครือ่ งแสดงความสามัคคีระหว่าง
คนไทยผู้ที่อยู่ในเมืองไทย แม้จะถือศาสนาต่าง ๆ กัน ก็มีสมานฉันท์ที่จะรวมกัน
โดยพร้อมเพรียงได้ นับว่าเป็นการดีมาก และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมืองไทย
เรานี้มีเสรีภาพในทางความคิดอย่างเต็มที่ เมื่อมีเสรีภาพทางความคิดและทาง
ความนับถืออย่างเต็มที่เช่นนี้ เราจึงจะต้องรักษาไว้ด้วยความหวงแหนอย่างที่สุด
ศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม ย่อมจะมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้น
ขั้นสูง เรียกว่าขั้นปรมัตถ์ หมายถึง หลักของศาสนาที่เป็นปรัชญา และโดยมาก
ปรัชญานัน้ ก็เป็นความคิดความเชือ่ ของบุคคลแต่ละบุคคล ว่าโลกนีม้ าอย่างไรและ
จะไปอย่างไร จะมีความสุขสุดยอดอย่างไร แต่ละศาสนามีวธิ กี ารปฏิบตั ติ า่ ง ๆ กัน
ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว...
ด้วยเจตนาดีของท่านและโดยกุศลเจตนา ทุกอย่างทีท่ า่ นท�ำละปฏิบตั ทิ างใจ
ขอให้เป็นก�ำลังเป็นพรให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งส�ำเร็จ
ในความคิด ส�ำเร็จในการงานที่ตนท�ำ โดยเฉพาะในเรื่องที่จะให้หลักธรรมะที่ดี
ที่งามของแต่ละศาสนา ขอให้ประสบชัยชนะ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อที่จะ
ให้ส่วนรวมคือสังคมของคนไทยและประเทศไทยยั่งยืน มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง
ทั้งทางวัตถุ ทั้งทางจิตใจ ให้ได้ชื่อว่าประเทศไทยนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่เป็นที่มี
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ชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่รักสงบและในเวลาเดียวกันก็หวงแหนความเรียบร้อย
ความสงบนี้ ขอขอบใจอีกครั้งที่ทุกคนมาให้พรในโอกาสวันเกิด ขอให้ทุกคนมี
ความเจริญรุ่งเรือง...” ๘
รวมทัง้ พระราชด�ำรัสบางตอนส�ำหรับอัญเชิญไปอ่านในพิธเี ปิดการสัมมนาผูน้ ำ� ศาสนาใน
โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ความว่า
“...ปัญหายุง่ ยากในสังคมทุกวันนีเ้ กิดจากเหตุหลายอย่าง แต่เหตุสำ� คัญทีก่ อ่
ปัญหามาก คือ ความขาดหรือความบกพร่องในความเป็นระเบียบ และความสะอาด
มั่นคงในความประพฤติ และความคิดจิตใจของบุคคล องค์การศาสนาทุกศาสนา
มีจุดมุ่งหมาย และภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจ ให้บุคคลถึง
พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอยู่แล้ว จึงน่าจะท�ำหน้าที่แก้
ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดีโดยไม่ลำ� บาก ในการนีท้ กุ ฝ่ายควรจะได้รว่ มมือกันและ
ส่งเสริมกันอย่างจริงจังในการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมส�ำคัญที่สุดควรจะได้พยายาม
ปลูกฝังความเชื่อ ความเลื่อมใสในคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้น ด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายได้เห็นประโยชน์และความดีจากแบบแผน
การปฏิบัติ และการอธิบายแนะน�ำที่ประกอบด้วยความเมตตาการุณย์ และควร
ระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะไม่ประกาศสั่งสอนโดยวิธีการที่จะก่อให้เกิดความคิด
โต้แย้ง หรือต่อต้านขึ้นในตัวผู้ฟัง เพราะการกระท�ำดังนั้นจะไม่ช่วยให้บังเกิดผล
ดีได้เลย....”๙
นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญ
รอยตามบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชในการพระราชทานเสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาให้ แ ก่
ประชาชน ทรงเป็นพุทธมามกะพร้อมกับทรงอุปภัมภ์ศาสนาอื่น ๆ อย่างเสมอกัน ดังค�ำกล่าว
ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ว่า “...พระองค์ท่าน
พระราชทานเกียรติให้เสมอเหมือนกันทุกศาสนา ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกจริง ๆ ให้เกียรติ
ศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาทางการของพระองค์ท่านอย่างไร ศาสนาอื่นก็จะได้รับเหมือน ๆ
กันหมด ...”๑๐ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่กว้างใหญ่ไพศาล ขณะเดียวกันก็มี
พระราชจริยวัตรสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่
ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึง
ฉบับปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวดทีว่ า่ ด้วยพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชปฎิสันถารกับโต๊ะอิหม่ามและกรรมการมัสยิด

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์อนั ยาวนานกว่าพระมหากษัตริยไ์ ทยในอดีตทุกพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่ศาสนา
ต่าง ๆ นอกเหนือจากพุทธศาสนาทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ
ศาสนาซิกข์ อย่างทั่วถึงและเหมาะสมบริบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยนับถือมากรองลงมาจากศาสนาพุทธ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ
ที่เรียกว่าชาวไทยมุสลิมส่วนมากจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถบจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะมีชาวไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ บางส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พื้นที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ พื้นที่ภาคตะวันออกแถบจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด ตลอดจนพื้นที่บาง
ส่วนในกรุงเทพมหานครแถบมีนบุรีและหนองจอกก็มีประชาชนชาวไทยมุสลิมจ�ำนวนไม่น้อย
อาศัยอยู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริมและ
ทรงให้ความส�ำคัญแก่ศาสนาอิสลามในกิจการต่าง ๆ หลายประการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์
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อัลกุรอานเป็นภาษาไทย กล่าวคือ ในราวก่อนพ.ศ. ๒๕๐๕ กงสุลแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย
ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อทอด
พระเนตรและทรงศึกษาแล้ว มีพระราชด�ำริวา่ ควรจะมีพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับภาษาไทย
เพื่อชาวไทยมุสลิมจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและให้ปรากฏเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีเดียวกันนัน้ เอง จึงมีรบั สัง่ ให้นายต่วน
สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น (ด�ำรงต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรีระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง
พ.ศ. ๒๕๒๔) แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ซึ่งจุฬาราชมนตรี
ต่วน สุวรรณศาสน์ ก็ได้ถวายงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ โดยใช้เวลาแปลและเรียบเรียงจนจบ
บริบูรณ์ในพ.ศ. ๒๕๐๗ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๗ เดือน ๘ วัน ในระหว่างที่นายต่วน สุวรรณศาสน์
จุฬาราชมนตรี แปลพระมหาคัมภีร์ยังไม่แล้วเสร็จ ทุกครั้งที่นายต่วนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็ทรงแสดงความสน
พระราชหฤทัย มีพระราชด�ำรัสถามถึงความคืบหน้าและอุปสรรคปัญหาอยู่เสมอ ทั้งยังมี
พระราชประสงค์ที่จะให้พิมพ์เผยแพร่ด้วย โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดหาเงินงบประมาณจัดพิมพ์ ซึง่ กรมการศาสนาได้เป็นผูจ้ ดั พิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกในพ.ศ. ๒๕๑๑
โดยได้พระราชทานไปยังมัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สิ่งนี้จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมต่อชาวไทยมุสลิมและถือได้ว่าทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง๑๑
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินไปงานเมาลิดกลาง (งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็น
งานทีส่ ำ� คัญยิง่ ของศาสนาอิสลาม เนือ่ งจากเป็นงานเฉลิมฉลองคล้ายวันประสูตขิ องท่านศาสดา
มุฮมั มัด โดยในระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นช่วงเวลาทีพ่ ระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนใน
การจัดงานด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้น�ำทางศาสนา กรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัด โต๊ะครู นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโอกาส
เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับ ณ พระต�ำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ทุกปี ต่อมาเมื่อพระองค์มิได้
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ด้ ว ยพระองค์ เ อง ก็ ท รง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หรือ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จพระราชด�ำเนินแทน
พระองค์มาโดยตลอด ทั้งยังมีพระราชด�ำริให้มี
การสนับสนุนการจัดสร้างมัสยิดประจ�ำจังหวัด
ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ มัสยิดกลางประจ�ำ
จังหวัดปัตตานี มัสยิดประจ�ำจังหวัดสตูล มัสยิด
ประจ�ำจังหวัดนราธิวาส และมัสยิดประจ�ำจังหวัด
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ยะลา รวมถึงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามใน
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
กรุงเทพมหานคร ทัง้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ บ้านพรุกาบแดง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อุดหนุนและซ่อมแซมมัสยิดหลายแห่งในประเทศ
ไทย เช่น มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยัง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้น�ำทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยในต�ำแหน่ง
จุฬาราชมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยมีจุฬาราชมนตรีเป็น
ประธาน รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต�ำแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมเพื่อบริหารงานด้าน
การศาสนา การพิจารณาปัญหาศาสนา โดยเฉพาะคดีครอบครัวและมรดกในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งผลให้งานด�ำเนินไปอย่างมีระบบ ตลอดจนได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
จุฬาราชมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ เสมอ๑๒
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในหลายโอกาส ยังความปลาบปลืม้
ปีตกิ นั ทัว่ เนือ่ งจากได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและเข้าพระราชหฤทัยในหลัก
ศาสนาอิสลามตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งในโอกาส
เสด็จพระราชด�ำเนินในงานเมาลิดกลาง ปี ฮ.ศ. ๑๓๘๔ ณ ลุมพินีสถาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗ ความว่า
“...ท่านนบีมฮู มั หมัด ผูเ้ ป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เป็นมหาบุรษุ คนหนึง่
ทีท่ ำ� คุณประโยชน์แก่โลก พระองค์ทา่ นสรรเสริญยกย่องคนฉลาด ความไตร่ตรอง
รอบคอบ และความบริสุทธิ์ทั้งใจและกายว่าเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ฉะนั้น ขอให้ท่านทุกคนจงพยายามปฏิบัติตามค�ำสั่งของท่าน เพื่อจะได้ประสบ
ความสุขความเจริญ...”๑๓
นอกจากนี้ ยังมีหลายเหตุการณ์ทแี่ สดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงระเบียบวิถปี ฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ อันเป็นการเฉพาะ
ของศาสนาอิสลาม พระองค์ทรงเรียนรูแ้ ละทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างส�ำคัญ
เมื่อครั้งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี (ด�ำรง
ต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรีระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๓) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็น
ครัง้ แรก โดยไม่มผี ใู้ ดกราบบังคมทูลว่าอยูใ่ นช่วงเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศีลอดตามหลัก
ศาสนาอิสลาม) ซึ่งจะรับประทานอาหารได้ในตอนค�่ำหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้ว แต่ทรงทราบ
เป็นอย่างดี จึงได้พระราชทานเลี้ยงจุฬาราชมนตรีและคณะภายหลังจากการเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทเมื่อล่วงถึงเวลาที่สามารถรับประทานอาหารได้ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นสุด
จะพรรณนา ดังค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์
จุฬาราชมนตรี ความว่า
“...หลาย ๆ อย่างเป็นเรื่องน่าประทับใจ อย่างในช่วงถือศีลอด ตอนที่
นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรีคนก่อนหน้านี้ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เป็นครัง้ แรก ซึง่ ภายหลังการเข้าเฝ้าฯ เป็นช่วงเวลาค�ำ่ พระองค์ทา่ น
ได้ทรงจัดอาหารไว้ให้เลย จุฬาราชมนตรีสวาสดิ์และมุสลิมท่านอื่น ๆ ที่ร่วมคณะ
ไปด้วยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก...”๑๔
อีกเหตุการณ์หนึง่ คือเมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ดังค�ำกล่าวของท่านผู้หญิง
สมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีว่า
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“...เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ เข้าไปในมัสยิด พระองค์ทา่ นก็ทรงถอดฉลองพระบาทเพือ่
เป็นตัวอย่าง แล้วพระองค์ทา่ นก็ทรงกระซิบไปข้างหลังว่าถอดรองเท้า หลังจากนัน้
ข้าราชบริพารและข้าราชการทีต่ ามเสด็จฯ ก็ถอดรองเท้า พระองค์ทา่ นทรงศึกษา
ทุกอย่าง และก่อนที่จะเสด็จ เข้าไป พระองค์ท่านทรงถามว่าเข้าได้ไหม เข้าได้
แค่ไหนพระองค์ท่านทรงมีความละเอียดอ่อนจริง ๆ...”๑๕
อีกเหตุการณ์หนึง่ คือเมือ่ ครัง้ ทีน่ ายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา (ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานรัฐสภาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๓) ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับ
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีรบั สัง่ ให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา
ปฏิบัติตนให้ตรงตามหลักการศาสนา อันใดที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องปฏิบัติ
พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ดังตัวอย่างที่ยกมากล่าวเพียงบางส่วนนี้ ส่งผลให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศต่าง
ซาบซึ้งและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
เป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ นอกเหนือจากพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างและบูรณะสถานที่ส�ำคัญของแต่ละศาสนา
พระราชทานพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทแก่ผแู้ ทนศาสนา และเสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงเยีย่ มศาสนสถานต่าง ๆ ตลอดจนเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงร่วมพิธสี ำ� คัญทางศาสนา เนือ่ ง
เพราะพระองค์ทรงถือว่าทุกศาสนาต่างมุ่งสอนให้เป็นคนดี และศาสนาก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจที่ส�ำคัญ พระองค์ทรงมุ่งมั่นบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในการท�ำนุบ�ำรุงทุกศาสนาที่อยู่บนผืน
แผ่นดินไทยโดยเสมอภาค การพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาต่าง ๆ ท�ำให้ประชาชน
ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนาต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สมควรยิ่งแล้วที่พสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะด�ำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้มีใจ
โอบอ้อมอารี ตระหนักรู้และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละศาสนิก ทั้งนี้เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน อันจะน�ำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
ประชาชนสืบไป
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เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทรงเป็นธรรมราชาผู้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติและศาสนา
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตกาลตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์
ล้วนมีพระราชกรณียกิจส�ำคัญในการปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ให้
มั่นคงปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ พระองค์ทรงยึดคติธรรมในพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นหลักในการปกครองแผ่นดินนอกเหนือไปจากการตรากฎหมาย
บังคับใช้ คติธรรมทีว่ า่ นี้ ส่วนหนึง่ มีตน้ รากมาจากคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์๑๖ ซึง่ ถือเป็นธรรมนูญใน
การปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้มาโดยตลอด และส่วนหนึ่งมาจากครรลองการปกครอง
ที่มีระบุในคัมภีร์พุทธศาสนา รวมถึงคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในแผ่นดินสยามประเทศแต่โบราณ อาทิ
‘ไตรภูมกิ ถา’หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า ‘ไตรภูมพิ ระร่วง’๑๗ ทัง้ นี้ หลักธรรมค�ำสอนส�ำคัญทีป่ รากฏใน
คัมภีรพ์ ทุ ธศาสนาทีพ่ ระมหากษัตริยแ์ ต่โบราณกาลทรงยึดเป็นหลักการส�ำคัญในการปกครอง คือ
หลักทศพิธราชธรรม เบญจศีล อุโบสถศีล และหลักแห่งความยุติธรรม๑๘ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทศพิธราชธรรม ถือเป็นธรรมของพระราชาหรือคุณธรรมของผูป้ กครองบ้านเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญ
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เป็นพิเศษ หลักทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑๙
๑) ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์สิ่งของ บ�ำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือราษฎร และบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
๒) ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ ส�ำรวมกายและวาจา ประกอบแต่การสุจริต รักษา
กิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มิให้เป็นข้อที่ใครจะ
ดูแคลน
๓) ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขส�ำราญตลอดจนชีวิตของตนเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๔) อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
๕) มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย กระด้างถือองค์ มี
ความสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพ นุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดีแต่มิขาดย�ำเกรง
๖) ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง�ำย�่ำยีจิตใจ ระงับ
ยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส�ำราญและความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่
สม�่ำเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ�ำเพ็ญเพียรท�ำกิจให้สมบูรณ์
๗) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่เกรี้ยวกราด ลุอ�ำนาจความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความกระท�ำการต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ�ำใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัย
ความและกระท�ำการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเอง
๘) อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่นเก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ�ำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษทางอาญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙) ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องานที่ตรากตร�ำ ถึงจะล�ำบากกายน่าเหนื่อยหน่าย
เพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค�ำเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก�ำลังใจไม่ยอม
ละทิ้งกรณีที่บ�ำเพ็ญโดยชอบธรรม
๑๐) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดจากธรรม) คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงทีไ่ ม่มี
ความเอนเอียงหวัน่ ไหวเพราะถ้อยค�ำทีด่ รี า้ ย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมัน่ ในธรรม
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ทัง้ ส่วนยุตธิ รรม คือ ความเทีย่ งธรรม นิตธิ รรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป
ด้วยเหตุที่พระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคสมัยทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมตามกล่าวเป็น
แนวทางในการปกครองแผ่นดินมาแต่สมัยสุโขทัย จึงปรากฏสมัญญานามที่ใช้เรียกว่าพระมหา
กษัตริย์สืบมาว่า “ธรรมราชา” อันหมายความถึง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้รักษาธรรมและ
ปฏิบัติธรรม และด้วยหลักของธรรมนี้๒๐ ท�ำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในประเทศ กล่าวคือ ใน
การใช้พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยจ์ ะทรงใช้ภายใต้หลักธรรมทีม่ รี ะบุไว้ทงั้ ๑๐ ประการ
อาจกล่าวได้วา่ พระมหากษัตริยท์ รงต้องใช้หลักธรรมเป็นแบบแผนในการปกครอง หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ พระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์จะอยู่ในกรอบแห่ง
หลักธรรมนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว พระองค์อาจไม่จ�ำเป็นต้องทรงท�ำเช่นนั้นเลย เนื่องจาก
พระองค์ทรงมีสถานะเป็นเจ้าชีวิตและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจสูงสุดเหนือผู้ใดทั้งปวงใน
แผ่นดิน
อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จะทรงปฏิบัติตามหลัก
ทศพิธราชธรรมเสียทั้งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่า ในทางปฏิบัติแล้วพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะ
พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองมิได้ทรงเป็น “ธรรมราชา”
ในอุ ด มคติ ไ ด้ ทั้ ง หมด๒๑ เนื่ อ งจากหลั ก ธรรมตามกล่ า ว
ถื อ เป็ น หลั ก อุ ด มคติ ที่ ตี ก รอบให้ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ต ้ อ ง
เป็นพระมหากษัตริย์แห่งความถูกต้อง (The righteous
one) ซึ่งถือเป็นสถานะสูงสุดของการเป็นพระมหากษัตริย์
ในความหมายของพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยเป็ น พื้ น ฐานแห่ ง
คุณสมบัติของผู้จะก้าวขึ้นเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลาย
ในสากลจักรวาลหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชนั่นเอง
แต่ก็มีพระเจ้าแผ่นดินของไทยหลายพระองค์ที่ทรงแสดง
พระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะในอั น ที่ จ ะธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง สถานะความ
เป็น “ธรรมราชา” ได้อย่างสมบูรณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึง
ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘
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วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ เสด็จพระราชด�ำเนินบริเวณพื้นที่ อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของ
“ธรรมราชา” อันประเสริฐพระองค์หนึ่ง๒๒
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสืบ
ราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะ
เวลากว่า ๗๐ ปี ทรงปกครองบ้านเมืองในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงงาน
อย่างหนักเพื่ออ�ำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิทรงย่อท้อและมิทรงเห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ โดยเริ่มเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นปฐม๒๓ หลังจากนั้นในพ.ศ. ๒๕๐๑ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และในพ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตามล�ำดับ พระราชกรณียกิจ
นานัปการทีท่ รงปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้บงั เกิดความสุขและความเจริญต่อประเทศชาติและ
ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ และศาสนาในตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น จะขอ
กล่าวโดยสังเขปดังต่อไปนี้๒๔
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ภายหลังการเสด็จนิวัตประเทศไทยในพ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงน�ำยารักษาวัณโรคขนานใหม่มาพระราชทานแก่กระทรวง
สาธารณสุข และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้าง “อาคารมหิดลวงศานุ
สรณ์” บริเวณสถานเสาวภา ส�ำหรับใช้ในการผลิตวัคซีนบีซจี ี ซึง่ เป็นยาฉีดให้แก่เด็กเพือ่ ป้องกัน
วัณโรค และต่อมายานีไ้ ด้ใช้ปอ้ งกันโรคเรือ้ นได้อกี ด้วย พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ถอื เป็น
พระราชด�ำริแรกเริม่ ทีท่ รงห่วงใยและทรงให้ความส�ำคัญ เนือ่ งจากทรงเล็งเห็นว่าการทีป่ ระชาชน
มีสุขอนามัยดีจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตั้ง
กองทุนโปลิโอสงเคราะห์เพื่อรักษาผู้ป่วยและศึกษาวิจัยโรค และอีก ๒ ปีถัดมา ในพ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์
และยานพาหนะให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ห่างไกล โดยเริ่มแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่อ “หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน” และในพ.ศ. ๒๔๙๘ ได้พระราชทานเรือยนต์ส�ำหรับเป็นหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ทางน�้ำให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยพระราชทานนาม
เรือว่า “เวชพาหน์” เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมน�้ำได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างทั่ว
ถึง และในปีเดียวกันนี้เอง ทรงสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ให้ได้
รับการศึกษาระดับสูงในต่างประเทศ เพือ่ น�ำวิชาความรูแ้ ละประสบการณ์มาเผยแพร่และศึกษา
วิจัยเพิ่มเติมในประเทศ
ต่อมาในพ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พระราชทานหน่วยที่ ๒ ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และหน่วยที่ ๓ ที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาในภาคใต้
ทัง้ นี้ ภายหลังการก่อตัง้ สถาบัน “ราชประชาสมาสัย” เพือ่ เป็นสถานฝึกอบรมและค้นคว้า
เกี่ยวกับโรคเรื้อน ในพ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้พระราชทานเงินทีเ่ หลือเป็นทุนก่อตัง้ “มูลนิธริ าชประชาสมาสัย” เพือ่ ช่วยเหลือกิจการ
ด้านการค้นคว้าป้องกันรักษาและสงเคราะห์ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ นและในพ.ศ. ๒๕๑๓ พระองค์ยงั ทรง
จัดตั้งหน่วยทันตแพทย์พระราชทาน เพื่อไปรักษาชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล โดยพระราชทานค่าใช้
จ่ายที่จ�ำเป็นให้ด้วย
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พ.ศ. ๒๔๙๖ เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรแพทย์ที่ก�ำลังตรวจสุขภาพเด็กในท้องที่ทุรกันดาร

ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�ำคัญ
และมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก พระราชกรณียกิจประการส�ำคัญ คือ การเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๔๙๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และต่อมาใน
พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงตั้งกองทุนภูมิพลเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และในพ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชทานโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ทุรกันดาร โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต�ำรวจตระเวนชายแดนใน
การจัดตัง้ โรงเรียนส�ำหรับเยาวชนในท้องทีห่ า่ งไกลโรงเรียนแห่งแรก คือ โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ�ำรุงที่ ๑ บ้านดอนมหาวัน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เกิดเหตุวาตภัยครั้งร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อ.ส. ประกาศชักชวนให้
ประชาชนบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีประชาชนร่วมกันบริจาคเงินและ
สิง่ ของเป็นจ�ำนวนมาก ต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างโรงเรียนประชาบาลทีป่ ระสบ
เหตุวาตภัยพัดพัง รวม ๑๒ โรงเรียนในพืน้ ที่ ๖ จังหวัดภาคใต้ โดยพระราชทานชือ่ ว่า “โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๑ ถึง ๑๒ ตามล�ำดับ” และได้พระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ให้แก่ผู้ประสบภัยอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา
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วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
สถาบันราชประชาสมาสัย ในบริเวณสถานพยาบาลพระประแดง

ต่อมาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงเริ่มด�ำเนินงาน “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยใช้เงินที่เหลือจาก
การบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีแ่ หลมตะลุมพุก ๓ ล้านบาท เป็นทุนเริม่ ต้นเพือ่ ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากและเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างทัน
ท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์เรือ่ งทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และโรงเรียน ทัง้ ยังพระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จดั สร้างโรงเรียนส�ำหรับบุตรผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นทีเ่ ลีย้ งแยกกับบิดามารดา
แต่แรกเกิดและไม่มีเชื้อโรคเรื้อน โดยพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” อีกด้วย
ในพ.ศ. ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฟืน้ ฟู
ทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงริเริ่ม
พระราชทานให้แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศตัง้ แต่พ.ศ. ๒๔๔๐ สืบเนือ่ งมาจนถึง
พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้วจึงยุตไิ ป ในพ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงริเริม่ โรงเรียนพระดาบสเพือ่ ให้การศึกษาแก่บคุ คล
ทั่วไปและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วย
ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ ณ ภูพานน้อย อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และมีพระราชประสงค์
ให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ ๒ ช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา โดยที่พระองค์ทรง
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สนับสนุนวัสดุการก่อสร้างบางส่วน ซึง่
เป็นทีม่ าของการก่อตัง้ โรงเรียนร่มเกล้า
ทั้ ง นี้ โ รงเรี ย นร่ ม เกล้ า แห่ ง แรกเกิ ด
ขึ้นที่บ้านหนองแคน ต�ำบลดงหลวง
จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่
ทีอ่ นั ตราย เนือ่ งจากเป็นแหล่งรวมของ
ผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง
อยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก โดยพระองค์
ได้ พ ระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว น
พระองค์ก่อสร้างอาคารโรงเรียนถาวร
หลังแรก และจนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๑๘
พระองค์ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ
ทุกคน อันเป็นผลจากการสู้รบกับกลุ่ม
ผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานพันธ์ุปลาหมอเทศแก่ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ จ�ำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว เพื่อ
น�ำไปแจกจ่ายเป็นพันธ์ุปลาพระราชทานแก่ราษฎร ทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
กรมประมงใช้บ่อบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพื้นเมือง
และพันธ์ุปลาต่างประเทศส�ำหรับพระราชทานแก่ประชาชนเพื่อน�ำไปเลี้ยงไว้บริโภคอย่างกว้าง
ขวางเพราะมีคุณค่าทางโปรตีนสูง ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ขึ้นใน
สวนจิตรลดา เพื่อจะได้ทรงศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนพระราชทานพระราชด�ำริแก่เกษตรกร
โดยทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต และทรงปลูกต้นยางนาในบริเวณสวนจิตรลดา และในปี
ต่อมา ทรงจัดตัง้ โรงโคนมสวนจิตรลดา เพือ่ สาธิตกิจการเลีย้ งโคนม แปลงหญ้า ตลอดจนการรีด
โคนมและบรรจุนมออกจ�ำหน่าย ในพ.ศ. ๒๕๑๔ ทรงเริ่มกิจการโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนือ่ งจากทรงห่วงใยฐานะความเป็นอยูข่ องชาวนา จนถึงพ.ศ. ๒๕๒๒
พระองค์มพี ระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเป็น
แห่งแรกซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ในพ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
ก่อตัง้ มูลนิธชิ ยั พัฒนา โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ สงเคราะห์ชว่ ยเหลือประชาชนให้มคี วามร่มเย็น
เป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันจะน�ำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา และ
ในพ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงงานสกัดและ
แปรรูปน�้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ถัดมาในพ.ศ. ๒๕๓๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังบ้าน
เจาะใบ ต�ำบลแป้น อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยัง
พระราชทานพระราชด�ำริให้จัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อทดลองและสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่ตามทฤษฎี
แนวใหม่ (ประกอบด้วย ๓ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ ผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน ขั้นที่ ๒ รวมกลุ่มเพื่อการ
ผลิตการตลาด และขั้นที่ ๓ ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท�ำธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต)
นอกจากนี้ในพ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�ำรัสเกี่ยว
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักในการด�ำรงชีพ
ด้านการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาสภาพดิน น�้ำ และป่าไม้
ในพ.ศ. ๒๔๙๘ เมือ่ คราวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์มีพระราชด�ำริ
ส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องฝนเทียมและเรื่องฝายชะลอความชุ่มชื้น จนมาในพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้เกิด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำเป็นแห่งแรก โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ในปีต่อมาทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัด
เพชรบุรีเพื่อจัดหาที่ท�ำกินช่วยเหลือราษฎรชาวสวนผักที่ประสบความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มี
ที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองและผลผลิตไม่ได้ราคา ถือเป็นโครงการแรกตามพระราชประสงค์ใน
การพัฒนาชนบท ในพ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงเริม่ ด�ำเนินการโครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่
ต�ำบลเขาเต่า อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยทรงทดลองเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งแก่ประชาชนในท้องที่และพื้นที่อื่น ๆ ที่
มีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน ในพ.ศ. ๒๕๑๑ มีพระราชกระแสรับสั่งให้จังหวัดเพชรบุรี
จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนื้อที่ ๒,๕๘๐ ไร่ ให้กลุ่มชาวไร่จากนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรบุรี
เข้าประกอบอาชีพ ในปีต่อมาพระองค์ได้ทรงก่อตั้งโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นและ
การท�ำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา โดยทรงส่งเสริมการปลูกผักและไม้ดอกเมืองหนาวแทน เพื่อให้
ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง
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ในพ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี
พระราชประสงค์ให้ด�ำเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินใหม่จ�ำนวน ๖๕,๐๐๐ ไร่ เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีที่ท�ำกินและอยู่อาศัยตลอดไป ทั้งยังได้พระราชทานค�ำแนะน�ำให้สร้างอ่างเก็บน�้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตรกรรมเมื่อฝนทิ้งช่วงด้วย
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระราชทานพระราชด�ำริให้กอ่ สร้างโครงการฝายทดน�ำ้ บ้านหนอง
หอย อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในพ.ศ. ๒๕๑๘ ได้พระราชทานพระราชด�ำริให้ก่อสร้าง
แหล่งน�ำ้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดต่าง ๆ เพือ่ จัดหานาช่วยเหลือราษฎร
ตามหมู่บ้านในพื้นที่ยากจนและแห้งแล้ง และในปีเดียวกันได้พระราชทานที่ดินของส�ำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ชาวนามีที่ท�ำกินจ�ำนวน
๕๑,๙๖๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา ในพ.ศ. ๒๕๑๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวน
หนึ่งด�ำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำเข็ก (เขาค้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดเลย (เขาค้ออยู่ในเขตรอยต่อ ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย จัดเป็นพื้นที่
ป่าเขาที่เป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง) เพื่อจัดสรรที่ดินท�ำ
กินและบริการด้านสาธารณูปโภคแก่ราษฎรและทหารผ่านศึกในลักษณะหมู่บ้านอาสาสมัคร
ป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนในอีกทางหนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๑๗ พระราชทานพระราชด�ำริให้ก่อสร้างโครงการฝายทดน�้ำบ้านหนองหอย
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ในพ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี
พระราชด�ำริให้พัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา โดยได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ท่ากะบากอ�ำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในปลาย
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรพืน้ ทีแ่ ปลงปลูกป่าชายเลน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทัง่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงห่วงใยทุกข์เข็ญของราษฎรทีป่ ระสบความเดือดร้อนจากน�ำ้ ท่วม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมีพระราชด�ำริในการแก้ไขปัญหา และในพ.ศ. ๒๕๒๕
ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริในการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่พรุที่มีสภาพดินเปรี้ยวจัดจนไม่สามารถ
ปลูกพืชได้
ในพ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ประตูระบายน�ำ้ บางนราตอนบน โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้
บางนรา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และในปีเดียวกันได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตร
พื้นที่ดอยตุง ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนที่สูง จังหวัด
เชียงราย จนมาในช่วงปลายพ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยใหญ่ในอ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จึงได้พระราชทานพระราชด�ำริในการแก้ไขปัญหา จนน�ำไปสู่โครงการบรรเทา
อุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสงขลา ในพ.ศ. ๒๕๓๒ พระองค์ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาน�ำ้ เสียหนอง
สนม จังหวัดสกลนคร และในพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังโครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ ดอย
โตน จังหวัดเชียงใหม่เพือ่ ทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้า ในขณะเดียวกัน ได้ทรงศึกษา
การอนุรกั ษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก โดยทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกและให้ทกุ โครงการในศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาห้วยทราย อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ท�ำเป็นตัวอย่าง
ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรและทรงซักถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่เพื่อ
ใช้ในโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำก�่ำ จังหวัดสกลนคร ในพ.ศ. ๒๕๓๘ มีพระราชด�ำริเกี่ยวกับโครงการ
แก้มลิงเพื่อน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ในพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด�ำริจังหวัดชุมพร
ต่อมาพ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชนินาี ถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเปิด
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เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (เป็นเขือ่ นทีจ่ ะช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง) ในพ.ศ. ๒๕๔๔
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เขือ่ นขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (เป็นเขือ่ น
ที่จะช่วยให้มีน�้ำใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งและในฤดูน�้ำหลากหากเกิดอุทกภัยก็จะสามารถกักเก็บ
น�้ำได้) จนปลายพ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชด�ำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อน
แควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพิษณุโลก ในปีต่อมาได้พระราชทานพระราชด�ำริ
ให้หาทางขยายปริมาณกักเก็บน�้ำของอ่างเก็บน�้ำยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในพ.ศ.
๒๕๔๗ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังมี
พระราชประสงค์ให้สร้างพระต�ำหนักส�ำหรับเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับในภาคพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ของประเทศ อันได้แก่ พระต�ำหนักภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้
เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส สร้างขึ้น
เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖ และพระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
สกลนคร สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้เพื่อจะได้เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปทรง
เยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในภาคพื้นที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงและใกล้
ชิด เนือ่ งจากทรงสามารถประทับพักแรมเพือ่ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจได้เป็นระยะเวลานาน
กล่าวได้ว่า นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ปรากฏโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริในการพัฒนาความเจริญด้านต่าง ๆ ให้กบั ราษฎรเป็นจ�ำนวนมากทัง้ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรและศึกษาติดตามด้วย
พระองค์เองเป็นประจ�ำอย่างใกล้ชิด ทรงงานด้านต่าง ๆ บนหลักการส�ำคัญที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” มาโดยตลอด ดังค�ำกล่าวของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนาที่ว่า
“...ค�ำว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระองค์จะทรงใช้กบั คนทุกกลุม่ ทุกภูมภิ าค และ
สิง่ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงเน้นย�ำ้ มาก คือ ต้องอยูบ่ นฐานของความเข้าใจ “ภูมสิ งั คม”
ซึ่งประกอบด้วย ๒ ค�ำ คือ “ภูมิประเทศ” ซึ่งต้องดูว่ามีลักษณะอย่างไร พื้นที่บน
ภูเขาก็ต้องพัฒนาแบบหนึ่ง พื้นที่ในหุบเขาก็ต้องพัฒนาอีกแบบหนึ่ง ภาคอีสาน
เป็นพืน้ ทีร่ าบสูงก็ตอ้ งพัฒนาอีกแบบหนึง่ ในภาคกลางลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่ เป็น
ทีล่ มุ่ และมีนำ�้ ท่วมตลอดก็ตอ้ งไปอีกแบบหนึง่ ในภาคใต้มปี ญ
ั หาเรือ่ งของสภาพดิน
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วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดเพชรบุรี

ก็ตอ้ งพัฒนาอีกแบบหนึง่ เป็นต้น ดังนัน้ สรุปได้วา่ “ภูมปิ ระเทศ” คือ “ดิน น�ำ้ ลม
ไฟ” ซึ่งไม่เหมือนกันเลยในแต่ละภาค และอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเน้น คือ เรื่อง
ของ “สังคม” ซึ่งก็คือ “มนุษย์” พระองค์ท่านทรงห่วงใยมาก ประชาชนทางภาค
เหนือก็ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบหนึ่ง การพัฒนาที่ใช้ได้กับภาคใต้เมื่อ
ไปภาคเหนืออาจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ค่านิยมของเขา
ก็ได้ ประชาชนทางอีสานก็เป็นอีกแบบหนึ่งจะให้เหมือนกับภาคกลางได้อย่างไร
ดังนั้น วิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น แต่ละเผ่าพันธุ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ท�ำให้
คนเหล่านัน้ แตกต่างกันอย่างมาก ซึง่ ต้องใส่ใจในสิง่ เหล่านี้ นีก่ ค็ อื ค�ำว่า “ภูมสิ งั คม”
.... และสิง่ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงท�ำอยูเ่ สมอ คือ จะทรงถามประชาชนก่อนว่าต้องการ
หรือไม่ ซึง่ ถือเป็นต้นต�ำรับของกระบวนการประชาพิจารณ์หรือการเปิดรับฟังจาก
ประชาชน (public hearing) ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนเข้าไปในห้องประชุม
แล้วเสนออะไรมาจากไหนไม่ทราบให้ไปลองปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เช่นนั้น แต่ต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรก...”๒๕
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อย่างไรก็ดี แม้วา่ ในระยะหลังนับจากพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะมิได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ในพืน้ ทีภ่ าคต่าง ๆ มากนัก แต่กท็ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผแู้ ทนพระองค์ตรวจประเมินผลและ
ติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ และที่
ส�ำคัญยังทรงทราบถึงความทุกข์ยาก
ของราษฎรในเรื่องต่าง ๆ โดยทรง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางช่วย
เหลือแล้วน�ำความขึน้ กราบบังคมทูล
ซึง่ ในบางครัง้ ก็จะมีพระบรมราชวินจิ ฉัย
เพิม่ เติมในบางเรือ่ ง เพราะมีพระราช
ประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ได้
รับประโยชน์สุขอย่างแท้จริง
ในบรรดาพระราชกรณียกิจ
นานัปการทีท่ รงบ�ำเพ็ญเพือ่ ประโยชน์
สุ ข ของพสกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู ่
เหล่าดังกล่าวมาแล้วนั้น มีพระราช
กรณี ย กิ จ หลากหลายประการที่
ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข
ให้แก่ชาวไทยมุสลิม ดังเช่นในพ.ศ.
๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฏร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพื้นที่ภาคใต้
เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐาน
ไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสด็จพระราชด�ำเนินทรง
เยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
มุสลิมที่มีฐานะยากจน ทรงส่งเสริมอาชีพที่มีในจังหวัดนั้นโดยทรงค�ำนึงถึงเหมาะสมตามหลัก
ศาสนาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ชาวไทยมุสลิมต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วถึง
ด้วยทรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการหาเลี้ยงชีพ ทั้งยังพระราชทานโครงการตาม
พระราชด�ำริ โครงการส่งเสริมอาชีพ ทรงหาวิธีช่วยแก้ปัญหา แนะน�ำ และสนับสนุนหน่วยงาน
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ต่าง ๆ รวมถึงทรงสนับสนุนให้มีโครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริทุกภาค โดยโครงการศูนย์การศึกษาฯ ที่ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ท�ำให้มี
แหล่งอาชีพและได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตามล�ำดับ จนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ ในด้านการสังคมสงเคราะห์
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในงานสังคมของชาวไทยมุสลิม เช่น การเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานการกุศลของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย และทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าสตรีไทยมุสลิมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา เป็นช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรในภาคพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ของประเทศ โดยในระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส๒๖
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้แถบจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งแม้ว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคส�ำหรับพระองค์แต่อย่างใด
ในทางตรงกันข้าม ทรงปฏิบัติต่อผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเสมอเหมือนกับพสกนิกรชาวไทย
ในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยทรงตระหนักว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในราชอาณาจักร จะมีเชื้อชาติใด
และจะนับถือศาสนาใด ก็ลว้ นเป็นพสกนิกรของพระองค์ทที่ รงต้องห่วงใยดูแลโดยทัว่ ถึงกัน ดังค�ำ
กล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขณะนั้นเป็น รองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙) ที่ว่า
“...ถ้าทุกคนจ�ำได้ดี ก็ตอนพ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยีย่ มราษฎร ตอนนัน้ ทรงขึน้ ครองราชย์และเสด็จพระราชด�ำเนินออกไปทรงเยีย่ ม
ด้วยกันทั้งสองพระองค์ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน แล้วก็
เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับแรมตามเรือนรับรองของจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
และที่เรียกกันว่าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ไปทุกภาคเลยนะคะ แล้วก็เวลาเสด็จ
พระราชด�ำเนินไป รถพระทีน่ งั่ ก็คอ่ นข้างโบราณ ...เวลาเสด็จฯ ไป ประชาชนมาเฝ้าฯ
เป็นจ�ำนวนมาก ..เหมือนทรงมาท�ำความรูจ้ กั คนของพระองค์ บางครัง้ รถพระทีน่ งั่
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ไปเสียกลางทางก็มี แล้วก็ฝุ่นตลบ เพราะถนนหนทางยังไม่ดี ส่วนทางภาคใต้
ก็จะเห็นชาวไทยมุสลิมมาเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งพระองค์ท่านก็จะมีพระราชปฏิสันถาร
ทั่วถึงกันหมด ใครมีอะไรก็ออกมาถวาย อิหม่ามก็ออกมาถวายพระพรที่องค์พระ
ประมุขเสด็จพระราชด�ำเนินมา ...เท่าที่เห็นจากการตามเสด็จมานะคะ ไม่ว่า
ภาคไหน พระองค์ท่านทรงถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ไม่ได้แยกว่าคนนี้พุทธหรือ
มุสลิม ไม่ใช่คนไทยหรืออะไรก็ตาม และไม่วา่ จะเป็นภาคไหน ๆ พระราชกรณียกิจ
ที่ทรงมีต่อประชาชนจะเหมือนกันหมด...”๒๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในอันทีจ่ ะบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง โดย
ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ขนึ้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสในพ.ศ. ๒๕๑๖
เพื่อจะได้เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างล�ำบากได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด เนื่องจากจะทรงสามารถประทับ
พักแรมเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งยังทรงริเริ่มและด�ำเนิน
โครงการพระราชด�ำริและโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริหลายโครงการในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอน
ล่าง พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เช่น โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส โครงการ
ชลประทานมูโนะอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ซึง่ ได้พระราชทานพระราชด�ำริเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
อ�ำเภอสุคิรินและอ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรเพื่อทรงติดตาม
การด�ำเนินงานและทรงเยีย่ มเยียนสมาชิกในโครงการนับตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา และต่อมา
ได้ทรงก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาสในพ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ เช่น โครงการแกล้งดิน
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพรุแฆแฆ เป็นต้น
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีการศึกษาภาคสามัญ
อย่างสูงเพียงชั้นประถมศึกษา จากนั้นก็เข้าเรียนในภาคศาสนา เนื่องจากผู้ปกครองเกรง
ว่าบุตรหลานของตนจะไม่มีความรู้ทางศาสนา ซึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ด้วยเหตุ
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นี้ ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถนัดแต่ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถเขียนและอ่านภาษา
ไทยหรือใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกับทางราชการได้ ดังนั้น จึงมีรับสั่งให้กระทรวง
ศึกษาธิการหาแนวทางส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้น ด้วยการส่ง
ครูเข้าไปสอนในภาคสามัญ ทั้งยังจัดศึกษาดูงานด้านการศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง ท�ำให้โรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ เริม่ มีการปรับปรุงและพัฒนาขึน้ เป็นล�ำดับ มีการคัดเลือก
โรงเรียนที่มีการบริหารการเรียนการสอนดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี
นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา นับเป็นพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเยาวชนชาวไทยมุสลิม
ที่มีความส�ำคัญยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนักเรียนที่
มีคุณภาพ มีการศึกษาทั้งภาคสามัญและภาคศาสนาควบคู่กันไปจนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ เป็นการยกระดับการศึกษาจนเกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา
มากขึ้น สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์๒๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเรียนรู้และทรง
เข้าพระราชหฤทัยวิถชี วี ติ ของชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่างซึง่ มีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เป็นการเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากค�ำบอกเล่าของนายวาเด็ง ปูเต๊ะ หรือลุงวาเด็ง วัย ๙๕ ปี
ผู้ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษ (คนส่วนใหญ่เรียกลุงวาเด็งว่า ‘พระสหายแห่งสายบุรี’
จังหวัดปัตตานี) ผ่านล่ามภาษามลายูความว่า
“...ตอนนั้นเป๊าะทราบแล้วว่าเป็นในหลวง แต่จะเข้าไปใกล้ ๆ ก็ไม่กล้า
เพราะว่านุ่งโสร่งตัวเดียว ไม่ได้สวมเสื้อ พอเข้าไปใกล้ ๆ ในหลวงก็บอกว่าจะมา
ขุดคลองชลประทานให้ พอได้ยินอย่างนั้น เป๊าะก็ดีใจมาก คุยกันเยอะ ท่านถาม
ว่า ถ้าขุดคลองสายทุง่ เค็จนีจ้ ะไปสิน้ สุดลงทีต่ รงไหน เป๊าะบอกท่านว่าคลองเส้นนี้
มีที่ดินติดเขตต�ำบลแป้น ทางเหนือขึ้นไปสุดที่อ�ำเภอศรีสาคร ในหลวงถามต่อว่า
ถ้าไปออกทะเลจะมีกเี่ กาะ เป๊าะก็ตอบท่านไปว่ามี ๔ เกาะ ท่านก็ชมว่าเก่ง สามารถ
จ�ำทุกที่ที่ผ่านไปได้ แล้วท่านก็เปิดดูแผนที่ที่น�ำมาด้วย แล้วบอกว่าเป๊าะรู้จริง
ไม่โกหก ทุกสิ่งที่เป๊าะบอกมีอยู่ในแผนที่ของพระองค์แล้ว... ในหลวงคุยกับเป๊าะ
เป็นภาษามลายู ท่านพูดมลายูส�ำเนียงไทรบุรี คุยกันก็เข้าใจเลย พอเจอกันบ่อยๆ
คุยกัน มีความเห็นตรงกัน ท่านก็เลยรับเป๊าะเป็นพระสหาย เป๊าะบอกว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่บอกท่านไปทั้งหมดเป็นความจริง พูดโกหกไม่ได้จะเป็นบาป...”
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หลังจากได้กราบบังคมทูลเส้นทางขุดคลองในโครงการพระราชด�ำริแล้ว ในครั้งนั้น
ลุงวาเด็งยังได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อด�ำเนินโครงการพระราชด�ำริอีกด้วย และหลังขุดคลอง
ชลประทานดังกล่าวเสร็จแล้ว ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงงานและประทับแปรพระราชฐานที่พระต�ำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ลุงวาเด็งก็จะไปเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทแทบทุกครัง้ หรือ
บางครัง้ ก็จะไปขอเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทถึงพระราชวังสวนจิตรลดา ลุงวาเด็งยังเล่าเพิม่ เติมว่า
“... เวลาถึงหน้าทุเรียน ลองกอง จ�ำปาดะ ก็จะนึกถึงในหลวงตลอด ถ้าท่านมาทีน่ ี่ ก็เอาไปถวาย
ที่นี่ บางปีท่านไม่ได้มา เป๊าะก็ส่งผลไม้ไปถวายท่านทางไปรษณีย์ ส่งอีเอ็มเอสไปเลย เวลาไปส่ง
เป๊าะเขียนหนังสือไม่เป็น ก็บอกเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าจะส่งของไปให้ในหลวงที่สวนจิตร เขาก็
จัดการให้…” จากค�ำบอกเล่าของลุงวาเด็งนั้นผลไม้ที่ส่งไปถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ จะถึงพระหัตถ์เสมอ เพราะทุกครั้งที่ลุงวาเด็งมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทั้งสองพระองค์มักจะมีรับสั่งว่า “...ขอบใจ ผลไม้ที่ส่งไปให้ ได้รับแล้ว...”
ลุงวาเด็งยังเล่าต่ออีกว่าเสียค่าส่งผลไม้ไปถวายครั้งละ ๑,๐๐๐ กว่าบาท แต่อยากให้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสวยผลไม้ที่ส่งไปถวาย จึงไม่เคยคิดเสียดายแม้แต่น้อย
เช่นเดียวกับที่ดินที่ถวายไป และหากมีพระราชประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่บริเวณใดที่เป็นของตน
แล้ว ก็พร้อมที่จะน้อมเกล้าฯ ถวายให้ทั้งหมด นอกจากนี้ลุงวาเด็งยังเล่าต่อว่า “..เมื่อในหลวง
มาที่อ�ำเภอแม่ลาน ครั้งล่าสุด พอเจอก็เข้าไปกอดเลยไม่ได้พูดอะไรกับท่าน ท่านรู้นิสัยเป๊าะดีว่า
ไม่ค่อยพูดอะไร ท่านก็เรียกเป๊าะ...คิดถึงท่านที่สุดเลย...”๒๙

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังอ�ำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี และมีพระราช
ปฏิสันถารกับนายวาเด็ง ปูเต๊ะ
(ลุงวาเด็ง)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ เช่นกัน เห็นได้จากกรณี นายซบ นาคอนุเคราะห์ หรือลุงซบ
อิหม่ามประจ�ำหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม ในอ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้มีความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากพระองค์ได้ทรงสนับสนุนและพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้แก่
หมู่บ้านชาวไทยมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง ดังค�ำกล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ว่า
“...ในพ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ศูนย์ศึกษาห้วยทรายฯ ลุงซบเป็นผู้ซื่อสัตย์และภักดีมาก คราวใด
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มา และเมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับ ลุงซบก็จะน�้ำหูน�้ำตา
ไหลพรากทุกครั้ง ชาวไทยมุสลิมทั้งหมู่บ้านนี้ พระองค์ได้ทรงเข้าไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ รวมทั้ง
สุเหร่าที่เสื่อมโทรมก็ทรงสร้างให้ใหม่ พระองค์ท่านพระราชทานเงินให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
พระราชทานที่ดินให้ด้วย ซึ่งเราทราบดีเพราะเป็นคนท�ำตั้งแต่สถานที่จนกระทั่งไปร่วมงานพิธี
วันเปิดสุเหร่า ซึ่งเป็นสุเหร่าแรก ๆ เลยที่พระองค์ท่านทรงสร้างในพื้นที่ นอกนั้นก็เป็นสุเหร่าซึ่ง
เป็นเรื่องของทางราชการไป แต่อันนี้เป็นส่วนพระองค์ นอกเหนือไปจากนั้น พระองค์ท่านก็ทรง
สนิทสนมคุ้นเคยเสด็จฯ ไปมาอยู่ทุกปี เมื่อพระองค์ท่านเสด็จฯ ไปสุเหร่า ก็จะมีการกราบบังคม
ทูลเชิญพระองค์ทา่ นขึน้ ประทับบนแท่นทีเ่ ทศนา และทีซ่ งึ้ ใจทีส่ ดุ คือลุงซบแต่งบทประพันธ์ไว้วา่
โอ้มุสลิมห้วยทรายใต้ 		
ถึงแม้พวกเราจะยากจน 		
พระเจ้าอยู่หัวของเรา			
ให้ที่ดินที่บ้าน 			
ถึงตายแล้วเกิดใหม่			
โอ้พี่น้องของข้า			

จงจ�ำไว้ทุกทุกคน
ทุกทุกคนขยันท�ำงาน
ทรงล้นเกล้าพระราชทาน
เหมือนสวรรค์มาโปรดมาเมตตา
ก็หาไม่ได้หรอกหนา
ทั่วหน้าจงจ�ำใส่ใจ...” ๓๐

อิหม่ามซบ นาคอนุเคราะห์ และบุตรสาว
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จะเห็นได้วา่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิได้เพียง
มีพระเมตตาและทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ปู การต่อชาวไทยมุสลิมเท่านัน้ หาก
แต่ยงั ทรงปฏิบตั พิ ระองค์อย่างเรียบง่ายและทรงให้เกียรติชาวไทยมุสลิมเสมอมา ส่งผลให้ชาวไทย
มุสลิมล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ดังค�ำกล่าวของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ว่า
“...คนไทยมุสลิมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็เพราะ
ประการแรก คือ ความไม่ถือพระองค์ เขานุ่งโสร่งกันบ้าง ท่อนบนเปลือยหมดก็
ไม่ผดิ กติกาอะไร สามารถยืนกราบบังคมทูลพระองค์ทา่ นได้เป็นชัว่ โมง ความไม่ถอื
พระองค์ ท�ำให้ทรงเข้าถึง และเมือ่ ทราบว่าเขาใช้คำ� ราชาศัพท์ไม่ได้ พระองค์ทา่ นก็
ทรงให้ใช้คำ� ธรรมดา นอกเสียจากเมือ่ พระองค์ทา่ นเสด็จฯ ไปไหนอย่างเป็นทางการ
ท่านจุฬาราชมนตรีกจ็ ะถวายการแปลให้หรือถ้าพระองค์ทา่ นเสด็จฯ ทัว่ ไป ก็จะมี
ครูเป็นล่ามคอยถวายการแปลให้ พระองค์ท่านทรงไม่ถือพระองค์กับคนไทย ซึ่ง
บางครั้งก็จะมีภาษาแปลก ๆ ท�ำให้เราเองยังอดหัวเราะไม่ได้ ในท�ำนองเดียวกัน
คนพุทธ คนมุสลิม คนอีสาน ชาวเขา พูดอะไรห้วน ๆ พูดค�ำแปลก ๆ ออกมา
พระองค์ทา่ นก็ไม่ทรงถือสาเพียงขอให้สอื่ สารกันได้เป็นพอ ประการทีส่ อง พระองค์
ท่านทรงเคารพในความเชื่อ ดังนั้น เมื่อเสด็จฯ ไปภาคใต้ในช่วงที่ตรงกับวันตรุษ
หรือช่วงเดือนรอมฎอนก็ตาม พระองค์ทา่ นจะทรงให้จดั พิธใี นพระต�ำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ ซึง่ ในบริเวณพระต�ำหนักทักษิณฯ มีปา่ ช้าหรือทีเ่ รียกว่า ‘กุโบร์’ อยูใ่ น
เขตพระราชวัง ซึง่ ในตอนแรกทางราชการจะเคลือ่ นย้ายออก แต่พอพระองค์ทา่ น
ทรงทราบก็ทรงรับสั่งให้หยุดไม่ให้มีการรื้อถอน... ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่าน
ทรงเคารพในความเชื่อ พระองค์ท่านไม่ทรงแตะต้อง และยังทรงให้เกียรติเสด็จฯ
มาด้วยพระองค์เอง มาร่วมในพิธีท�ำบุญ เป็นเราจะรู้สึกอย่างไร มองสีหน้ามุสลิม
หลายคนที่มาร่วมงาน เราก็รู้แล้วว่าเขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไร และประการที่สาม
พระองค์ทา่ นไม่ทรงแบ่งแยกศาสนา ทุกปีทา่ นจุฬาราชมนตรีจะน�ำคนชนะเลิศการ
อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล.. และถ้าให้
ลงรายละเอียดมากไปกว่านัน้ อีก ก็อย่างเช่น มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีร่ าษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย
สิ่งของ ถ้าเป็นภาคอื่นท่านจะทรงมอบพระให้ แต่ถ้าเป็นคนมุสลิม พระองค์ท่าน
ก็จะไม่พระราชทานพระ แต่จะพระราชทานเหรียญของพระองค์ให้ คือ จะทรง
ระวังทุกแง่ทุกมุมไม่ให้กระทบกระเทือน ซึ่งการระมัดระวังนี้ถือเป็นการให้เกียรติ
พวกผู้ใหญ่ในวงการมุสลิมก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ จนเมื่อสิ้นชีวิต
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แล้วไปประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา พระองค์ท่านก็จะพระราชทานดิน
ไม่ต้องมาเข้าโกศ ซึ่งที่จริงมันเป็นกฎ แต่พระองค์ท่านก็ทรงปรับเสียใหม่...”๓๑
ทั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ ป รากฏว่ า การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระองค์และบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ต่อพสกนิกรชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูอย่างทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตานั้น มีความละม้ายคล้ายกับ
พระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ในช่วงทีท่ รงปฏิรปู การปกครองประเทศครัง้ ใหญ่
ซึง่ ได้มกี ารปฏิรปู การปกครองบรรดาหัวเมืองทัง้ หลายโดยได้มกี ารผนวกรวม ๗ หัวเมืองทางภาค
ใต้ หรือทีเ่ รียกว่า ๗ หัวเมืองแขก อันได้แก่ ตานี ยะหริง่ สายบุรี รามัน ระแงะ ยะลา และหนองจิก
(ในปัจจุบันคือ พื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และประกาศตั้งเป็น
มณฑลปัตตานีเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙ หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
ได้ทรงด�ำเนินนโยบายบริหารจัดการมณฑลปัตตานีอย่างเข้าพระราชหฤทัยและผ่อนปรน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์และขนบธรรมเนียมความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ปกครองดั้งเดิมและประชาชนนับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู เช่น
ยกเลิกการเก็บภาษีหางข้าวในปัตตานีประจ�ำปีพ.ศ. ๒๔๔๕ ยกเลิกส่วยต้นไม้เงินทองในพ.ศ.
๒๔๔๕ ยกเว้นเงินค่าราชการให้บุตรหลานพระยาเมือง เพิ่มเงินตอบแทนรายปีแก่พระยาเมือง
และเงินเลีย้ งชีพแก่บตุ รหลานญาติพระยาเมืองเดิม ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานราษฎรในการโยธา
เป็นจ่ายค่าแรงว่าจ้างแทน เลือกสรรข้าราชการที่มีคุณสมบัติดีพิเศษมารับราชการในพื้นที่นี้
จัดระบบการศาลในหัวเมืองเหล่านีใ้ ห้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม โดยให้อยูใ่ นอ�ำนาจของ
“โต๊ะกาลี” ตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔ เป็นต้น๓๒
นอกจากนี้ ยังทรงด�ำเนินรอยตามแนวพระราชด�ำริและพระบรมราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ทีท่ รงมีความละเอียดอ่อน ลึกซึง้ ในการถือปฏิบตั ติ อ่
ชาวไทยมุสลิมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง ซึง่ ผูค้ นส่วน
ใหญ่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลังประวัติศาสตร์มาแต่อดีต ดังจะเห็นได้ว่า
ในช่วงปลายพ.ศ. ๒๔๖๕ เกิดความวุ่นวายในมณฑลปัตตานี ท�ำให้ราษฎรกว่า ๑๐๐ คน ถูกจับ
ในข้อหา “อุดหนุนการก่อการร้ายต่อบ้านเมือง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารรักษาวัง ๑ กองทัพ ออกไปช่วยรักษาความสงบ โดยให้
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงไปตรวจราชการเพื่อส�ำรวจ
ปัญหา ซึ่งก็พบว่าความวุ่นวายนั้นเกิดจากความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในหลาย
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หน่วยงาน เช่น การเร่งรัดจัดเก็บภาษี การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
โดยมิได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของราษฎร ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๖๖ ได้มีการประชุมเสนาบดีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ผลการประชุมครั้งนี้ได้น�ำไปสู่
แนวคิดที่ว่าสมควรให้มีนโยบายพิเศษในการปกครองเฉพาะมณฑลปัตตานีที่มีหัวเมืองมลายู
ทั้ง ๗ หัวเมือง ได้แก่ ตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ รามัน หนองจิก และสายบุรี โดยมีการ
เสนอ “หลักรัฐประศาสโนบายส�ำหรับมณฑลปัตตานี” จ�ำนวน ๖ ข้อ ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี๓๓
้
๑) ควรตั้งปฏิบัติว่า เว้นจากการกดขี่ศาสนาอิสลาม ๒) ภาษีอากรทุกชนิดคิดถัวกัน ไม่ควรให้
สูงกว่าที่อังกฤษเขาเก็บ ๓) พยายามไม่ให้มีการกดขี่บังคับพลเมืองแต่เจ้าพนักงาน ๔) พยายาม
อย่าให้ราษฎรต้องเสียเวลาป่วยการในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับ ๕) ข้าราชการในมณฑลนี้ควร
เลือกเฟ้นเป็นพิเศษและอบรมกันขึ้นให้ดีเสมอ และ ๖) ระเบียบการใหม่อันใดอันเกี่ยวด้วยสุข
ทุกข์ของราษฎร ควรหารือสมุหเทศาภิบาลเสียก่อนทีจ่ ะบังคับให้ทำ� ลงไป ซึง่ หลักการดังกล่าวนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ได้มพี ระราชหัตถเลขาอธิบายความเพิม่ เติม
เกี่ยวกับ “หลักรัฐประศาสโนบายส�ำหรับมณฑลปัตตานี” นี้ว่า
“...การใช้ความระมัดระวังในข้อนี้ ควรจะนึกให้กว้าง ๆ ถึงการที่เกี่ยวกับ
ลัทธิศาสนาประกอบด้วย เช่น วันศุกร์ตามธรรมดา ...จะต้องไปนั่งฟังเทศน์ใน
สุเหร่า เมื่อจะมีการเรียกร้องบังคับให้กระท�ำการใดใดแล้วถ้าพอจะหลีกเลี่ยงได้
ก็ควรละเว้นเสีย หรืออีกอย่างหนึ่ง เช่น ในระหว่างเวลาปอซอ (ถือบวช) กิจการ
ใดควรจะผ่อนผันให้พอดีพอควรแก่ฤดูกาล ...”๓๔
ครัน้ เมือ่ จะส่งข้าราชการไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นมณฑลปัตตานี พระองค์กพ็ ระราชทานหลักว่า
“...พึงเลือกเฟ้นแต่คนมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไม่ใช่
สักแต่ว่าส่งไปบรรจุให้เต็มต�ำแหน่ง หรือส่งไปเป็นการลงโทษเพราะเลว สั่งสอน
ขี้แจงให้รู้ลักษณะทางการอันจะพึงประพฤติระมัดระวัง... ผู้ใหญ่ในท้องที่พึง
สอดส่องอบรมกันต่อ ๆ ไปในคุณธรรมเหล่านั้นเนือง ๆ ไม่ใช่คอยให้พลาดพลั้ง
ลงไปก่อนแล้ว จึงจะว่ากล่าวโทษ...”๓๕
ยิ่งไปกว่านั้น นักการศาสนาอิสลามหลายคนได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดหลักธรรมในการปกครอง
ดูแลประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งชาวไทยมุสลิมให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยเสมอเหมือนกัน
ทั้งยังพระราชทานแนวคิดส�ำคัญในการถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขต่อตนเอง ผู้อื่น และประเทศ
ชาติ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคีสมานฉันท์ ความเสียสละ การให้เกียรติ
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ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเอง และความรักชาติ ซึ่งหลักธรรมและแนวคิดส�ำคัญ
ทั้งหลายเหล่านี้มีความสอดคล้องกับหลักค�ำสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่หลายข้อ ดัง
จะเห็นได้ว่า นายวินัย สะมะอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม ได้เขียนไว้ในหนังสือ ‘คุตบะฮฺ
เพื่อสันติสุข’ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งจะขอยกมาเพียงบางส่วนเพื่อกล่าวเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ภาคใต้

๑) หลักเศรษฐกิจพอเพียง พีน่ อ้ งผูศ้ รัทธาทัง้ หลาย “จงย�ำเกรงอัลลอฮฺและจงใช้ชวี ติ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเถิด” พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั เคารพของเราได้ทรงแนะน�ำให้เราทุกคนใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประโยคพระราชด�ำรัสที่เราได้น้อมรับฟังมาโดยตลอด การใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นค�ำสอนหนึ่งของศาสนาอิสลามซึ่งเราได้ทราบจากการศึกษา
อิสลามมานานแล้ว ดังนั้น เมื่อเราได้รับทราบจากพระราชด�ำรัสดังกล่าวของพระมหากษัตริย์
เราจึงน้อมรับใส่เกล้าได้ทันที เพราะสอดคล้องกับค�ำสอนของศาสนาอิสลาม เศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง การใช้ชีวิต หรือด�ำรงอยู่ในโลกนี้อย่างพอเพียงกับสภาพตัวตนหรืออัตภาพของเรา
อย่าฟุ้งเฟ้อ อย่าฟุ่มเฟือย อย่าสุรุ่ยสุร่าย เราจะต้องรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่
พอเพียงกับความต้องการของเรา ไม่ใช้จา่ ยเกินไปจากความต้องการพืน้ ฐานของเรา และเกินไป
จากฐานะอันแท้จริงของเรา โดยอัลกุรอานได้สอนให้เราทุกคนใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลายโองการด้วยกัน ความว่า “... และบรรดาผูซ้ งึ่ เมือ่ พวกเขาใช้จา่ ยพวกเขาก็ไม่สรุ ยุ่ สุรา่ ยและ
ไม่ตระหนี่ แต่เขาด�ำรงอยู่ระหว่างนั้น...” (ฟุรกอน ๖๗) และความว่า “...และเจ้าอย่าสุรุ่ยสุร่าย
นัก แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นญาติแห่งมารทั้งหลาย และมารเป็นผู้ทรยศต่อผู้อภิบาล
ของมัน...” (อัลอิสร๊ออฺ ๒๖, ๒๗)
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๒) หลักความเสียสละ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “จงย�ำเกรงอัลลอฮฺและจงเสียสละและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเถิด” ในหลวงอันเป็นที่รักเคารพของเราได้มีพระราชด�ำรัสไว้ในวาระที่
อิหม่ามและคณะครูสอนศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯ เมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ความตอนหนึง่
ว่า “...กรรมการอิสลามและผูบ้ ริหารโรงเรียนทุกแห่งทุกคน จึงชอบทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ประสาน
กันโดยใกล้ชดิ และส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างจริงจัง เพือ่ ให้งานทีท่ ำ� ด�ำเนินไปได้อย่างสอดคล้อง
คล่องตัว และได้ผลเป็นล�่ำเป็นสัน ตรงตามความประสงค์ในการพัฒนาคน...”๓๖
ในสังคมมุสลิมนั้นมีองค์กรที่ส�ำคัญอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ องค์กรการบริหารและองค์กร
การศึกษา องค์กรการบริหารมี ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด ส่วนองค์กรการศึกษาก็
มีหลายระบบ เช่น ระบบปอเนาะ ระบบโรงเรียน ระบบวิทยาลัย และระบบมหาวิทยาลัย องค์กร
ในสังคมมุสลิมทั้ง ๒ ประเภทนี้ มีความจ�ำเป็นต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด อย่าแยก
กันท�ำงานโดยไม่ให้ความสนใจและไม่ประสานงานกัน หากองค์กรสังคมทัง้ ๒ ประเภทนี้ ร่วมมือ
กันในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายไปสูจ่ ดุ แห่งความเจริญก้าวหน้าของสังคมมุสลิม
อย่างใกล้ชดิ ดัง่ พระราชด�ำรัสดังกล่าวข้างต้น สังคมมุสลิมทัง้ ระบบจะก้าวไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง
อย่างแน่นอน ทัง้ นี้ ในค�ำสอนของอิสลามถ้าความดีถกู กระท�ำขึน้ ไม่วา่ จะเป็นใครก็ตาม คนทีร่ จู้ ะ
ต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ ถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของอิสลามอันจักก่อให้เกิดพลัง
อันเข้มแข็งของสังคม วัฒนธรรมการช่วยกันท�ำความดีในสังคมหากยึดถือกันเป็นวัฒนธรรมถาวร
สังคมนัน้ ก็มแี ต่จะพัฒนาไปสูค่ วามสูงส่งไม่มที างตกต�ำ่ เราจะสังเกตด้วยประสบการณ์ตนได้เลย
ว่าวัฒนธรรมเช่นนี้ถูกปฏิบัติกนั อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ช่วยกันโดยไม่ต้องว่าจ้าง แต่ชว่ ยกันด้วย
ความเสียสละแบบช่วยกันไปช่วยกันมา ท�ำให้คนในสังคมมีสำ� นึกห่วงอาทรกันอย่างจริงใจต่อกัน
ต่างก็เป็นหูเป็นตาให้แก่กัน ไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอด ไม่ทอดทิ้งกัน
วัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ในมุมกลับกัน อิสลามห้ามการสนับสนุนความชั่วความผิดที่
ใครได้กระท�ำ เมื่อมีคนท�ำความผิดใดในสังคมอิสลามห้ามคนอื่นสนับสนุน หากมีการสนับสนุน
ผู้สนับสนุนก็ร่วมเป็นผู้กระท�ำความผิดในระนาบเดียวกันกับผู้กระท�ำ แม้แต่การสนับสนุนด้วย
วาจามิใช่ดว้ ยการกระท�ำก็ตาม ค�ำสอนของอิสลามห้ามการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกันในเรือ่ ง
ความผิดอย่างเด็ดขาด เพราะนั่นจักเป็นเหตุให้สังคมตกต�่ำจนถึงขั้นล่มสลายและหายนะ โดย
อัลกุรอานได้บญ
ั ญัตไิ ว้ความว่า “...และพวกเจ้าจงช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการดีและการย�ำเกรง
และอย่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบาปและการเป็นศัตรู...” (อั้นมาริดะ ๒)
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๓) หลักการเป็นผู้ให้ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “จงย�ำเกรงอัลลอฮฺและจงเป็นผู้ให้เถิด”
ในหลวงของเรามีพระราชด�ำรัสความตอนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕
(พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุมประจ�ำ
ปี ๒๕๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๒๕) ว่า “...คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
นั้น ประการหนึ่ง ได้แก่ การให้ คือ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้
ค�ำแนะน�ำตักเตือนที่ดีต่อกัน ประการที่สอง ได้แก่ การมีวาจาดี คือ พูดแต่ค�ำสัตย์ค�ำจริงต่อกัน
พูดให้ก�ำลังใจกัน พูดแนะน�ำประโยชน์ให้แก่กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน...”
ศาสนาอิสลามสอนเรื่องการให้การสงเคราะห์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคุณธรรม
อันสูงที่มุสลิมทุกคนจะต้องมี หากการให้ไม่มีในจิตส�ำนึกของมุสลิม มุสลิมก็ย่อมขาดหลักการ
อิสลามที่ก�ำหนดไว้เป็นหลักพื้นฐานแรก ๕ ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การจ่ายซะกาต เป็นข้อ
บังคับส�ำหรับมุสลิมทุกคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บัญญัติไว้
ศาสนาอิสลามเรียกผู้ให้ว่า “มือบน” และเรียกผู้ขอว่า “มือล่าง” การที่มุสลิมต้องเป็นผู้
จ่ายซะกาต ตามบทบัญญัติบังคับนั้น แสดงว่ามุสลิมทุกคนมีจิตส�ำนึกแห่งการให้อยู่ตลอดเวลา
นอกจากการให้ซะกาตยังมีการให้อนื่ ๆ อีกมากมายอันเป็นการให้เพือ่ สงเคราะห์ผยู้ ากไร้
ทั้งหลายที่มุสลิมทุกคนจะต้องกระท�ำ แต่การให้นั้นจะต้องให้โดยจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ให้เพื่อ
การสงเคราะห์ผู้รับมิใช่ให้เพื่อผลย้อนกลับมาสงเคราะห์ผู้ให้ เช่น การท�ำให้เกิดบารมีและความ
ยิง่ ใหญ่ของผูใ้ ห้ แล้วผูใ้ ห้กน็ ำ� การให้นนั้ มาใช้หาเสียงเพือ่ น�ำสูต่ ำ� แหน่งทางการเมืองหรือต�ำแหน่ง
ทางองค์กร หรือให้เพื่อแสวงหาชื่อเสียงเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองแล้วถือเป็นบุญคุณที่
ผู้รับจะต้องตอบแทน หรือผู้รับจะต้องยอมสยบอยู่ภายใต้อ�ำนาจของเขาประดุจนายกระท�ำกับ
ทาส เป็นทาสในสังคมวัตถุนิยม เมื่อไม่ได้รับการตอบแทนตามที่ตนหวัง หรือผู้รับไม่ยอมอยู่ใต้
อ�ำนาจรับค�ำบงการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ให้ ผู้ให้ก็จะล�ำเลิกบุญคุณและหาทาง
ท�ำร้ายจิตใจผู้รับให้เกิดความเดือดร้อน นี่คือการให้ที่ผิดหลักการอิสลาม ซึ่งการให้นั้นปกติหาก
เป็นการให้ดว้ ยความจริงใจบริสทุ ธิใ์ จเพือ่ หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลา การให้นนั้ จะได้
รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลาโดยความโปรดปรานของพระองค์คิดเป็นมูลค่าประมาณ
๗๐๐ เท่า และทวีมากกว่านั้น ดังอัลกุรอานบัญญัติ ความว่า “...ข้อเปรียบเทียบบรรดาผู้ใช้จ่าย
ทรัพย์สินของเขาในทางอัลลอฮนั้นประดุจดังเมล็ดพืชหนึ่งเมล็ดที่งอกออกมาเป็น ๗ รวง
ในทุกรวงนั้นมี ๑๐๐ เมล็ด และอัลลอฮฺทวีแด่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ และอัลลอฮฺไพศาลยิ่ง
รอบรู้ยิ่ง...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ ๗๖๑) แต่หากการให้นั้น ให้แล้วล�ำเลิกทีหลังหรือสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ผู้รับทีหลัง เขาให้เพื่ออวดมนุษย์ เขาจะได้มีเกียรติมีฐานะทางสังคมเหนือ
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กว่าคนอื่น เขามิได้ให้ด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลา และศรัทธาต่อวันสุดท้ายเลย
การท�ำทานนั้นถูกท�ำลายค่าตอบแทนทันที ถือเป็นการท�ำหน้าที่ไร้ค่าเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง
อัลกุรอานจึงเตือนเราความว่า “...บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าอย่าท�ำลายการท�ำทานของพวก
เจ้าด้วยการล�ำเลิกและการสร้างความเดือดร้อน เหมือนเช่นผู้จ่ายทรัพย์ของเขาเพื่ออวดมนุษย์
และพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสุดท้าย...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๖๔)
๔) หลักความเข้าใจต่อกัน พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “...จงย�ำเกรงอัลลอฮฺและจงท�ำความ
เข้าใจซึง่ กันและกันเถิด...” พระราชด�ำรัสหนึง่ ของในหลวงของเรา คือ เราจะต้อง “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ค�ำ ๓ ค�ำนี้ เป็นหลักการทางจิตวิทยามวลชนที่สามารถน�ำมาใช้ได้ทุกระดับ ทั้งใน
ระดับประชาชนทั่วไปสามารถน�ำมาเป็นหลักเกณฑ์ส�ำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่สังคม
เล็ก คือ ครอบครัวจนถึงสังคมใหญ่ทั่วไป หรือจะใช้ส�ำหรับการบริหารองค์กรจะเป็นองค์กรรัฐ
หรือองค์กรเอกชนก็ตาม
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมและองค์กรจะต้องเริม่ ต้นด้วยความเข้าใจ เช่น ใครจะเข้าสูอ่ งค์กร
ครอบครัวในฐานะสามีหรือภรรยา เขาจะต้องสร้างความเข้าใจในระบบและหน้าที่ต่าง ๆ จนถึง
คุณธรรมจริยธรรมหรือวินัย ตลอดจนระเบียบกติกาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จะน�ำมาใช้ใน
ครอบครัวให้ชดั เจน เมือ่ มีลกู เกิดมาในครอบครัว ครอบครัวทีข่ ยายเติบโตมานัน้ จ�ำเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกตามฐานะทางครอบครัว
องค์กรเอกชนหรือองค์กรรัฐก็มหี ลักการเดียวกัน คือ ใครจะเข้าสูอ่ งค์กรใด เขาจะต้องเริม่
ต้นด้วยความเข้าใจในระบบและหน้าที่รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนระเบียบกติกาและ
วัฒนธรรมที่ว่าด้วยการนั้นด้วยความชัดเจน คนที่จะสมัครเข้าเป็นอิหม่ามเพื่อบริหารสถาบัน
มัสยิดหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเข้าเป็นข้าราชการต�ำแหน่งใด หากเข้า
สู่องค์กรโดยขาดความเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่อัน
ท�ำให้องค์กรนั้นล้มเหลวตามไปด้วย
ความเข้าใจนั้นจะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐาน คนที่ขาดความรู้ไม่สามารถสร้างความเข้าใจ
ได้ดังอัลกุรอานบัญญัติความว่า “...และตัวอย่างเหล่านั้นเราได้ยกมันมาส�ำหรับมนุษย์ไตร่ตรอง
และคนที่จะเข้าใจมันได้ก็คือบรรดาผู้รู้เท่านั้น...” (อันกะบู๊ต ๔๓)
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๕) หลักการศึกษาหาความรู้ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย “...จงย�ำเกรงอัลลอฮฺและจงศึกษา
หาความรู้เถิด...” พระมหากษัตริย์ของเรามีพระราชด�ำรัส ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความ
ว่า “...ศิลปวิทยานี้คือความรู้ในวิชาการ ความรู้ในวิชาการนี้แบ่งเป็นหลายชนิดด้วยกันต้องใช้
กันทั้งนั้น ถ้าพูดถึงวิชาการในการอยู่เป็นสังคมก็เรียกว่า “สังคมศาสตร์” ก็ต้องใช้วิชาการของ
สังคมศาสตร์มาท�ำ ให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปโดยสวัสดิภาพคือ ให้รู้ว่าคนเราอยู่เป็นสังคมจะต้อง
มีระเบียบการอย่างไร...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชปฏิสันถารกับผู้น�ำศาสนาอิสลาม

ความสมานฉันท์ของสังคมจะยั่งยืนได้หากทุกคนในสังคมมีการศึกษาที่ดี สมาชิกสังคม
จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยองค์ความรู้ที่แต่ละคนได้เรียนรู้มา หากการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่มี
คนสนใจที่จะเรียนรู้ คือ การเรียนรู้เพื่อรับองค์ความรู้มาสะสมไว้ในสมอง สังคมนั้นก็จะมีแต่
ความตกต�ำ่ และเสือ่ มถอย แต่ถา้ ทุกคนหาความรูใ้ ส่ตวั ไม่วา่ ความรูน้ นั้ จะเป็นความรูท้ างศาสนา
หรือสามัญหรือสายอาชีพก็ตาม ความเจริญรุง่ เรืองก็จะเกิดขึน้ กับทุกคน เมือ่ ทุกคนมีความเจริญ
รุง่ เรืองก็จะท�ำมีความเจริญรุง่ เรืองและก้าวหน้า ดังอัลกุรอานบัญญัตคิ วามว่า... “...อัลลอฮฺยอ่ ม
ยกย่องบรรดาผูศ้ รัทธาและปฏิบตั คิ วามดีและบรรดาผูม้ คี วามรูห้ ลายระดับ และอัลลอฮฺรอบรูใ้ น
สิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ...” (อัลมุญาดะละฮฺ ๑๑)
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เมื่อพูดถึงองค์ความรู้ที่เราไปแสวงหาเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าองค์ความรู้เป็น
เอกสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลา สุดแต่พระองค์จะเมตตาใครก็จะให้แก่คนนั้น แม้สถานศึกษาจะ
บริหารกันรูปแบบใดก็ตาม มีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการศึกษาจะเลือกเรียนในสถานศึกษาที่
โอฬารทางวัตถุ และไม่ให้ความส�ำคัญแก่สถานศึกษาในระบบอื่น เช่น ระบบปอเนาะที่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันต่าง ๆ นานาในสังคม ในหลวงของเราได้มีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับปอเนาะ
ไว้ตอนหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ (พระราชด�ำรัสในโอกาสที่โต๊ะครู
และนักเรียนจากภาคใต้ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๑๒) ความว่า “...ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้เห็นทุกคนมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปรับปรุง
หลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ ทีส่ อนในปอเนาะ เพราะเยาวชนในแต่ละจังหวัด จะมีอนาคตแจ่มใส
ได้กโ็ ดยได้เข้าเรียนในโรงเรียนทีด่ ี มีโอกาสได้รบั ความรูพ้ นื้ ฐานส�ำหรับน�ำไปสูก่ ารศึกษาระดับสูง
ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นอุดมศึกษา...”
ปอเนาะก็คือ โรงเรียนระบบหนึ่งนั่นเอง แต่เน้นในเรื่องวิถีอิสลาม หลักสูตรการสอนก็
ไม่ได้มีสอนแต่ความรู้อิสลามในด้านพิธีการอย่างเดียว แต่วิถีอิสลามจะครอบคลุมทั้งด้านสามัญ
และด้านอาชีพด้วย โดยทุกสายวิชานั้นจะต้องสอนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมอิสลาม
ความส�ำคัญของการศึกษามิได้พจิ ารณากันทีร่ ะบบ แต่ตอ้ งพิจารณากันทีห่ ลักสูตรเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้
ความรูเ้ ป็นหน้าทีข่ องมุสลิมทุกคน การไม่ยอมเรียนรูป้ ล่อยให้ความโง่เขลาเข้าครอบง�ำย่อมมิใช่
วิสัยของมุสลิม สภาพของคนที่ไม่เรียนรู้แล้วมาจับกลุ่มอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจะเรียกสังคมนั้นว่า
“ญาฮิลียะฮฺ - สังคมโง่เขลา” ดังนั้น คนทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มพูนความรู้
นั้นตลอดเวลา ดังอัลกุรอานได้บัญญัติไว้ความว่า “...จงกล่าวเถิดว่า ผู้อภิบาลเอ๋ยโปรดเพิ่มพูน
ความรู้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด...” (ฏอฮา ๑๑๔) เป็นต้น
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วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังโรงเรียนชุมชนสหพัฒน์
อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กล่าวได้ว่าในตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทรงอุปถัมภ์
เกื้อกูลศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามในฐานะ
ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกได้อย่างดียิ่ง ที่ส�ำคัญทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักคุณธรรม
ทรงบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มิเพียง
เท่านั้น หากเป็นพสกนิกรชาวไทยที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะดังเช่น ชาวไทย
มุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวไทยมุสลิมทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง พระองค์จะทรงศึกษา
เพื่อให้เข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ และจะทรงถือปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ ที่ส�ำคัญจะ
ทรงระมัดระวังและจะไม่ทรงล่วงละเมิดในข้อยกเว้นอันใดเลย แสดงให้เห็นว่าทรงเคารพตาม
บทบัญญัตหิ รือตามกรอบขนบธรรมเนียมทีศ่ าสนาอิสลามก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ยิง่ ไปกว่านัน้
ทรงถือว่าทุกคนไม่วา่ ผูใ้ ดล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ทพี่ ระองค์ตอ้ งเอาพระราชหฤทัยใส่ ดูแล
และปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมากสุดจะพรรณนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารอย่างใกล้ชิดสม�่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน ทรงสอบถาม
ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ตลอดจนทรงติดตาม

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 113

ประเมินผล ซึง่ ต่อมาได้เกิดเป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตา่ ง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นี้
เนื่องจากพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทุกเชือ้ ชาติ และทุกศาสนาในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศให้ดขี นึ้ บนพืน้ ฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังทรงส่งเสริมความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ำรงชีพอย่างเหมาะสม ตลอดจนทรงให้การสนับสนุนและ
สงเคราะห์ด้านสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยัง
พระราชทานแนวคิดส�ำคัญที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้ข้าราชการหรือผู้เกี่ยวข้อง
น�ำไปยึดถือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล นับได้ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นธรรมราชาผู้
ประเสริฐโดยแท้ แม้ว่าพระองค์จะทรงปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกก�ำหนดไว้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หากแต่
ความเป็น “ธรรมราชา” ก็มิได้สูญสลายไป เงื่อนไขที่ดูประหนึ่งเป็นข้อจ�ำกัดดังกล่าว กลับ
เป็นการยืนยันอย่างแน่นหนักว่า หัวใจของความหมายของพระมหากษัตริย์ คือ ‘ภาระหน้าที่’
ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อ ‘ประเทศชาติและประชาชน’ ๓๗ ซึ่งไม่ว่าสภาพแวดล้อมทาง

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดปัตตานี
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การเมืองจะเปลี่ยนไปในลักษณะใด ‘ภาระหน้าที่’ ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อ ‘ประเทศ
ชาติและประชาชน’ ก็จะด�ำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไป
ความปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ท�ำให้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองใจมหาชน จนได้
รับการยกย่องเทิดทูนและความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม จึงทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมความผูกพันของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนา
ใด ก่อให้เกิดพลังความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศ ทรงเป็น
ธรรมราชาซึ่งยึดธรรมเป็นหลักในการปกครองแผ่นดินโดยแท้จริง แม้ว่าคนจ�ำนวนมากเชื่อว่า
ธรรมราชาเป็นอุดมคติ ทว่าทรงสามารถด�ำรงพระราชสถานะนีไ้ ด้โดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ ซึง่
เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการทีพ่ ระองค์ได้ทรงประกาศไว้ ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ เมือ่
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “...เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม...” ๓๘
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เชิงอรรถ
พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์ เป็นมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสและ
เป็นหนึง่ ในบรรดาผูแ้ ทนพระสันตะปาปารุน่ แรก รวมทัง้ ยังเป็นมิชชันนารีองค์แรกของคณะมิสซัง
ต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนตะวันออกไกล ได้เดินทางเข้ามายังสยามเมือ่ วันที่
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ.๑๖๖๒) ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ ต่อมาพระองค์
ได้พระราชทานทีด่ นิ แปลงใหญ่ทอี่ ยูใ่ นค่ายโคชินจีนแก่สงั ฆราชลังแบรต์ ท่านจึงเริม่ สร้างบ้านพัก
อย่างเรียบง่ายและสร้างวัดน้อยถวายแด่นักบุญยอแซฟ พร้อมทั้งสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านเณร
ซึง่ จะสามารถรับคนหนุม่ ทีม่ าจากประเทศจีน ตังเกีย๋ และโคชินจีน เพือ่ เตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์
ปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์, พระสังฆราช. คณะกรรมการคาทอลิคเพื่อพระสงฆ์, [ออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://thaipriest.cbct.net/deathsofbishops/pierrelambertdelamotte/
pierrelambertdelamotte.html)
๑

หอจดหมายเหตุอคั รสังฆมณฑลในกรุงเทพฯ. แรกมีศาสนาคริสต์ในสยาม, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา:http://haab.catholic.or.th/Photo Gallery/photos/frist.html
๒

กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.dra.go.th/module/attach_media/
sheet2020090402112.pdf
๓

๔

เรื่องเดียวกัน

๕

เรื่องเดียวกัน

ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนา
และผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๒. [ออนไลน์]. แหล่ง
ที่มา:http: //www.ohmpps.go.th
๖

กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก,[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http: //www.dra.go.th/module/attach_media/
sheet2020090402112033.pdf
๗

สํานักราชเลขาธิการ, พระบรมราโชวาทในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยว
กับศาสนาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิม
๘
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พระชนมพรรษา ณ ศาลาพักอภิรมย์ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://www.ohmpps.go.th
ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสส�ำหรับอัญเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมภาษณ์
ผู้น�ำศาสนาในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕. [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: http://www.ohmpps.go.th
๙

๑๐

๒๕๕๔.

สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา, ๑๕ สิงหาคม

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ และคณะกรรมการอ�ำนวยการ, เทิดไท้องค์ราชัน หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร
: บริษัทออฟเซิท จ�ำกัด ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๗.
๑๑

ส�ำนักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : อัครศาสนูปถัมภก,
๑๒

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินในงานเมาลิดส่วน
กลาง ปี ฮ.ศ. ๑๓๘๔ ณ ลุมพินีสถาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://www.ohmpps.go.th
๑๓

สัมภาษณ์ทา่ นผูห้ ญิงสมร ภูมณ
ิ รงค์, ประธานมูลนิธติ ว่ น สุวรรณศาสตร์ จุฬาราชมนตรี,
๒ มีนาคม ๒๕๕๔.
๑๔

๑๕

เรื่องเดียวกัน

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีต้นก�ำเนิดมาจากประเทศอินเดีย มีชื่อดั้งเดิมว่าพระมนู
ธรรมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วยวิธีการปกครองของคนในวรรณะกษัตริย์ตามหลักวรรณธรรม คือ
หน้าที่ประจ�ำวรรณะในศาสนาพราหมณ์ โดยมอญและพม่าซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศอินเดียได้รับ
การถ่ายทอดแบบแผนการปกครองบ้านเมืองมาจากคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย แต่
เนื่องจากมอญและพม่านับถือพระพุทธศาสนา จึงได้มีการปรับเปลี่ยน วรรณธรรมในศาสนา
พราหมณ์ให้เป็นทศพิธราชธรรมในพระพุทธศาสนา นั่นคือ แทนที่กษัตริย์จะต้องปฏิบัติตาม
วรรณธรรมในศาสนาพราหมณ์ก็เปลี่ยนเป็นว่ากษัตริย์จะต้องปฏิบัติ ตามทศพิธราชธรรมใน
พระพุทธศาสนา ความส�ำคัญของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ถูกรื้อฟื้นกลับคืนมาในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๔๘๙ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เมื่อกรมหมื่น
๑๖
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พิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงแสดงปาฐกถาหน้าทีน่ งั่ โดยมีพระอนุชาธิราชขณะนัน้ คือ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับร่วมฟังอยู่ด้วย ในการแสดง
ปาฐกถาครัง้ นีก้ รมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงกล่าวถึงคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์กบั สถานภาพ
ของพระมหากษัตริยไ์ ทยในอดีต นับว่าเป็นปาฐกถาทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดมากในสมัยนัน้ โดย
กล่าวถึงสถานภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เนื้อหาการปาฐกถานี้หาอ่านได้ใน
ปัจจุบันเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “Siamese Kings have ruled by the
Thammasat… which served for a long time as the Siamese Constitution”แปลว่า
“พระมหากษัตริยส์ ยามทรงปกครองบ้านเมืองด้วยคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ซงึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นธรรม
รัฐธรรมนูญ ของสยามมาเป็นเวลาช้านาน” พระมหากษัตริย์สยามได้ปกครองบ้านเมืองมาด้วย
คัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์กฎหมายพระธรรมศาสตร์ถอื เป็นรัฐธรรมนูญของสยาม พระมหากษัตริย์
ไทยในอดีตไม่ได้ทรงใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ แต่ทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามกฎหมายบ้านเมือง
ที่เรียกว่า คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นธรรมิกราชา คือ
เป็นพระราชาผู้ทรงธรรม ทรงตั้งอยู่ในราชธรรม ๑๐ ประการ ทรงเบญจางคิกศีลเป็นปกติศีล
และอัษฎางคิกศีลเป็นอุโบสถศีล ทั้งนี้ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ช่วยก�ำกับการใช้อ�ำนาจของ
พระมหากษัตริย์ให้อยู่ในขอบเขตแห่งทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักประกันว่าบ้านเมืองมี
ความสงบสุขยุตธิ รรม แม้พระมหากษัตริยจ์ ะมีอำ� นาจล้นฟ้าสัง่ ประหารชีวติ คนได้ แต่จะไม่ทรงใช้
พระราชอ�ำนาจล้นฟ้านัน้ ตามใจชอบ พระมหากษัตริยท์ รงปฏิบตั ติ ามกรอบแห่งกฎหมายแม่บท
ของบ้านเมืองสมัยโน้นคือ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม
หรือราชธรรม ๑๐ ประการ มี ทาน ศีล บริจาค เป็นต้น (พระธรรมาโกษาจารย์, “ธ ทรงครอง
แผ่นดินโดยธรรม,” มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://
www.mcu.ac.th/En/article content)
ไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) พ.ศ. ๑๘๖๔
โดยมีพระประสงค์ทจี่ ะเทศนาโปรดพระมารดา และเพือ่ จ�ำเริญพระอภิธรรมไตรภูมพิ ระร่วงเป็น
หลักฐานชิน้ หนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึง้ ในด้านพุทธศาสนาของพระมหา
ธรรมราชาลิไททีท่ รงรวบรวมข้อมูลข้อความต่างๆ ในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา นับแต่พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกที่แต่ง
เป็นภาษาไทยเท่าทีม่ หี ลักฐานอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ นีไ้ ตรภูมเิ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับนรกและสวรรค์
โดยสอนให้คนรู้จักการท�ำความดี หากใครท�ำชั่วประพฤติตนผิดศีลก็จะต้องตกนรก เนื่องจาก
ประชากรในสมัยทีพ่ ระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ทรงปกครองนัน้ เริม่ มีมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น ท�ำให้
การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขปราศจากโจรผูร้ า้ ยเป็นไปได้ยากยิง่ ขึน้ การดูแลของรัฐก็ไม่อาจ
๑๗
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ดูแลได้ทั่วถึงพระองค์จึงได้ทรงพระราชด�ำริที่จะทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาเรื่อง
ไตรภูมพิ ระร่วงขึน้ มา เพือ่ ทรงต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ทำ� ความดี วรรณกรรมเรือ่ ง
ไตรภูมิจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมทางสังคมได้อย่างดียิ่ง เพราะสามารถเข้าถึงจิตใจของบุคคลได้โดย
มิต้องมีกฎบังคับแต่อย่างไร (วิกีพิเดีย ไตรภูมิพระร่วง, สารานุกรมเสรี, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://www.wikipedia.org/wiki/)
กนก วงษ์ตระหง่าน, แนวคิดพระราชด�ำริด้านการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓)
หน้า ๑๘-๑๙.
๑๘

ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, พระมหากษัตริย์กับการสื่อสารโทรคมนาคม, (กรุงเทพฯ
: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔) หน้า ๗-๘.
๑๙

กนก วงษ์ตระหง่าน, แนวพระราชด�ำริดา้ นการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, หน้า ๒๓.
๒๐

สาวิตรี เจริญพงศ์, “ธรรมราชา : พระผู้ทรงแผ่เมตตาต่อสัตว์,” ในใต้ร่มพระบารมี
พระบรมธรรมมิ ก มหาราช พระบรมธรรมิ ก ราชกั บ อั ก ษรศาสตร์ , ธี ร นุ ช โชคสุ ว นิ ช ,
บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) หน้า ๓๗.
๒๑

๒๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗.

ส�ำนักพระราชวัง, เสด็จฯ เยีย่ มราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๐๒, พิมพ์พระราชทาน
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒,
หน้า ค�ำน�ำ.
๒๓

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ, ประมวลภาพการทรงงาน : ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขสันต์, พิมพ์ครั้งแรก
กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์ ๒๕๕๐.)
๒๔

๒๕

๒๕๕๔.

สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา, ๑๕ สิงหาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส�ำนักพระราชวัง, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช
๒๕๐๒ (กรุงเทพมหานคร: สํานักราชวัง ๒๕๓๘.)
๒๖
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สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๒๗

ปราณชลี, “พระสหายแห่งลุ่มน�้ำสายบุรี นาม ‘วาเด็ง ปูเต๊ะ’ วารินปูเต๊ะ ตอน ๑
และตอน ๒,” OKnation, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.
php?id=295021
๒๘

๒๙

เรื่องเดียวกัน

๓๐

สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ,กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา, ๑๕ สิงหาคม

๒๕๕๔.
๓๑

เรื่องเดียวกัน

พรรณงาม เง่าธรรมสาร, “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติไทยกรณีจงั หวัดชายแดนใต้ :
บทเรียนจากระบบเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ ๖,” วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๒) : ๘-๑๐.
๓๒

กรมการศาสนา, ภาคที่ ๒ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก [ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.dra.go.th/module/attach_media/
sheet2020090402112033.pdf
๓๓

๓๔

เรื่องเดียวกัน

๓๕

เรื่องเดียวกัน

๓๖

วินัย สะมะอุน, คุตบะฮุเพื่อสันติสุข (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,

๒๕๓๐).

กนก วงษ์ตระหง่าน, แนวพระราชด�ำริดา้ นการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, หน้า ๒๓.
๓๗

ส�ำนักราชเลขาธิการ, ปฐมบรมราชโองการประกาศไว้ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อ
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://www.ohmpps.go.th
๓๘
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บทที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กับพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
นายตรีวิทย์ วินิชส�ำเภาทิพย์

เมื่อกล่าวถึงมุสลิมในแผ่นดินไทย มีผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยที่มักจะนึกถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อ
สายมลายูทนี่ บั ถือศาสนาอิสลามใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีสัดส่วนประชากรที่
นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าประชากรที่นับถือศาสนาอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี ชาวไทยทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามนัน้ มีอยูเ่ กือบ ๔ ล้านคน กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ในบางจังหวัด เช่น พัทลุง กระบี่ พังงา เชียงใหม่ ขอนแก่น หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร หากจะ
ส�ำรวจข้อมูลจริง ๆ แล้ว พบว่ามีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจ�ำนวนมาก มีทั้งชาวไทยมุสลิม
เชื้อสายจีน เชื้อสายเขมร เชื้อสายปาทาน เชื้อสายอาหรับ และอื่น ๆ ซึ่งอยู่ร่วมกับพี่น้องชาว
ไทยต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ และมีสันติสุข โดยมี “จุดร่วม” คือ
การเป็น “พลเมืองไทย” เช่นเดียวกันและเท่าเทียมกัน
ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่มาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยโดยชาวมุสลิมที่มากับ
เรือสินค้าจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับประเทศมุสลิม คือ อิหร่านหรือเปอร์เซีย และยังได้มีการส่งคณะราชทูตไปอีกหลายครั้ง
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ชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางจึงได้เดินทางมาค้าขายและตั้งบ้านเรือนผสมผสานกับพี่น้อง
ชาวไทยทวีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวมุสลิมหลายท่านมีบทบาทในการบริหารราชการ
แผ่นดินมาโดยตลอดทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาอธิปไตยของ
ชาติ ชาวมุสลิมได้ร่วมต่อสู้ป้องกันพระนครให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูและได้ร่วม
สละเลือดเนือ้ เพือ่ ประเทศชาติดว้ ยจิตใจทีร่ กั และหวงแหนชาติบา้ นเมืองอย่างบริสทุ ธิแ์ ละจริงใจ
กล่าวได้วา่ ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยพร้อมทีจ่ ะสละชีวติ เพือ่ รักษาชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์อยู่เสมอ
บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญทุกฉบับก�ำหนด
ว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ ทรงเป็ น พุ ท ธมามกะและ
ทรงเป็น “อัครศาสนูปถัมภก” โดยนัยยะแห่ง
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี้แสดงให้เห็นถึงน�้ำ
พระราชหฤทัยอันไพศาลของพระมหากษัตริย์
ไทยทุ ก รั ช สมั ย ที่ ท รงมี ต ่ อ ผู ้ นั บ ถื อ ศาสนา
ต่าง ๆ กัน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนมีน�้ำใจ
กว้ า งขวาง จึ ง เขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ อื้ อ อ� ำ นวย
คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ศ าสนาและผู ้ นั บ ถื อ ศาสนา
ต่ า ง ๆ ไว้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คนไทยทุ ก คนไม่ ว ่ า
จะนับถือศาสนาใดต่างก็มีความรู้สึกเป็นคนไทย
ที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ไม่มีใครรู้สึกแตกต่าง
รู้สึกผิดแผก รู้สึกว่าเป็นผู้อาศัยแผ่นดินหรือเป็น
พสกนิ ก รชั้ น สอง และทุ ก คนไม่ รู ้ สึ ก รั ง เกี ย จ
เดียดฉันท์ซึ่งกันและกัน การนับถือศาสนาต่างกัน
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖
ก็ไม่ได้ทำ� ให้ความเป็นไทยลดน้อยลงหรือบกพร่อง เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังโครงการผันน�้ำจืดช่วย
และยังไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าคนไทย
เหลือพื้นที่บ้านยูโย อ�ำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
จะขัดแย้งทางศาสนาถึงขัน้ รุนแรง นอกจากความ
ไม่เข้าใจกันบ้างเพียงเล็กน้อย
ทั้งนี้ เป็นที่ปรากฏชัดว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการยิ่งต่อชาวไทยมุสลิมตลอดรัชสมัย โดยแบ่ง
อธิบายเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้
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๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษาหลักค�ำสอนศาสนาอิสลาม
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ ท รมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทาน
พระราชด�ำริและพระราชทรัพย์ให้มกี ารแปลความหมายพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็นภาษาไทย
โดยมีนายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชด�ำริ
ในราวก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านกงสุลแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท และทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับภาษาอังกฤษ เมือ่ ทอดพระเนตรและ
ทรงศึกษา มีพระราชด�ำริวา่ ควรจะมีพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับภาษาไทย เพือ่ ชาวมุสลิมจะ
ได้ศกึ ษาให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเป็นเกียรติเป็นศักดิศ์ รีแก่ประเทศ
ชาติ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จุฬาราชมนตรี (นายต่วน สุวรรณศาสน์) แปลความหมายของ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาอาหรับโดยตรง
ระหว่างที่อดีตจุฬาราชมนตรีถวายงานด้านภาษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยใช้เวลา
แปลและเรียบเรียงความหมายเป็นเวลานานถึง ๒ ปี ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จะ
ทรงสอบถามถึงความคืบหน้าและอุปสรรค ปัญหา ด้วยความเป็นห่วง
จนกระทั่งในพ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้จัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษา
ไทยตอนแรก โดยพิมพ์ถวายตามพระราชด�ำริ ซึง่ ได้พระราชทานแก่มสั ยิดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
ในเวลาต่อมาจึงมีการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยจนเสร็จ
สมบูรณ์ และพระราชทานไปยังมัสยิดทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร
การแปลความหมายพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็นภาษาต่างประเทศมิใช่งานทีจ่ ะท�ำได้โดย
ง่าย ผู้แปล ผู้ให้ความหมายจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวิชาการประกอบอื่น ๆ
อีกมาก พระราชด�ำริดังกล่าว นับเป็นความส�ำเร็จประการหนึ่งในวงการวิชาการศาสนาอิสลาม
ทีต่ อ้ งจดจ�ำตลอดไป และเป็นประวัตศิ าสตร์ทจี่ ะต้องจารึกไว้วา่ แม้พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงเป็น
พุทธมามกะ แต่มีพระราชด�ำริให้แปลคัมภีร์ของศาสนาอื่น นับเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในโลกนี้
๒. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
การเสด็จพระราชด�ำเนินในงานเมาลิดกลางนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น
เนื่องจากเป็นงานส�ำคัญของชาวไทยมุสลิม ทั้งยังพระราชทานพระราชด�ำรัสอันน่าประทับ
ใจ พสกนิกรชาวไทยมุสลิมต่างชื่นชมและปลื้มปีติเป็นอันมาก ท�ำให้ศาสนิกชนอื่นตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของศาสนาอิสลาม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศาสนา
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ผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้น ภาพที่เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง และในระหว่างที่อ่านประวัติพระศาสดาสดุดีพระศาสดา
มุฮัมมัดนั้น ทรงยืนเพื่อเป็นเกียรติแด่พระศาสดา ชาวไทยมุสลิมต่างประทับใจยิ่งและไม่อาจลืม
เลือนได้ กล่าวได้ว่าทรงเป็นตัวอย่างแก่ชนต่างศาสนาและเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เสด็จ
พระราชด�ำเนินเป็นประธานในพิธีเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้น ก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้ผู้แทนพระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินในงานเมาลิดกลางตลอดมา นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชด�ำริให้รัฐบาล
จัดสร้างมัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดต่าง ๆ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการจัดสร้างอย่าง
ประณีต สวยสง่า เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตาแก่ประเทศ และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดมัสยิดด้วยพระองค์เอง
เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชทานที่ดิน ๖ ไร่ ในการสร้างมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ต�ำบล
สามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ นับว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นปฐม และอิหม่าม (นายซบ นาคอนุเคราะห์) ได้
น้อมเกล้าฯ ถวายให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วเสร็จเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดกลางปัตตานีอีก
ครั้งหนึ่ง มีพระราชปรารภว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะจุคนได้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผู้มาประกอบ
ศาสนกิจ ขอให้รฐั บาลช่วยขยายต่อเติมให้กว้างขวางขึน้ จึงได้มกี ารขยายต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์
ในอีก ๓ ปีต่อมา
๓. ด้านการส่งเสริมการศึกษาของชาวไทยมุสลิม
แต่ เ ดิ ม เยาวชนชาวไทยมุ ส ลิ ม โดยเฉพาะ
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ก ารศึ ก ษาภาคสามั ญ
อย่ า งสู ง เพี ย งชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ แล้ ว เข้ า เรี ย น
ภาคศาสนา ด้ ว ยเหตุ นี้ ชาวไทยมุ ส ลิ ม ส่ ว นใหญ่
จึงถนัดแต่ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทย
และใช้ภาษาไทยในการติดต่อกับราชการได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของชาวไทย
มุสลิมเป็นอันมาก ได้ทรงจัดการศึกษาดูงานด้านการ

พระราชทานพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับการศึกษาของชาวไทยมุสลิม
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ศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ท�ำให้โรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ เริ่มมีการปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับ มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีการบริหารการเรียนการสอนดีเด่น เพื่อเข้ารับ
พระราชทานรางวัลเป็นประจ�ำทุกปีนบั ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา และทีส่ ำ� คัญทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้มุสลิมทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีพระราชปรารภ
กับรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยอยูเ่ สมอถึง
ผลการด�ำเนินงานด้านการศึกษาของพสกนิกรชาวมุสลิม ทรงทราบว่าในชุมชนมุสลิมนัน้ โอกาส
ทางด้านการศึกษาบางท้องทีถ่ กู จ�ำกัดด้วยเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจและความยากไร้กนั ดารห่างไกล
จึงทรงแนะน�ำให้รฐั บาลจัดงบประมาณอุดหนุนทางด้านการสอนศาสนาอิสลามและด้านสามัญแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้รฐั บาลจัดทุนการศึกษาให้เยาวชนมุสลิมสามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นกั เรียนทีจ่ บมัธยมปลายเป็นกรณีพเิ ศษโดยไม่ตอ้ งสอบแข่งขัน เป็นต้น
ปัจจุบันนักเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการ
ศึกษาทั้งภาคสามัญและภาคศาสนาควบคู่กันไป จนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับการศึกษาให้
สูงขึ้น ท�ำให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา
สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์ จึงนับว่าเป็น
พระราชกรณี ย กิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ ลู ก
หลานชาวไทยมุสลิม
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวไทยมุสลิมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริม
อาชีพทีม่ ใี นจังหวัดนัน้ ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นอยู่ โดยชาวไทยมุสลิมต่างได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านการหาเลี้ยงชีพเป็นอันมาก
พระราชทานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระ
ราชด�ำริ โครงการส่งเสริมอาชีพ ทรงหาวิธี วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปโครงการผันน�้ำจืดช่วยเหลือพื้นที่บ้านยูโย
ช่วยแก้ปัญหา ทรงแนะน�ำ และทรงสนับสนุน
อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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หน่วยงานต่าง ๆ ทรงสนับสนุนให้มีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ทุกภูมภิ าค ศูนย์ทชี่ าวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ได้รบั ประโยชน์ เช่น ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ท�ำให้ชาวไทยมุสลิมมีแหล่งอาชีพและได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตามล�ำดับ
จนราษฎรชาวไทยมุสลิมสามารถยกระดับฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชด�ำเนินในงานสังคมมุสลิม เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
เป็นประธานในพิธเี ปิดงานการกุศลของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย และทรงรับมูลนิธิ
ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าสตรีไทยมุสลิมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. ด้านการส่งเสริมบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามขึ้นใช้เป็นกรณีพิเศษในประเทศไทย คือ
๑. กฎหมายว่าด้วยครอบครัวมรดก ประกาศใช้เฉพาะ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
๒.๑) พระราชก�ำหนดว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และ พ.ศ. ๒๔๙๑
๒.๒) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐
๒.๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
๒.๔) การจั ด ตั้ ง “กองทุ น ส� ำ หรั บ ผู ้ เ ดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ” พ.ศ. ๒๕๔๙
(งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท)
.
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วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมผู้น�ำศาสนาอิสลามและราษฎร
จังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

๖. ด้านการส่งเสริมยกย่องบุคลากรศาสนาอิสลาม
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร มี พ ระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ยกย่ อ งผู ้ น� ำ ศาสนาอิ ส ลาม โดยทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จุ ฬ าราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยและ
ดะโต๊ะยุติธรรม เพื่อบริหารงานด้านศาสนา การพิจารณาปัญหาศาสนา โดยเฉพาะคดีครอบครัว
และมรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้งานด�ำเนินไปอย่างมีระบบ ทั้งยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยให้ประดับตามต�ำแหน่งทีแ่ ต่ละบุคคลมีหน้าที่ ส�ำหรับ
ดะโต๊ะยุติธรรม ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายตุลาการ
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การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สตรีชาวไทยมุสลิม มีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และแต่งตัง้ สตรีชาวไทยมุสลิมทีป่ ระกอบคุณงามความดีและ
อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์
จากพระราชกรณียกิจ ๖ ด้าน ดังกล่าวมาแล้ว จะขอหยิบยกเฉพาะกรณีทสี่ ำ� คัญมาขยาย
ความในรายละเอียด ดังนี้

พระราชด�ำริในการจัดแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย
ท่ า นผู ้ ห ญิ ง สมร ภู มิ ณ รงค์ ประธานมู ล นิ ธิ ต ่ ว น สุ ว รรณศาสน์ เล่ า เรื่ อ งนี้ ไ ว้ ว ่ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�ำริในการแปล
พระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานเป็นภาษาไทย เนือ่ งมาจากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธาน
เปิดงานเมาลิดกลางเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพระมหาคัมภีร์เป็น
ภาษาต่าง ๆ มีภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น โดยทีย่ งั ไม่มภี าษาไทย เพราะ
ไม่มีใครท�ำส�ำเร็จ คนที่สนใจก็ท�ำไว้ส่วนหนึ่งไม่เหมือนอย่างประเทศอื่นที่ท�ำสมบูรณ์ ประกอบ
กับท่านกงสุลซาอุดีอาระเบีย มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษ จึงมีพระราชด�ำริให้ด�ำเนิน
การจัดแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้รู้ และเข้าใจความหมายของพระมหาคัมภีร์ เพราะ
เป็นทีม่ าของการปฏิบตั ิ โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนได้ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ทรงห่วง ๒ เรือ่ ง
คือ เรื่องของภาษาไทยและเรื่องของการน�ำความหมายไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย

หลังจากนั้นได้มีพระราชด�ำรัสเรื่องนี้กับท่านจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ ว่าควร
จะให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยโดยตรง ไม่ใช่แปลมาจากภาษา
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ยาวีหรือภาษาอังกฤษ การทีต่ อ้ งแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับนับเป็นเรือ่ งยาก เพราะต้องมีการ
ค้นคว้าจากพจนานุกรม ศึกษาจากผู้มีความเชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายแขนง
เมื่อท่านจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ทุกปี ก็จะทรงย�ำ้ เรือ่ งนีอ้ ย่างสนพระราชหฤทัย รับสัง่ ถามว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ทรงติดตาม
ด้วยความตั้งพระราชหฤทัยจริงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้ท่านจุฬาราชมนตรีได้
ด�ำเนินการจนส�ำเร็จ เพราะกว่าจะตัดสินใจท�ำอะไร ท่านห่วงหลายอย่าง เช่น ถ้าแปลออกมาแล้ว
อาจเกิดความไม่เข้าใจระหว่างศาสนา ท่านทรงห่วงเรือ่ งนีม้ าก ต้องหาวิธกี ารศึกษาให้เข้าใจ ต้อง
เอาต�ำรามาเปิดดู เพือ่ ให้เข้าใจความหมายได้ถกู ต้องแท้จริง จึงได้ลงมือแปล ท่านจุฬาราชมนตรี
ใช้เวลาคิดอยู่นานกว่าจะลงมือท�ำ ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ กล่าวถึง การด�ำเนินงานแปลและ
การพระราชทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไว้ว่า
“...ในส่วนของขั้นตอนการด�ำเนินงาน ท่านจุฬาราชมนตรีเขียนด้วย
ลายมือ ตามความเข้าใจของท่าน ดิฉันพิมพ์เป็นภาษาไทย แล้วให้เจ้าหน้าที่
มาจัดแปลความหมายภาษาไทยเรียบเรียงให้ถูกต้อง เสร็จแล้วดิฉันก็ต้องน�ำ
ไปเสนอท่าน แล้วอ่านให้ฟังทีละประโยค บางประโยคที่ไพเราะเกินไปท่านก็
ไม่เอา บอกว่ามันไกลเกินกว่าความเป็นจริง อย่าไปแต่งเติมให้มาก ให้ใช้ภาษา
ง่าย ๆ ดังที่ได้มีพระราชด�ำรัสไว้ว่า “...เวลาแปลให้ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้เข้าใจได้ทุก
ระดับ...” คือต้องมีผู้ช�ำนาญด้านภาษาไทยและภาษาอาหรับด้วย เวลาแปลออก
มาแล้ว ค�ำนี้ท�ำไมท่านจุฬาราชมนตรีแปลอย่างนี้ ต้องมาดูความถูกต้อง...
...ครัง้ หนึง่ มีพระราชด�ำรัสในงานเมาลิดกลาง เรือ่ งเกีย่ วกับคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
เพราะปีนนั้ เป็นปีทเี่ กีย่ วกับอัลกุรอาน เมือ่ พิมพ์ได้เจ็ดเล่มก็พอดีภาคใต้มเี หตุการณ์
ไม่สงบ ยังคิดเลยว่าทรงแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เนื่องจากสายพระเนตรยาวไกล
กว่าเรามาก มีพระราชกระแสผ่านราชเลขาธิการมาว่า ให้น�ำคัมภีร์อัลกุรอาน
ไปพระราชทานที่ภาคใต้ และพระราชทานผ้าเยียรบับสวย ๆ มาให้ห่อ เพราะ
ว่าเป็นคัมภีร์สูงสุดของศาสนา เป็นคัมภีร์ภาษาอาหรับ ศาสนาอื่นมาจับต้อง
ไม่ได้ ส�ำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามเอง ถ้าจับ ต้องมีน�้ำละหมาด เพราะเป็น
ของที่บริสุทธิ์ รับสั่งว่าห่อให้เรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน
ของพระองค์ ที่เป็นเรื่องพิเศษมาก คือ การพระราชทานคัมภีร์อัลกุรอานแก่
ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส พระราชทานแล้วมีการฉลองทุกปี
เพื่อระลึกถึงว่า ได้รับพระราชทานมาจากพระหัตถ์โดยตรง...”
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ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย

เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นปีที่ท่านจุฬาราชมนตรีต่วน ถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงสมร ภูมิ
ณรงค์ เล่าว่า ได้น�ำเรื่องการจัดแปลพระมหาคัมภีร์มาไว้ที่มูลนิธิต่วนฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่าน
จุฬาราชมนตรีต่วน ทั้งยังบรรจุไว้ในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิด้วยว่า เพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนา
พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีความสอดคล้องกับหลักมุสลิมในเรื่องของ
“ความพอเพียง” การบริจาคทุนทรัพย์หรือซะกาต โดยเฉพาะเรื่องการแปลพระมหาคัมภีร์เป็น
เรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก
ในส่วนของพระมหาคัมภีร์ในรายละเอียดที่มีพระราชด�ำริให้แปลเป็นภาษาไทย อาจเป็น
ช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้แล้วได้นำ� ไปใช้พอดี นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งของโรงเรียน
ปอเนาะ โรงเรียนสอนศาสนา ความเป็นอยู่ในเรื่องการปฏิบัติตัว ให้เข้าใจ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อันนี้ส�ำคัญมาก มุสลิมประทับใจและชื่นชม
เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นปีครบรอบ ๑๔ ศตวรรษแห่งอัลกุรอาน ประเทศมุสลิมทุกประเทศ
ต่างจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างสมเกียรติ ประเทศไทยแม้จะไม่ใช่ประเทศมุสลิมก็ได้จดั งานเฉลิม
ฉลอง ๑๔ ศตวรรษแห่งอัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทย และได้จดั พิมพ์ทลู เกล้าฯ ถวาย ซึง่
ได้พระราชทานแก่มัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�ำรัสใน
งานเฉลิมฉลอง ๑๔ ศตวรรษ แห่งอัลกุรอานว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 133

“...คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์ที่ส�ำคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่
ยังเป็นวรรณกรรมส�ำคัญของโลกเล่มหนึ่ง ซึ่งมหาชนรู้จักยกย่องและได้แปลเป็น
ภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลายแล้วด้วย การที่ท่านทั้งหลายได้ด�ำเนินการแปลออก
เผยแพร่เป็นภาษาไทยครั้งนี้ เป็นการสมควรชอบด้วยเหตุผลอย่างแท้จริง เพราะ
จะเป็นการช่วยเหลือในอิสลามิกบริษัทในประเทศที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ ได้ศึกษา
เล่าเรียนธรรมะในศาสนาได้สะดวกและแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ท�ำความเข้าใจหลักค�ำสอนของศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า คัมภีร์อัลกุรอานมีอรรถรส
ลึกซึ้ง การที่จะแปลออกเป็นภาษาไทย โดยพยายามรักษาใจความแห่งคัมภีร์เดิม
ไว้ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ และพิมพ์ขนึ้ ให้แพร่หลายเช่นนี้ จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรอนุโมทนา
สรรเสริญและร่วมมือสนับสนุนอย่างยิ่ง...”
การจัดท�ำความหมายภาษาไทยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นพระราชด�ำริในครั้ง
นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ท�ำให้บรรดามุสลิมได้รู้ความหมายของ
พระมหาคัมภีร์และได้น�ำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง มิได้เพียงแต่จะพระราชทานพระราชด�ำรัสอัน
ประทับใจเท่านั้น ในวันนั้นได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นปัจจัยในการ
ด�ำเนินงานอีกด้วย

การสร้างมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน: แสงสว่างแห่งความดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเข้าพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับความส�ำคัญของมัสยิดเป็นอย่างดีว่า มัสยิดเปรียบเสมือนบ้านของพระเจ้า ดังนั้น จึง
ทรงร่วมสร้างบ้านของพระเจ้าหรือทรงอุปถัมภ์เรือ่ งนีเ้ ช่นเดียวกับพระราชจริยวัตรของพระมหา
กษัตริย์ทุกรัชสมัยมา ดังเช่นกรณีของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ ชาวไทยมุสลิมจากอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาซื้อที่ดินบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าห้วยทราย ในเขตอ�ำเภอชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี สภาพตอนนั้นเป็นป่าละเมาะเตี้ย ๆ สลับกับไร่สับปะรด ฤดูร้อนอากาศร้อน
แห้งแล้งมาก ส่วนฤดูฝนมีน�้ำป่าไหลหลากมาท่วมพืชไร่เสียหาย ชาวบ้านแถวนั้นส่วนมากปลูก
สับปะรดเพราะเป็นพืชที่สามารถทนความแห้งแล้งได้ดี
เมื่อรวมกลุ่มกันได้มากขึ้น ชาวไทยมุสลิมได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมัสยิดหรือวัดของ
ศาสนาอิสลามในเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องขนาดไม่
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ใหญ่โตนัก แต่กพ็ อเพียงส�ำหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ชาวไทยมุสลิมกลุม่ นีม้ ผี นู้ ำ� ชือ่
นายซบ นาคอนุเคราะห์ ซึง่ ต่อมาเป็นอิหม่ามของมัสยิด และไม่เคยล่วงรูม้ าก่อนเลยว่าทีด่ นิ ทีพ่ วก
เขาได้ซื้อมาเพื่ออาศัยท�ำกินจะเป็นที่ดินของหลวง เพราะอยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ให้
เป็นเขตอภัยทาน ห้ามล่าสัตว์ เพราะในสมัยก่อนมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีเนื้อทรายอาศัย
อยู่ชุกชุมจึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” เมื่อกาลเวลาผ่านไป พื้นที่ป่าได้ถูกบุกเบิกแผ้วถางเพื่อท�ำกิน
สัตว์ป่าถูกล่าไปเป็นอาหาร ต้นไม้ใหญ่หมดสิ้น เหลือแต่เพียงป่าละเมาะเตี้ย ๆ กับไร่สับปะรด
หน้าดินถูกชะล้างไปทุกที มีแต่ความแห้งแล้งเกือบจะกลายเป็นทะเลทราย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของห้วยทราย เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทอด
พระเนตรพื้นที่และมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริขึ้น เพื่อฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของพื้นที่บริเวณนี้ไม่ให้กลายเป็นทะเลทราย พร้อม
กับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น
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นายซบ นาคอนุเคราะห์และกลุ่มชาวไทยมุสลิมเป็นชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ที่ก�ำหนดขอบเขตโครงการตามประกาศพระบรม
ราชโองการของรัชกาลที่ ๖ ในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพราะเกรง
ว่าจะต้องสูญเสียทีด่ นิ ทีท่ ำ� กินมาเป็นระยะเวลายาวนาน บางรายก็เสียเงินซือ้ ทีด่ นิ ไปไม่นอ้ ย แต่
นายซบมีความมั่นใจว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน จึงได้
เป็นผู้น�ำชาวบ้านน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานตามโครงการได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านคนอื่น ๆ
โดยเฉพาะผูท้ คี่ รอบครองทีด่ นิ ไว้จำ� นวนมาก ค่อย ๆ ให้ความร่วมมือกับโครงการ น�ำทีด่ นิ มาแบ่ง
ใหม่เพือ่ เป็นทีท่ ำ� กินรายละ ๑๓ ไร่ พืน้ ทีท่ เี่ หลือก็คนื ให้สว่ นรวมส�ำหรับเป็นเขตอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
สภาพป่า ก่อสร้างแหล่งน�้ำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ผืนดินเป็นประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค
และเป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปัจจุบนั ทะเลทรายได้กลับกลายเป็นป่า จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านทีเ่ คยยืนอยูท่ บี่ ริเวณ
ชายเขาเล่าว่าสามารถมองไปได้ไกลเห็นถึงชายหาดทะเลชะอ�ำ แต่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้น
ปกคลุมหนาแน่นจนหากกลับไปยืนอยู่ ณ จุดเดิมก็จะไม่สามารถมองเห็นทะเลได้อกี ต่อไป ชาวบ้าน
ได้เรียนรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทั้งการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานจนรากของ
ไม้ยืนต้นไม่อาจจะเจาะทะลุผ่านไปได้ ด้วยการใช้หญ้าแฝกที่มีรากมหัศจรรย์ สามารถชอนไช
ดินดานให้เกิดช่องว่างน�ำร่องรากพืชอื่น ๆ และการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุ๋ย
พืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา การฝึก
อบรมอาชีพเกษตรกรรม การเจียระไนพลอย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร มีเกษตรกรหมูบ่ า้ น
รอบศูนย์ฯ ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นตัวอย่างให้เรียนรู้ดูงานแก่ผู้สนใจทั่วไป มีสหกรณ์โคนม
เข้มแข็ง ผลิตน�้ำนมพาสเจอไรซ์ออกจ�ำหน่ายอย่างแพร่หลาย ท�ำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคง มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนชาวมุสลิม
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ ได้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อทราย ขยายพันธุ์เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อปล่อยกลับคืนสู่
ธรรมชาติให้พื้นที่แห่งนี้เป็น “มฤคทายวัน” หรือป่าของเนื้อทรายดังเดิม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการหลายครั้งเป็นระยะ ๆ โดยครั้งหนึ่ง เสด็จ
พระราชด�ำเนินมายังมัสยิดของชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีโ่ ครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
โดยทีไ่ ม่มใี ครทราบมาก่อน จึงไม่ได้เตรียมการรับเสด็จ นายซบ ซึง่ เป็นอิหม่ามของมัสยิดและกลุม่
ชาวไทยมุสลิมได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปทอดพระเนตรภายในมัสยิด และ
ขอพระราชทานสวดถวายพระพร ในขณะนั้น ไม่ได้มีการจัดเตรียมที่ประทับไว้ นายซบพร้อม
ด้วยสัปปุรษุ ของมัสยิด จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึน้ ประทับนัง่ บนแท่นเคารพ
(มิมบัร) หรือธรรมาสน์ภายในมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน อันหมายถึงการแสดงความจงรักภักดีและ
ความเคารพสูงสุดที่พวกเขาได้ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ในคราวนัน้ ได้พระราชทานทีด่ นิ ส�ำหรับมัสยิดเพิม่ เติม รวมเป็นเนือ้ ที่ ๗ ไร่ และด้วยความ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นายซบและคณะกรรมการมัสยิดจึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ
ถวายมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้มีกระแสพระราชด�ำรัสว่า
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“ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจ” และได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนแก่มัสยิดด้วย
ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ นายซบและคณะกรรมการมัสยิดได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้าง
อาคารเรียนศาสนาอิสลาม และจัดครูเข้ามาสอนเยาวชนในหมูบ่ า้ น รวมทัง้ มีกจิ กรรมของมัสยิด
มากขึ้น ประกอบกับอาคารเดิมซึ่งเป็นไม้มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา นายซบและ
คณะกรรมการจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างมัสยิดใหม่ โดยรือ้ หลังเก่าแล้ว
สร้างใหม่ในที่เดิม ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ร่วมสมทบในการก่อสร้างดังกล่าว การก่อสร้างเริ่มเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วเสร็จเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีวางศิลารากฐานของมัสยิดและทรงประกอบ
พิธีเปิดป้ายอาคารมัสยิด ตามล�ำดับ

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน อ�ำเภอชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้น ได้มีการขยายอาคารเรียนศาสนา
ให้พอเพียงส�ำหรับจ�ำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งในการก่อสร้างแต่ละครั้งจะได้รับพระราชทาน
พระราชทรัพย์มาร่วมสมทบด้วยเสมอ และเมื่อ
ทางราชการได้น�ำคณะศึกษาดูงานจาก ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาร่วมประกอบกิจกรรมศาสนิก
สัมพันธ์โดยพักค้างแรมทีม่ สั ยิด เพือ่ เรียนรูก้ ารอยู่
ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยพุทธอย่าง
สันติสขุ สมานฉันท์ภายใต้โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ แต่สถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมดัง
กล่าว นายซบและคณะกรรมการมัสยิด จึงได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างศาลา
สมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ส�ำหรับรองรับการ
จัดกิจกรรมให้เอื้อต่อความสะดวกและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
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อาคารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม บริเวณมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

ในครั้งนี้ก็เช่นกัน นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรีและประธานกรรมการ
บริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ได้มอบเงินจากกองทุน
พระราชทานส�ำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
ศาลาดังกล่าว จ�ำนวน ๑ แสนบาท และครัง้ ต่อมาอีก จ�ำนวน ๑ แสนบาท เมือ่ รวมกับเงินบริจาค
ของผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและศาสนิกชนศาสนาอื่น ๆ จากการจัดงาน
รวมน�้ำใจของมัสยิดหลาย ๆ ครั้ง (จัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี) จนมีทุนทรัพย์หลาย
ล้านบาทพอเป็นค่าก่อสร้างอาคารซึง่ ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ ๓ ล้านบาท ดังนัน้ จึงได้เกิด “อาคาร
สมานฉันท์นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน” ขึ้น ณ หมู่บ้านชาวไทยมุสลิมอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ หมู่ ๘
ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมความสมานฉันท์ของ
ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสายสัมพันธ์เชื่อม
โยงหลอมรวมดวงใจไว้ด้วยกัน
อิหม่ามซบ นาคอนุเคราะห์ มีความจงรักภักดีอย่างสูงยิง่ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทุก
ลมหายใจ มุ่งหมายที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ แม้ว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ย่างเข้าสู่วัย
ชรา สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการท�ำประโยชน์
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ให้แก่ชุมชนส่วนรวมอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ที่จะ
เปรียบเสมือนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนที่มีความแตกต่างกันทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถี
ชีวติ ความเป็นอยูท่ สี่ ามารถสร้างสรรค์สงั คมสันติสขุ ร่วมกันได้ เพือ่ เป็นตัวอย่างให้แก่ชมุ ชนแห่ง
อืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาขัดแย้ง ซึง่ คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศทีไ่ ด้มโี อกาสมาสัมผัสก็ยงั ชืน่ ชมกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยมุสลิมกับชุมชนไทยพุทธที่ห้วยทราย

ศาลาอเนกประสงค์สมานฉันท์ นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานห้วยทรายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
และเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา (สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๐)

ทุกครั้งที่ผู้เขียน (นายตรีวิทย์ วินิชส�ำเภาทิพย์) ได้รับมอบให้ไปแจ้งข่าวอันเป็นสิริมงคล
แก่อิหม่ามซบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับอิหม่ามซบไว้เป็นคนไข้ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนการมอบเงินสมทบจากกองทุนพระราชทาน อิหม่ามซบจะปีติ
ตื้นตันจนน�้ำตาคลอ และรับมอบเอกสารหนังสือด้วยความนอบน้อมอย่างที่สุด
อิหม่ามซบบอกว่า “...พระเจ้าแผ่นดินไม่เคยลืม แม้แต่ประชาชนเล็ก ๆ แม้แต่ยามเจ็บ
ป่วย ขอบคุณเหลือเกินทีช่ ว่ ยชาวมุสลิมห้วยทรายให้มที อี่ ยู่ มีบา้ น มีทที่ ำ� กิน ขอให้ชาวไทยมุสลิม
นึกถึงบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดิน ช่วยกันสร้างความดีเพื่อตอบแทนพระเจ้าแผ่นดิน...”
พร้อมทั้งฝากค�ำถวายพระพรมาด้วยทุกครั้ง “...ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง ขอให้ทรง
พระเจริญ มีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน...” ในเช้าวันหนึง่ เมือ่ ทรงทราบว่า อิหม่ามซบ นาคอนุเคราะห์
ถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพ อันนับเป็นเกียรติยศและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ สูงยิง่ ทีไ่ ด้พระราชทานแก่อหิ ม่ามซบ อดีตผูน้ ำ� ชาวไทยมุสลิมในโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในวาระสุดท้ายของชีวิต
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วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี

การเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามุฮัมมัด
(ซ็อลลัลลอฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๙ ติดต่อกันถึง ๓ ปี ในปีที่มีพระราชกรณียกิจก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปในงานนี้ โดยส่วนใหญ่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อ
ครั้งด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์มาโดยตลอด
ตามหลักแล้ว งานเมาลิดตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบบิอลุ เอาวัล ตามปฏิทนิ อิสลามซึง่ นับ
แบบจันทรคติ โดยมักจะจัดในประเทศอียปิ ต์และประเทศมุสลิมอืน่ ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย
อินเดีย ฯลฯ ในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานนี้มาอย่างช้านาน แต่เริ่มเป็นกิจจะลักษณะในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยใช้ชื่อว่า “งานเมาลิดสนามหลวง”
ซึ่งจัดงานฉลองดังกล่าวที่ท้องสนามหลวง เพื่อสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามในราชอาณาจักร
และได้พระราชทานเสื้อคลุมให้แก่อิหม่ามในการประกอบศาสนกิจ
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พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฮ.ศ.๑๓๘๖) เสด็จพระราชด�ำเนินไปในงานเมาลิดกลาง

เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองภายใต้รฐั ธรรมนูญแล้ว ก็ยงั มีการ
จัดงานเมาลิด โดยใช้ชื่อว่า “งานเมาลิดส่วนกลาง” แต่ต่อมาได้หยุดไประยะหนึ่งและได้รื้อฟื้น
การจัดงานนีข้ นึ้ มาอีกครัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในขณะนัน้
ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดส่วนกลาง ซึง่ ในครัง้ นีไ้ ด้เปลีย่ นชือ่ เป็น “งานเมาลิดกลาง”
งานเมาลิดกลางจัดมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “งานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๕ จวบจนถึงปัจจุบัน
เนื่องด้วยงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานระดับชาติที่พี่น้องมุสลิมจ�ำนวนมาก
มาเที่ยวและร่วมกิจกรรม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร หรือผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมาในพิธี สถานที่จัดงานจึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องให้เหมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะรองรับผูม้ าร่วมงานได้จำ� นวนมาก เช่น พระราชอุทยานสราญ
รมย์ ลุมพินีสถาน หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาหัวหมาก สนามกีฬาแห่งชาติ
สวนอัมพร และตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐ จัดงานที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นสถานทีท่ ำ� งานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
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งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานที่มีการกล่าวบทสดุดีศาสดามุฮัมมัดหรือที่
ชาวมุสลิมเรียกกันว่า “บัรซันญี” เป็นบทกลอนของอาหรับที่มีความไพเราะและมีการขอพร
ให้กับศาสดามุฮัมมัดหรือชาวมุสลิมเรียกว่า “ซอลาวาต” นอกจากนี้ ยังมีการขอพรให้กับชาว
ต่างประเทศ การเผยแพร่จริยวัตรอันงดงามและเรียบง่ายของศาสดามุฮัมมัด การบรรยายทาง
วิชาการ การจ�ำหน่ายสินค้ามุสลิม อาหารฮาลาล ถือได้ว่างานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็น
งานเดียวที่ชาวมุสลิมทั่วประเทศได้มีโอกาสมารวมตัวกัน

การส่งเสริมการศึกษาของชาวไทยมุสลิม
แต่เดิมเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการศึกษาภาคสามัญอย่างสูงเพียง
ชัน้ ประถมปีที่ ๔ จากนัน้ ก็จะเข้าเรียนภาคศาสนา เนือ่ งด้วยผูป้ กครองเกรงว่าบุตรหลานของตน
จะไม่รู้ศาสนา ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้ โรงเรียนสอนศาสนาในสมัยก่อน ยังเรียนแบบ
“ปอเนาะ” ซึ่งนักเรียนต้องไปอยู่กับโต๊ะครู ช่วยท�ำอาชีพและเรียนหนังสือโดยไม่มีหลักสูตรว่า
นักเรียนจะต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี ท�ำให้ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ถนัดใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่สามารถ
เขียนอ่านภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการติดต่อราชการได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในเรื่องนี้
มาก จึงมีพระราชด�ำริให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงการเรียน
การสอนให้เป็นระบบขึ้น ส่งครูเข้าไปสอนภาคสามัญ มีการประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาโต๊ะ
ครูปอเนาะอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ปัจจุบนั นักเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการศึกษาทัง้
ภาคสามัญและภาคศาสนาควบคูก่ นั ไปจนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ได้ เป็นการยกระดับการศึกษาให้สงู ขึน้ ยังผลให้มตี ำ� แหน่งหน้าทีก่ ารงานทัง้ ในหน่วยงานราชการ
และเอกชนสูงมากกว่าเดิม ทั้งยังเกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาด้วย
นอกจากนี้ ปัญหาส�ำคัญคือ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไม่สามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะว่างงานไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะไม่มีพื้นฐานทางด้าน
วิชาชีพ จึงมีพระราชด�ำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการสนับสนุน
ส่งเสริมวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ในสายอาชีพ
ที่ตนสนใจ จนสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งวิชาชีพที่นักเรียนมีความสนใจและ
โรงเรียนได้เปิดสอนประกอบด้วยสาขาวิชาชีพอาหารและขนม สาขาวิชาชีพซ่อมจักรยานยนต์
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และสาขาวิชาชีพช่างตัดเย็บ พร้อมทั้งมีใบรับรองวุฒิบัตรสายวิชาชีพให้แก่นักเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพด้วย ซึ่งได้ด�ำเนินการที่โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยะลา และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา

การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยมุสลิม
ปลาร้องไห้ที่ปาตาตีมอ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณา
แก่พสกนิกรและทรงส่งเสริมอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงทั้งประเทศ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริก็ดี โครงการส่งเสริมอาชีพก็ดี จะไม่เลือกปฏิบัติภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะ จะทรง
ส่งเสริมตามอาชีพที่มีในจังหวัดนั้น ๆ และให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นเกษตรกรรม ทรงเห็นปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎร ทรงหาวิธีช่วยแก้ปัญหา ทรง
สนับสนุนให้มีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทุกภาค เพื่อศึกษา
ทดลองการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับภูมสิ งั คมของภาคนัน้ ๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่าง ๆ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคใต้ทสี่ ามารถกล่าวได้วา่ เป็นโครงการทีพ่ นี่ อ้ งชาวไทยมุสลิมได้รบั ประโยชน์
เป็นส่วนใหญ่ ดังตัวอย่างเรื่องราวต่อไปนี้
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่
พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้มีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ร้องทุกข์ว่าน�้ำในแม่น�้ำสายบุรีเปรี้ยวเมื่อไหลลงสู่แม่น�้ำที่บ้านปาตาตีมอ ท�ำให้ปลากระพงที่
เลี้ยงไว้ตาย
เรือ่ งราวมีอยูว่ า่ ชาวไทยมุสลิมกลุม่ หนึง่ น�ำลังโฟมใส่ปลามาวางอยูบ่ นโต๊ะ คล้ายกับว่าจะ
ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในลังโฟม เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินผ่านบริเวณดังกล่าว ราษฎรคนหนึ่ง
ซึ่งถูกเพื่อนดันหลังให้เป็นตัวแทน เพราะว่าราษฎรบริเวณนั้นพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนัก คงจะ
เลือกคนที่พูดภาษาไทยได้คนหนึ่งมายืนข้างหน้า ชายคนนั้นแทนที่จะพูดกลับทูลเกล้าฯ ถวาย
อัลบั้มรูปเล็ก ๆ เมื่อทรงรับมาทอดพระเนตรพบว่า ในอัลบั้มรูปดังกล่าว เป็นรูปถ่ายของคลอง
ที่อยู่ในหมู่บ้านและมีรูปของปลาในกระชังลอยตายเต็มคลองไปหมด มีพระราชด�ำรัสสอบถาม
ว่า “...ท�ำไมปลาถึงตาย...” ชาวบ้านที่เป็นผู้น�ำคนนั้นอายุประมาณ ๔๐ ปี ไม่พูด ไม่ตอบอะไร
ทั้งสิ้น เอาแต่ร้องไห้น�้ำตาไหลพราก ๆ แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น ด้วยมีพระราชประสงค์จะทรง
ทราบว่าการที่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและมาร้องไห้ต่อหน้าพระพักตร์มีสาเหตุมา
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จากอะไร จึงมีพระราชด�ำรัสให้เชิญก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ�ำเภอประจ�ำพื้นที่ เข้ามาสอบถาม
ว่าเกิดอะไรขึ้น
ในที่สุดก็ทรงทราบว่าชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้ต้องการจะมาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาความ
เดือดร้อน แต่ทางราชการถือเป็นระเบียบว่าไม่อยากจะให้เป็นการระคายเบื้องพระยุคลบาท
ชาวบ้านจึงใช้วิธีเตรียมจะทูลเกล้าฯ ถวายปลาในลังโฟม ซึ่งพอเปิดดูก็เห็นปลาตัวเล็กแช่อยู่ใน
น�้ำแข็งและตายแล้ว เมื่อทอดพระเนตรรูปในอัลบั้มก็เป็นปลาที่อยู่ในลังโฟม จึงได้มีการเชิญผู้
ที่เกี่ยวข้องในวันนั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าโครงการ
ชลประทาน และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดมาประชุมปรึกษากันอย่างเร่งด่วน ณ ตรงนัน้
ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อทรงทราบว่าปัญหาเกิดจากความสับสนในการระบายน�้ำจากพรุ จึงมี
พระราชด�ำรัสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ชลประทาน ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปหาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนและมากราบบังคมทูล
ถวายรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ในคืนนั้น
สาเหตุที่ปลาตายเพราะน�้ำในพรุ (น�้ำเปรี้ยว) ไหลลงคลองน�้ำจืดที่ชาวบ้านยกกระชังขึ้น
ไม่ทัน ปลาก็เลยตายเพราะเจอน�้ำเปรี้ยวเป็นปัญหาการสื่อสารระหว่างชลประทานที่ปล่อยน�้ำ
ทุกปี เมื่อจะปล่อยน�้ำมา จะบอกล่วงหน้าสองวันก่อนน�้ำเปรี้ยวจะมา ชาวบ้านจะยกปลาขึ้นให้
น�้ำเปรี้ยวไหลไปก่อนแล้วค่อยจึงน�ำปลาลง ปลาก็จะอยู่ได้ แต่ปีนั้นสื่อสารกันไม่ดี เมื่อน�้ำเปรี้ยว
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มาถึง แต่ชาวบ้านเก็บกระชังปลาไม่ทัน ปลาจึงตาย ทรงแก้ปัญหาทันที ทรงเรียกแผนที่มาดู ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมกัน ทรงถามว่า “...น�ำ้ เปรีย้ วมาอย่างไร น�ำ้ จืดมาอย่างไร มีพนื้ ทีไ่ หน
ทีจ่ ะเปลีย่ นน�ำ้ เปรีย้ วไปลงทะเลไม่มายุง่ กับน�ำ้ จืด...”
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงน�ำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มขุดคลองทันที ภายใน ๗ วัน คลองก็แล้ว
เสร็จ ท�ำให้ในปีนั้นน�้ำเปรี้ยวไหลลงทะเลไป และไม่ต้องกลัวว่าน�้ำเปรี้ยวจะไหลมาอีก การขุด
คลองในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อน�้ำมันมาใช้ก่อน ตั้งแต่
นั้นมาคลองนี้จึงเรียกกันว่า “คลองปลาร้องไห้” มาจนทุกวันนี้
ปีต่อมาที่เสด็จพระราชด�ำเนิน ชาวบ้านรอรับเสด็จ ทรงเปิดกล่องโฟมทอดพระเนตรพบ
ว่า ปลาตัวใหญ่ ขาวสวย ก็ทรงทราบว่าปลาปีนี้ไม่เหมือนปลาปีที่แล้ว ชาวบ้านไม่กล้าพูด จึง
มีพระราชด�ำรัสว่า “...ปีน้ีปลาไม่ร้องไห้แล้วนะ...” และปลาก็ตัวโต ขายได้เงินมีก�ำไรดี และ
ทุกครัง้ ทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนิน ชาวบ้านก็จะน�ำปลามาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร ทรงเห็น
ว่าปลาตัวโตก็มีพระราชด�ำรัสว่า “...ในเมื่อให้ ฉันก็ให้เจ้าหน้าที่ขนกลับไป...” ชาวบ้านก็ดีใจที่
พระองค์จะเสวยปลาของพวกเขา จากการทีไ่ ด้รบั พระราชทานความช่วยเหลือ ท�ำให้อาชีพเลีย้ ง
ปลาในกระชังดังกล่าวไม่ขาดทุนอีกเลย
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สายสัมพันธ์กับประชาชน: บทเรียนจากลุงวาเด็ง
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพืน้ ทีพ่ รุแฆแฆ อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึง่ พืน้ ที่
แห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงมีพระราชด�ำริให้ศกึ ษาหาวิธรี ะบาย
น�้ำในที่ลุ่มยามน�้ำหลากและเก็บกักไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ชาวบ้านจะได้มีน�้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก
ในจุดแรกที่เสด็จพระราชด�ำเนินคือบริเวณพรุแฆแฆตะวันตก บ้านเจาะโบ ต�ำบลแป้น
อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเพื่อสอบถามในเรื่องต่าง ๆ
ท�ำให้ทรงทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อจะได้หาทางพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เมื่อทรงได้ข้อมูลเพิ่มเติมและทรงตรวจสอบจากแผนที่แล้ว จึงทรง
เปลี่ยนแปลงเส้นทางจากจุดที่ ๒ ซึ่งก�ำหนดไว้แต่เดิม ว่าจะไม่เสด็จพระราชด�ำเนินแล้ว แต่จะ
เสด็จพระราชด�ำเนินอีกที่หนึ่งแทน โดยจะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นไป
ได้ในการสร้างอาคารกั้นน�้ำที่คลองน�้ำจืด บริเวณบ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลปะเสยะวอ อ�ำเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี แต่ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วและมิได้มีการเตรียมเส้นทางไว้รอรับเสด็จ
ล่วงหน้า ที่ส�ำคัญเป็นเส้นทางทุรกันดาร ไม่สามารถเข้าไปถึงจุดหมายได้โดยรถยนต์ เจ้าหน้าที่
จึงกราบบังคมทูลว่า “...รถยนต์ยังเข้าไปไม่ถึง คงเสด็จพระราชด�ำเนินไปไม่ได้...”
“...ไปได้...” มีพระราชด�ำรัสเพียงสั้น ๆ แค่นั้น ด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎร จึงทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองจนกระทั่งถึงสะพานไม้เล็ก ๆ ที่พอให้
รถยนต์วิ่งผ่านไปมาได้ในหมู่บ้าน ทรงหยุดรถบนสะพานและเสด็จลงจากรถยนต์ จากนั้น ได้
ทอดพระเนตรแผนที่ และมีพระราชกระแสว่า หากไปทางทิศใต้จะเจอคลองแห่งหนึ่ง แล้วทรง
พระด�ำเนินไปท่ามกลางป่าละเมาะซึ่งแทบไม่เห็นทางเดินเนื่องจากบรรยากาศรอบข้างเริ่มมืด
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ขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเดินตามกันไปจนถึงบริเวณชายคลองน�้ำจืดบ้านทุ่งเค็จ ก็
ประทับยืนและมีพระราชกระแสกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ราวครึ่งชั่วโมง กระทั่งเสด็จ
พระราชด�ำเนินกลับจึงทรงพบกับนายวาเด็ง ปูเต๊ะ หรือลุงวาเด็ง ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมวัย ๗๐
กว่าปี โดยในวันนั้น ลุงวาเด็งบังเอิญแต่งกายในชุด “เต็มยศ ครึ่งท่อน” คือนุ่งกางเกงเลตัวเดียว
ไม่สวมเสื้อนั่นเอง
ลุงวาเด็งได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งชุดนั้นอย่างใกล้ชิด เมื่อทรงถามข้อมูล
ก็ได้ถวายค�ำตอบอย่างคล่องแคล่ว เมื่อรู้ว่าเสด็จพระราชด�ำเนินมาเพื่อพระราชทานความ
ช่วยเหลือ ลุงวาเด็งได้กราบบังคมทูลเป็นภาษาท้องถิน่ ว่า “...ดีใจมาก...” แต่กเ็ หลียวซ้ายแลขวา
ผิดปกติ แล้วก็ตดั สินใจกราบบังคมทูลอย่างฉะฉานว่า “...พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ มาเยีย่ มทัง้ ทีไม่มี
อะไรจะถวายเลย ผลไม้ในสวนเพิ่งเก็บขายได้เงินมา ๒๐,๐๐๐ บาท ก็น�ำไปซื้อเครื่องสูบน�้ำ ทั้ง
สวนเหลือทุเรียนผลเดียว หน�ำซ�ำ้ ยังดิบ...” มีเสียงเย้าว่า “...เครือ่ งสูบน�ำ้ นัน่ ไง ยังใหม่อยูด่ ว้ ย...”
“...ถอดเอาขึ้นรถไปเลย ขอถวายพระเจ้าอยู่หัว...” ลุงวาเด็งกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่
เสียเวลาคิด แล้วยิ้มซื่อโดยไม่คิดว่าเป็นการพูดเล่น และด้วยท่าทียินดีที่จะสละสมบัติอันมีค่า
ชิ้นเดียวซึ่งได้มาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายจากการท�ำงานมาทั้งปีน้อมเกล้าฯ ถวาย ท�ำให้
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ผู้ที่ติดตามเสด็จพระราชด�ำเนิน เกิดความรู้สึกตื้นตันใจเมื่อเห็นอากัปกิริยาอันเป็นธรรมชาติ
ของลุงวาเด็ง
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ นายวาเด็ง ปูเต๊ะยังได้น้อมเกล้าฯ
ถวายที่ดิน ส�ำหรับใช้เพื่อการชลประทานอีกด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการพัฒนา ลุงวาเด็งได้มารอรับเสด็จด้วย โดย
แต่งกายในชุด “เต็มยศ” สวมเสือ้ ผ้าอย่างสวยงามในแบบของชายชาวมุสลิม เมือ่ ใกล้จะถึงเวลา
บรรดาข้าราชการได้เตรียมเข้าแถวรอรับเสด็จ โดยลุงวาเด็งก็ยนื อยูใ่ นกลุม่ ของราษฎรซึง่ อยูข่ า้ ง
หลังแถวของข้าราชการ

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เสด็จพระราชด�ำเนินบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำคลองน�้ำจืด
คลองแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปัตตานี

ครัน้ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินถึง ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ
ได้กราบบังคมทูลรายงาน เริม่ ตัง้ แต่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี (ขณะนัน้ คือ นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี) อธิบดีกรมชลประทาน (ขณะนัน้ คือ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี) ได้กราบบังคม
ทูลรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานโครงการฯ รวมทัง้ หน่วยงานอืน่ ๆ ก็ได้กราบบังคมทูล
รายงานจนแล้วเสร็จ จากนั้นทรงพระด�ำเนินไปทรงเยี่ยมอิหม่ามและผู้น�ำทางศาสนา และได้
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มีพระราชด�ำรัสถามหาลุงวาเด็ง พวกข้าราชการที่ยืนเรียงรายอยู่ข้าง ๆ พระองค์ ก็ได้พากัน
ขยับตัวหลีกทางให้ลุงวาเด็งเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย จากนั้น ได้ทรงงานและมี
พระราชด�ำริเกี่ยวกับงานชลประทานต่าง ๆ และได้ทรง “...ขอบใจ...” ลุงวาเด็งที่สละที่ดินให้
ด�ำเนินงานตามโครงการด้วย
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เล่าไว้ว่า ในช่วงพ.ศ. ๒๕๓๖ ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ปีกว่า ๆ มีโอกาสรับเสด็จที่อ�ำเภอสายบุรี ได้ทรงวางโครงการท�ำ
คลองระบายน�้ำยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร จากพื้นที่ชุ่มน�้ำที่เรียกว่า “พรุ” ซึ่งสภาพดินและน�้ำ
มีความเป็นกรดสูง ในภาคใต้จะมีพวกแร่ธาตุ ที่เป็นการทับถมของเศษซากพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ที่
น�ำ้ มีความเป็นกรดสูง สีของน�ำ้ เป็นสีกากีแก่ ๆ มีพระราชด�ำริให้ระบายน�ำ้ เปรีย้ วจากพรุลงทะเล
ไป ระยะทางประมาณ ๕-๗ กิโลเมตร หากโครงการนีส้ ำ� เร็จจะสามารถเปิดพืน้ ทีต่ รงนัน้ เป็นพืน้ ที่
เพื่อท�ำเกษตรเพิ่มเติมให้แก่ราษฎร
นายพลากร สุวรรณรัฐ ยังได้เล่าย้อนอดีตถึงคราวแรกทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนิน แล้วทรงได้พบกับ
ลุงวาเด็ง วันนัน้ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นปีแรกทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลกับสภาพภูมิประเทศ ในปีนั้นเองก็ทรงได้พบพระสหายที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ ลุง
วาเด็ง วันทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินไปช่วงค�ำ่ ๆ แล้ว ก็ยงั หาไม่พบว่าคลองน�ำ้ จืดมาบรรจบกันทีพ่ รุ
ตรงไหน ดูแผนที่ที่ท�ำไว้ให้ว่าผิดก็ทรงคิดว่าจะทรงพระด�ำเนินไปประมาณ ๕๐๐ เมตร หน่วย
ถวายความปลอดภัยก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายเพราะมืดแล้ว มีพระราชด�ำรัสว่าจะต้องไป ทรง
พระด�ำเนินไปตามทางคันนาบ้าง เป็นร่องสวนบ้าง เป็นสวนยางบ้าง ลัดเลาะไปตามหมูบ่ า้ นบ้าง
เจ้าของบ้านคือ ลุงคนหนึ่งตอนนั้นไม่ได้สวมเสื้อ เป็นผู้ชายตัวเล็ก ๆ อายุประมาณ ๗๐ ปี พูด
ไทยไม่ได้แม้แต่คำ� เดียว ทรงสอบถามผ่านล่ามว่า “...คลองน�ำ้ จืดมาจากไหน มาอย่างไร หน้าน�ำ้
มาอย่างไร ล้นตลิ่งอย่างไร น�้ำมันไหลไปทางไหน...” ในที่สุดสรุปว่า ทรงไปหาข้อมูลจากลุงคน
หนึง่ ซึง่ พูดไทยไม่ได้เลย แล้ววันนัน้ ลุงวาเด็ง ได้ชไี้ ปทีต่ น้ ทุเรียนบอกว่าจะขอถวายทุเรียนได้ไหม
เพราะวันนี้ไม่มีอะไรจะถวาย จะขอถวายทุเรียนลูกหนึ่ง ทรงตอบว่า ทุเรียนยังไม่สุก ขอฝากไว้
ปีหน้าค่อยมาเอา ในที่สุดลุงวาเด็งได้ถวายเครื่องสูบน�้ำที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ๑ เครื่อง เรื่องดังกล่าว
จึงก่อเกิดมิตรภาพระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรคนหนึ่งที่พูดไทยไม่ได้แม้แต่ค�ำเดียว แต่
จิตใจผูกพันจงรักภักดี
เมือ่ ทราบข่าวว่าเสด็จพระราชด�ำเนินมาประทับทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช พระสหายคนนีก้ ใ็ ห้
ลูกหลานพามาลงนามถวายพระพรด้วย นี่คือความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับชาวไทย
มุสลิมคนหนึ่งที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแม้แต่ค�ำเดียว แต่จิตใจนั้นเต็มเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี

150 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลุงวาเด็งและราษฎรในคืนนัน้ ได้กลายเป็นข้อมูลส�ำคัญส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เกิด “โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” ซึ่งเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ทดี่ ำ� เนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่างเกีย่ วกับปัญหา
“๔ น�้ำ ๓ รส”

แก้ไขปัญหา ๔ น�้ำ ๓ รส
๔ น�้ำ คือ น�้ำท่วม น�้ำแล้ง น�้ำเค็ม และน�้ำเปรี้ยว
๓ รส คือ น�้ำจืด น�้ำเปรี้ยว และน�้ำเค็ม
จากปัญหาน�้ำในแม่น�้ำสุไหงโก-ลกเอ่อล้นท่วมไร่นาเสียหายมาก หน้าแล้งก็ขาดน�้ำและ
มีน�้ำเค็ม นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาดินและน�้ำเป็นกรด ก�ำนันยูโซะ (ปัจจุบันถึงแก่กรรม) ได้
กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการด�ำเนินงาน “โครงการ
ชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
เพื่อทรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๓๖ เรียกได้ว่า “ทรงวาง
โครงการด้วยพระองค์เอง” และได้มีพระราชด�ำริเกี่ยวกับการด�ำเนินงานโครงการถึง ๔๕ ครั้ง
จากการสัมภาษณ์ นายจันทร์ ชาญแท้ ราษฎรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ นายจันทร์ ก�ำลังท�ำนาอยูก่ บั พีส่ าวและเห็นว่ามีรถขับมาเป็นขบวนหลาย
คัน “...ตอนนั้นนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว ไม่ได้ใส่เสื้อ ก�ำลังท�ำนาอยู่ หันกลับมาอีกทีก็พบว่าเป็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...” ซึ่งเสด็จพระราชด�ำเนินมาส�ำรวจพื้นที่ด�ำเนินงานโครงการ
ทรงถามว่า “...แถวนี้มีโคกอะไรบ้าง...” นายจันทร์ตอบว่า “...มีโคกอิฐ โคกใน โคกยาง โคก
ทุเรียน แต่น�้ำท่วมทุกที่...” ทรงถามต่อว่า “...มีคลองไหม...” นายจันทร์ตอบว่า “...ไม่มี หรือ
อาจจะมีแต่ตื้นเขินหมดแล้ว...” ทรงถามต่ออีกว่า “...อยากให้ขุดคลองให้ไหม...” นายจันทร์
ตอบว่า “...อยากได้...” จากนัน้ ทรงถามต่อว่า “...แถวนีม้ พี นื้ ทีด่ นิ เปรีย้ วกีไ่ ร่...” นายจันทร์ ตอบ
ไปว่า “...มีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่...” มีพระราชด�ำรัสว่า “...ในแผนที่มีประมาณ ๒,๔๔๔ ไร่...”
ได้ทรงถามต่ออีกว่า “...ทางข้างหน้าไปต่อได้ไหม...” นายจันทร์ตอบว่า “...ไปไม่ได้คลอง
ตรงนี้น�้ำลึกมาก...” ทรงตอบว่า “...ต้องไปได้...”
เพียงไม่กวี่ นั ก็มหี น่วยงานราชการได้เข้ามาก่อสร้างสะพานไม้เพือ่ ให้รถยนต์สามารถข้าม
คลองได้ จากนั้น ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมายังพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
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นายจันทร์ได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมหมู่บ้านของตน (บ้านโคกอิฐ
โคกใน) ซึ่งเป็นเกาะมีน�้ำล้อมรอบ โดยทรงเรือพระที่นั่ง (เป็นเรือท้องถิ่นของนายกลม ราษฎร
บ้านโคกอิฐ-โคกใน โดยเรือล�ำนี้ปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพที่ดี) โดยมีนายจันทร์ เป็นผู้ลุยน�้ำเข็น
เรือพระที่นั่งข้ามฟากไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ได้ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
ในช่วงที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงงานในพื้นที่โครงการชลประทานมูโนะฯ ราษฎรได้
กราบบังคมทูลว่า น�้ำในพื้นที่เป็นน�้ำเปรี้ยวไม่สามารถใช้ได้ จึงได้ทรงสอบถามราษฎรว่า “...ดิน
แถบนีเ้ ปรีย้ วไหม...” ราษฎรตอบว่า “...ไม่ทราบ ยังไม่เคยชิม...” ได้ทรงพระด�ำเนินไปยังบ่อน�ำ้
ตืน้ ของราษฎรและทรงใช้พระหัตถ์วกั น�ำ้ ขึน้ มาชิมว่ามีรสชาติดงั เช่นราษฎรกราบบังคมทูลหรือไม่

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพื้นที่บ้านบูโต๊ะ อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบนั “โครงการชลประทานมูโนะอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” เป็นโครงการก่อสร้าง
ระบบชลประทาน ตลอดจนการบริหารจัดการ “น�้ำ ๓ รส” ทั้งน�้ำจืด น�้ำเค็ม และน�้ำเปรี้ยว ซึ่ง
มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และต้องมีการบริหารจัดการน�้ำในแต่ละฤดูกาลให้เกิดความสมดุลและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน�้ำโก-ลก จ�ำนวน
๑๑๐,๐๐๐ ไร่ ในอ�ำเภอตากใบ และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยหลังจากด�ำเนิน
การแล้ว สภาพพื้นที่ที่เคยมีน�้ำท่วม น�้ำแล้ง น�้ำเปรี้ยว ก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
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ส�ำหรับปัญหาดินเปรี้ยวนั้น ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ศึกษาทดลองการปรับปรุงดินเปรี้ยวใน “โครงการแกล้งดิน” ให้สามารถท�ำการ
เกษตรได้ และน�ำผลที่ได้มาใช้จริงกับพื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในจังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้ ได้ทรงส่งเสริมทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการท�ำนาอย่างครบวงจร โดยในพ.ศ.
๒๕๒๖ ได้พระราชทาน “โรงสีพกิ ลุ ทอง” ให้แก่ชาวเกาะสะท้อน เพือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการ
สีข้าว ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด�ำริให้สร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่ข้ึน และให้คงโรงสีเดิมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับให้
ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 153

บรรณานุกรม
ตรีวิทย์ วินิชส�ำเภาทิพย์. นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน : แสงสว่างแห่งความดี. วารสารเมืองโบราณ. (ปีที่
๓๒ ฉบับที่ ๔ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙)
พลากร สุวรรณรัฐ. การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท. ๒๕๕๔. (อัดส�ำเนา)
พลากร สุวรรณรัฐ. ปาฐกถาพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย. ใน หลาก
มิติมุมมองมุสลิมในแผ่นดินไทย. หน้า ๑-๖. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ศรีบรู ณ์
คอมพิวเตอร์-การพิมพ์. ๒๕๕๕.
มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. ประทีบแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร. บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด. ๒๕๓๙.
สวัสดิ์ วัฒนายากร. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก. ๒๕๕๔. (อัดส�ำเนา)
วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย (ออนไลน์). แหล่งทีม่ า : http://
th.wikipedia.org
OK muslim โอเคมุสลิม. 5 เรือ่ งราวอันน่าประทับใจระหว่าง “ในหลวงรัชกาลที่ 10” กับพสกนิกร
ชาวไทยมุสลิม (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://www.okmuslim.com

บทที่ ๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กับพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
ดร.ดลยา เทียนทอง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครอง
สิริราชสมบัตินับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น
พระวิรยิ ะอุตสาหะมากล้น และพระราชด�ำริทลี่ มุ่ ลึกกว้างไกล ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจต่าง ๆ
อย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในการส่งเสริมศาสนาและการรังสรรค์พัฒนาเพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยทุกเชือ้ ชาติและศาสนามีความรัก ความสามัคคีและมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน
ตามก�ำลังศักยภาพของตนบนพืน้ ฐานของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ ทรงสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน ตลอดจนทรงน�ำพาความเจริญทางเทคโนโลยีมาสูช่ มุ ชนอย่างเหมาะสม โดยให้สอดคล้อง
กับวิถชี วี ติ จารีตประเพณี และหลักศาสนา ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาทีท่ รงครองราชย์ยาวนานกว่า
๗๐ ปี พระองค์จึงเป็น “มหาราช” ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยแท้จริง
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖

ในขณะที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจนานัปการที่มีคุณอเนกอนันต์แก่ชาวไทยมุสลิมอย่างเป็นที่ปรากฏชัด สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจทีม่ คี ณ
ุ ปู การ
หลายด้านแก่ชาวไทยมุสลิมเช่นกัน นับว่าเป็นการสนองพระราชปณิธาน และสืบสานแนว
พระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมนั้น ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดดังนี้
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พระราชภารกิจในด้านการศาสนูปถัมภ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระราชจริยวัตรใฝ่พระราช
หฤทัยในการศึกษาและทรงตั้งมั่นปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมาเป็น
ระยะเวลานาน และในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเคารพยกย่องและทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงศาสนา
อิสลามในเรื่องต่าง ๆ อย่างดียิ่งและเหมาะสม ด้วยเพราะทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราช
ศรัทธาว่าศาสนาอิสลามมีหลักธรรมค�ำสอนให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่ง ที่ดีงามเช่นเดียวกัน ทั้งยัง
ทรงเรียนรู้ท�ำความเข้าใจในหลักค�ำสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องแตกฉาน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริกิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ พ ระราชทานพระราโชวาทอั น มี ค ่ า ยิ่ ง
เกี่ ย วกั บ ศาสนาอิ ส ลามอยู ่ ห ลายครั้ ง ตั ว อย่ า งพระราชด� ำ รั ส บางตอนเมื่ อ ครั้ ง ทรงได้
รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แทนพระองค์ ใ นโอกาสทรงเปิ ด งาน
เมาลิดกลาง (ต่อมาภายหลังเรียกว่า
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย) ฮ.ศ.
๑๓๙๕ ณ สนามกีฬาหัวหมาก วันอังคาร
ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ความว่า
“...ข้ า พเจ้ า มี โ อกาสทราบ
เกี่ ย วกั บ ศาสนาอิ ส ลามมาบ้ า ง
ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ศาสนาอิ ส ลามมี
ค� ำ สอนที่ ก ว้ า งขวางลึ ก ซึ้ ง น� ำ มา
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งความผาสุ ก ใน
ชีวิตจริงทุกยุคทุกสมัย นับว่าเป็น
ประโยชน์ ยิ่ ง แก่ ช าวเราขณะนี้ ใ น
ยามที่บ้านเมืองก�ำลังประสบปัญหา
คือการเสียน�้ำใจกันอยู่ โองการหรือ
ค�ำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทาน
ผ่านศาสดาของท่านมา มีตอนหนึ่ง
กล่าวห้ามมิให้เยาะเย้ยเหยียดหยาม วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จพระราชด�ำเนินแทน
กันและกัน และกล่าวเตือนสติว่าผู้ พระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง
ถูกเหยียดหยามนั้น อาจจะมีความ
ดีมากกว่าผูเ้ ย้ยหยามนัน้ เสียอีก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าค�ำสอนในศาสนาอิสลามเป็นประโยชน์
ยิง่ หากท่านทัง้ หลายจะยึดปฏิบตั ติ ามโดยบริสทุ ธิเ์ ทีย่ งตรงให้เป็นปกติวสิ ยั แล้ว เชือ่ ว่าคน
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ไทยจะมีความรักใคร่เกือ้ กูลสงเคราะห์กนั มากยิง่ ขึน้ และจะขจัดความไม่เรียบร้อยของบ้าน
เมืองให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้...”
รวมถึงพระราชด�ำรัสบางตอนในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมผู้น�ำศาสนา
อิสลามและประชาชนจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ความว่า
“...ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส�ำคัญมาก เพราะใกล้ชิดกับชีวิตประจ�ำวันของ
ประชาชน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของแต่ละคนจะต้องอาศัยหลักของศาสนา ฉะนั้น
อิสลามิกชนจึงจ�ำเป็นที่จะได้รับการเอาใจใส่ในทางความรู้ทั่วไปและในทางความรู้ทาง
ศาสนา เพื่อให้ชีวิตนั้นด�ำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีความเจริญ ท่านอิหม่าม
ทั้งหลายจึงมีหน้าที่ส�ำคัญมากเพราะว่าเป็นผู้ที่จะชี้น�ำ เป็นผู้ที่จะอุ้มชูประชาชนให้ได้
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทุกท่านจึงมีความส�ำคัญมาก และยินดี
ทีเ่ ห็นว่าท่านมีความตัง้ ใจมาตลอด ได้สงั เกตมาว่ามีความเปลีย่ นแปลงและมีความพัฒนา
อย่างมากทีไ่ ด้ใช้ศาสนาในทางทีถ่ กู ต้อง
ในทางที่เป็นประโยชน์ ...”๒

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมาลิดกลาง

ทั้ ง ยั ง เป็ น ที่ ป รากฏว่ า ในระหว่ า ง
พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเป็ น ประธานใน
พิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ก็โดยเสด็จด้วย
ทุกครั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ศ.
๒๕๑๘ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธเี ปิด
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ทรงสน
พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรกิจกรรม
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ต่าง ๆ ภายในงานอยูเ่ ป็นเวลานาน อีกทัง้ ยังมีพระราชด�ำรัสสอบถามข้อมูลความรูอ้ ย่างละเอียด
เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ อ่ งแท้ ดังเห็นได้จากเนือ้ ความบางตอน ซึง่ เขียนถ่ายทอดโดยท่านผูห้ ญิงสมร
ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ (ปัจจุบันถึงแก่
อนิจกรรมแล้ว) ที่ว่า
“...ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตร
นิทรรศการ ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ บอกกับข้าพเจ้าว่าหลังจากการเสด็จฯ
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยแล้ว พระองค์จะมีพระราชกรณียกิจในวังอีกใน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ข้าพเจ้าจึงได้กราบบังคมทูลเตือนถึงเวลา แต่กม็ พี ระราชเสาวนีย์
ว่าจะขอทอดพระเนตรให้ตลอดก่อน ข้าพเจ้าจึงมีความสบายใจและรูส้ กึ ประทับใจ
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมาก...”๓
และทีส่ ำ� คัญสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเข็ม
ที่ระลึกของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจากท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ประดับเข็มนั้นที่ฉลองพระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าเป็นเข็มพระนาม
ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ซึ่งท�ำให้ชาวไทยมุสลิมในงานล้วนซาบซึ้งและประทับใจในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ๔

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
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มิ เ พี ย งเท่ า นั้ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ยั ง ทรงตระหนั ก
ในความส� ำ คั ญ ของข้ อ ปฏิ บั ติ ข องศาสนาอิ ส ลามอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง เช่ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระองค์
โดยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในการ
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเยี่ ย มประชาชนในอ� ำ เภอสายบุ รี จั ง หวั ด ปั ต ตานี เมื่ อ
เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยจุ ด หนึ่ ง ที่ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น คื อ วั ด สั ม ภาวาส
ซึ่ ง มี ป ระชาชนชาวไทยมุ ส ลิ ม จ� ำ นวนมากมารอเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท และ
ในขณะนั้ น ฝนก� ำ ลั ง ตก มี ล มพั ด แรง จึ ง มี รั บ สั่ ง ถามนายธี ร ะพจน์ หะยี อ าแว ครู ใ น
อ� ำ เภอสายบุ รี จั ง หวั ด ปั ต ตานี ผู ้ ม ารอเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทรั บ เสด็ จ ว่ า “...ถ้ า
จะให้ ค นมุ ส ลิ ม เข้ า ไปหลบฝนในโบสถ์ จ ะผิ ด หลั ก ศาสนาหรื อ ไม่ . ..” นายธี ร ะพจน์
หะยีอาแวได้กราบบังคมทูลว่าสามารถกระท�ำได้ หากมิได้กราบไหว้พระหรือรูปบูชาใด ๆ
พระองค์ท่านจึงทรงรับสั่งว่า “...ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกให้ชาวบ้านหลบเข้าไปในโบสถ์...” แล้ว
พระองค์ท่านก็เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปในโบสถ์ด้วย คือ ให้ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในโบสถ์แทนที่จะอยู่ด้านนอก๕ และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังมัสยิดแห่งหนึ่ง ซึ่งได้มีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปภายในมัสยิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ประทับรออยูภ่ ายนอก จนเมือ่ ได้มกี ารกราบบังคมทูลเชิญให้โดยเสด็จเข้าไป
ภายในมัสยิดด้วย พระองค์จงึ เสด็จเข้าไป แสดงให้เห็นถึงความเข้าพระราชหฤทัยในหลักศาสนา
อิสลามและพระราชจริยวัตรอันงดงามทีท่ รงถือปฏิบตั อิ ย่างอ่อนน้อม จะเห็นได้จากค�ำกล่าวของ
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขณะนั้นเป็น รองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙) ที่ว่า
“...เมื่อครั้งได้มีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ เ สด็ จ ฯ เข้ า ไปในมั ส ยิ ด ซึ่ ง ตอนนั้ น เราได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ข้ อ ก� ำ หนด
หลายอย่ า งของผู ้ ห ญิ ง หากจะเข้ า ไปในมั ส ยิ ด โดยพระองค์ ท ่ า นจะทรง
รั บ สั่ ง กั บ พวกเรา แล้ ว ก่ อ นไปเราก็ ไ ด้ รั บ การบอกเล่ า มาบ้ า งแล้ ว ค่ ะ และ
ที่ ส� ำ คั ญ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ จะทรงสอนพวกเรา
ด้วยนะคะ เราก็จะอยู่กันข้างนอก ส�ำหรับพระองค์ท่านเอง เขาก็มากราบบังคม
ทูลเชิญให้เสด็จฯ เข้าไปค่ะ เขาให้เกียรติพระองค์ท่านเข้าไป พระองค์ท่านก็ทรง
ถอดรองพระบาทก่อนจะเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้...” ๖
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นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเอาพระราชหฤทัย
ใส่ในวิถปี ฏิบตั ขิ องอิสลามิกชนอย่างละเอียดลึกซึง้ ดังจะเห็นได้วา่ ในช่วงเดือนรอมฎอนอันเป็น
เดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดเป็นประจ�ำทุกปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์น�ำผล
อินทผลัมไปพระราชทานแก่อิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจังหวัดอย่างสม�่ำเสมอ เช่น
เมื่อครั้งพ.ศ. ๒๕๔๗ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญผลอินทผลัมพระราชทานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จ�ำนวน ๒๐๐ กล่อง ไปมอบให้
แก่ผู้น�ำศาสนา ดะโต๊ะยุติธรรม และอิหม่ามประจ�ำมัสยิดหลายแห่งในจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิด
กลางจังหวัดปัตตานี๗และในพ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธีมอบอินทผลัมพระราชทานให้แก่คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส ชมรมอิหม่ามใน
๑๓ อ�ำเภอ และผู้แทนครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ�ำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส๘

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี
และทรงเยี่ยมราษฎร ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

คราใดพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เสด็ จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก พระองค์จะ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดและทรงพบปะเยีย่ มเยียนผูน้ ำ� ศาสนาอิสลามในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ อย่าง
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สม�ำ่ เสมอด้วย ซึง่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ก็จะโดยเสด็จด้วย
ทุกครัง้ ดังเช่นเมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดมัสยิด
ม�ำบัง ต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึง่ ได้กอ่ สร้างมาตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ปรับปรุง
ให้เป็นมัสยิดกลางของจังหวัดสตูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะ
ซาน อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุร๙ี (ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน๑๐) ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญ
ของนายซบ นาคอนุเคราะห์ อิหม่ามประจ�ำมัสยิด (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) โดยได้กราบบังคมทูล
เชิญให้ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าไปประทับภายในมัสยิด ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้มี
พระราชปฏิสนั ถารกับอิหม่ามซบ นาคอนุเคราะห์อย่างใกล้ชดิ ท�ำให้ทรงรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ
ของมัสยิดนูรลุ้ เอีย๊ ะซาน พร้อมกับทรงยินดีทจี่ ะช่วยเหลือ ท�ำให้อหิ ม่ามซบ นาคอนุเคราะห์และ
ชาวไทยมุสลิม ซึง่ อาศัยอยูก่ นั เป็นหมูบ่ า้ นประมาณ ๓๑ ครัวเรือนขณะนัน้ ๑๑ ต่างรูส้ กึ ซาบซึง้ และ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น ดังจะเห็นได้จากค�ำบอกเล่าทีถ่ า่ ยทอดความรูส้ กึ ออกมา
จากใจของนางมัยมูน นาคอนุเคราะห์ บุตรีของอิหม่ามซบ นาคอนุเคราะห์ที่ว่า
“...ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระองค์ทา่ นเสด็จฯ มาทรงปล่อยปลาทีศ่ นู ย์หว้ ยทรายฯ
เลยจากนี้ไปสัก ๒ กิโลเห็นจะได้ พ่อก็ไปรอเข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านรับสั่งว่าพอ
ปล่อยปลาเสร็จแล้วจะเสด็จฯ ไปที่มัสยิด พระองค์ท่านทรงขับรถมาเองเลย
ทางเราก็ไม่ได้ทนั จัดเตรียมอะไร ได้แต่กลับไปเอาเสือ่ เก่า ๆ มาเป็นทีล่ าดพระบาท
เข้าไปในมัสยิด แล้วก็เตรียมโต๊ะและเก้าอี้ เพราะพระองค์ท่านเสด็จฯ มากับ
สมเด็จพระราชินี .... ทีนี้เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มา พ่อก็กราบบังคมทูลเชิญ
ให้เสด็จฯ เข้าไปในมัสยิด ก็ไม่มที จี่ ะให้ประทับ จึงให้พระองค์ทา่ นทรงประทับบน
มิมบัร (ธรรมมาสน์หรือแท่นเทศนาในมัสยิด) ส่วนสมเด็จพระราชินีก็ให้ประทับ
ที่เก้าอี้ข้างมิมบัร แบบว่ารีบหากันน่ะค่ะ เสร็จแล้วพระองค์ท่านก็ทรงถามว่า “...
ชวนฉันมาที่นี่ท�ำไม ...” พ่อก็บอกว่าหม่อมฉันนั้นสร้างมัสยิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตอภัยทานสัตว์ในรัชกาลที่ ๖ ไม่รู้จริง ๆ เพิ่งมา
รู้เมื่อส�ำนักงานทรัพย์สินฯ มาบอก ซึ่งก็ได้สร้างมัสยิดหลังนี้ไปแล้ว พระองค์ท่าน
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ก็ทรงถามว่า “...ที่ดินตรงนี้ใครเป็นผู้ครอบครอง...” พ่อก็บอกอีกว่าหม่อมฉัน
อุทิศให้ท�ำมัสยิด ๑ ไร่ และท�ำกุโบร์ (สุสานของมุสลิม) ๑ ไร่ พระองค์ท่าน
ก็ทรงรับสั่งว่า “...ฉันจะให้อีก ๕ ไร่ รวมเป็น ๗ ไร่ ...” ด้วยความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ มัสยิดและชาวไทยมุสลิมในหมูบ่ า้ น พ่อก็เลยกราบบังคม
ทูลไปว่าข้าพระองค์ขอมอบมัสยิดและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้พระบรม
ราชูปถัมภ์ของพระองค์ พระองค์ทา่ นทรงตอบว่า “...ฉันรับไว้ดว้ ยความเต็มใจ ...”
และต่อมาในพ.ศ. ๒๕๓๔ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซานสามารถจดทะเบียนได้ พ่อก็ได้
รับเลือกให้เป็นอิหม่ามตั้งแต่นั้น และนับตั้งแต่นั้นมาพ่อจะท�ำอะไรก็จะต้องขอ
พระบรมราชานุญาตทุกครัง้ โดยมีฉนั เป็นคนร่าง คนแต่ง และพิมพ์ดว้ ยเครือ่ งพิมพ์
ดีดกระเป๋า...”๑๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดกลาง
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งการเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนี้ท�ำให้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระราชกระแสรับสั่ง
แก่นายสัมพันธ์ ทองสมัคร (รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ ) ให้ดำ� เนินการบูรณะ
ปรับปรุงอาคารมัสยิดกลางปัตตานี ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดให้เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ในพ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๓ จะเห็นได้จากค�ำกล่าวของนายธีระพจน์
หะยีอาแว ครูในอ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้ซึ่งถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูที่ว่า
“...สิ่งที่ประทับใจ ก็คือภาพที่แพร่หลายออกไปสู่สายตาชาวโลก ท�ำให้ได้
เห็นว่าเมืองไทยให้สทิ ธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา องค์พระประมุขของประเทศ
เราทรงมีความใกล้ชิดกับศาสนา เป็นองค์อุปถัมภกทุกศาสนา กระทั่งเสด็จฯ ไป
ถึงมัสยิด ซึ่งเป็นสถานที่เคารพยิ่งของพี่น้องมุสลิม เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ทีส่ ำ� คัญ ทรงชืน่ ชมว่าเป็นมัสยิดทีส่ วยงามมาก และเมือ่ ทรงทราบจากผูน้ ำ� ศาสนา
ว่าขณะนี้มัสยิดคับแคบ เพราะมีผู้มาประกอบศาสนกิจจ�ำนวนมาก ทรงรับสั่งกับ
ผูน้ ำ� ศาสนาว่าควรจะต่อเติมหรือขยายมัสยิดให้กว้างขวางขึน้ แต่ให้รกั ษารูปแบบ
เดิมไว้ ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น ท�ำให้มสั ยิดกลาง
จังหวัดปัตตานีได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล มีการต่อเติมปีกทัง้ สองข้าง
ให้กว้างขึน้ แต่ยงั คงรักษารูปแบบเดิมไว้ตามพระกระแสรับสัง่ จนกลายเป็นมัสยิด
ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย...”๑๔
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต รในการเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปในพิ ธี
พระราชทานรางวัลเพือ่ เป็นก�ำลังใจแก่อหิ ม่ามทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่นในหลายจังหวัดทางภาคใต้อย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาวนาน ดังเช่นเมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ พระองค์ได้โดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติงานดีเด่นของ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จังหวัดละ ๕ คน ณ ศาลาบุหลัน พระต�ำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส๑๕ และเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผแู้ ทน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดและอิหม่ามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกว่ามีผลการปฏิบตั งิ านดีเด่น
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ณ ศาลาบุหลัน
พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส๑๖

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติงานดีเด่นจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
ณ ศาลาบุหลัน พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
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ทุกครัง้ ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิ ว าส เพื่ อ ทรงเยี่ ย มประชาชนและทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ โ ดย
ล� ำ พั ง พระองค์ เ อง เมื่ อ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปยั ง วั ด พุ ท ธศาสนาแล้ ว พระองค์ จ ะเสด็ จ
พระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยอย่างเสมอภาคกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดหลาย
แห่งเพื่อทรงพบปะเยี่ยมเยียนและมีพระราชปฏิสันถารกับผู้น�ำศาสนาอิสลามในพื้นที่นั้น ๆ
ดังปรากฏว่าเมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มมัสยิด
กลางจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร๑
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงให้การสนับสนุนการบูรณะ
บ�ำรุงมัสยิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และทรงติดตามดูแลอย่างสม�่ำเสมอ ดังจะเห็นได้จากค�ำกล่าว
ของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ที่ว่า
“...ไม่วา่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปวัดหรือมัสยิดไหน เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์บ�ำรุงวัด ๑๐๐, ๐๐๐
บาท ก็จะพระราชทานทรัพย์บ�ำรุงมัสยิด ๑๐๐,๐๐๐ บาทด้วยเช่นกัน อย่างเช่น
มัสยิดที่บ้านคลอแระ อ�ำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริเวณตรงข้ามมัสยิด
บ้านคลอแระได้มกี ารสร้างศาลาทีป่ ระทับไว้ทรงงานด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงบริจาคทุกปี พอพระองค์ท่านจะเสด็จฯ กลับ ก็จะทรง
เชิญอิหม่ามมาเข้าเฝ้าฯ แล้วก็พระราชทานทรัพย์ไปสร้าง จนถึงปีสดุ ท้ายทีเ่ สด็จฯ
ไปประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๔๙ มัสยิดนี้สร้างขึ้นจนมีโดมแล้วนะคะ
พระองค์ทา่ นทรงปรับปรุงทุกปี โดยอิหม่ามจะมากราบบังคมทูลรายงานว่า ทรัพย์
ที่พระราชทานมานั้นท�ำตรงไหนบ้าง และเสร็จไปแล้วตรงไหนบ้าง ทุกปีจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะ...”๑๘
แม้ว่าตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หลายจังหวัด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ก็ยังคงเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนและทรงพบปะกับผู้น�ำศาสนาในพื้นที่ ดังเช่นเมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ใน
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โครงการฟาร์มตัวอย่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกไร่ใหญ่ ต�ำบลสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส พระองค์ได้ทรงสนทนาธรรมกับผู้น�ำศาสนาอิสลามและพระภิกษุสงฆ์อย่างทั่วถึง
พร้อมกับมีรบั สัง่ ถามด้วยความห่วงใย ทัง้ ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้โต๊ะอิหม่ามประจ�ำ
มัสยิดในต�ำบลสุไหงปาดีและผู้ใหญ่บ้านบ้านกูวาที่ได้รับบาดเจ็บเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทรงซักถามถึงอาการบาดเจ็บและสภาพความเป็นอยูอ่ ย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการนี้ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์สำ� หรับ
บ�ำรุงมัสยิดด้วย๑๙

พระมหากรุณาธิคุณสู่การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
นั บ แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต รและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
ประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ ประเทศเป็นครัง้ แรกในพ.ศ. ๒๔๙๘ และภายหลังจากนัน้ ในระหว่าง
วันที่ ๖ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ๑๔ จังหวัด เป็นครั้งแรก ได้แก่
ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส๒๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู ส่วน
ในจังหวัดอื่น ๆ เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล ก็มีประชากรจ�ำนวนไม่น้อยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน และทีส่ ำ� คัญ นับจากพ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�ำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
เป็นประจ�ำทุกปี ดังค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า
“...เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปที่ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เสด็จฯ ไปโดยรถไฟ จ�ำได้เลยค่ะว่าทั้งขบวนเป็น
ขบวนเสด็จฯ โบกี้หนึ่งก็เป็นโบกี้ที่ประทับ ส่วนพวกเราก็อยู่ในตู้ถัด ๆ มาเป็น
ตู้นอนที่มีเตียงสองชั้น แล้วก็จ�ำได้ว่านั่งไปตามทาง ก็จะไปจอดที่สถานีใหญ่
แต่แม้ว่าเป็นสถานีเล็ก พอทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทุกคนก็มารอกันมาก รู้สึกทั้งสอง
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พระองค์ไม่ได้บรรทมเลยนะคะ เมื่อรถไฟแล่นผ่าน คนก็จะมาเฝ้าฯ กันเต็มเลย
บางคนมาคอยเฝ้าฯ แม้แต่แว่บเดียวทีร่ ถไฟวิง่ ผ่านไปนะคะ ส่วนสถานีใหญ่กจ็ อด
เป็นระยะ ทางจังหวัด ผู้ว่าราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ก็มารอเฝ้าฯ
กันเต็มไปหมดเลย แล้วก็มีของที่จะทูลเกล้าฯ พวกเราก็ได้แต่นั่งมองอยู่ในโบกี้
รถไฟ คนมามากเหลือเกิน ไม่ว่าจะดึกดื่นอย่างไร คนก็ออกมา แล้วก็เสด็จฯ ไป
ลงทีส่ ไุ หงโกลก จากนัน้ ถึงจะประทับรถไปทีพ่ ระต�ำหนัก เมือ่ ประทับทีพ่ ระต�ำหนัก
ก็เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชน วิธีการที่เสด็จฯ ออกทรงเยี่ยมประชาชน คือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงขับรถ
พระที่นั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประทับข้าง แล้วใน
รถพระที่นั่ง จะมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ซึง่ ตอนนัน้ ยังทรงพระเยาว์ ก็โดย
เสด็จ ไปด้วยกันค่ะ ...”๒๑

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนิน ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรบริเวณสถานีสูบน�้ำบ้านตอหลัง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่แรกเริ่ม
นั้น พระราชกรณียกิจประการส�ำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรประการหนึ่ง คือ จะเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรและทรงศึกษาชีวิต
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ความเป็นอยู่ของประชาชนและลักษณะภูมิประเทศในเรื่องเส้นทางคมนาคม พื้นที่ท�ำกิน
แหล่งน�้ำและป่าไม้ โดยมีพระราชประสงค์จะประสบด้วยพระองค์เองเพื่อจะได้ทรงรวบรวม
เป็นข้อมูลปฐมภูมิในการพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทรงพบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นเรื่องของสภาพดิน
ในขณะทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ จะทรงดูแลในส่วนครัวเรือน
เรื่องสุขอนามัย โภชนาการ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ โดยเมื่อทรงพบ
ประชาชนที่เจ็บป่วยจะพระราชทานความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลโดยทันที ทั้งยังทรง
ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระองค์
เสด็จพระราชด�ำเนินไปบ้านเจาะไอร้อง อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทรงพบประชาชน
ชาวไทยมุสลิมทีเ่ จ็บป่วยมีอาการน่าวิตก ก็มรี บั สัง่ ให้นำ� ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน๒๒ ดังค�ำกล่าว
ของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ที่ว่า
“...แนวพระราโชบายของพระองค์ทา่ น คือ ให้ถงึ มือเร็วทีส่ ดุ อย่างเช่นคนไข้
ก็ให้ถึงมือหมอเร็วที่สุด แผนกที่ดูแลคนไข้นี่ท�ำงานกันจ้าละหวั่นเลยค่ะ เพราะ
วันรุ่งขึ้นพระองค์ท่านจะทรงถามเลยว่าคนไข้คนนี้ดูแลไปถึงไหนแล้ว แล้วก็จะ
เห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์เคยประทับคอยให้เฮลิคอปเตอร์เอาคนไข้ไปส่งก่อน ให้
คนที่เจ็บหนักมากต้องถึงหมอโดยเร็ว พระองค์ท่านก็ประทับคอยเฮลิคอปเตอร์
ล�ำนั้นกลับมา ทรงต้องการช่วยคนไข้ให้เร็วที่สุดและดีที่สุด แต่ก่อนหมอประจ�ำ
พระองค์เป็นผู้ดูแล ต่อมาก็มีแพทย์อาสาเป็นหน่วยแพทย์อาสามาเป็นผู้ดูแล
ค่ะ...”๒๓

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชด�ำเนินไปบ้านเจาะไอร้อง
หมู่ที่ ๑ ต�ำบลจวบ อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนว
พระราชด�ำริให้แก่ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นหลักในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ความว่า “...เรารัก
เป็นห่วง และปฏิบตั ติ อ่ ญาติพนี่ อ้ งของเรายามป่วยไข้อย่างไร ก็ขอให้รกั และเป็นห่วงคนไข้เหล่านี้
ุ ล้นพ้น
เช่นกัน...” ๒๔ มิเพียงเท่านัน้ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคณ
ทีท่ รงมีตอ่ ประชาชนชาวไทยมุสลิมทีเ่ จ็บป่วย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีจำ� นวนมากที่
ใช้ภาษายาวีเป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร๒๕ ว่า
“... สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดูแลด้านการเจ็บไข้ได้
ป่วย โดยมีหมอมาดูแลด้วย ตอนแรก ๆ เป็นหมอประจ�ำพระองค์ไม่ใช่คณะแพทย์
ซึ่งอย่างมากก็มีแพทย์สองคนเท่านั้น ตอนนั้นมีคุณหมอจินดา (พลโท นายแพทย์
หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์) และคุณหมอดนัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนัย
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�ำพระองค์และเป็นพระญาติด้วยค่ะ
คุณหมอทั้งสองก็ออกไปดูด้วย ถ้าเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาในเบื้องต้นและ
ออกใบส่งตัว จากเดิมที่เขียนโน้ตสั้น ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพาไปโรงพยาบาล
ประจ�ำจังหวัด พร้อมค่ารักษาพยาบาล ต่อมาก็จะมีใบส่งตัวคนไข้เพื่อไปรักษา
ต่อ ตอนนี้พอชาวบ้านรู้แล้ว ก็มากันมากและมาห้อมล้อมพระองค์ท่าน เพราะ
ทราบดีว่าพระองค์ท่านทรงมาดูแลช่วยเหลือ ... ถ้าพระองค์ท่านทรงพระด�ำเนิน
ไปพบคนเจ็บ ก็จะมีรับสั่งถามว่า “...เป็นอะไร ป่วยมานานแล้วหรือ...” ซึ่งเขาก็
ต้องมีลา่ มภาษายาวี ตอนนัน้ เป็นคุณยา เจ๊ะมะ (ปัจจุบนั เสียชีวติ แล้ว) แล้วก็มคี ณ
ุ
ดิลก ศิริวัลลภ คุณธีรพจน์ หะยีอาแว ก็เป็นล่ามเช่นเดียวกัน พระองค์ท่านก็ทรง
ให้มกี ารพูดคุยกันจะได้สอื่ สารเข้าใจ แล้วตอนนัน้ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเรียนภาษายาวี ซึ่งทูลกระหม่อมทรงเรียน
เร็วมากค่ะ แล้วก็ท�ำให้พวกเราได้เรียนไปด้วย ซึ่งเราก็ตามไม่ทัน ทรงเรียนก็ไม่
มาก แต่ก็ทรงรับสั่งได้แล้วนะคะ ส่วนเราก็ตอบไม่ออก เรียนเฉพาะนับเลข และ
ถามเกีย่ วกับชือ่ นามสกุล บ้านเลขที่ และอายุเท่านัน้ หากพอเขาตอบมาว่าอาชีพ
อะไร เราตอบกลับไม่ได้เลย ก็ออกไปในลักษณะอย่างนี้น่ะค่ะ ... และต่อมาเมื่อ
ชาวบ้านเห็นความเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ย ๆ จากทีไ่ ม่รจู้ กั และไม่มอี ะไร
ชาวบ้านก็เริ่มที่จะสะกิดและบอกด้วยตัวเองว่ามีคนเจ็บที่บ้าน ‘ประไหมสุหรี’
ช่วยได้หรือไม่ (พวกเขาเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว่า
‘ประไหมสุหรี’) แล้วพาพระองค์ทา่ นไปทรงดูคนเจ็บก็มี พาคนเจ็บใส่รถเข็นมาให้
พระองค์ทา่ นทรงดูกม็ ี แล้วตอนแรก ๆ ทีเ่ สด็จฯ ไป ทรงประทับทีส่ นามหญ้า เวลา
ทรงคุยกับชาวบ้าน ไม่มีเสื่อ ไม่มีเต็นท์หรือศาลาอะไรทั้งนั้น จากนั้นก็ค่อย ๆ มา
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ปูผ้าพลาสติก กางเต็นท์เป็นกระโจม ปูผ้าพลาสติกก็เป็นแบบง่าย ๆ พวกเราช่วย
กันปู ช่วยกันกาง ในระหว่างที่ทรงคอยการจัดที่ทาง ก็มีรับสั่งถามชาวบ้านว่า “...
กินอยู่กันอย่างไร กรีดยางรายได้ดีหรือไม่ และตื่นไปกี่โมง...”๒๖

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโอกาสเสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติน�้ำตกธารโต อ�ำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลารวมใจในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยมีพระราชประสงค์
ใช้เป็นสถานที่ในการรักษาและปฐมพยาบาลประชาชนในเบื้องต้น นอกเหนือไปจากการเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ในศาลารวมใจจะมีทั้งยาพระราชทาน มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร และมีหมอหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลอย่างน้อย ๑ คน เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความรู้พื้นฐานด้าน
การปฐมพยาบาล การสาธารณสุข และการใช้ยาสามัญประจ�ำบ้าน สามารถให้ค�ำแนะน�ำและ
ช่วยเหลือชาวบ้านได้ โดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ได้กล่าวว่า
“...หลังศาลารวมใจจะมีแคร่ มีคนเจ็บมานอนพักได้ มียาแก้ปวดท้อง แก้
ปวดหัวตัวร้อน มียาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ตอนถูกงูกัดต้องท�ำอย่างไร
โดยที่กล่องยานั้น พระองค์ท่านทรงให้คุณหมอดนัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ท�ำไว้เพื่อใช้ง่าย ๆ โดยใช้ภาษาง่าย ๆ แล้วเอายาที่
เขาพอสั่งจ่ายได้ให้ไป เอาที่ไม่เป็นยาอันตราย และถ้าเขาอ่านหนังสือไม่ออก
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พระองค์ท่านก็ทรงท�ำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ คือ ถ้ารับประทานตอนเช้าก็ทำ� เป็น
รูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงส่องแสงว่าก�ำลังขึ้นขอบฟ้า ถ้าพระอาทิตย์เต็มดวงก็ตอน
เที่ยง และถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งวงกลมเฉย ๆ ไม่มีแสง จะ
พิมพ์เป็นคู่มืออยู่ข้างใน ในศาลารวมใจจะมีรูปภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองไทยติด
ไว้ สมัยก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังทรงปีนไปติดด้วยพระองค์เองเลย
นอกจากนี้ ก็จะมีอบรมหมอหมูบ่ า้ น น�ำคนมาอบรมทีโ่ รงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอนว่าถูกงูกดั จะต้องท�ำอย่างไรเพือ่ จะได้ดแู ลในเบือ้ งต้นก่อนไปโรงพยาบาล...”๒๗
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นที่ศาลารวมใจ วัดสารวัน อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะให้เด็กเล็กทัง้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้มาอยูร่ ว่ มกัน
ตัง้ แต่ตน้ ซึง่ เมือ่ เติบโตขึน้ จะได้มคี วามรัก ความผูกพัน และความใกล้ชดิ กัน โดยมีผดู้ แู ลเด็กเล็ก
จ�ำนวน ๓ คน เป็นชาวไทยพุทธ ๑ คน และชาวไทยมุสลิม ๒ คน ในการนี้ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการเลี้ยงดูเด็กเล็กร่วมกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้ง
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมด้วย๒๘
พระมหากรุณาธิคุณยังปรากฏเป็นที่ประจักษ์เรื่อยมา เมื่อย้อนหลังไป ๓๐ กว่าปีของ
การเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพบว่าประชาชนซึง่
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามนัน้ มีฐานะความอยูเ่ ป็นค่อนข้างยากล�ำบากและการสุขอนามัยยัง
ไม่ดนี กั เนือ่ งจากอยูใ่ นท้องถิน่ ทุรกันดารท�ำให้การแพทย์และสาธารณสุขเข้าไปไม่ถงึ ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ โี รคภัยไข้เจ็บทีร่ นุ แรงในหลายลักษณะ ทัง้ โรคเกีย่ วกับตาและโรคผิวหนังต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โรคเรือ้ นซึง่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทีร่ กั ษาให้หายขาดได้ยากในขณะนัน้ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างมาก และที่ส�ำคัญทรง
เยีย่ มเยียนและพระราชทานก�ำลังใจแก่ประชาชนทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ยเหล่านัน้ อย่างใกล้ชดิ จนไม่นกึ ถึง
พระองค์เองเลย ดังค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ว่า
“...ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเน้นเรื่อง
เจ็บไข้ได้ปว่ ย ซึง่ ในภาคใต้จะพบมากเกีย่ วกับโรคตา แล้วก็โรคเรือ้ นยังมีอยูน่ ะคะ
คงเคยได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงจับมือผู้ที่เป็นโรคเรื้อนที่จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนมา เขาคลุมผ้ามาหมดเลย เราไม่รู้ว่าเขา
เป็นโรคอะไร พอเขาเปิดหน้าออกมา ก็พบว่าเป็นโรคเรื้อนซึ่งดวงตานี่มองไม่เห็น
แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงยื่นพระหัตถ์ไป เขาก็จับ
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พระหัตถ์พระองค์ทา่ น ซึง่ ทุกคนทีอ่ ยูต่ รงนัน้ ก็ใจคอไม่คอ่ ยจะดี แต่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงรับสั่งว่าไม่ติดหรอก ...
แล้วก็ยังมีคนที่ผิวหนังเป็นเกล็ดอีกน่ะค่ะ เป็นเกล็ดแห้งแบบเด็กแรกเกิด แต่นี่โต
แล้วนะคะ พระองค์ท่านไปทรงพบเข้าที่จังหวัดปัตตานี (วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๒๖ เมื่อเสด็จฯ ไปบ้านโต๊ะมิเยาะ กิ่งอ�ำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี)๒๙
และเนื่องจากรักษาไม่ได้ แต่สามารถเอาน�้ำมันมาทาให้มีความชุ่มชื้น ก็จัดน�้ำมัน
มะกอกพระราชทานเรือ่ ยมา ทีนพี้ อพระองค์ทา่ นเสด็จฯ ไปภาคใต้ทกุ ครัง้ ก็จะทรง
ก�ำชับให้น�ำน�้ำมันมะกอกจ�ำนวนมากติดไปด้วย พวกเราจ�ำได้ว่าหอบเป็นโหล ๆ
ไปเลยค่ะ...”๓๐

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชด�ำเนินไปบ้านโต๊ะมิเยาะ
ต�ำบลพิเทน กิ่งอ�ำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมี
สายพระเนตรที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งในการพิจารณาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่คนทั่วไป
มองไม่เห็นในเรือ่ งนี้ ท่านผูห้ ญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติด้วยพลังแห่งรักซึ่งจัดท�ำโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบว่า
“...สิ่งที่พวกเรายอมรับในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน คือ ทรงมี
สายพระเนตรที่ฉับไวมาก ปกติทุกครั้งที่มีชาวบ้านเข้าเฝ้าฯ จะมีคณะท�ำงานที่
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ไปล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกชาวบ้านมาให้การรักษา เลือกไปเถิด ... มองไปเถิด ...
สามสี่รอบก็มองไม่เห็น แต่พอพระองค์ท่านเสด็จฯ ผ่าน ต่อให้นั่งอยู่ไกลแค่ไหนก็
ทอดพระเนตรเห็น ทรงชี้ให้พวกเราดูว่าคนนั้นป่วยใช่ไหม แล้วก็เป็นจริงตามนั้น
พระองค์ทา่ นทรงชีถ้ ามคนไหน คนนัน้ เจ็บหนักทุกข์หนักทุกคน .... ทรงสอนว่าเวลา
จะดูประชาชนคนไหนเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ ให้ดทู แี่ ววตาดูทใี่ บหน้า เพราะตา
จะบอกทุกอย่างถึงความทุกข์ ให้มองลึกเข้าไป ค่อย ๆ คุยกับเขา จะดูจากเสื้อผ้า
หรือการแต่งกายภายนอกไม่ได้ เพราะเวลามาเข้าเฝ้าฯ ชาวบ้านจะแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าดีที่สุดอยู่แล้ว...”๓๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทระหว่างเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านพิเทพ ต�ำบลพิเทพ กิ่งอ�ำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมประชาชน
หรือเมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มประชาชนโดยล�ำพังพระองค์เอง จะทรงน�ำหน่วยแพทย์
พระราชทานไปยังแต่ละพื้นที่ที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปด้วย หน่วยแพทย์พระราชทานนี้จะเป็น
ส่วนล่วงหน้าในการออกตรวจรักษาประชาชนทีเ่ จ็บป่วยยากไร้ ซึง่ ในอดีตบางพืน้ ทีแ่ ทบไม่มแี พทย์
ประจ�ำเลยแม้แต่คนเดียว ท�ำให้มีประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้มารอรับการรักษาพยาบาลจาก
หน่วยแพทย์พระราชทานอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก แม้ในเวลาต่อมา แต่ละจังหวัดจะมีสถานพยาบาล
แล้ว แต่ก็ยังเป็นความตั้งใจของประชาชนเองที่ต้องการมารอรับการรักษาจากหน่วยแพทย์
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พระราชทาน ดังจะเห็นได้จากท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ ได้
กล่าวถึงหน่วยแพทย์พระราชทานไว้ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติดว้ ยพลังแห่งรัก ซึง่ จัดท�ำโดยกอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบว่า
“...เวลาเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปแต่ละภาค ในการเสด็จฯ ออกเยี่ยม
ประชาชน แต่ละวัน นอกจากจะทรงจัดให้มีคณะล่วงหน้าออกไปรักษาชาวบ้าน
ก่อนทีพ่ ระองค์ทา่ นจะเสด็จฯ ไปถึงแล้ว ยังโปรดให้มหี น่วยแพทย์ทบี่ ริเวณด้านหน้า
พระต�ำหนักด้วย ชาวบ้านจะมากันเยอะมาก ทัง้ ๆ ทีแ่ ต่ละจังหวัดมีโรงพยาบาลที่
ทันสมัยอยู่แล้วแต่ชาวบ้านอยากมาหาหมอหลวงมากกว่า เขาบอกว่าศรัทธาและ
เชื่อว่าหมอหลวงเก่ง ใจดี หมอดี ยาดี แล้วก็ตรวจละเอียด เฉพาะที่ตรวจหน้าวังนี่
ประชาชนก็มากันตกวันละเป็นพัน ๆ คล้ายโอพีดขี องโรงพยาบาล ได้ช่วยแบ่งเบา
ภาระของโรงพยาบาลไปมาก ... คงไม่มวี งั ของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชินที ไี่ หน
เปิดต้อนรับประชาชนขนาดนี้ ...”๓๒

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทระหว่างเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านพิเทพ ต�ำบลพิเทพ กิ่งอ�ำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

รวมทัง้ ค�ำบอกเล่าของนายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลศิรริ าช
ผู้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๗ สมัยที่บางอ�ำเภอในจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีแพทย์แม้แต่คนเดียว บางครั้งมีการผ่าตัด
วันละนับสิบราย จนถึงวันนีส้ ภาพชนบทเปลีย่ นแปลงไป แต่ชาวบ้านก็ยงั มัน่ ใจเมือ่ มาพบแพทย์
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ที่หน้าวังหรือหน่วยแพทย์พระราชทานที่ว่า “...บางครั้งมาจากที่ไกล ๆ จากโรงพยาบาลที่มี
เครื่องมือพร้อม เพราะเขารู้สึกว่ารักษาหน้าวัง หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว จะได้
รับการรักษาที่เรียกว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว...เป็นการรักษาที่สุดยอด...”๓๓ นับได้ว่าสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใน
การพระราชทานความช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ภาคใต้มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
มุสลิมที่มีฐานะยากจน พระองค์ทรงมีคนไข้ชาวไทยมุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้เข้ารับการรักษาใน
พระราชานุเคราะห์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในเรื่องพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและปัญหาความเดือดร้อน
จากทุกข์ยากต่าง ๆ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ได้กล่าวถึงการพระราชทานความช่วยแก่เหลือ
ประชาชนว่า
“ ...พระองค์จะพระราชทานความช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะ อย่างที่บอกคลัง
ของวังอยู่ที่ทักษิณราชนิเวศน์ พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้เอาของในคลังออกไป
ช่วยได้เลยในเวลาที่เกิดเหตุ แล้วยังทรงก�ำชับว่าอย่าเก็บไว้จนหมดอายุ หรืออีก
เดือนหนึ่ง หรือสองอาทิตย์จะหมดอายุแล้วค่อยเอาไปแจก ทรงให้เอาไปแจกเขา
ในทันทีนะคะ แล้วยังหมุนเวียนเผื่อแผ่ไปถึงทหาร ต�ำรวจตระเวนชายแดนและ
อาสาสมัครต่าง ๆ ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วย ซึ่งก็ได้รับกันโดยทั่วค่ะ...”๓๔
และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้
พระราชทานความช่วยเหลือแก่นายเย็น แก้วมะณี หรือปู่เย็น ชายชราชาวไทยมุสลิม วัย ๑๐๕
ปี ซึ่งด�ำรงชีพด้วยการดักอวนหาปลาและอาศัยอยู่ในเรือที่จอดริมแม่น�้ำเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรับสั่งให้ทางจังหวัดเพชรบุรีช่วยดูแลจัดหาอาหารและหมั่นมาตรวจ
สุขภาพปูเ่ ย็น และต่อมาปูเ่ ย็นได้รบั พระมหากรุณารับพระราชทานเรือล�ำใหม่ซงึ่ ท�ำด้วยไฟเบอร์
กลาส เพื่อใช้แทนเรือเหล็กล�ำเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม กระทั่งในพ.ศ. ๒๕๕๑ ปู่เย็นได้เสียชีวิต
ลงด้วยวัย ๑๐๘ ปี ก็ได้พระราชทานเงินช่วยเหลืองานศพของปู่เย็นผ่านทางจังหวัดเป็นจ�ำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
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‘สมเด็จครูของปวงชน’ พระราชสมัญญาด้านการศึกษา
‘การศึกษา’

นับเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความส�ำคัญเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่แรกเริ่ม พระองค์มีพระราช
วิสยั ทัศน์กว้างไกลและมีพระราชด�ำริเกีย่ วกับการศึกษาว่า เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นยิง่ ส�ำหรับการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป ดังพระราชด�ำรัสบางตอนซึ่งพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลพี ระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย
สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ความว่า
“ ...การพัฒนาคนเป็นสิง่ ส�ำคัญเท่ากับชาติ ถ้าไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่

ในสภาพทีอ่ ยูด่ กี นิ ดี มีการศึกษา และอาชีพ คนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญ
ได้ การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศ ... ถ้าใครมีความสามารถที่จะ
เรียนสูงสุดแค่ไหนก็ให้เขาเรียนไปจนถึงที่สุด แต่ค�ำว่าการศึกษานั้น ไม่จ�ำเป็น
ว่าต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไป ยังมีทางเลือกอีกหลายทาง ...”๓๕
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงด�ำเนินตามรอย
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนชาวไทยในรูปแบบต่าง ๆ ตามความรู้
ความสามารถ และความต้องการทีแ่ ท้จริง ไม่วา่ จะเป็นการพระราชทานทุนการศึกษาแก่นกั เรียน
พระมหากรุณาธิคุณในการสร้างโรงเรียน การพระราชทานพระราชทรัพย์อุดหนุนโรงเรียน
การพระราชทานอุปกรณ์การเรียน พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ตลอดจนการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจ
ประการส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้การศึกษาของไทยยกระดับไปสูก่ ารพัฒนาบนพืน้ ฐานของการยืนอยูบ่ น
ศักยภาพของตนเองและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของนานาประเทศ และ
ด้วยพระราชอัธยาศัยโปรดการอธิบายบอกเล่าสัง่ สอน และพระราชกุศโลบายอันแยบยลทางด้าน
การศึกษา พระเมตตาที่พระราชทานแก่บรรดาข้าราชบริพารผู้ถวายงานใกล้ชิด ทหารผู้ถวาย
อารักขา ไปจนประชาชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากโอกาสการเรียนรู้ ทัง้ ผูใ้ หญ่และผูเ้ ยาว์ พระราชประสงค์
ให้ทุกคนมีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงเห็นว่าการศึกษานั้น ท�ำให้ก้าวทันโลกและช่วย
ให้ไม่ถูกเอาเปรียบ๓๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จึงทรงได้รับ
การถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติดว้ ยพระราชสมัญญานามในหมูป่ ระชาชนชาวไทยว่า ‘สมเด็จ
ครูของปวงชน’ เรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์
ไว้อย่างละเอียดครอบคลุมในหนังสือ สมเด็จแม่กบั การศึกษา ความว่า “...สมเด็จแม่โปรดการ
เป็นครูตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเล่นเป็นครูกับนักเรียน เรียกเด็ก ๆ ในบ้านมาสอนหนังสือ
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ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเล็ก ๆ ก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกัน (คราวนี้เป็นจริง ๆ ไม่ใช่เล่นอีก
ต่อไป) ที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชา...”๓๗ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ยังมีพระอุปนิสยั รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก และจนกระทัง่ ในปัจจุบนั ก็ยงั ทรง
อ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้จากค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ที่ว่า
“...สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือมาก และ
พระองค์ท่านก็ทรงพระอักษรมาก พระองค์ท่านทรงอ่านหนังสือหลายอย่างค่ะ
เช่น Newsweek, TIME หรือ World Watch พระองค์ท่านทรงอ่านหมด แล้ว
หนังสือจากต่างประเทศ พระองค์ท่านก็ทรงอ่านเป็นเล่ม ๆ บางครั้งเมื่อพระองค์
ท่านทรงพบบทความดี ๆ ก็จะทรงส�ำเนาและแจกให้ และถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งยากส�ำหรับพวกเราที่จะอ่าน พระองค์ท่านก็จะทรงให้ผู้รู้แปล ซึ่งในสมัยก่อน
ต้องมีคนท�ำข่าวแปลนะคะ อย่างท่านผู้หญิงสุประภาดา (ท่านผู้หญิงสุประภาดา
เกษมสันต์) ท่านก็ตอ้ งนัง่ แปล คุณชายทองน้อย (ม.ร.ว. ทองน้อย ทองใหญ่) ก็เคย
นั่งแปล ซึ่งพระองค์ท่านทรงส่งให้แล้วก็นั่งแปล พอแปลเสร็จ เราก็ต้องพิมพ์เป็น
ภาษาไทยและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้พระองค์ท่านทรงอ่าน แล้วทีนี้ก็จะ
ส�ำเนาแจกจ่ายข้าราชบริพาร ผู้ที่มาถวายอารักขา และแจกจ่ายไปยังต่างจังหวัด
บ้างค่ะ พระองค์ท่านทรงเป็นนักการศึกษานะคะ ...”๓๘
‘ศาลารวมใจ’ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญของประชาชนชาวไทยซึ่งอยู่ในภาคพื้นที่ต่าง ๆ

ของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน หนังสือประเภทต่าง ๆ ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ที่ศาลารวมใจทุก ๆ แห่ง คือ หนังสือ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
นวนิยายที่มีคติสอนใจ และคู่มือทางการเกษตร เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนสามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ของบ้านเมืองได้ นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพติดตามผนัง มีสมุดภาพ
ซึ่งรวบรวมภาพต่าง ๆ จากนิตยสาร ปฏิทิน หรือภาพสิ่งที่น่าสนใจของประเทศไทย บางคราว
ที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมประชาชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ศาลารวมใจ ศาลารวมใจนี้นอกจากจะเป็นห้องสมุด
ที่ประชาชนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังมีห้องปฐมพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ศาลารวมใจจึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็น
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ทั้งห้องสมุด ห้องพยาบาล และห้องประชุมในคราวเดียวกัน๓๙ กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงให้
ความส�ำคัญกับศาลารวมใจในการเป็นศูนย์การศึกษาด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ดังทีท่ า่ นผูห้ ญิงนราวดี ชัยเฉนียน นางสนองพระโอษฐ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติดว้ ย
พลังแห่งรัก ซึ่งจัดท�ำโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ว่า
“... สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยที่จะ
ให้คนมีความรู้กว้างขวาง ที่ส�ำคัญไม่ได้ทรงคิดอย่างเดียว แต่ทรงปฏิบัติด้วย
ที่ ‘ศาลารวมใจ’ ในช่วงแรกที่เสด็จฯ นั้น พระองค์ท่านจะทรงสอนชาวบ้านเอง
โปรดให้จดั ท�ำภาพเป็นอัลบัม้ เลย ทรงพลิกเปิดให้ชาวบ้านดูแล้วก็ทรงอธิบาย...”๔๐
ส�ำหรับพื้นที่ภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรง
สร้างศาลารวมใจไว้ที่วัดพระพุทธ บ้านวัดพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ต�ำบลพร่อน อ�ำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาสเมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีว่ ดั สารวัน บ้านลุดง (สารวัน) หมูท่ ี่ ๒ ต�ำบล
ไทรทอง กิ่งอ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแม้ว่าศาลา
รวมใจทั้งสองแห่งจะตั้งอยู่ในบริเวณวัด แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคส�ำหรับชาวไทยมุสลิมในการจะ
มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเข้ามาศึกษาหาความรู้ รวมทั้งท�ำกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องจาก
บริเวณทีต่ งั้ ของศาลารวมใจทัง้ สองแห่งนัน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที งั้ วัดและมัสยิดอยูไ่ ม่ไกลกัน ประชาชน
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขมานับแต่อดีต ไม่เคยประสบปัญหา
ความขัดแย้ง ทุกคนไม่วา่ จะเป็นชาวไทยมุสลิมหรือชาวไทยพุทธต่างช่วยเหลือเกือ้ กูล เรียนรู้ และ
เข้าใจในวีถชี วี ติ และธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลารวมใจทีว่ ดั สารวัน
อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้พัฒนาจนเจริญก้าวหน้าเป็น “อุทยานการศึกษา” นอกจากนี้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลา
ช้านานแล้ว โดยทรงรับนักเรียนให้อยูใ่ นพระราชานุเคราะห์เป็นจ�ำนวนมาก ดังตัวอย่างเมือ่ พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่บุตร
ของผู้ประสบเหตุจากการลอบวางระเบิดท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ�ำนวนทั้งหมด
๕ คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม ๓ คน กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงรับบุตรสาวทั้ง ๓ คน
ของนายอาซีด นิมุสา ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบวางระเบิดไว้ในพระราชานุเคราะห์
จนจบการศึกษา และพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาประจ�ำปี ๒๕๔๘ โดยทรง
รับนางสาวอุศนา นิมุสาเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จนจบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพระราชทานเงินจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาประจ�ำ
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ปี ๒๕๔๘ ทรงรับนางสาวปารินดา นิมุสาเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จนจบปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ และพระราชทานเงิน จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษา
ประจ�ำปี ๒๕๔๘ และทรงรับนางสาวรอฮันนี นิมุสาเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา และพระราชทานเงินจ�ำนวน ๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษาประจ�ำปี ๒๕๔๘
และหากสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ที่ใด ก็ให้แจ้งรายละเอียดให้ทราบเพื่อ
พิจารณาต่อไป๔๑

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเด็กเรียนดีจากครอบครัวยากจนไว้ในพระราชานุเคราะห์

สายพระเนตรยาวไกลน�ำหัตถกรรมพื้นบ้านสู่งานศิลปาชีพ
นั บ ตั้ ง แต่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ โดยเสด็ จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในปีพ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา พระราชกรณียกิจ
ประการส�ำคัญทีท่ รงบ�ำเพ็ญเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยคือ ทรง
ฟืน้ ฟูและส่งเสริมหัตถกรรมพืน้ บ้านในแต่ละท้องถิน่ ทัว่ ทุกภูมภิ าคให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
พระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้แสดงถึงน�้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สายพระเนตร
ทีล่ มุ่ ลึกกว้างไกล และพระอัจฉริยภาพอันเลิศล�ำ้ พระองค์ทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพืน้ บ้านเป็น
งานฝีมอื ทีม่ อี ยูใ่ นทุกครัวเรือนซึง่ เป็นการน�ำสิง่ ธรรมชาติรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นสิง่ ของเครือ่ งใช้
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เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอด
ต่อกันมายาวนาน นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งครูไปสอนงานศิลปาชีพเพิ่มเติม
ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย และที่ส�ำคัญ ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีงานหัตถกรรมบางประเภทขึ้นในหลาย
พื้นที่ โดยทรงพิจารณาตามวัตถุดิบที่มีอยู่และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งครูที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญไปฝึกสอนให้ชาวบ้านสามารถสร้างสรรค์งานฝีมือจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของ
ตน เนื่องจากทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยมีความสามารถทางการฝีมืออยู่ในตัว นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงริเริ่มให้มีโครงการ
ส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์งานหัตถกรรมแก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เช่น โครงการอาชีพกลุม่ สตรี
หมู่บ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (การผลิตสิ่งประดิษฐ์จากป่านศรนารายณ์) โครงการดอกไม้
ประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โครงการสนับสนุนการทอผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการทอผ้าฝ้ายและโครงการจักสานย่านลิเภาในภาคใต้ และโครงการปัน้ ตุก๊ ตาไทยหรือตุก๊ ตา
ชาววัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๔๒
กระทั่งในพ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(The Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related
Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand - SUPPORT Foundation)๔๓
โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาการท�ำ
มาหากิน ทรงสนับสนุนให้น�ำงานหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ มาท�ำเป็นอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในเบื้องต้นพระองค์จะทรงรับซื้อไว้เอง และหลังจาก
นั้นทรงช่วยหาตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงดูแลอย่างครบวงจร๔๔
การพระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถด�ำรง
ชีพในระยะยาวได้อย่างยัง่ ยืนโดยแท้ อันเป็นไปตามแนวพระราชด�ำริและพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชน
พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๔๕ ดังพระราชด�ำรัส
บางตอนทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ความว่า
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“...ข้ า พเจ้ า ได้ ต ามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว

ทรงน�ำของ
พระราชทานไปช่ ว ยเหลื อ ประชาชน มั ก จะเป็ น เครื่ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภค
พระเจ้าอยูห่ วั รับสัง่ กับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนีเ้ ป็นการช่วยเหลือเฉพาะ
หน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริง ๆ ไม่เพียงพอ ทรงคิดว่าท�ำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือ
ชาวบ้านเป็นระยะยาว คือ ท�ำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ... ข้าพเจ้าจึงเริ่ม
คิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงหา
แหล่งน�ำ้ ให้การท�ำไร่ทำ� นาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติตอ่ บ้านเมือง ทรงพระ
ด�ำเนินไปดูตามไร่ของเขา ทรงคิดว่านี่เป็นการให้ก�ำลังใจ และที่ทรงให้ข้าพเจ้า
ดูแลครอบครัว เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ...”๔๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงฟื้นฟูและส่งเสริม
หัตถกรรมพืน้ บ้านให้เป็นอาชีพเสริมแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิน่ ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยผ่านการด�ำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นระยะยาวนานเวลากว่า ๔๐ ปี ที่พระองค์ทรง
ทุ่มเทพระวรกายอย่างหนักในการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกลายเป็นงาน ‘ศิลปาชีพ’ ประเภทต่าง ๆ ที่คงลักษณะแบบดั้งเดิม
และแบบประยุกต์ มีความสวยงามประณีตและมีชอื่ เสียงเป็นทีน่ ยิ มจนได้รบั การยกย่องชืน่ ชมทัง้
จากภายในประเทศและต่างประเทศมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ประการส�ำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิน่ สูง่ านศิลปาชีพดังกล่าว มิเพียงทรงมุง่ หวังเพือ่
ให้ประชาชนที่ทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น ทว่ายังทรงให้
‘โอกาส’ แก่ประชาชนในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความรูค้ วามสามารถของตน และที่
ส�ำคัญคือมีพระราชหฤทัยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะธ�ำรงอนุรกั ษ์งานหัตถกรรมท้องถิน่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นงานศิลปะ
พื้นบ้านไทยโบราณอันทรงคุณค่า เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป เนื่องจากทรง
พบว่าคนไทยในทุกภาคมีความถนัดทางงานฝีมือเป็นอย่างมาก ในหลายท้องถิ่นมีช่างฝีมือเป็น
เลิศซึง่ สืบทอดงานศิลปะมาจากบรรพบุรษุ และนับวันจะเสือ่ มสูญไป๔๗ นับได้วา่ ทรงเป็นผูบ้ กุ เบิก
ในการรังสรรค์ศลิ ปหัตถกรรมท้องถิน่ ทีม่ อี ยูห่ ลากหลายให้คงความเป็นอัตลักษณ์และก้าวสูค่ วาม
เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่วิจิตรล�้ำค่าอย่างแท้จริง
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ทรงเป็นก�ำลังใจให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้สานเสื่อกระจูดและเสื่อเกย และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีการประกวดเสื่อทั้งเสื่อโบราณและเสื่อสานใหม่ โดยพิจารณาจากลวดลาย
การให้สี และความประณีตของฝีมือ

ในพื้นที่ภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามนัน้ งานหัตถกรรมพืน้ บ้านทีโ่ ดดเด่น คือ งานจักสานทีใ่ ช้พชื ผลจากธรรมชาติเป็น
วัตถุดิบ เช่น งานจักสานกระจูดเพื่อเป็นเสื่อ กระเป๋า กล่อง กระบุง ฯลฯ (กระจูด เป็นพันธุ์ไม้
จ�ำพวก ‘กก’ ลักษณะล�ำต้นกลมสีเขียวอ่อน ดินสอด�ำ สูงประมาณ ๑ - ๒ เมตร ออกดอกเป็น
กระจุกแน่นคล้ายดอกกระเทียม ทีข่ า้ งล�ำต้นใกล้ยอดกระจุกหนึง่ แต่มชี อ่ ดอกปลายล�ำต้นอีกหนึง่
ช่อซึง่ มีใบเล็กประกอบช่อด้วย กระจูดชอบขึน้ ในพืน้ ทีน่ ำ�้ ขังซึง่ เรียกว่าโพระหรือพรุ มีถนิ่ ก�ำเนิด
จากทางเกาะมาดากัสการ์ มอริเซียส ลังกาสุมาตรา แหลมมลายู และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลม
มลายู อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเล ฮ่องกง บอร์เนียวตลอดถึงออสเตรเลีย ริมฝั่งตะวันออก แหล่ง
ผลิตที่ส�ำคัญอยู่ที่หมู่บ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้าน
สะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส๔๘) งานจักสานใบลานและปาหนัน (เป็น
พืชที่พบมากแถบบ้านอ่าวมะนาว ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส) เป็นของใช้
ประเภทต่าง ๆ เช่น กล่อง กระเป๋า หมวก เป็นต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจักสานย่านลิเภา
(ย่านลิเภาหรือลิเภาเป็นพืชประเภทเฟิรน์ เถาชนิดหนึ่ง พบได้มากทางภาคใต้) ซึ่งเป็นงานที่ยาก
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ทรงชื่นชมกระเป๋าไม้ไผ่ลายขิดและกระเป๋าย่านลิเภา
ซึ่งมีความงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ใช้เวลาท�ำนาน มีความสวยงามและละเอียดประณีต ปัจจุบนั งานจักสานย่านลิเภามีราคาสูงและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากงานจักสานย่านลิเภา เช่น กระเป๋า
แบบโบราณอย่างหีบหมาก กระเป๋าถือสตรี ก�ำไล พาน และของใช้อนื่ ๆ ทัง้ นีพ้ ระองค์ทรงส่งเสริม
สนับสนุนงานสานย่านลิเภามาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับ ณ
พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรต้นย่านลิเภาที่ขึ้นอยู่
เป็นจ�ำนวนมากในป่าจังหวัดนราธิวาส จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มจักสาน
ย่านลิเภาขึ้นในอ�ำเภอบาเจาะ อ�ำเภอยี่งอ และอ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งยังทรงส่งครู
ผู้เชี่ยวชาญไปสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งต้นแบบที่มาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยในระยะแรกครูและสมาชิกกลุ่มจักสานย่านลิเภาส่วนใหญ่เป็นสตรีมุสลิม
มีประมาณ ๒๐๐ คน๔๙ (ในระยะหลังสมาชิกกลุ่มจักสานย่านลิเภามีจ�ำนวนมากขึ้นประมาณ
๘,๙๖๕ คน)๕๐ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงค�ำนึงถึงย่านลิเภาในฐานะที่เป็นวัตถุดิบส�ำคัญใน
การผลิต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สอนวิธีการดูแลรักษาต้นลิเภาที่ถูกต้องเพื่อให้คงอยู่ใน
ธรรมชาติได้ตลอดไป๕๑
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วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
แผนกสานย่านลิเภา ในระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม
ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

พระราชด�ำริอนั แสดงถึงพระปรีชาสามารถและน�ำ้ พระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ย่านลิเภานี้ ท�ำให้นายบี ดีบี
ชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ กลุ่มจักสานย่านลิเภา จังหวัดนราธิวาส กล่าว
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่า
“... ผมเคยได้ยนิ ปู่ ย่า ตายาย บอกไว้วา่ สมัยก่อนย่านลิเภาเป็นของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึง่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้เคยเสด็จฯ ไป
ทรงพบกระเป๋าย่านลิเภาทีน่ ครศรีธรรมราช และต่อมาเมือ่ พระองค์ทา่ นเสด็จฯ ไป
ประทับแรมที่จังหวัดนราธิวาส ก็ทรงพบว่ามีต้นลิเภาขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมากตาม
ป่าพรุ และพระองค์ท่านก็ทรงได้ยินว่าต้นลิเภานี้เหมือนที่นครศรีธรรมราชที่สาน
กระเป๋าย่านลิเภาได้เหมือนกัน ซึ่งที่นราธิวาสนี้ก็มีการสานย่านลิเภามาเรื่อย ๆ
และน�ำมาถวายพระองค์ทา่ น... สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรง
เช่าสวนยางไว้ให้ชาวบ้านเข้าไปตัดต้นยางและเพื่อเลี้ยงต้นลิเภาไว้ในสวนยาง
ท�ำให้ชาวบ้านมีทงั้ รายได้จากการกรีดยาง สานลิเภา และยังได้รบั เงินพระราชทาน
จากที่ทรงเช่าพื้นที่อีกด้วย... ผมท�ำงานที่โครงการศิลปาชีพ ตั้งแต่ผมจบ ป.๖ พอ
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จบก็ได้เข้าโครงการนี้เลย เป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว แรงบันดาลใจของผมเริ่ม
จากการที่ตอนเด็ก ๆ ผมสานย่านลิเภาไม่เป็นเลย แต่มีครูของหมู่บ้านอื่นไปสอน
ที่หมู่บ้านของผม พอตอนเย็นเลิกเรียนก็ไปดูที่ครูเขาสอน กลับไปบ้านก็ได้ฝึกไป
เรื่อย ๆ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาที่หมู่บ้าน
ผมก็ได้ไปเข้าเฝ้าฯ และพระองค์ท่านก็ทรงรับผมมาอยู่ที่สวนจิตรลดา มาเรียน
การสานย่านลิเภา ... ผมท�ำจักสานย่านลิเภามาตลอด ได้เงินพระราชทานหลาย
ครัง้ ท�ำให้ผมได้ปลูกบ้าน ซึง่ แต่กอ่ นผมล�ำบากมาก ไม่มอี ะไรเลยสักอย่าง ผมมีพอ่
แม่และพีน่ อ้ ง ๖ คน ตอนนีผ้ มมีบา้ นแล้ว ทีผ่ มมีทกุ อย่างก็เพราะพระองค์ทา่ น...”๕๒
นอกจากงานจักสานย่านลิเภาซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายดังกล่าวแล้ว การทอผ้าฝ้ายยังเป็น
หัตถกรรมพืน้ บ้านทางภาคใต้ทนี่ า่ สนใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ได้มพี ระราชด�ำริให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริม โดยเริม่ โครงการ
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณวัดเชิงเขา อ�ำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อครั้งพ.ศ. ๒๕๑๗ ที่
พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพือ่
ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต รเสด็ จ แปร
พระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้มที รงริเริม่ ให้สตรี
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกหัดปักผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือชนิดใหม่ เนื่องจากทรงสังเกต
เห็นว่าสตรีเหล่านั้นคลุมศีรษะด้วยผ้าฮิญาบปักเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงาม และทรงค�ำนึงว่า
สตรีไทยโดยส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้ว คงจะเรียนรู้ข้ันตอนการปักผ้าได้
ไม่ยาก จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ขณะนั้น
จัดหาลายปักแบบง่ายๆ เริ่มจากลายดอกไม้เล็ก ๆ มาให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสทดลองปัก
และทรงส่งคุณข้าหลวงที่เคยเรียนวิธีปักซอยแบบไทยโบราณไปสอนชาวบ้านพระราชทาน
อุปกรณ์ในการปักทุกอย่าง และทรงรับซือ้ ผลงานของสมาชิกทุกคนเพือ่ เป็นก�ำลังใจ ดังจะเห็นได้
จากค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ที่ว่า
“...การปักผ้าเป็นงานที่พระราชทานให้กับชาวภาคใต้ ทรงเห็นครอบครัว
ไหนยากจน มีลกู มาก มีปญ
ั หาด้านครอบครัว รายได้นอ้ ย ทรงคัดเลือกมาเล่าเรียน
งานปัก เริม่ ต้นจากการปักดอกไม้เล็ก ๆ เป็นการปักซอยแบบไทยโบราณ ซึง่ ต้องใช้
การสอดประสานสีของงานปักให้มีความกลมกลืน มีเหลือบของสีอ่อนแก่ ค่อย ๆ
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ท�ำจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง กระทั่งปัจจุบันมีงานปักอยู่ทั่วทุกแห่ง
นอกจากภาคใต้แล้ว ยังขยายงานไปยังภาคอื่นด้วย... ภาพปักกับภาพวาด ถ้า
คนปักเก่ง ๆ จะมองแทบไม่ออกซึ่งเคยจัดแสดงในงานศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่ง
อนันตสมาคมมาแล้ว มีผ้าปักหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นนางในวรรณคดี ภาพ
ธรรมชาติ หรือภาพประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ภาพสัตว์ปา่ ภาพโบราณสถาน แม้แต่
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ก็ได้รบั ความสนใจจากผูค้ นมากมาย นีค่ อื พระราชกรณียกิจ
หนึง่ ทีท่ รงช่วยให้คนมีงานท�ำ ชาวบ้านเองมีความตัง้ อกตัง้ ใจมาก และอยากท�ำงาน
ที่ยากถวาย เพราะนั่นหมายถึง รายได้และเงินรางวัลที่จะได้รับจากพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจ แต่สอนให้คนขยันหมั่นเพียร รู้จักที่จะสร้าง
งานของตนเองขึน้ มา เพือ่ เป็นความภาคภูมใิ จในการทีจ่ ะหารายได้ของตนเองขึน้ มา
เลีย้ งดูครอบครัว คนปักผ้าเขาปักกันสุดฝีมอื มีพฒ
ั นาการ คนไหนเก่งหน่อยจะปัก
ผ้าเหมือนภาพเขียนต้นแบบ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ จะทรง
ยกย่องชื่นชมให้ท�ำงานปักต่อไป มีเงินรางวัลให้มากน้อยตามแต่ฝีมือและสภาพ
ครอบครัว เนื่องจากจะมีประวัติครอบครัวแนบไปกับชิ้นงานด้วยทุกครั้ง และ
ก่อนจะพระราชทานภาพให้ปักนั้น จะทรงอธิบายถึงภาพต้นแบบ อย่างเช่น ภาพ
ธรรมชาติจะทรงสอนว่าป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยต้นไม้จะช่วยดูดซับน�ำ้ ยามน�ำ้ หลาก
ต้นไม้จะทุเลาความแรงของน�ำ้ ลง เพือ่ ให้ผปู้ กั ได้เกิดความรูส้ กึ รักษาและหวงแหน
ป่าไม้โดยไม่ทำ� ลาย แม้กระทัง่ ภาพวรรณคดีไทยจะทรงเล่าพระราชทานให้ฟงั เพือ่
ให้ผู้ปักได้เกิดความสนุก มีความสุขกับงานที่จะได้ท�ำ...”๕๓
และจะเห็นได้จากค�ำกล่าวของนางโนริดา สาแล ชาวบ้านต�ำบลดาฮง อ�ำเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอาชีพกรีดยางพารา (สมัครเป็นสมาชิกศิลปาชีพตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕) ที่ว่า
“...ใช้เวลาว่างจากงานเพือ่ หารายได้เสริม เมือ่ ก่อนกรีดยางเพียงอย่างเดียว
มีเวลาว่าง แต่กไ็ ม่ได้เอาเวลาไปเพิม่ รายได้ เมือ่ ได้เข้ามาเป็นสมาชิก แรก ๆ ก็รสู้ กึ
ว่ามีความยากและต้องใช้เวลานาน การผ้าปัก ๑ ผืนใช้เวลาประมาณ ๕ เดือน ได้
รายได้ราว ๖,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่านั้น คือ การที่ได้มีโอกาส
ท�ำงานจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หากมี
โอกาสอยากเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระองค์ท่าน...”๕๔
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ปัจจุบันสมาชิกปักผ้าศิลปาชีพมีจ�ำนวนหลายหมื่นคน ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดีข้ึน
สามารถหลุดพ้นจากหนี้สินและส่งลูกหลานเรียนหนังสือในระดับสูง ๆ ได้ ทุกคนภาคภูมิใจ
ในฝีมือและความสามารถพิเศษของตนเอง กล่าวได้ว่าน�้ำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วย
พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทีพ่ ระราชทานแก่สตรี
ไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ ได้สง่ ผลให้การปักผ้ากลายเป็นศิลปหัตถกรรม
ทีส่ ำ� คัญอีกแขนงหนึง่ ของพืน้ ทีน่ นั้ และทีส่ ำ� คัญได้สง่ ผลให้เกิดการรังสรรค์สบื สานงานปักผ้าแบบ
โบราณอันทรงคุณค่าทีส่ ะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ คี วามละเอียดประณีตและวิจติ รงดงาม
จนปรากฏเป็นผลงานส�ำคัญของแผ่นดินตราบมาจนถึงทุกวันนี้

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชทานไก่พันธุ์ไข่ให้ราษฎรเลี้ยงไว้เพื่อเก็บไข่บริโภค
เป็นการเสริมสร้างอาหารที่มีประโยชน์แก่เด็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ณ บ้านตะลุบัน ต�ำบลตะลุบัน อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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พระราชเสาวนีย์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา โลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization
Era) ซึ่งเป็นยุคที่มีความทันสมัย การติดต่อสื่อสารและการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใน
ด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างไร้พรมแดน ภาคเศรษฐกิจและการค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและมุ่งเน้น
แสวงหาความร่วมมือในการเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง อันส่งผลให้นานา
ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด แต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเข้าสู่พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งรุนแรง
โดยได้เกิดปัญหาการล้มละลายหรือการปิดกิจการของบริษัทห้างร้านและโรงงานหลายแห่ง
ผลกระทบประการส�ำคัญทีต่ ามมา คือ ปัญหาการว่างงานอันเนือ่ งมาจากการปลดและลดการจ้าง
คนงาน ทั้งยังเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง มีคนยากจนเพิ่มมากขึ้น เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ของการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จึงทรงห่วงใยในชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกัน
ก็มีประชาชนบางส่วนเข้ามาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ จากพระองค์ท่าน เนื่องจาก
ตกงาน ไม่มงี านท�ำ ไม่มรี ายได้ทจี่ ะเลีย้ งดูครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระราชปฎิสนั ถารกับพระภิกษุและอิหม่าม ซึง่ ล้วนซาบซึง้ ถึงน�ำ้ พระราชหฤทัย
ที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตร
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่หมู่ที่ ๕ ต�ำบลสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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ในพ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ บ้านปาฆาบือซา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ซึง่ ก่อนหน้านีใ้ นพ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามแนวพระราชด�ำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านขุนแตะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�ำริก็เกิดขึ้นหลายแห่งใน
ภาคพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะด�ำเนินการเกี่ยวกับการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ
การเลี้ยงสัตว์หลายประเภท เช่น เป็ด ไก่ แพะ และแกะ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ๔ ประการ
คือ๕๕ ๑) เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชาวบ้านที่ยากจน ๒) เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอด
สารพิษให้แก่ชุมชนนั้น ๆ และชุมชนใกล้เคียง ๓) เพื่อเป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในการประกอบ
อาชีพ และ ๔) สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตได้ ซึ่งการด�ำเนินงาน
ขั้นแรกนั้นได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาส และจนถึงพ.ศ. ๒๕๔๗ มีคนมาท�ำงานรายวัน ประมาณวันละ
๒๐๐ - ๒๕๐ คน๕๖ และต่อมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด�ำริขึ้นอีกในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริในพืน้ ทีแ่ ต่ละภาคจะมี
การจ้างคนมาท�ำงานวันละประมาณหลายร้อยคน ทั้งที่ตามสภาพความเป็นจริงของการด�ำเนิน
โครงการฯ อาจไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจ้างคนมาท�ำงานเป็นจ�ำนวนมากขนาดนัน้ หากแต่เป็น
พระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นในการที่จะให้โครงการฯ เป็นแหล่งจ้างคนมาท�ำงานจ�ำนวนมาก
เพื่อจะให้เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยที่มิได้ทรงค�ำนึงว่าจะต้องใช้
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ในการใช้จา่ ยมากเพียงใด ดังปรากฏอย่างชัดเจนจากการทีเ่ จ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการฯ ในขั้นแรกที่ว่า “...ถ้าจ้าง
คนงานเข้ามาท�ำงานมาก ๆ อาจจะต้องขาดทุนเพราะผลผลิตออกมายังน้อยอยู่...” พระองค์มี
รับสัง่ กลับไปว่า “...อย่ามาพูดเรือ่ งก�ำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานท�ำมาก ๆ
ขาดทุนของฉัน คือ ก�ำไรของแผ่นดิน...”๕๗ พระราชด�ำรัสดังกล่าวถือได้ว่ามีความลึกซึ้งและ
กินใจยิง่ นัก และทีส่ ำ� คัญได้แสดงให้เห็นถึงน�ำ้ พระราชหฤทัยทีเ่ ปีย่ มด้วยพระเมตตาโดยแท้ เพราะ
นั่นหมายความว่าทรงมิได้นึกถึงก�ำไรหรือขาดทุนในทางเศรษฐกิจ หากแต่ทรงมุ่งเน้นก�ำไรที่น�ำ
มาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเป็นส�ำคัญ
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วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ตามแนวพระราชด�ำริ ณ บ้านละเวง หมู่ที่ ๓ ต�ำบลดอนทราย อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้ การมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดย
ละเลยและมองข้ามความส�ำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ น�ำมาซึง่ การท�ำลายระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ จนท�ำให้เกิดภาวะความไม่สมดุล ดังจะเห็นได้ว่าชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนสัตว์น�้ำที่นับวันจะยิ่งลดจ�ำนวน
ลงไปมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการท�ำประมงในเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณ
ชายฝัง่ ทะเลอันดามันแถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึง่ มิเพียงต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว
เท่านั้น หากแต่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบต่อการท�ำประมงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมซึ่ง
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบนั้น สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้
ประชาชนชาวไทยมุสลิมบางส่วนขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในที่สุดก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามันอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริขึ้นในจังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส โดยมีกจิ กรรมการฟืน้ ฟูระบบนิเวศสัตว์นำ�้ ในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ถือได้ว่าเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมให้เบาบางลงไปได้มาก๕๘ ดังค�ำกล่าวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า
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“...พระองค์ท่านทรงท�ำปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่ง
อาหารให้สัตว์น�้ำในทะเล ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริจงั หวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยเริม่ จาก
มีชาวบ้านทีเ่ ป็นมุสลิมเขียนจดหมายมากราบบังคมทูลว่า เขาออกไปจับปลาไม่ได้
เลยเพราะเรือขนาดใหญ่ได้ออกไปจับหมดแล้ว พวกเขามีแต่เรือขนาดเล็ก ตอนนัน้
ก็ประมาณตีสอง พระองค์ท่านเสด็จฯ กลับมาก็ทรงนั่งประชุมกับนักวิชาการ
หลายคน ซึง่ สุดท้ายก็สรุปว่าจะท�ำปะการังเทียมให้เป็นบ้านของปลาเล็กปลาน้อย
พระองค์ทา่ นได้กราบบังคมทูลปรึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทางโทรศัพท์
ซึง่ ก็ทรงเตือนให้ตรวจสอบความแรงของกระแสน�ำ้ และจุดทีจ่ ะวางปะการัง เพราะ
ไม่เช่นนัน้ จะท�ำให้ปะการังเคลือ่ นทีไ่ ด้ พระองค์ทา่ นได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ
วางปะการังเทียม มีชาวบ้านมารอรับเสด็จฯ เป็นจ�ำนวนมาก วันที่พระองค์ท่าน
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการฯ นั้น เราก็ได้นั่งพูดคุยกับชาวบ้านระหว่างเรือขนาด
เล็กกับเรือขนาดใหญ่ ก็บอกเขาไปว่าต่อไปไม่ต้องมีปัญหากันแล้ว เรือขนาดใหญ่
ก็ไปหาปลานอกเขตปะการัง เรือขนาดเล็กก็อยูใ่ นเขตปะการัง ชาวบ้านเขาไปด�ำน�ำ้
แล้วก็ถ่ายปะการังเทียมมาให้ดู มีปลามาอยู่กันเต็มเลยค่ะ...”๕๙
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่ปรากฏแจ้งชัดถึงพระวิสัยทัศน์อันเฉียบคม
และทรงรอบรู้ในสรรพวิชา ทั้งยังแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีความยากไร้และประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ใด ห่างไกลหรือทุรกันดารเพียงใด

ธ ทรงเป็นขวัญและก�ำลังใจในการเผชิญวิกฤตภัย
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาสทีม่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา กระทัง่ ถึงปัจจุบนั เป็น
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ความรุนแรงของปัญหาได้ขยายตัวและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ไม่เว้นแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์และผู้น�ำ
ทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งยังท�ำให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการและเอกชนเกิดความเสียหาย ตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่
เป็นวงกว้าง จนอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับ
เป็นปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่ส�ำคัญปัญหาหนึ่ง
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงรับทราบความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ผ่านพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามข้อมูล
ข่าวสารในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอและใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนชาวไทยทุกเชือ้ ชาติและศาสนา ตลอดถึงภิกษุสงฆ์ผนู้ ำ� ศาสนา
อิสลาม และบุคคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพระราชด�ำรัสใน
โอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชด�ำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มักจะมีเนือ้ หาแสดง
ความห่วงใยประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้แทบทุกครัง้ นับตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น
มา ในทีน่ จี้ ะขออัญเชิญพระราชด�ำรัสบางตอนซึง่ พระราชทานแก่บคุ คลทีม่ าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวัง
ดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ความว่า
“...ปัญหาเรื่องความทุกข์ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้น ข้าพเจ้ามีคณะท�ำงานอย่างที่ได้บอกกับท่านแล้วว่าประกอบด้วยบุคลากร
หลายฝ่าย อย่างเช่น ท่านองคมนตรี รองสมุหราชองครักษ์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตว่าให้มาช่วย
ข้าพเจ้าท�ำงาน ข้าพเจ้าคิดว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงของชนในชาตินั้นเป็น
เรื่องส�ำคัญที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันให้พร้อมเพรียงทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่
ข้าพเจ้าวิ่งอยู่คนเดียวหรือทางรัฐบาลวิ่งอยู่ล�ำพังนั้นไม่ได้ ประชาชนชาวไทย
ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ทุกคนควรต้องเคารพและยึดมัน่ ในหลักการของเมตตา
ธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎระเบียบของสังคมและกฎหมาย
ของบ้านเมือง คนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตามของประเทศควรแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใยอาทรต่อพี่น้องคนไทยร่วมชาติ ซึ่งเขาก�ำลัง
มีความทุกข์อย่างเหลือล้นออกมาให้ประจักษ์ แสดงออกมาเลย เพราะการนิ่ง
เฉยเหมือนชินชาต่อข่าวทีพ่ นี่ อ้ งทางใต้ทถี่ กู ฆ่าตายไปทุก ๆ วันนัน้ ข้าพเจ้าว่า
ผิดแล้ว ต่อไปจะกลายเป็นภัยต่อบ้านต่อเมือง...”๖๐
พระราชด�ำรัสบางตอนซึ่งพระราชทานแก่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ความว่า
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“...ส�ำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านในชนบทที่มีมัสยิดหรือ
โบสถ์ในวัดพุทธ จะพระราชทานความช่วยเหลือทะนุบ�ำรุงทุกศาสนาอย่าง
เท่าเทียมกัน มีการพระราชทานรางวัลแก่บรรดาโต๊ะอิหม่าม และครูสอน
ศาสนาอิสลามเป็นประจ�ำทุกปี เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมประชาชนแทน
พระองค์ในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าก็ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยปฏิบัติมา ข้าพเจ้ายังจ�ำภาพที่ชาวไทยมุสลิมแต่ละ
หมู่บ้านมายืนจุดเทียนรอส่งเสด็จในยามดึกดื่นค�่ำคืนด้วยความห่วงใย เพราะ
เกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพระองค์ในขณะที่ทรงขับรถผ่านพื้นที่อันตราย
ต่าง ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจ ซาบซึ้งในความมีน�้ำใจของประชาชนชาว
ไทยมุสลิมอยู่เสมอมิเคยลืม เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ท�ำร้าย
พระสงฆ์เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ในขณะออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านของชุมชนไทย
พุทธ ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่ถูกลอบท�ำร้าย แม้แต่ประชาชนชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิมเอง ตลอดจนข้าราชการครู ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า
ประชาชน ถูกลอบท�ำร้ายเช่นเดียวกัน...”๖๑
พระราชด�ำรัสบางตอนที่พระราชทานแก่ผู้น�ำศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้และผู้แทน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ อันแสดงถึงน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่
สงบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ความว่า
“...ท่านทัง้ หลายคงทราบดีวา่ สถานการณ์บา้ นเมืองในพืน้ ทีช่ ายแดนภาค
ใต้ขณะนี้มีการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งท�ำมาหากิน
อย่างสุจริตอยู่แทบจะทุกวัน นับเป็นสภาวะที่น่ารันทดใจเป็นยิ่งนัก เมื่อวันที่
๒๙ กันยายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายได้ร่วมมือ
ร่วมใจสามัคคีกนั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ปกป้องชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน แต่
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพียงฝ่ายเดียวคงจะประสบความส�ำเร็จไป
ไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือช่วยเหลือจากท่านทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นท่าน
จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัด อิหม่าม และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุก
ท่าน ข้าพเจ้าจึงปรารถนาจะเห็นท่านทั้งหลายได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของ
บ้านเมืองของเราในภูมิภาคนี้ให้กลับคืนสู่ปกติสุขโดยเร็ว เพื่อก่อให้เกิดความ
สันติสุขร่มเย็นอย่างถาวรตลอดไป...” ๖๒
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รวมทั้งพระราชด�ำรัสบางตอนในโอกาสที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปในพิธีสวนสนามของ
ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและในงานพระราชทานธง “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” และรวมพลัง
มวลชน ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้ากองอ�ำนวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า
“...แผ่นดินไทยเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทย ซึ่งประกอบขึ้นด้วยบุคคล
หลายเชื้อชาติ หลายภาษาและศาสนาอยู่ร่วมกันมาอย่างสันติสุขเป็นเวลาช้า
นาน ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ตามความเชื่อศรัทธาของตน
คนไทยมีจติ ใจโอบอ้อมอารี มิได้มคี วามรังเกียจเดียดฉันท์บคุ คลต่างศาสนา ดัง
จะเห็นได้จากการทีป่ ระเทศไทยเรามีวดั มีมสั ยิด และโบสถ์คริสต์กระจายอยูท่ วั่
ทุกหนแห่ง บางแห่งวัดและมัสยิดก็อยู่ใกล้กัน ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางระหว่าง
คนต่างศาสนา จนเป็นทีก่ ล่าวขวัญยกย่องของคนต่างชาติวา่ เมืองไทยเป็นเมือง
แห่งสันติสุข มาบัดนี้มีการลอบประทุษร้ายต่อชีวิตและท�ำลายทรัพย์สินของ
ประชาชนผูซ้ งึ่ ท�ำมาหากินอย่างสุจริตอยูแ่ ทบทุกวัน ท�ำให้เกิดการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักยิ่งในครอบครัว บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นเสาหลักของ
บ้านท�ำให้พ่อแม่ลูกต้องพรากจากกันโดยไม่มีวันกลับมาพบกันอีก ข้าพเจ้ามี
ความเห็นใจและสงสารบุคคลเหล่านัน้ ทีต่ อ้ งประสบชะตากรรมโดยไม่รตู้ วั บาง
ครอบครัวลูกยังเล็ก ยังจ�ำหน้าพ่อไม่ได้ พ่อก็ต้องจากไปโดยไม่มีวันกลับ เป็น
ที่น่ารันทดใจอย่างยิ่ง ถ้าหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับครอบครัวของใครบ้าง ก็
คงจะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจไม่แพ้กัน...”๖๓
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
๙ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยทั้งที่เป็นชาวพุทธและชาวมุสลิมที่ได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ โดยเท่าเทียมกันอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้าน
การรักษาพยาบาล โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรของหัวหน้าครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
ดังตัวอย่างส�ำคัญเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือ
เรื่องทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบเหตุจากการลอบวางระเบิดท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จ�ำนวนทั้งหมด ๕ คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม ๓ คน คือ บุตรสาวทั้ง
๓ คน ของนายอาซีด นิมุสา ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบวางระเบิด โดยทรงรับไว้ใน
พระราชานุเคราะห์จนจบการศึกษาและพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาประจ�ำปี
๒๕๔๘ นอกจากนี้ ยังทรงให้การรักษาและดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ต�ำรวจ
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ฝ่ายปกครองและครูที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็มีพระเมตตาพระราชทาน
ก�ำลังใจและทรงดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยมิได้ทรงแบ่งแยกความแตก
ต่างทางเชื้อชาติและศาสนาเลย

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในพิธีสวนสนามของราษฎร
อาสารักษาหมู่บ้าน และในงานพระราชทานธง “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” และรวมพลังมวลชน
ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้ากองอ�ำนวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ขณะเดียวกันก็เป็นทีป่ รากฏว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงห่วงผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าจะท�ำให้ประชาชนต้องประสบ
ความเดือดร้อนในการด�ำรงชีพ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริขึ้นในหลายพื้นที่ของ
จังหวัดนราธิวาสปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งรวมทั้งหมดมีอยู่ ๒๖ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด
นราธิวาส ๑๑ แห่ง จังหวัดปัตตานี ๑๑ แห่ง จังหวัดยะลา ๓ แห่ง และจังหวัดสงขลา ๑ แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานที่ปลอดภัยส�ำหรับประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่
ประสบความยากล�ำบากในการออกไปประกอบอาชีพ อันเนือ่ งมาจากหวัน่ เกรงภัยอันตรายจาก
สถานการณ์ความรุนแรง ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำรินจี้ ะมีการปลูกผัก เลีย้ งแพะ
เลีย้ งเป็ด และยังมีธนาคารข้าวส�ำรองไว้ยามฉุกเฉินตลอดปี ซึง่ ท�ำให้ประชาชนทีเ่ ข้าไปท�ำงานพอ
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มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีข้าวและพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน และท�ำให้ได้
เรียนรู้ท�ำการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนยังท�ำให้เกิด
การรวมกลุม่ กันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุม่ ท�ำงานและมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง
ให้พน้ จากภัยคุกคาม และทีส่ ำ� คัญจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนอาสา
รักษาหมู่บ้าน (โครงการฯ จะมีการคัดเลือกประชาชนมาเป็นอาสารักษาหมู่บ้านหรือ อรบ. เพื่อ
เข้าเวรยาม โดยมีทหารมาช่วยฝึกการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ื่น ตลอดจน
สามารถเอาตัวรอดจากอันตรายได้) ตัวอย่างเช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริต�ำบล
ท่าธง อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกในจังหวัดยะลา โดย พลเอกณพล
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ ขณะนั้น ได้คัดเลือกพื้นที่หมู่
ที่ ๖ บ้านจ�ำปูน ต�ำบลท่าธง และหมู่ที่ ๔ บ้านอูเปาะ ต�ำบลวังพญา อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ภายใต้ชื่อว่า “โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” ซึ่งมีเนื้อที่
จ�ำนวน ๒๔๕ ไร่ โครงการนี้เริ่มจัดตั้งขึ้นในพ.ศ. ๒๕๔๙ ๖๔
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริและหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
รอตันบาตู หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึง่ มิเพียงเป็นโครงการสร้าง
งานในพืน้ ทีต่ ามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตัง้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริเท่านัน้
แต่ยงั เป็นโครงการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร
ต�ำรวจ ทัง้ ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมทีส่ ญ
ู เสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริและหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู
หรือที่เรียกว่า “หมู่บ้านแม่ม่าย” จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเนื้อที่จ�ำนวน ๖๓๒ ไร่ แบ่งเป็น
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๓๐๐ ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ�ำนวน ๓๓๒
ไร่ โดยกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการออกแบบจ�ำลองผังหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง รวมทัง้ ปรับพืน้ ทีท่ างเข้าและเส้นทางล�ำเลียงภายใน ตลอดจนจัดหา
แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตรให้โครงการฯ ทั้งนี้การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ
และหมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตัน บาตู นั บเป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ที่ เ กิ ดจากน�้ ำ
พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยดูแลและเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือภรรยาและ
บุตรของหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อให้มีหลักยึดที่มั่นคงต่อไป
ดังพระราชด�ำรัสบางตอนซึง่ พระราชทานแก่คณะบุคคลทีม่ าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ความว่า
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วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในพิธีสวนสนามของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน
และในงานพระราชทานธง “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” และรวมพลังมวลชน
ณ พลับพลาพิธีบริเวณหน้ากองอ�ำนวยการรักษาความปลอดภัยทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

“...และต่อไปนี้ก็มีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หมู่บ้านรอตันบาตู โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านรอตันบาตูทจี่ งั หวัดนราธิวาสนัน้ ข้าพเจ้าได้นำ� เงินทีท่ า่ นทัง้ หลาย
มอบให้ข้าพเจ้าในโอกาสอายุครบ ๗๒ ปี ไปจัดซื้อที่ดินจ�ำนวน ๗๐๗ ไร่ที่
นราธิวาส และขอให้ทางหน่วยทหาร ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกลุ ทอง และส่วน
ราชการต่าง ๆ ช่วยข้าพเจ้าจัดสร้างบ้าน ๑๕๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ต�ำรวจทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม
ทีส่ ญ
ู เสียหัวหน้าครอบครัวเนือ่ งจากเหตุการณ์ทเี่ รียกว่าโดนฆ่า โดนฆ่ารายวัน
ซึ่งเป็นเวลามา ๒ ปีแล้ว...
...ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์
แล้วก็ราชองครักษ์ตา่ ง ๆ และผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ ำ� งานในกองราชเลขาของสมเด็จฯ
ช่วยกันนั่งคิดว่าจะท�ำยังไง ก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไป
ให้ครอบครัวละ ๒ ไร่ ส�ำหรับปลูกบ้านและท�ำการเกษตรในครัวเรือน เช่น เขา
สามารถปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
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...และข้าพเจ้ายังจัดตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราโชบาย
คือสร้างธนาคารข้าว แทนที่จะเป็นธนาคารเงินก็เป็นธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับ
ประทาน ไม่ให้มีเวลาขาดแคลน หรือกลัวว่าจะขาดแคลน นอกจากนั้น ก็ให้
สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างท�ำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าไปซื้อที่และท�ำฟาร์ม
ตัวอย่างขึ้น เพื่อจะสอนให้ประชาชนรู้จักเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยง
แพะเนื้อ หรือเลี้ยงแพะนม เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ...”๖๕
ปัจจุบนั โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริและหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตัน
บาตูเป็นชุมชนของสตรีทงั้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมกว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน ทุกคนล้วนได้
รับพระมหากรุณาธิคุณ ได้อยู่อาศัยและเลี้ยงชีพด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ดังจะเห็นได้
จากค�ำกล่าวของนางอ้อยใจ ศรีสุวรรณประธานหมู่บ้านรอตันบาตู (สตรีชาวไทยพุทธ ผู้สูญเสีย
สามี คือ ดาบต�ำรวจ สฤษดิ์ รังกระติบ) ที่ว่า
“ ...ดีใจที่ได้มาอยู่ใต้เบื้องยุคลบาทของพระองค์ท่าน ทรงเป็นห่วงเป็นใย
แม่ม่ายทุกคนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน ทรงให้บ้าน ๑ หลัง
ทีด่ นิ ๒ ไร่สำ� หรับเลีย้ งปลา เลีย้ งเป็ดภายในบ้านก็มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่าง
เช่น ที่นอน พัดลม ตู้เสื้อผ้า เครื่องครัว ทุกอย่าง ทรงสร้างงาน โรงงานเซรามิก
และฟารม์ตัวอย่าง สร้างรายได้ให้เรามีอยู่มีกินกันทุกคน เด็ก ๆ ก็ได้รับทุน
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี เฉลี่ยตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท
พระองค์ท่านจะให้ก�ำลังใจตลอดเวลา...”
รวมทั้งค�ำกล่าวของนางนีซะ เยอรอแม สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ
และหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู (สตรีชาวไทยมุสลิมทีต่ อ้ งสูญเสียหัวหน้าครอบครัว
และลูกสาว) ว่า
“...พี่ก็อยู่กับลูกสาวคนเล็ก อยู่มาสองปีแล้ว ปีแรกอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ท�ำอะไร
เพิง่ มาเริม่ หัดท�ำงานปีทสี่ อง ฝึกหัดเขียนลายลงเซรามิก มีรายได้วนั ละ ๑๕๐ บาท
ก็อยู่ได้เพราะเรามีข้าวสาร มีอาหาร ปลูกผัก เลี้ยงปลา ส่วนลูกสาวเรียนหนังสือ
ชั้นมัธยมก็ได้ทุนปีละ ๓,๕๐๐ บาท...”๖๖
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การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการพระราชทาน
ความช่วยเหลือเพื่อการด�ำรงชีพในระยะยาวและการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย ซึ่งท�ำให้
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิมมีขวัญและก�ำลังใจที่ดีในการจะด�ำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป
นับได้ว่าเป็พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตระหนักและทรงให้ความส�ำคัญกับขวัญและก�ำลังใจ
ของชาวไทยที่ประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในพระราชด�ำรัสบางตอนซึ่ง
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ความว่า
“...ประชาชนที่ท�ำงานในฟาร์ม จะมีโอกาสได้เรียนรู้การท�ำเกษตร
อย่างถูกหลักวิชาการไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ช่วยลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทุกโครงการจะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ
เช่ น กรมชลประทาน ช่ ว ยจั ด สร้ า งอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง ... ข้าพเจ้าโชคดีได้รบั ความช่วยเหลือจากทุกกรมนี้ ส่งเจ้าหน้าทีม่ า
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เน้นการปฏิบัติให้เกิดความช�ำนาญ และสามารถน�ำไป
ขยายผลท�ำในพืน้ ทีด่ นิ ของตนเองได้ ปัจจุบนั มีโครงการฟาร์มตัวอย่างทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส คือ หนึ่ง บ้านรอตันบาตู ที่ OIC ไปเยี่ยม และบ้านโคกปาคาบือซาร์
อ�ำเภอเมือง บ้านโคกโป บ้านโคกไร่ใหญ่ อ�ำเภอสุไหงปาดี บ้านตอหลัง อ�ำเภอ
ระแงะ บ้านปาลูกากะปะ อ�ำเภอแว้ง บ้านสะแนะ อ�ำเภอรือเสาะ ฟาร์มตัวอย่าง
ที่จังหวัดปัตตานี ก็คือ บ้านท่าข้าม อ�ำเภอปะนาเระ บ้านแป้น ซึ่งยากจนมาก
อ�ำเภอสายบุรี บ้านลุตรง อ�ำเภอแม่ลาน และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มี
ประชาชนชาวมุสลิมน�ำทีด่ นิ มาขอให้ขา้ พเจ้าช่วยท�ำโครงการฟาร์มตัวอย่างให้
ด้วย ให้เขาดู ให้เขาสามารถจะรูจ้ กั ดูแลฟาร์มตัวอย่างของเขา โดยเป็นทีด่ นิ ซึง่
อยู่ในอ�ำเภอหนองจิก จ�ำนวน ๓๐๐ ไร่ และที่อ�ำเภอยะหริ่ง นี่เรียกว่าเขามา
ขอเอง ขอความช่วยเหลือค่ะ จ�ำนวน ๘๐๐ ไร่... ”๖๗
จากที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทีท่ รงมุง่ มัน่ ปฏิบตั ิ เพือ่ ประชาชนชาวไทยมุสลิมในภาคพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนชาวไทยมุสลิมทีมี่ฐานะยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็น
ระยะเวลายาวนานนั้น ได้ก่อให้เกิดคุณูปการยิ่งใหญ่และน�ำมาซึ่งความมั่นคงอย่างรอบด้าน
ทั้งที่เป็นความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ๖๘ อันหมายถึงการยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (People – centered) ท�ำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินชีวิตทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และความมัน่ คงแห่งชาติ (National Security) ๖๙ อันหมายถึงการครอบคลุม
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ก็ด้วยทรงดูแลให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทรงให้ความส�ำคัญ
เรื่องโภชนาการและสุขอนามัยสมบูรณ์บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง พร้อมกับทรงส่งเสริม
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพัฒนาชุมชน โดยสร้างโอกาส
และการมีสว่ นร่วมเพือ่ ประชาชนสามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข และในขณะเดียวกันก็ทรงฟืน้ ฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติ ทัง้ ยังทรงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้เป็น
ศิลปวัฒนธรรมประจ�ำชาติ เป็นมรดกของแผ่นดิน โดยทรงมุง่ เน้นคุณค่าความเป็นไทย ตลอดจน
ทรงเสริมสร้างให้เกิดความรักและความสามัคคีในท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของสังคมไทยเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติอย่างแท้จริง และที่ส�ำคัญ
พระราชจริยวัตรและการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ หลายด้านเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยมุสลิมนั้นเป็นการด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำริและพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างแท้จริง ท�ำให้ชาวไทย
มุสลิมล้วนซาบซึง้ และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น และพร้อมใจจงรักภักดีตอ่ พระองค์
เสมอมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จึงทรงได้รับการถวาย
พระราชสมัญญานามจากชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีภ่ าคใต้วา่ ‘ประไหมสุหรีกตี อ’ ซึง่ มีความหมายว่า
‘พระราชินขี องเรา’ ทัง้ ยังทรงได้รบั การถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชสมัญญา
นามต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงได้รับ
ยกย่องเทิดทูนให้เป็น ‘พระแม่เจ้าของชาวไทย’ ด้วยทรงห่วงใยดูแลและทรงปัดเป่าทุกข์น�ำพา
สุขให้แก่ลูกไทยทุกเชื้อชาติและศาสนา เคียงข้างองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาโดยตลอด สมดังพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงท�ำเพื่อ
ประชาชนและประเทศชาติ นับตั้งแต่แรกเริ่ม กระทั่งทรงด�ำรงพระอิสริยยศ ‘สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ’ แห่งราชอาณาจักรไทย
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เชิงอรรถ
สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
แทนพระองค์ในโอกาสทรงเปิดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. ๑๓๙๕ สนามกีฬาหัวหมาก วันอังคาร ที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๑๘ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.ohmpps.go.th
๑

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้น�ำศาสนาอิสลาม
และราษฎรจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๖.
[ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.ohm.go.th
๒

ท่ า นผู ้ ห ญิ ง สมร ภู มิ ณ รงค์ และคณะกรรมการอ� ำ นวยการ, เทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ออฟเซ็ท จ�ำกัด, ๒๕๕๐) หน้า ๑๑๗.
๓

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์, “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับพสกนิกรชาว
ไทยมุสลิม,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดินมวลมุสลิมขอน้อมเกล้า, กรุงเทพฯ: บริษัท บริษัท
ออฟเซ็ท เพรส, ๒๕๔๗) หน้า ๕๘.
๔

ปราณชลี, “ในหลวง...ของเรา ในความทรงจ�ำของล่ามมลายู (ตอน ๒ จบ), [ออนไลน์].
แหล่งที่มา:http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/๒๐๐๗/๑๑/๐๑/entry-๑
๕

สัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๖

สถานีข่าวสงขลา “องคมนตรีเป็นตัวแทนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน�ำผล
อินทผาลัมพระราชทานมามอบให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำ จ.นราธิวาสในช่วง
เดือนรอมฎอน,” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.songkhlatoday.com/paper/2720
๗

“พระราชินีทรงขอคนไทยสามัคคี ร่วมรักษาชาติ สร้างบ้านเมืองมั่นคง-สงบสุข,” ฐาน
ข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://wbns.oas.psu.ac.th/
shownews.php?news_id=29256
๘

๙

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบรรพ ๒

“ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ” , ในหนั ง สื อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ๘๔ พรรษา (กรุงเทพฯ : บริษทั
เพชรภูมิการพิมพ์ จ�ำกัด, ๒๕๕๔) หน้า ๗-๑๐.
๑๐
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๑๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒

สัมภาษณ์ นางมัยมูน นาคนุเคราะห์, บุตรีนายซบ นาคนุเคราะห์ อิหม่ามมัสยิดนูรุ้ล
เอี๊ยะซาน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔.
๑๒

จังหวัดปัตตานี “มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี,” [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: www.pattani.
go.th/saratourpai/.../tuarid_madsayidklang.htm
๑๓

ปราณชลี ในหลวง...ของเรา ในความทรงจ�ำของล่ามมลายู (ตอน ๒-จบ), [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: www.oknation.net/blog/narapong-sak/2007/11/01/entry-1
๑๔

ส�ำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชด�ำรัสและพระราชกรณียกิจที่พระราชทานใน
โอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ (กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๐)
๑๕

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๒ - กันยายน ๒๕๔๓ (กรุงเทพฯ
: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓) หน้า ๗.
๑๖

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕ (กรุงเทพฯ
: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑) หน้า ๕.
๑๗

สัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๑๘

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๗ - กันยายน ๒๕๔๘ (กรุงเทพฯ
: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๓-๔๓๔.
๑๙

ส�ำนักพระราชวัง, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๐๒, หน้าค�ำน�ำ.

๒๐

สัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๒๑

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “พระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน
มวลมุสลิมขอน้อมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท เพรส, ๒๕๔๗) หน้า ๒๖.
๒๒

สัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๒๓
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กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๔ คนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์,” ใน ด้วยพลังแห่งรัก, (กรุงเทพฯ : บริษัท สิริวัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๔๘)
หน้า ๘๐.
๒๔

ภาษายาวีเป็นชือ่ ทีน่ ยิ มเรียกอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนชือ่ ทีเ่ ป็นทางการ คือ ภาษามลายู
ปัตตานีหรือมลายูปาตานี (เรียกในภาษาอังกฤษว่า ‘Pattani Malay’ หรือ ‘Patani Malay’)
เป็นภาษากลุม่ ออสโตรนีเซียนทีพ่ ดู โดยชาวไทยเชือ้ สายมลายูในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
และในบางอ�ำเภอของสงขลา (ไม่รวมสตูล) ในประเทศไทยมีประชากรที่พูดภาษานี้มากกว่า ๑
ล้านคน ภาษานี้ใกล้เคียงมากกับภาษาถิ่นในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาถิ่นที่แตก
ต่างจากส่วนที่เหลือของประเทศมาเลเซีย (วิกิพีเดีย, ภาษามลายูปัตตานี, ภาษามลายูปัตตานี,
available from http:www.th.wikipedia.org/wiki/ภาษามลายูปัตตานี)
๒๕

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๒๖

๒๗

เรื่องเดียวกัน

วัดสารวัน “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสารวัน,” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://
watsarawan.com/watsarawan/study2.php
๒๘

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “พระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน
มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท เพรส, ๒๕๔๗) หน้า ๖๗.
๒๙

สัมภาษณ์ ท่านผู้จรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๓๐

กองกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, “บทที่ ๔ คนไข้ใน
พระบรมราชานุเคราะห์, “ในด้วยพลังแห่งรัก, หน้า ๘๘.
๓๑

๓๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๔.

๓๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖.

สัมภาษณ์ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีระขะ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๓๔
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สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา, วันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๒ [ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.ohm.go.th
๓๕

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “บทที่ ๓ นักเรียนในพระบรม
ราชานุเคราะห์,” ใน เรื่องด้วยพลังแห่งรัก, หน้า ๖๓.
๓๖

๓๗

เรื่องเดียวกัน หน้า ๖๑.

สัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๓๘

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา,” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:http://www.queen.
kapook.com/queen_activity๐7.php
๓๙

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “บทที่ ๓ นักเรียนในพระบรม
ราชานุเคราะห์,” ใน ด้วยพลังแห่งรัก หน้า ๖๕.
๔๐

“ ‘พระราชินี’ ทรงรับบุตร ๒ ครอบครัวเหยื่อบึ้มหาดใหญ่เป็นนักเรียนในพระบรม
ราชานุเคราะห์,” ผู้จัดการออนไลน์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.manager.co.th/
Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000137225
๔๑

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์,” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพสกนิกร
ชาวไทยมุสลิม,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า, หน้า ๖๒ – ๖๕.
๔๒

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถ, “บทที่ ๕ ศิลปาชีพ, ใน ด้วย
พลังแห่งรัก, หน้า ๑๒๓.
๔๓

๔๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔.

ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ,
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ๒๕๔๗), พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐
เล่ม, หน้า ๑-๔๐.
๔๕

๔๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖.
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ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, “ดุจสายใยแห่งแผ่นดิน,” ใน ก�ำไรของแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ
: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๔๗), หน้า ๕๐.
๔๗

เทศบาลทุ่งสง, “กระจูด,” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.tungsong.com/
NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_3.html
๔๘

ท่านผูห้ ญิงสมร ภูมณ
ิ รงค์, “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ กับพสกนิกรชาว
ไทยมุสลิม,” ใน พระคือประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า, หน้า ๙๕ – ๙๖.
๔๙

“โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส,”
[ออนไลน์].แหล่งทีม่ า: http://www๒.narathiwat.go.th/narathiwat/book๐๒/.../king%20
Project8.pdf.
๕๐

๕๑

เรื่องเดียวกัน

“มุสลิมในโครงการพระราชดําริ,” การสัมมนาทางวิชาการมุสลิมในแผ่นดินไทย :
บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สงั คมไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๒, ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕๒

ศิริรัตน์ สิวราวุฒิ, “ผ้าปัก ลายชีวิต หัตถศิลป์ในพระราชด�ำริ,” ข่าวสด, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา:http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid
๕๓

๕๔

เรื่องเดียวกัน

สหัส บุญญาวิวฒ
ั น์, “ขาดทุนของฉันคือก�ำไรของแผ่นดิน,” ใน เรือ่ ง ก�ำไรของแผ่นดิน
(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๔๗) หน้า ๘๙ – ๙๐.
๕๕

๕๖

เรื่องเดียวกัน

เรื่องเดียวกัน,หน้า ๘๕- ๘๖.

๕๗

จรัลธาดา กรรณสูต, “พระปรีชาเลิศล�ำ้ น�ำการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ�้ ,” ใน ก�ำไรของ
แผ่นดิน, หน้า ๑๓๖ – ๑๓๘.
๕๘

สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ, ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
๕๙
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สํานักราชเลขาธิการ, พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ [ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.ohm.go.th
๖๐

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ [ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.ohm.go.th
๖๑

สาํ นักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ผนู้ ำ� ศาสนาอิสลามในจังหวัดภาค
ใต้และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ วัน
เสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ [ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.ohm.go.th
๖๒

๖๓

เรื่องเดียวกัน

กรมชลประทาน, “โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ: โครงการ
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูตำ� บลกะลุวอ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส,”[ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.rid.go.th/royalproject/
๖๔

ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ [ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.ohm.go.th
๖๕

สัมผัสชีวิต : หมู่บ้านแม่ม่าย รอตันบาตู” OKNation Blog [ออนไลน์].แหล่ง
ที่มา:http://www. oknation.net/blog/print?id=80449
๖๖

สํานักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ [ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.ohm.go.th
๖๗

รายงานของ UNDP ค.ศ. ๑๙๙๔ เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ได้ในนิยามความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security) ว่าหมายถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security)
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความมั่นคงทางสุขอนามัย (Healthy Security)
ความมั่นคงทางสภาพแวดล้อม (Environmental Security) ความมั่นคงส่วนบุคคล (Personal Security) ความมั่นคงของชุมชน (community Security) และความมั่นคงทางการเมือง
(political Security)
๖๘
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องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) ได้แก่ ความมั่นคงแห่ง
ชาติด้านการเมือง ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา
ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหาร และความมั่นคงแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖๙

208 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

บรรณานุกรม
กรมชลประทาน. “โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ : โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rid.
go.th/royalproject/ สืบค้น ๒๕๕๕.
จรุงจิตต์ ทีขะระ. “ดุจสายใยแห่งแผ่นดิน.” ใน ก�ำไรของแผ่นดิน, ๕๐. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๗.
จรุงจิต ทีขะระ. รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ. สัมภาษณ์, ๗ มีนาคม
๒๕๕๔.
จังหวัดนราธิวาส. “โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัด
นราธิวาส.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www2.narathiwat.go.th/
narathiwat/book02/…/king%20Project8.pdf สืบค้น ๒๕๕๕.
จังหวัดปัตตานี. “มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.
pattani.go.th/saratourpai/…/tuarid_madsayidklang.htm สืบค้น ๒๕๕๕.
ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้. “พระราชินีทรงขอคนไทยสามัคคี ร่วมรักษาชาติ สร้าง
บ้านเมืองมัน่ คง-สงบสุข.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://wbns.oas.psu.
ac.th/shownews.php?news_id=29256 สืบค้น ๒๕๕๕.
เทศบาลเมืองทุง่ สง. “กระจูด.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.tungsong.com/
NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_3.html สืบค้น ๒๕๕๕.
บี ดีบี และคณะ. “มุสลิมกับโครงการพระราชด�ำริ.” ใน การสัมมนาทางวิชาการมุสลิมใน
แผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๒
๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔,
๒๗๙ – ๒๘๗.
ปราณชลี. “ในหลวง...ของเรา ในความทรงจ�ำของล่ามมลายู.” ตอน ๒. [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก:http://www.oknation.net/blog/narapong-sak/2007/11/01/
entry-1 สืบค้น ๒๕๕๕.
ผูจ้ ดั การออนไลน์. “พระราชินที รงรับบุตร ๒ ครอบครัวเหยือ่ บึม้ หาดใหญ่เป็นนักเรียนในพระบรม

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 209

ราชานุเคราะห์.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/
Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000137225 สืบค้น ๒๕๕๕.
“ภาษามลายูปัตตานี.” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://
www.th.wikipedia.org/wiki/ภาษามลายูปัตตานี สืบค้น ๒๕๕๕.
มัยมูน นาคนุเคราะห์. บุตรีนายซบ นาคนุเคราะห์ อิหม่ามมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน. สัมภาษณ์, ๑๙
กันยายน ๒๕๕๔.
มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช. “พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: www.belovedqueen.com สืบค้น ๒๕๕๕.
วัดสารวัน. “โครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสารวัน.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://
wastsarawan.com/watsarawan/study2.php สืบค้น ๒๕๕๕.
วารยา พึ่งตนเพียร. ด้วยพลังแห่งรัก. กรุงเทพมหานคร: สิริวัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๔๘.
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ. หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ๘๔ พรรษา. กรุงเทพมหานคร: เพชรภูมิ
การพิมพ์, ๒๕๕๔.
สถานีขา่ วสงขลา. “องคมนตรีเป็นตัวแทนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถน�ำผลอินทผลัม
พระราชทานมามอบให้กบั ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดนราธิวาสในช่วง
เดือนรอมฎอน.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http:www.songkhlatoday.
com/paper/๒๗๒๐ สืบค้น ๒๕๕๕.
สมร ภูมิณรงค์ และคณะ. เทิดไท้องค์ราชัน. กรุงเทพมหานคร: ออฟเซิท, ๒๕๕๐.
สมร ภูมณ
ิ รงค์. พระคือประทีปของแผ่นดิน มวลมุสลิมขอน้อมเกล้า. กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท
เพรส, ๒๕๔๗.
สหั ส บุ ญ ญาวิ วั ฒ น์ , “ขาดทุ น คื อ ก� ำ ไรของแผ่ น ดิ น .” ใน ก� ำ ไรของแผ่ น ดิ น , ๘๙-๙๐.
กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๗.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. ประมวลพระราชด�ำรัสและพระราชกรณียกิจที่พระราชทานในโอกาส
ต่าง ๆ ปีพ.ศ. ๒๕๒๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๐.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๒ - กันยายน ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร:

210 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๗ - กันยายน ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. “พระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทน
พระองค์ในโอกาส เปิดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. ๑๓๙๕ ณ สนามกีฬาหัวหมาก วันอังคารที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๑๘.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ohm.go.th/
th/monarch/speech สืบค้น ๒๕๕๕.
สํานักราชเลขาธิการ. “พระราชด�ำรัสในโอกาสเสด็จฯ ไปเยี่ยมผู้น�ำศาสนาอิสลามและราษฎร
จังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๖.”
[ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech
สืบค้น ๒๕๕๕.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. “พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๒.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ohm.go.th/th/monarch/
speech สืบค้น ๒๕๕๕.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. “พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๘.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ohm.go.th/
th/monarch/speech สืบค้น ๒๕๕๕.
ส�ำนักราชเลขาธิการ. “พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๔.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www. ohm.go.th/
th/monarch/speech สืบค้น ๒๕๕๕.
หนังสือพิมพ์รายธุรกิจ. “พระบารมีปกเกล้า.” [ม.ป.ป.]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.
cr-businessonline.com/index.php?lay=show& ac=article&Id=53934055&

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 211

Ntype=29 สืบค้น ๒๕๕๕.
อ้วนตุย้ . “สัมผัสชีวติ : หมูบ่ า้ นแม่มา่ ย ‘รอตันมาตู’.” ๒๕๕๐. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://
www.oknation.net/blog/print.php?id=80449 สืบค้น ๒๕๕๕.

บทที่ ๕
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร:
สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
นายดนัย พลอยพลาย
“...ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง...”๑
พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาพที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งทรงตอบรับทรงราชย์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มาภาพ: มติชนออนไลน์
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สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันในมิติต่าง ๆ โดย
เฉพาะมิตดิ า้ นศาสนามาช้านาน คนไทยสามารถนับถือศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างเสรี ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๓๑ ก็ได้รับรองเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน”๒ การนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายกันนี้มิได้เป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุขของผู้คนในสังคมไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะสังคมไทยมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นหลักยึดเหนีย่ วส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มสัมพันธ์ระหว่างคนไทยทีน่ บั ถือศาสนาแตกต่างกันเข้าไว้ดว้ ยกัน

สืบราชย์โดยราชประเพณี: พระราชจริยวัตรแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตทรงไว้ซึ่งพระราชสถานะ อัครศาสนูปถัมภก แผ่
พระบรมโพธิสมภารคุ้มครองดูแลพสกนิกรทุกเชื้อชาติศาสนาอย่างเสมอหน้า รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ ร ะบุ ถึ ง การทรงด� ำ รงพระราชสถานะที่ ท รง
เป็ น พุ ท ธมามกะและอั ค รศาสนู ป ถั ม ภกไว้ 3 แม้ ใ นปั จ จุ บั น ก็ มิ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลง ดั ง ความ
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ มาตรา ๗ ความว่ า
“พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก”4 ย่อมแสดงให้
เห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยจะทรงเป็ น เอกอั ค รพุ ท ธศาสนู ป ถั ม ภก แต่ ก็
มิได้ทรงละเลยในการอุปถัมภ์บ�ำรุงค�้ำชูศาสนาอื่นแต่อย่างใด พระราชภาระอันทรงมีต่อ
ศาสนาต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์
ซึง่ ทรงบ�ำเพ็ญเป็นอเนกปริยายสืบเนือ่ งกันมาดุจสายธารตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี เมือ่ ล่วงเข้า
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรก็ยังคงสืบทอดพระราชภาระ พระราชปฏิบัติ และพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระ
บูรพ-มหากษัตริยาธิราชไว้มิได้เสื่อมคลาย
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่และส�ำคัญศาสนาหนึ่งของโลก ส�ำหรับประเทศไทยมี
จ�ำนวนประชากรชาวมุสลิมประมาณ ๘-๑๐ ล้านคนหรือประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากร
ทัว่ ประเทศ5 ภูมหิ ลังและความเป็นมาของชาวมุสลิมในแผ่นดินไทยมีแตกต่างกันทัง้ ด้านเชือ้ ชาติ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นสถาบันส�ำคัญยิง่ ทีอ่ ปุ ถัมภ์กจิ การของ
ศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังอาจกล่าวได้อกี ว่า พระมหากษัตริยไ์ ทย
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีความผูกพันกับมุสลิมอย่างสนิทแนบแน่น เช่น พระบาทสมเด็จ
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พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระอั ย กี เ ป็ น ธิ ด าขุ น นางมุ ส ลิ ม สายตระกู ล สุ ล ต่ า นสุ ลั ย มานอดี ต
ผู้ปกครองเมืองสงขลาในสมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมี
พระบุพการีฝา่ ยพระบรมราชชนนีเป็นมุสลิมเชือ้ เครือเดียวกันกับพระอัยกีในรัชกาลที่ ๓ เช่นกัน
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวมุสลิมจึงผูกพันแน่นแฟ้นกันนับแต่ระดับ
พระราชส�ำนักลงมาจนถึงระดับประชาชนโดยทั่วไป
ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต รอั น
เป็นรัชกาลที่มีระยะเวลายาวนานกว่า ๗๐ ปี การอุปถัมภ์ค�้ำชูกิจการของศาสนาอิสลาม
ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยล�ำดับ โดยเฉพาะการจัดงานเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองวัน
คล้ายวันเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเป็ น ประธานในพิ ธี ด ้ ว ยพระองค์ เ อง ทั้ ง ยั ง ทรงสนพระราช
หฤทัยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ส�ำคัญของศาสนาอิสลาม ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ชนะเลิศการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และ
ยังทรงส่งเสริมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้
น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในงานเฉลิมฉลอง ๑๔ ศตวรรษแห่ง
คัมภีรอ์ ลั กุรอานด้วย นอกจากนี้ ยังทรงพระมหากรุณาแก่ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
การเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัด
นราธิวาส และเสด็จประพาสยังท้องถิ่นต่าง ๆ จนเกิดเป็นโครงการในพระราชด�ำริหลากหลาย
โครงการในเวลาต่อมา เช่น โครงการทุ่งลิปะสะโงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปัตตานี
โครงการฝายล�ำพระยา อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดยะลา ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาส ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยแนวทางที่พอเพียงและยั่งยืน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นับตั้งแต่ยังทรงด�ำรง
พระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณได้ทรงมีโอกาสโดยเสด็จสมเด็จ
พระบรมชนกนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ท�ำให้ทรงเห็นภูมิหลัง
ประวัติศาสตร์รวมถึงสภาพปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านของชาวมุสลิมใน
แผ่นดินไทย กระทั่งทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นรัชทายาท
สืบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถเต็มตามพระวิริยภาพ สมดังพระราชด�ำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยาภายหลังพระราชพิธีเฉลิม
พระนามาภิไธย ความว่า
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ภาพที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ฮ.ศ. ๑๔๑๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ

“...ข้าพเจ้าผูเ้ ป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิซ์ งึ่ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวติ จะภักดีตอ่
ชาติบา้ นเมือง จะซือ่ สัตย์ตอ่ ประชาชน จะปฏิบตั ภิ าระหน้าทีท่ กุ อย่างโดยเต็มก�ำลัง
สติปญ
ั ญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพือ่ ความเจริญ ความสงบสุข
และความมัน่ คงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวติ ร่างกายจะหาไม่...”6
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระยุพราชได้ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจทัง้ ในส่วนแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและในส่วนพระองค์อนั เกีย่ ว
แก่ชาวมุสลิมในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการของศาสนาอิสลามและการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของชาวไทยมุสลิม และเมือ่ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยแ์ ล้วก็ยงั ทรงมุง่ มัน่ สืบทอด
พระราชภาระ พระราชปฏิบัติ และพระราชกรณียกิจทั้งปวงไว้ เพื่อความมั่นคงไพบูลย์ของ
พระราชอาณาจักรและพสกนิกรไทย ดังพระราชด�ำรัสทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑
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ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ความว่า “...ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง...”7 อาจกล่าวได้ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้า
พระราชหฤทัยศาสนธรรมค�ำสอน ธรรมเนียมประเพณี และกิจการต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม
ตลอดจนสภาพเป็นความอยู่ของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี ทรงมีส่วนสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการอุปถัมภ์ค�้ำชูศาสนาอิสลามและยัง
ความสุขสวัสดีแก่ชาวมุสลิมเรื่อยมา จนเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติก็ได้ทรงเป็นผู้น�ำและ
ทรงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองในฐานะอัครศาสนูปถัมภก
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีทั้งส่วนที่สืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อนและที่มี
พระราชด�ำริขนึ้ ในรัชกาลปัจจุบนั พระราชกรณียกิจทัง้ สองส่วนล้วนประสานเชือ่ มกันเป็นอย่าง
ดี ทัง้ นี้ เพือ่ ยังประโยชน์แก่กจิ การของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในแผ่นดินไทย อันจะอ�ำนวย
ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

องค์จตุรพิธทายาทผู้สืบสนองพระราชปณิธาน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์มีพระอรรถาธิบาย เรื่อง จตุรพิธทายาท
อันหมายถึง ความเป็นทายาท ๔ ประการของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ กุลทายาท รัชทายาท
ธรรมทายาท และศาสนทายาท8 เพือ่ แสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริยม์ พี ระราชภาระ พระราชปฏิบัติ และพระราชกรณียกิจที่สืบเนื่องมาแต่ความเป็นทายาทเหล่านั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นองค์จตุรพิธทายาทฉลองสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
กุลทายาท ทรงเป็นทายาทผูด้ ำ� รงสกุล ทรงเป็นผูร้ กั ษาราชสกุล และทรงเป็นประธานใน
การบริหารปกครองให้เจริญในสกุล ยิ่งกว่านั้น เมื่อเปรียบพระราชอาณาจักรเป็นสกุลอันใหญ่
ก็ย่อมทรงเป็นผู้บริหารปกครองเพื่อยังความเจริญใน “สกุลไทย” ด้วย 9 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ล้วนสืบพระราชจริยวัตรในการบ�ำเพ็ญสรรพกรณียกิจ
นานั ป การเพื่ อ ความผาสุ ก ของชาติ อี ก ทั้ ง บรรดาพระบรมวงศานุ ว งศ์ ก็ ท รงร่ ว มกั น สร้ า ง
ประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วย กล่าวเฉพาะแต่ราชสกุลมหิดล สมเด็จพระบรมราชบุพการีของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจส�ำคัญแก่ปวงชนชาวไทยหลายประการ
พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นที่ โ ดดเด่ น และส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของสมาชิ ก ในราชสกุ ล มหิ ด ล ได้ แ ก่
การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
สภานายิกา แห่งสภากาชาดสยาม10 และทรงเป็นผู้พระราชทานก�ำเนิดโรงพยาบาล สมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้วยมีพระราชด�ำริวา่ “ประชาชนย่อมมีความเดือดร้อนทุกข์ทรมาน
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จากการเจ็บไข้นั้น ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในต�ำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษา
พยาบาลข้าราชบริพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ ทีใ่ กล้เคียงได้พงึ่ พาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึง่ เป็นสาธารณกุศล และเป็นการช่วยชาติบา้ นเมือง
อีกส่วนหนึ่ง”11 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงมีคุณูปการ
อย่างยิ่งแก่วงการแพทย์และสาธารณสุข จนทรงได้รับถวายพระราชสมัญญาว่า “องค์บิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”12 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระอัยยิกาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชด�ำริให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ท�ำให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้ารับ
การรักษาจากแพทย์บ้าง13 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานก�ำเนิดมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ขนึ้ อันเป็นมูลนิธซิ งึ่ มีงพระราชประสงค์ให้เป็น
ที่ที่พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในยามที่บ้านเมืองประสบภัยธรรมชาติ
ก็จะได้ใช้มูลนิธินี้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายอย่างทันท่วงที14 อีกทั้งยังพระราชทาน
ก�ำเนิดมูลนิธริ าชประชาสมาสัย อันมีความหมายว่า พระราชาและประชาชนย่อมพึง่ พิงอาศัยกัน
เพือ่ ดูแลควบคุมโรคเรือ้ นและโรคติดต่ออืน่ ๆ การพระราชทานเรือ “เวชพาหน์” ส�ำหรับกิจการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน�้ำ เป็นต้น ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมพระราชินีนาถก็ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย และทรงจัดตัง้ มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพขึน้ เพือ่ หาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้แก่ราษฎร และธ�ำรงรักษาหัตถกรรมไทยโบราณไว้ไม่ให้สูญหาย15
อาจกล่าวได้ว่า การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นพระราชภาระส�ำคัญที่บรรดา
พระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดลล้วนถือปฏิบัติบ�ำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
อย่างต่อเนือ่ งมิได้ขาด สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นกุลทายาทรับพระราชภาระสืบมาดังจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวแก่พระราชกรณียกิจต่อไป
รัชทายาท ทรงเป็นทายาทผู้รับรักษาราไชศูรยสมบัติ ทรงด�ำรงรัฐให้เป็นที่ร่มเย็นของ
ประชาชนทั่วไป และทรงรักษาความมั่นคงถาวรทั้งระบอบการปกครอง เอกราช อธิปไตย
บูรณภาพ และเสถียรภาพของประเทศ16 เมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ตามเสด็จพระราชด�ำเนินพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ท�ำให้ทรงได้เรียนรู้
สภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรในแต่ละท้องที่ พร้อมกันนั้นก็ทรงได้เรียนรู้ถึงพระราชภาระ
และพระราชปฏิบตั ิ นอกจากนี้ การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์กไ็ ด้เกือ้ หนุนให้สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสในการบ�ำเพ็ญพระราชจริยวัตรเพื่อกิจอันใหญ่และส�ำคัญต่อไป
ภายหน้า
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ธรรมทายาท ทรงเป็ น ทายาทผู ้ รั บ รั ก ษาธรรมของพระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละราชสกุ ล
ทรงเป็นแบบอย่างในการเพิ่มพูนความดีงามของชนทั้งหลายทั้งพระราชวงศ์ ข้าราชการ และ
ประชาชน ทรงธ�ำรงรักษาความถูกต้องยุตธิ รรม ยังให้เกิดความสงบร่มเย็น ความปรองดอง และ
ความสุขสวัสดีในแผ่นดิน ธรรมอันพระมหากษัตริย์ย่อมทรงปฏิบัติให้มั่นคงในจริยธรรมและ
ราชนิติธรรมสม�่ำเสมอเป็นนิตย์ ทรงมีทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ พร้อมทั้ง
ขัตติยพละทัง้ ห้าประการ17 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทศพิธราชธรรมถือเป็นคุณธรรมส�ำหรับผูป้ กครอง
ที่มีความส�ำคัญเป็นพิเศษ มีอรรถาธิบายเป็นพุทธสุภาษิตความว่า18
“ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ		
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ			
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม 			
ตโต เต ชายเต ปีติ			

อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ	
ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
โสมนสฺสญฺจนปฺปกํ”

แสดงความเป็นภาษาไทยว่า ขอพระองค์ผู้เป็นบรมกษัตริยาธิราช จงทรงพระปรีชา
สามารถพิจารณาเห็นราชธรรมที่เป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ ให้ด�ำรงในพระราชสันดาน
เป็นนิตย์ดังนี้: ทานํ การให้ ๑, สีลํ การตั้งสังวรรักษากายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ ๑,
ปริจฺจาคํ การบริจาคสละ ๑, อาชฺชวํ ความซื่อตรง ๑, มทฺทวํ ความอ่อนโยน ๑, ตปํ การก�ำจัด
ความเกียจคร้านและความชั่ว ๑, อกฺโกธํ การไม่โกรธ ๑, อวิหึสญฺจ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก ๑, ขนฺติญฺจ ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้า ๑,
อวิโรธนํ การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการที่ถูกที่ตรง และด�ำรงอาการคงที่ ไม่ให้วิการด้วยอ�ำนาจ
ยินดียินร้าย ๑, บัญจบเป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ ประการ. ล�ำดับนั้นพระปีติและโสมนัสมีประมาณ
ไม่น้อยจักเกิดมีแด่พระองค์ เพราะได้ทรงพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้ มีในพระองค์เป็นนิตย์
ดังนี้.”
การอันธรรมทายาททรงบ�ำเพ็ญธรรมสืบพระราชปฏิบัติตามอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ย่อมยังให้ทรงพระสถานะเป็น “ธรรมราชา” อันเป็นสมัญญานามที่ใช้เรียกพระมหา
กษัตริย์สืบกันมา หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้รักษาธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยหลักของ
ธรรมนี้
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ภาพที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารทรงเยี่ยมมัสยิดระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านโต๊ะบาลา
อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ

ศาสนทายาท ทรงเป็นทายาทผู้สืบทอดและด�ำรงพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระราชทาน
พระมหากรุณาแก่ศาสนาทั้งปวงให้เจริญและมั่นคงในแผ่นดิน ทรงน�ำประชาชนทุกศาสนาให้
ประพฤติปฏิบัติธรรมสม�่ำเสมอเป็นส่วนสุจริต สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ของไทยทรงให้
เสรีภาพแก่อาณาประชาราษฎร์ในพระราชอาณาจักรนับถือศาสนาตามที่ตนศรัทธา ทรงเป็น
หลักอันประสานความแตกต่างหลากหลายนี้ไว้ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ เพราะ
ทรงเชือ่ มัน่ ว่าทุกศาสนาย่อมสัง่ สอนศาสนิกชนให้ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นคนดี และยังสังคมบ้าน
เมืองให้เกิดสันติสุขร่มเย็น

องค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ยังประโยชน์แก่ศาสนิกชนทั้งปวง
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกและศาสนทายาท มีพระราชภาระด�ำรงศาสนาทั้งปวงไว้ให้มั่นคง และน�ำประชาชนทุกศาสนาให้ประพฤติ
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ปฏิบตั ติ นตามครรลองธรรมของแต่ละศาสนา ทรงเป็นรัชทายาทและธรรมทายาทมีพระราชภาระ
ธ�ำรงรักษาประเทศชาติให้สงบมั่นคง กอปรกับทรงเป็นกุลทายาทซึ่งมีน�้ำพระราชหฤทัยกว้าง
ขวาง บ�ำเพ็ญสรรพกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นสาธารณกุศลตามอย่างพระบรมราชบุพการี พระราชกรณียกิจด้านศาสนาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงผูกพันกับการอ�ำนวยประโยชน์แก่บรรดา
พสกนิกรต่างศาสนาอย่างเสมอหน้าและการสร้างสันติสุขร่มเย็นแก่แผ่นดิน
ส�ำหรับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวแก่กิจการของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในแผ่นดิน
ไทย ได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่มาตั้งแต่ในรัชกาลก่อน เมื่อทรงครองราชย์แล้วก็ยังคงทรง
บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนั้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีพระราชด�ำริต่าง ๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมและ
ต่อยอดเพิ่มเติมจากโครงการเดิมและที่บูรณาการขึ้นเป็นโครงการใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน อาจ
พิจารณาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวแก่กิจการของศาสนาอิสลามและ
ชาวมุสลิมเป็น ๕ ด้าน ได้แก่

ภาพที่ ๔ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันสนิทที่ทรงมีต่ออิสลามิกบริษัท
ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ
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๑. ด้านการส่งเสริมกิจการของศาสนาอิสลาม
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสนพระราชหฤทัยและเข้าพระราชหฤทัยในศาสนาอิสลามอย่าง
ลึกซึ้งและกว้างขวาง พระราชจริยาวัตรนี้น่าจะทรงได้รับสืบทอดมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรดังที่นายพลากร สุวรรณรัฐได้แสดงปาฐกถาไว้ว่า
พระราชจริยวัตรทีแ่ สดงถึงความสนพระราชหฤทัยและเข้าพระราชหฤทัยในศาสนาอิสลามอย่าง
ลึกซึ้ง “คงจะได้ถ่ายทอดผ่านมายังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและ
พระราชธิดาทุกพระองค์”19 พระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่อสิ ลามิกชนในการส่งเสริมกิจการของศาสนา
อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๔ เรือ่ ง ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาหลักค�ำสอนของศาสนา การส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมบริหารกิจการศาสนา และการยกย่องและเชิดชูเกียรติชาวมุสลิม
เหล่านีน้ บั เป็นพระราชกรณียกิจทีท่ รงอ�ำนวยประโยชน์แก่ศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมโดยตรง
การส่งเสริมการศึกษาหลักค�ำสอนของศาสนาอิสลาม
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน คือ พระด�ำรัสของพระอัลลอฮฺที่ประทานแก่ศาสนทูตมุฮัมมัด
และมวลมนุษยชาติผ่านเทวทูตญิบรีล เพื่อเป็นธรรมนูญในการด�ำเนินชีวิตของชาวมุสลิม อีกทั้ง
เป็นการรับรองและยืนยันการเป็นศาสนทูตของพระศาสดามุฮมั มัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้นายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี
แปลความพระมหาคัมภีรจ์ ากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย เพือ่ ให้ชาวไทยมุสลิมซาบซึง้ ในอรรถรส
ของพระมหาคัมภีร์ และเพื่อให้เป็นสง่าราศีของประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
คนต่างศาสนาเกี่ยวแก่อิสลามด้วย20
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยได้สง่ ผูอ้ า่ นคัมภีรช์ าย (กอรี) และผูอ้ า่ นคัมภีรห์ ญิง (กอรีอะห์)
เข้าร่วมการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศตามค�ำเชิญของประเทศ
มาเลเซีย ปรากฏว่า ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท หลักจากนัน้ ประเทศไทยก็ได้สง่ กอรีและกอรีอะห์เข้าร่วมทดสอบ
เป็นประจ�ำและได้เกิดสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยขึ้น21
ในเวลาต่อมาได้มกี ารจัดการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานของประเทศไทยขึน้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลมา
อย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลังเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของ
คนไทยทัง้ ชาติเพียง ๑ เดือน สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินแทน
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พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปในการพระราชทาน
รางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ณ มัสยิดกลางปัตตานี ดังที่เคยทรงปฏิบัติ
มาแต่ก่อน นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า “แม้จะเกิดเหตุ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายปี แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร22 เสด็จพระราชด�ำเนินมายังจังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงทรงพระกรุณาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดเสมอมา ซึ่งถือว่าเป็นก�ำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”23

ภาพที่ ๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะทดสอบ
การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มาภาพ: สมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�ำคัญแก่การศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเฉกเช่น
เดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยทรงตระหนักว่าการศึกษาศาสนธรรมอย่างถ่องแท้ย่อม
ช่วยให้ศาสนิกชนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นคนดีและยังให้สงั คมสงบร่มเย็น ดังพระราชด�ำรัสในพิธี
เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ความตอนหนึ่งว่า24
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“...แท้จริงแล้ว หลักธรรมค�ำสอนของทุกศาสนา ล้วนมีจดุ มุง่ หมายส�ำคัญ
ตรงกันอยู่ประการหนึ่ง คือสอนให้ศาสนิกชนทุกคนเป็นคนดี มีความเมตตา
ปรารถนาดีตอ่ กัน. หลักธรรมค�ำสอนทัง้ นัน้ ยิง่ ปรากฏแพร่หลายมากขึน้ เท่าใด
ก็จะยิง่ ก่อให้เกิดประโยชน์เกือ้ กูล ทัง้ แก่บคุ คลและสังคมส่วนรวมมากขึน้ เท่านัน้
คือท�ำให้ทกุ คนมีชวี ติ ทีเ่ จริญมัน่ คง และมีสงั คมทีท่ กุ เชือ้ ชาติศาสนาจะอยูร่ ว่ มกัน
ด้วยความผาสุก โดยมีความรัก ความเข้าใจ และการสงเคราะห์เกื้อกูลกัน
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน. ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า หากทุกคน ทุกศาสนา
จะยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักธรรมค�ำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดและจริงใจแล้ว
ชีวติ ของแต่ละคน และชาติบา้ นเมือง รวมทัง้ โลกทีเ่ ราอาศัยอยูน่ ี้ จะด�ำรงมัน่ คง
ด้วยความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกอย่างแน่นอน...”
นอกจากนี้ ยังทรงเห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์พระมหาคัมภีร์โบราณที่พบในประเทศ
ไทยด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ได้กล่าวถึงพระราชกระแสเกี่ยวแก่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
โบราณที่พบในจังหวัดปัตตานีไว้ดังนี้ “การเสด็จฯ ครั้งนี้ พระองค์ท่านทรงประทับใจการจัด
แสดงนิทรรศการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คัมภีร์อัลกุรอานอายุ ๑,๑๓๗ ปี ที่มีอยู่ในประเทศไทย
และคนสมัยโบราณมาเรียนคัมภีร์ที่ปัตตานีเมื่อ ๖๐๐-๗๐๐ ปีมาแล้ว พระองค์ท่านทรงทราบ
ความเป็นไปเป็นมาของพื้นที่ประเทศไทย รับสั่งว่าคนไทยควรจะได้ภูมิใจไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
ไหน ศาสนาไหนก็ตาม และมีพระราชประสงค์อยากให้คนไทยช่วยกันดูแลคัมภีร์อัลกุรอาน
อายุกว่าพันปีซึ่งเป็นสมบัติของชาตินี้ไว้”25
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ภาพที่ ๖ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณที่จัดแสดงในงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีฮ.ศ. ๑๔๓๘ ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของอิสลามิกชนมาโดย
ตลอด รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้มี
การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึน้ เป็นครัง้ แรก งานเมาลิดกลางเป็นงานฉลองส�ำคัญของ
ชาวไทยมุสลิม เพื่อร�ำลึกถึงศาสนธรรมค�ำสอน วิถีชีวิต และคุณงามความดี ตลอดจนสืบสนอง
เจตนารมณ์แห่งพระศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มุ่งปฏิบัติตนตามหลักธรรม
และประพฤติตนตามแบบอย่างแห่งศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ให้มากที่สุด งานดังกล่าวนิยมจัดตรง
กับวันเกิดหรือเดือนเกิดของท่านศาสดาซึง่ ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบีอลุ้ เอาวัล (เดือนที่ ๓ ตาม
ปฏิทินอิสลาม) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองเกี่ยวแก่
ชีวประวัติท่านศาสดา การให้ความรู้วิชาการ การจัดเลี้ยงอาหาร เป็นต้น26
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้เริม่ จัดครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ลุมพินสี ถาน และ
ได้จดั อย่างต่อเนือ่ งมาตลอดทุกปี ด้วยความร่วมมือกันของชาวไทยมุสลิมทัว่ ประเทศผ่านองค์กร
ศาสนาอิสลามต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ�ำ
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จังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน และองค์กรมุสลิม
งานเมาลิดกลางนีเ้ ป็นงานทีพ่ สกนิกรชาวไทยมุสลิมได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในฐานะอัครศาสนูปถัมภก และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงร่วมงานอย่างต่อเนือ่ งเสมอมา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
มิเคยขาดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔27
ในพ.ศ. ๒๕๖๐ นับเป็นปีแรกทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินมาในฐานะพระมหากษัตริย์ มีพสกนิกร
ชาวไทยมุสลิมมาเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท รับเสด็จกว่า ๔๐,๐๐๐ คน ด้วยความตัง้ ใจและปลืม้
ปีติอย่างยิ่ง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ความตอนหนึ่งว่า28
“... ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมค�ำสอนเพื่อเป็นหลักให้ผู้เคารพ
นับถือ ได้ยึดถือปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ ทั้งส่วนที่เป็น
ข้อปฏิบัติในการครองชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักธรรมในศาสนา
จึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะท�ำให้
บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสดาที่ตนเคารพนับถือ มีชีวิตที่เป็นปกติ
มัน่ คงสวัสดี และท�ำให้สงั คมเป็นสังคมทีท่ กุ คนทุกเชือ้ ชาติศาสนาอยูร่ ว่ มกันได้
ด้วยความผาสุกสงบ หลักธรรมค�ำสอนทัง้ นัน้ ยิง่ ปรากฏแพร่หลายมากขึน้ เท่าใด
ก็จะยิง่ เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึน้ ข้าพเจ้าจึงมีความปีตเิ ต็มใจ
ทีไ่ ด้มาร่วมในงานทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ
เพราะนอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูตอ่ ท่านนบีมฮู ำ� มัด ผูเ้ ป็นศาสดาแห่ง
ศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถืออยู่
ทั่วโลก ให้ประจักษ์แพร่หลายด้วย”
การเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนี้ นอกจากจะทรงสนพระราชหฤทั ย ในการอนุ รั ก ษ์
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณดังที่ได้กล่าวแล้วนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วินัยยังกล่าวถึง
ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวแก่วิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทยด้วย “พระองค์ท่าน รับสั่งว่า
ก้าวหน้า ทันสมัยมาก ประเทศไทยน่าจะเป็นผู้น�ำในเรื่องฮาลาล มีพระราชประสงค์ให้ไทยคง
ความเป็นผูน้ ำ� ต่อไป และทรงอยากให้ทกุ ฝ่ายให้การสนับสนุน”29 จะเห็นว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการของศาสนาอิสลาม ทรงสนพระราชหฤทัยในนิทรรศการ
ต่าง ๆ พร้อมกับมีพระราชกระแสเกี่ยวแก่กิจการต่าง ๆ นั้นด้วย
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ภาพที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ประจ�ำปีฮ.ศ. ๑๔๓๘ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชกาล
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

การส่งเสริมบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีสว่ นส่งเสริมบริหารกิจการศาสนาอิสลามได้ตามข้อก�ำหนดใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งให้ “พระมหากษัตริย์ทรงแต่ง
ตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเป็นผู้น�ำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย”30 จุฬาราชมนตรี
คนปัจจุบนั คือ นายอาศิส พิทกั ษ์คมุ พลซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงแต่งตัง้ มาแต่รชั กาลก่อน
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ ๓) นับเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
ฉบับแรกในรัชกาลปัจจุบัน พระราชบัญญัติดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ได้
ปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีราชการส่วนภูมิภาค
อยู่ใกล้ชิดประชาชน ท�ำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจญ์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์เป็นจ�ำนวนมาก พร้อมกันนี้ ยังปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะ
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ต้องห้ามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปลี่ยนให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัตินี้จะส่งผลให้การด�ำเนินกิจการฮัจญ์เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์แก่อิสลามิกชน31
การยกย่องและเชิดชูเกียรติชาวมุสลิม
องค์กร หน่วยงาน และอิสลามิกชนนับว่าเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ในการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนธรรมค�ำสอนแก่บรรดาชาวมุสลิมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ได้เข้าใจหลักธรรมค�ำสอน
อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนในการส่งเสริมองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
มาแล้วตั้งแต่ในรัชกาลก่อน ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทาน
โล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ทุกครั้งก็จะพระราชทานพระราชด�ำรัสแก่
องค์กรและหน่วยงานเหล่านัน้ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจและเป็นข้อคิดด้วย ดังตัวอย่างพระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่ผนู้ ำ� ศาสนาอิสลามและผูแ้ ทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาค
ใต้ ณ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ความว่า32
“...กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นบุคคลส�ำคัญ
และมีเกียรติ ด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชน ให้เป็นที่พึ่ง
ทีป่ รึกษา ทัง้ ในด้าน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการด�ำเนินชีวติ ให้ถกู ตรงตาม
บทบัญญัตแิ ห่งศาสนา. ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็มคี วามส�ำคัญ
อย่างมาก เพราะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่เยาวชน
ด้วยการให้การศึกษาทีด่ ที คี่ รบถ้วน ทัง้ ด้านวิชาสามัญ และวิชาศาสนา. หน้าที่
ดูแลและแนะน�ำสั่งสอน อิสลามิกบริษัท และหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่
เยาวชนนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะน�ำสั่งสอนและ
การศึกษาที่ดีพร้อม ทั้งหลักวิชาและหลักธรรมย่อมสามารถด�ำเนินชีวิตและ
ประกอบสัมมาชีพ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม
ได้แท้จริง. ดังนัน้ ผูน้ ำ� ศาสนาก็ดี ผูบ้ ริหารโรงเรียนก็ดี จึงควรจะได้ภมู ใิ จในผลงาน
ที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด. งานทุกอย่างใน
หน้าทีจ่ กั ได้ดำ� เนินรุดหน้า และอ�ำนวยประโยชน์ในการสร้างคนดีมคี ณ
ุ ภาพ ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์.”
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระมหากรุณาแก่ชาวมุสลิมผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง
แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ด้วยการพระราชทานดินฝังศพและพวงมาลาอันนับเป็นเกียรติ
สูงสุดแก่ผู้วายชนม์และครอบครัว อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกเกษม
อยูส่ ขุ หัวหน้าส�ำนักงานเลขาธิการในพระองค์ฯ เชิญพวงมาลาพระราชทานและดินพระราชทาน
ฝังร่างนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มุสลิมผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่ชาติด้าน
การต่างประเทศอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐33 นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร และอาสาสมัครซึ่ง
สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญดินพระราชทาน
วางบนหลุมฝังศพนายสมาแอ ดอเลาะ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลปิยามุมัง อ�ำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐34 อาสาสมัครทหารพราน อีลหฮัม ปูเตะ
พลลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๒ สังกัดกรมทหารพรานที่ ๔๗ กอ.รมน ภาค ๔
ส่วนหน้าเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐35 จ่าสิบเอกสมปราถ ศรีวาจา รองผู้บังคับหมวด
ปืนเล็กที่ ๓ กองร้อยอาวุธเบาที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐36 อาสามัครทหารพราน ไพศาล ลาแล สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๓ กรมทหาร
พรานที่ ๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑37 เป็นต้น
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ภาพที่ ๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๐ และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มาภาพ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในด้านการส่งเสริมกิจการของศาสนาอิสลาม
ทั้งส่วนที่สานต่อจากรัชกาลก่อนและส่วนที่มีพระราชด�ำริต่อยอดเพิ่มเติมล้วนผูกพันกับกิจการ
ของศาสนาอิสลามใน ๓ ระดับ ระดับแรก ได้แก่ ระดับสถาบันศาสนา ทรงธ�ำรงรักษาและส่งเสริม
การศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตของอิสลามิกชน ระดับที่
สอง ได้แก่ ระดับองค์กรและหน่วยงาน ทรงมีส่วนร่วมในโครงสร้างการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม และมีพระราชวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวแก่กิจการของศาสนาอิสลาม รวมทั้งทรง
สนับสนุนองค์กรและหน่วยงานโดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับการศึกษาศาสนาอิสลามในการสร้าง
ความเข้าใจศาสนธรรมอย่างถ่องแท้แก่ชาวมุสลิม และระดับสุดท้าย ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่บรรดาชาวมุสลิมผูม้ คี วามสามารถและบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนาและ
ชาติบา้ นเมืองในทางต่าง ๆ เช่น การพระราชทานรางวัลผูช้ นะการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์
การพระราชทานดินแก่บุคคลส�ำคัญผู้วายชนม์
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๒. ด้านการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของชาวมุสลิม
ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพืน้ ทีท่ มี่ จี ำ� นวนประชากรมุสลิมมากทีส่ ดุ 38 พระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของชาวมุสลิมจึงผูกพันกับภาคใต้เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่หลายครั้ง
เช่น การเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ต�ำบลรือเสาะ อ�ำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
เยีย่ มเยียนราษฎรในท้องทีใ่ กล้ไกลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ละครัง้ ได้พระราชทานพระราชด�ำริ
เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ หลังจากทรง

ภาพที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารประทับเรือทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบัวบ้านบากง ระหว่าง
การเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ต�ำบลรือเสาะ อ�ำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ
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ภาพที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมีพระราชปฏิสันถารด้วยราษฎรที่มาเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมอ ต�ำบลตะลุบัน อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ

ครองราชย์แล้วก็ยงั ทรงห่วงใยพสกนิกรในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เมือ่ พสกนิกรประสบความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติหรือเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบก็จะพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ มิได้
ขาด กล่าวจ�ำเพาะแต่การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของชาวมุสลิม ตัวอย่างส�ำคัญที่แสดงให้
เห็นถึงน�ำ้ พระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ได้แก่ โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นกูแบสีราอัน
เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปัตตานี และโครงการเพือ่ ชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒
จังหวัดยะลา ดังจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า
จากพระราชด�ำริสู่การพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
การเสด็จพระราชด�ำเนินจังหวัดภาคใต้ในช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระราชด�ำริในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ ของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ช่วยให้ปญ
ั หา
เกี่ยวแก่การชลประทาน เกษตรกรรม และงานอาชีพของราษฎรบรรเทาลง และช่วยผ่อนคลาย
สถานการณ์ความตึงเครียดอันเกิดจากความไม่สงบในพื้นที่ ท�ำให้ราษฎรรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้อยู่
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ใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาท ดังจะประมวลพระราชกรณียกิจในช่วงเวลาดังกล่าวมาโดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๖ ตุลาคม การนั้นได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
พื้นที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น39
- อ่างเก็บน�ำ้ บ้านนาหว้า ต�ำบลทุง่ คล้า อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพระราชด�ำริให้หา
แนวทางช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขปัญหาน�้ำส�ำหรับเพาะปลูกข้าวโพด ข้าว และถั่วลิสง
- สถานีสูบน�้ำโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อ�ำเภอปะนาเระ และอ�ำเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี มีพระราชด�ำริให้หาทางส่งเสริมราษฎรในการท�ำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว
- โครงการฝายทดน�้ำบ้านบราแงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ หมู่ที่ ๓ บ้านนาดา ต�ำบล
รือเสาะ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้ช่วยเหลือราษฎรในการชลประทาน
- บ้านกูแบสีรา หมู่ที่ ๔ ต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีพระราชด�ำริพัฒนา
พื้นที่และช่วยเหลือราษฎรจนกลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริดังจะได้กล่าวโดย
ละเอียดต่อไป
- บ้านสันติสุข ๑ ต�ำบลกาหลง อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้ช่วย
เหลือชาวบ้านในเรื่องของไฟฟ้าและประปา
พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑๗ กันยายน การนั้นได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ยังพื้นที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น40
- โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ได้พระราชทานพระราชด�ำริ
ให้ “ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทีเ่ ป็น
เจ้าของทีด่ นิ เกิดความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพในพืน้ ทีโ่ ครงการ พร้อมทัง้ จัดท�ำแปลงสาธิตให้
ชาวบ้านดู รวมทั้งจัดระบบต่าง ๆ เช่น เรื่องระบบการจับจองสิทธิที่ดิน ระบบน�้ำ ระบบพืช เพื่อ
ให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน”41
- บ้านธนูศลิ ป์ หมูท่ ี่ ๘ ต�ำบลโคกสะตอ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้

ช่วยเหลือราษฎรในการจัดหาน�ำ้ อุปโภค-บริโภค และการปรับปรุงถนนให้สะดวกแก่การคมนาคม
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- คลินกิ เคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ
วัดชนาราม มีพระราชกระแสว่า “การก่อสร้างแหล่งน�้ำจะต้องท�ำความเข้าใจราษฎรทั้งก่อน
การด�ำเนินงาน ระหว่างการด�ำเนิน และหลังการด�ำเนินงาน พร้อมกับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนของโครงการตลอดไป”42
- บ้านโคกมาแจ หมูท่ ี่ ๖ ต�ำบลลูโบ๊ะบือซา อ�ำเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส ทรงทราบปัญหา

ท�ำนบกั้นน�้ำพัง จึงมีพระราชด�ำริให้ช่วยเหลือราษฎรในการก่อสร้างอาคารท่อระบายน�้ำแทน
ท�ำนบดินเดิม
- บ้านเข้าน�้ำตก หมู่ที่ ๗ ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทรงทราบปัญหา
เดือดร้อนของราษฎรเรื่องน�้ำส�ำหรับอุปโภค-บริโภค และการกระจายน�้ำทั้งส�ำหรับชุมชนและ
การเกษตร
ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๗ ตุลาคม การนั้นได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
พื้นที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น43
- บ้านโคกสะตอ ต�ำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้ขดุ ลอกคลอง ก่อสร้าง

ระบบประปา ก่อสร้างสถานีสูบน�้ำและผันน�้ำ และแก้ปัญหาดินเปรี้ยว44

- บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลจอเบาะ อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำรัส
แก่นายพลากร สุวรรณรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความว่า “…ให้กรมชลประทานพิจารณาจัด
ท�ำฝายทดน�ำ้ ใหม่ทดแทนฝายบ้านนากอ เพือ่ การท�ำนาให้แก่ราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ
และ บางส่วนของบ้านต้นตาล และพิจารณาก่อสร้างฝายทดน�้ำใหม่ ทดแทนฝายบ้านต้นตาล
เพื่อการท�ำนาให้แก่ราษฎรบ้านต้นตาล หมู่ที่ ๒ ต�ำบลจอเบาะ อ�ำเภอยี่งอ เช่นเดียวกัน…”45
- กลุ่มเลี้ยงปลานราพัฒนา (ชุมชนบ้านปูลากาเม็ง) ต�ำบลบางนาค อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส และได้มีกระแสพระราชด�ำรัสความว่า “…ส�ำหรับความต้องการของราษฎร ที่จะให้
เจาะท่อ เพือ่ ให้นำ�้ จากทะเลเข้ามาเติมในคลองโคกเคยนัน้ ขอให้ศกึ ษาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรทุกฝ่าย…”46
- โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระด�ำริ จังหวัดปัตตานี ทรงรับฟังค�ำขอ

ความช่วยเหลือจากราษฎรตามค�ำกราบบังคมทูลของนายพลากร สุวรรณรัฐ ในเรื่องการขยาย
เขตไฟฟ้าและการจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทรงพิจารณาเห็นชอบ47
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- ป่าตาเขียว ต�ำบลบ้านกลาง และต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ให้
พิจารณาช่วยเหลือราษฎร และพัฒนาพื้นที่เป็นไร่นาสวนป่าผสมส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่ทางการ
เกษตร48
- บ้านบาวงหรือเกาะโละโหนด ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้

ก่อสร้างสถานีสูบน�้ำเพื่อใช้น�้ำจากแม่น�้ำบางนรามาท�ำการเกษตร และก่อสร้างทางเพื่อการ
คมนาคมและขนส่ง49

ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม50 การนั้น ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ตัวอย่างเช่น วัดทรายขาว บ้านทรายขาว หมูท่ ี่ ๓ ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี มีพระราชด�ำริให้สร้างท่อระบายน�้ำ ระบบส่งน�้ำ ถังเก็บน�้ำ ขุดลอกคลอง และ
สร้างอาคารอัดน�้ำเพื่อกักน�้ำ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้จดั หาแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับเกษตรกรรมในพืน้ ทีต่ ำ� บลเฉลิม อ�ำเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร
ระหว่างวันที่ ๓-๙ กุมภาพันธ์51 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วัด
น�้ำขาวยะกา ต�ำบลยูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ำริให้จัดหาแหล่งน�้ำส�ำหรับ
เกษตรกรรมในพืน้ ทีบ่ า้ นบาโงตือบู หมูท่ ี่ ๒ และบ้านฮูแตมา แจ หมูท่ ี่ ๗ ต�ำบลยูคละ อ�ำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส วัดบาละ ต�ำบลบาละ อ�ำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีพระราชด�ำริให้จัดหาแหล่ง
น�้ำส�ำหรับเกษตรกรรมในพื้นที่บ้านบาละ หมู่ที่ ๑ บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคชศิลา หมู่ที่ ๔
และบ้านคลองพี หมู่ที่ ๙ ต�ำบลบาละ อ�ำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
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ภาพที่ ๑๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตามผลการด�ำเนินงานจัดการแหล่งน�้ำเพื่อช่วยเหลือ
พื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ภาคใต้ระหว่างวันที่
๔-๑๐ กันยายน ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ หลายแห่ง ได้แก่ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ต�ำบลโต๊ะเด็ง อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างฯ บ้านสน�ำนอก ต�ำบลแป้น อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
วังพญา-ท่าธง อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา การนี้ ยังได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังมัสยิดดารุลฮูดา
ต�ำบลละแอ อ�ำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพระราชทานเรือท้องแบนให้แก่หน่วยงานราชการ
ไว้ใช้เมื่อมีเหตุอุทกภัย และพระราชทานบ้านพักแก่นายอาหมัด น้อยบาทซึ่งประสบอุทกภัย
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนด้วย52
นอกจากนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มหน่วยแพทย์
พระราชทาน นักเรียน ครู และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงเยี่ยมผู้ป่วย
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ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาลปัตตานี
พร้อมกับทรงรับฟังการบรรยายสรุปการด�ำเนินงานของโรงพยาบาล ทรงเยีย่ มราษฎรบริเวณย่าน
การค้าในเขตอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพือ่ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเหตุระเบิด และพระราชทาน
พระราชด� ำ ริ ใ นการจั ด หาแหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นธั ญ ธารวิ ท ยา ต� ำ บลบ้ า นควน
อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส53
วันแห่งความปลื้มปีติของชาวกูแบสีรา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้าน
กูแบสีรา หมู่ที่ ๔ ต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ท�ำให้ได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรหลายประการ ได้แก่ ปัญหาพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นเวลานาน และปัญหาการขาดแคลนน�้ำ จึงมีพระราชด�ำริต่อบรรดา
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่อง
เร่งด่วน จากนั้นจึงค่อย ๆ แก้ไขในส่วนอื่น ๆ ต่อไปทีละขั้นตอนและเป็นระบบ การนี้ ทรงรับไว้
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
บ้านกูแบสีราเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ราษฎรมีจ�ำนวน ๕๕๕ คน ๙๕ หลังคาเรือน เป็น
ชาวไทยมุสลิมทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ยังด้อยคุณภาพ
สภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบลุม่ เชิงเขาท�ำให้เมือ่ ถึงฤดูฝนมักประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง เมือ่ ฝนตก
น�ำ้ จากภูเขาจะไหลเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ กษตรกรรมเป็นบริเวณกว้าง ผลผลิตทัง้ หลายเสียหายอยูเ่ ป็นประจ�ำ
อีกทั้งมีปัญหาการสัญจรเนื่องถนนระบายน�้ำไม่ได้ เมื่อถึงฤดูแล้งก็ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำ
ส�ำหรับอุปโภคบริโภค น�้ำในบ่อตื้นและเป็นสนิม ส่งผลต่อสุขภาพชาวบ้าน เมื่อทรงทราบถึง
ปัญหาจึงได้มกี ระแสพระราชด�ำรัส “...ให้แก้ไขปัญหาเรือ่ งเร่งด่วนก่อน พร้อมทัง้ ศึกษาในภาพ
รวม เมื่อได้ศึกษาในภาพรวมทั้งระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปที
ละส่วนเป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ...”
การพัฒนาบ้านกูแบสีราประกอบด้วยการพัฒนา ๓ ด้าน ด้านแรก เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การขุดลอกคลอง ๓ สายเพื่อใช้ระบายน�้ำในช่วงฤดูฝนและใช้ส่งน�้ำ
ในพื้นที่ท�ำการเกษตร การสร้างถนนลาดยางเพื่อให้สัญจรสะดวกมากขึ้น การสร้างอาคาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก การสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และการสร้างศูนย์พฒ
ั นาอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้ให้
ราษฎรสามารถเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ ด้านที่สองเป็นการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ได้แก่
การจัดท�ำผังฟาร์มเกษตรผสมผสาน การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การอบรมเรื่องการปลูกพืช

238 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

ต่าง ๆ และการแปรรูปผลผลิตแก่ราษฎร การส่งเสริมการเลีย้ งโค แพะ และสัตว์ปกี การจัดตัง้ กลุม่
แม่บา้ นท�ำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ราษฎรได้มโี อกาสศึกษาดูงานโครงการ
ต่าง ๆ ด้วย ด้านทีส่ าม เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ได้แก่ การสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ น
เพือ่ ใช้ในการอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร การสร้างสุขาภิบาลในครัวเรือน
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และเด็กในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การปรับ
ระบบการศึกษาใหม่ ให้นกั เรียนเข้าเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาที่ ๑ ๒ และ ๓ และให้นกั เรียน
ระดับที่สูงกว่านั้นไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสายชล ต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดย
สนับสนุนค่าพาหนะในการน�ำนักเรียนไปโรงเรียน
การด�ำเนินโครงการในระยะ ๒ ปีมีความก้าวหน้าเป็นล�ำดับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ
ครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ทรงติดตามและพระราชทานพระราชด�ำริเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอย่างต่อเนื่อง มี
พระราชด�ำริให้ขดุ คลองระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม และแก้ไขปัญหาคุณภาพดินด้วยการจัดรูป
แปลงนาด้วยการขุดคูยกร่องและปรับปรุงบ�ำรุงดิน ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปยุ๋ ธรรมชาติและปลูก
หญ้าแฝก พร้อมกันนั้นให้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีด้วย54 นับเป็น “วันแห่งความปลื้ม
ปีต”ิ ยังความรูส้ กึ ปลาบปลืม้ อย่างยิง่ แก่ราษฎรบ้านกูแบสีรา เพราะการเสด็จพระราชด�ำเนินท�ำให้
พวกเขาได้รู้ว่า พระองค์ไม่เคยทิ้งพวกเขาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะมีพระราชกรณียกิจ
เป็นจ�ำนวนมากก็ตาม
บ้านสันติ ๒ ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น
ราษฎรในพื้นที่อ�ำเภอบันนังสตาและอ�ำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในช่วงปลายปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ท�ำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ของตน
และได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยัง
ทรงด� ำ รงพระอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ พระต�ำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาทางช่วยเหลือราษฎร และทรงให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาทเพื่อทรงติดตามผลอีกครั้งในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พระราชทานชื่อ
โครงการช่วยเหลือราษฎรในครั้งนี้ว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตาม
พระราชด�ำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ พื้นที่บริเวณบ้านสันติ ๒
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หมู่ที่ ๖ ต�ำบลแม่หวาด อ�ำเภอธารโต จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือราษฎร ๔ ประการ
ประการแรก ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต ประการที่สอง ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่
สดใสและสมบูรณ์ ประการที่สาม การท�ำมาหากิน ที่ท�ำกิน และกิจกรรมเสริมอาชีพ ประการ
สุดท้าย การดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาของเยาวชน55
การด�ำเนินงานของโครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การก�ำหนดแผนรักษาความปลอดภัย การพัฒนาก�ำลังประชาชนให้มคี วามเข็มแข็ง การส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต และการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่56
แผนงานของโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่57 แผนงานการปรับปรุงมัสยิดและส�ำนักสงฆ์
ภายในชุมชน โครงการได้ปรับปรุงอาคารละหมาดในโรงเรียนบ้านเยาะ ปูกระเบื้องและผนัง
มัสยิดบ้านสันติ ๒ และปรับปรุงส�ำนักสงฆ์บ้านสันติ เพื่อให้ราษฎรทั้งสองศาสนามีสถานที่
ประกอบศาสนพิธี และแผนงานการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนตาดีกา58 โครงการได้ก่อสร้าง
อาคารโรงเรียนตาดีกา และจัดซื้ออุปกรณ์การสอน เป็นการให้ความส�ำคัญแก่การสอนศาสนา
ที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างราษฎรทั้งสองศาสนา ทั้งที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมและที่
เพิ่งมาอยู่ใหม่
โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ด�ำเนินงานจนส�ำเร็จลุล่วงตาม
พระราชประสงค์ ได้มพี ธิ นี ำ� ราษฎรเข้าอยูอ่ าศัยและส่งมอบบ้าน เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๑ ทั้งนี้ บ้านสันติ ๒ จะได้เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นต่อไป59
อาจสรุปได้วา่ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ ของชาวมุสลิมเน้น
การพัฒนาชลประทาน เช่น การจัดการแหล่งน�้ำ ระบบกักเก็บน�้ำ คลองส่งน�้ำ การปรับปรุง
คุณภาพดิน การพัฒนาเส้นทางสัญจรและขนส่ง การจัดการไฟฟ้าและประปา การสนับสนุน
เครือ่ งมือส�ำหรับท�ำการเกษตร การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและศิลปาชีพ ทรงมีลำ� ดับขัน้ ตอน
ในการพัฒนาซึง่ อาจแบ่งเป็น ๒ ขัน้ ได้แก่ ขัน้ เร่งด่วน ทรงเรียกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วนก่อน จากนัน้ พัฒนาในระยะยาวเป็นขัน้ ตอนต่อไป ทรงติดตามการด�ำเนิน
งานของโครงการอยู่เสมอ ท�ำให้ทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และยังพระราชทาน
พระราชด�ำริเพิ่มเติมในบางจุด เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร นอกจากนี้ ยัง
ทรงห่วงใยสถานการณ์ตึงเครียดในพื้นที่ดังกล่าว ทรงสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ทหาร ต�ำรวจ และ
อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จ�ำเป็น60 รวมทั้งทรงให้มีโครงการสร้างความเข้มแข็ง สันติสุข และความสมานฉันท์
ของชุมชน
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๓. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจด้านนีแ้ สดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ ประชาชนชาวไทย
อย่างถ้วนหน้า กล่าวคือ พระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่
ราษฎรทุกเชือ้ ชาติศาสนา กล่าวเฉพาะแต่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีห่ มูบ่ า้ นสันติ ๒ ต�ำบลแม่หวาด อ�ำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๐
อีกทัง้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มโี ครงการตรวจสุขภาพแก่ผทู้ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔61 กล่าวใน
ภาพกว้าง การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นหน่วยงานหลัก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของ
พสกนิกรชาวไทยเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศได้พร้อมใจ
กันบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และที่ดิน สมทบทุนด�ำเนินการจัดสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สามารถ
สร้างโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ได้ถึง ๒๑ แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ
ของโรงพยาบาลชุมชน และเป็นโรงพยาบาลที่ท�ำให้ประชาชนให้ถิ่นทุรกันดารมีชีวิตที่ดีขึ้น62
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระจายอยู่ทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศ ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย จังหวัดเลย
ภาคเหนือ ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จังหวัดน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
ภาคใต้ ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
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ภาพที่ ๑๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานถุงของขวัญแก่คนไข้ในการเสด็จพระราชด�ำเนินทรงตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
ภาคกลาง ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ในพ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มกี ารจัดตัง้ “มูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึน้ เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์นายก
กิตติมศักดิข์ องมูลนิธิ อีกทัง้ ยังเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในพิธวี างศิลาฤกษ์และพิธเี ปิด
โรงพยาบาลทัง้ ๒๑ แห่งด้วยพระองค์เอง ทรงตรวจเยีย่ มและติดตามกิจการของโรงพยาบาลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ทรงศึกษาปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารจัดตัง้ มูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาขึน้ ๒๑ แห่ง
เพือ่ สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่ 63
พร้อมทัง้ ได้พระราชทานพระราโชบายแก่กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อ
ไป สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นเป็นอย่างยิง่ ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องช่วยเหลือ
ประชาชนทุกคนอย่างทัว่ ถึงดังพระราชด�ำรัสความว่า
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“...ทุกคนที่ท�ำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่
ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ก�ำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทย
ทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้
รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดย
ทั่วถึงเสมอหน้ากัน...”64
ทัง้ นี้ ไม่ทรงต้องการเพิม่ จ�ำนวนโรงพยาบาล แต่ทรงเน้นให้พฒ
ั นาคุณภาพของโรงพยาบาล
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ การพัฒนาโรงพยาบาลจึงมีภารกิจ ๓ ประการ ได้แก่ การเทิดพระเกียรติ
องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ การเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และการเป็นโรงพยาบาลเพื่อ
ประชาชน65
ส�ำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งอยู่ตลอด ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัด
ยะลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามล�ำดับ
และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
จังหวัดปัตตานี เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๒๒ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกิจการของโรงพยาบาล
และพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงเปิดอาคารอนุราชประชารักษ์
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓66 และทรงตรวจเยี่ยมกิจการของโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยด้วย67 นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณทั้งต่อโรงพยาบาลและราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว
๔. ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
เช่นเดียวกันกับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์อย่างเสมอหน้าและทั่วถึงกัน
พระราชกรณียกิจส�ำคัญ ได้แก่ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และยังมีพระราชกรณียกิจอื่น ๆ อีก ได้แก่ การพระราชทานถุง
ยังชีพ การพระราชทานจักรยาน และการรับราษฎรไว้ในพระราชานุเคราะห์
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ภาพที่ ๑๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มาภาพ: ส�ำนักราชเลขาธิการ

มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร๖๘
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารมีพระราชด�ำริให้น�ำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาค
โดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนที่ยากจนได้มี
โอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง จึงมีพระราชด�ำริให้จัดท�ำ “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ และมีพระราชด�ำริ
ให้จดั ตัง้ “มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
หรือ “ม.ท.ศ.” เมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ
ด้วย ส่วนคณะอนุกรรมการมาจากหน่วยงานต่าง ๆ
การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๐ ได้จัดสรรทุน
พระราชทานแก่นักเรียนไปแล้ว ๙ รุ่น มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑,๓๙๗ ราย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ ได้พระราชทานพระราโชบายส�ำคัญ
๓ ประการ ดังนี้
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ประการแรก ทรงมุ่งเน้นให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่ง
เน้นในสาขาทีเ่ ป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทัง้ สาขา
ด้านความมั่นคงในสายทหาร ต�ำรวจ การพระราชทานทุนนี้ไม่ก�ำหนดสัดส่วนชายหญิง และไม่
ก�ำหนดสัดส่วนจ�ำนวนทุนแต่ละจังหวัด โดยมีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และฝึก
พัฒนาศักยภาพ
ประการทีส่ อง ทรงมุง่ เน้นการเสริมสร้างทัศนคติทถี่ กู ต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ
พร้อมกับการมุง่ เสริมสร้างพืน้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คง เข้มแข็ง บ่มเพาะวินยั และสร้างศักยภาพความ
สามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคน
ดี มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่การท�ำงานและเป็นพลเมืองดี กลับถิ่นฐานไปท�ำงานช่วยเหลือชุมชน
ประการสุดท้าย มีพระราชประสงค์ให้มีการท�ำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ทั้งนี้ มี
ต�ำแหน่งงานรองรับด้วยการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ การท�ำงานในภาครัฐ (ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการท�ำงานในสายงานความมั่นคง ทหาร ต�ำรวจ
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพครอบ
คลุม ๓ ด้านหลัก ด้านแรก ได้แก่ การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง โดยจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานต่าง ๆ ด้านที่สอง ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียน และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ และด้านสุดท้าย
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการฝึกลงมือปฏิบัติงาน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
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ภาพที่ ๑๔ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มาภาพ: นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริเกีย่ วแก่การด�ำเนินการทุนฯ ม.ท.ศ.
ไว้วา่ “…เมือ่ ท�ำโครงการมาแล้ว จ�ำเป็นต้องศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง การท�ำงานที่ได้ผล ต้องศึกษาข้อมูล มีการปรับแผนให้ทันสมัย และมี
ความใส่ใจทีจ่ ะท�ำงานต่อเนือ่ ง…”69 ทรงติดตามการด�ำเนินอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ และพระราชทาน
พระราชานุญาตให้นกั เรียนทุนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทอยูเ่ นือง ๆ พระมหากรุณาธิคณ
ุ นีย้ งั
คงเป็นความทรงจ�ำอันมีคา่ ยิง่ ของนายซุลกิฟลี มะยาแล นักเรียนทุนพระราชทานรุน่ ที่ ๔ จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานพระราโชวาท เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ความว่า
“การศึกษานั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ เราได้มอบโอกาสให้แล้วนะ จงใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุด จะเรียน
อะไรก็ช่างขอให้ตั้งใจเรียน และกลับมาพัฒนาประเทศ”70 และเมื่อเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้มี
พระราชปฏิสนั ถารด้วยเหล่านักเรียนทุนพระราชทานม.ท.ศ. รุน่ ที่ ๔ ถึง ๙ จังหวัดปัตตานีดว้ ย
นายซุลกิฟลี มะยาแลได้บันทึกพระราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่นักเรียนไว้ความว่า “ขอให้ตั้งใจ
เรียน สมดั่งที่ตั้งใจไว้ จะได้น�ำความรู้มาช่วยพัฒนาบ้านเมือง”71
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พระราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์ราษฎร
ยามเกิดเหตุพิบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติอยู่เสมอ

ภาพที่ ๑๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้แก่นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่มาภาพ: ไทยรัฐออนไลน์

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงต้น
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พระราชทานลายพระหัตถ์เป็นก�ำลังใจแก่ประชาชนความว่า “ด้วยความรัก
และห่วงใย ขอเป็นก�ำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกาย
ที่เข้มแข็ง น�ำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ”72 และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงิน
จ�ำนวน ๔๐ ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ยะลา และ
สตูล โดยใช้ในการสมทบทุนฟืน้ ฟูความเป็นอยูแ่ ละเป็นเงินทุนการศึกษาแก่บตุ รหลานทีก่ ำ� ลังอยู่
ในวัยเรียนของครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียผูป้ กครอง เงินพระราชทานนีม้ าจากการจ�ำหน่ายบัตรอวยพร
และไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ทั้งนี้ องคมนตรีจะได้ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อกราบบังคมทูล
รายงานต่อไป73 เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยที่จังหวัดปัตตานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี
เป็นผูแ้ ทนพระองค์เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และมอบถุงยังชีพพระราชทาน รวมทัง้ เครือ่ ง
อุปโภคบริโภคของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย74
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การพระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนอีกโครงการหนึ่ง คือการมอบจักรยานแก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง
ไปเรียนหนังสือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับมอบจักรยานพระราชทานจ�ำนวน ๙,๖๖๐ คัน และส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประสานกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนอ�ำเภอ และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดใน ๔ จังหวัด ได้แก่
สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ๔ อ�ำเภอ คัดเลือกนักเรียนทีส่ มควรได้รบั มอบจักรยาน
พระราชทานอีกจ�ำนวน ๒๔๐ คัน รวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๙,๙๐๐ คัน ซึง่ ได้พระราชทานเป็นของ
ขวัญวันเด็กแก่นักเรียน75 จะเห็น
ว่าพระราชทานมหากรุณาธิคุณแก่
นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพิเศษ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
ติดตามและทรงห่วงใยสถานการณ์
ความไม่ ส งบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยูเ่ สมอ เมือ่ ครัง้ ยัง
ทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- ภาพที่ ๑๖ พิธีมอบจักรยานจักรยานพระราชทานแก่นักเรียนใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี
ราชกุ ม ารได้ ท รงพระมหากรุ ณ า
ที่มาภาพ: สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
รับอุปการะนายบูรฮาน และเด็ก
หญิ ง บุ ศ ริ น ทร์ หร่ า ยมณี บุ ต ร
ของนายยะโก๊บ หร่ายมณี อิหม่ามประมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี วีรบุรุษสันติภาพชายแดนใต้
ซึ่งถูกคนร้ายสังหารเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพระราชทานความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาให้ได้เล่าเรียนจนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจนกว่าจะมีอาชีพที่สามารถ
ช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัวได้76
๕. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสากับศาสนิกสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจส�ำคัญในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ โครงการจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้ชาวมุสลิมได้ร่วมบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ของตนเอง ท�ำให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
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ช่วยสร้างส�ำนึกรักและหวงแหนชุมชนแก่ชาวมุสลิม พร้อมกันนั้นก็ได้มีส่วนสร้างความเข้าใจกัน
และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างประชาชนต่างศาสนาด้วย
โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาจากพระราชด�ำริที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนร่วมใจกันบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๖๐ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและปัญหาจราจรทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
อื่น ๆ นับเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและแนว
พระราชด�ำริในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด�ำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขต
พระราชฐาน ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑77 จะสังเกตเห็น
ได้วา่ กิจกรรมจิตอาสามีลำ� ดับขัน้ ตอนการด�ำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลักษณะเช่นนีเ้ หมือน
กันกับการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริด้านอื่น ๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังได้กล่าวไปแล้ว ส�ำหรับการด�ำเนินงานในช่วงที่ ๑ พบว่า มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนต่างศาสนาด้วย
กิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่เขต
สะพานสูง บริเวณคลองทับช้างล่าง ก�ำจัด
ผักตบชวาซึ่งขึ้นหนาแน่นเป็นอุปสรรค
แก่ ก ารระบายน�้ ำ ออกจากชุ ม ชน การ
ขุ ด ลอกคู ค ลอง และการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์
โดยมี ห น่ ว ยพระราชทานจิ ต อาสาอั น
ประกอบด้วยส�ำนักพระราชวัง หน่วย
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยเฉพาะกิจ ๙๐๔ กองพลที่ ๑ รักษา
พระองค์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
ภาพที่ ๑๗ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” บ�ำเพ็ญประโยชน์บริเวณ
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ กระทรวง คลองทับช้าง เขตสะพานสูง ที่มาภาพ: Information
มหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
Division of OHM
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ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมาร่วมกันท�ำ
กิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี78
กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่คลองล�ำราง ข้างชุมชนวังโสม และคลองหัวหมาก เขตบางกะปิ
โดยร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชซึ่งขึ้นหนาแน่นในล�ำคลอง ท�ำให้น�้ำระบายคล่องตัวและ
ไม่มีน�้ำท่วมขัง และร่วมกันถางหญ้าที่ขึ้นรกเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่สองฝั่งคลอง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย
นอกจากนี้ ยังได้บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมาก เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นศูนย์
อ�ำนวยการภาคสนามของพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้รว่ มกับชุมชน
ในการปรับภูมิทัศน์และท�ำความสะอาด ร่วมกันทาสีก�ำแพงโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้และท�ำความ
สะอาดโดยรอบ กองข่าว ส�ำนักราชเลขาธิการได้กล่าวถึงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครัง้ นีว้ า่
“ประชาชนในพืน้ ทีท่ นี่ บั ถือศาสนาพุทธและอิสลามอยูด่ ว้ ยกันแบบพึง่ พาอาศัยกัน ต่างส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และจะร่วมกันท�ำให้ชมุ ชนสะอาดสวยงามเช่นนีต้ อ่ ไป”79
การด�ำเนินงานช่วงที่ ๒ ของโครงการได้ขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสาอ�ำเภอกรงปินงั จังหวัดยะลา ได้รว่ มมือกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน

ภาพที่ ๑๘ จิตอาสาอ�ำเภอกรงปินังบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต�ำบลสะเอะ อ�ำเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา ที่มาภาพ: ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
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พืน้ ทีต่ ำ� บลสะเอะในการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ท�ำความสะอาด ทาสีมสั ยิดแมะอัลตักวา และโรงเรียน
ตาดีกา บ้านปาตูแม สร้างความรูส้ กึ ส�ำนึกรักบ้านเกิดและสร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงาน
รัฐและประชาชนในเชิงสร้างสรรค์80

เมืองบพิตรพระแก้ว แต่นจี้ กั เกษม: พระบรมโพธิสมภารแผ่ปกพสกนิกรไทย
นับแต่ทรงสืบราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงดังได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสนองพระราชปณิธานและทรง
กอปรประโยชน์แก่ประชาชนสมดังพระราชด�ำรัสเมื่อครั้งตอบรับทรงราชย์ที่ได้พระราชทาน
ไว้ ประโยชน์อันเกิดแต่พระราชกรณียกิจทั้งปวงนั้นอาจกล่าวได้เป็น ๓ ประการ ประการแรก
เป็นประโยชน์แก่สถาบันศาสนาอิสลามและมุสลิมในแผ่นดินไทย ประการที่สอง เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนชาวไทยและพระราชอาณาจักรในการส่งเสริมความสมานฉันท์ให้บงั เกิดมีขนึ้ อย่าง
ยัง่ ยืน ประการสุดท้าย เป็นประโยชน์แก่ประชาคมโลก กล่าวคือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายในสังคม
พิจารณาลักษณะการด�ำเนินพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อาจตัง้ เป็นข้อสังเกต
ได้ว่า พระราชประสงค์ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการล�ำดับความส�ำคัญ
ก่อนหลังตัง้ แต่ความจ�ำเป็นเร่งด่วนไปจนถึงการพัฒนาระยะยาว ทรงติดตามการด�ำเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และยังมีการปรับปรุงงานให้เหมาะสมแก่สถานการณ์
ต่าง ๆ อยู่เสมอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงรับพระราชภาระอัน
ส�ำคัญสืบต่อจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน พระราชกรณียกิจ
นานัปการทีท่ รงบ�ำเพ็ญจักยังให้พระบรมโพธิสมภารแผ่ปกคุม้ ครองพสกนิกรทุกเชือ้ ชาติศาสนา
ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี สันติสขุ ร่มเย็น และความมัน่ คงไพบูลย์แก่ประเทศชาติสบื ไป
ขึ้น เกยแก้วเก้าสิ่ง
ตั่ง สุพรรณรายรัตน์
นั่ง ในวรเสวตรฉัตร
เมือง บพิตรพระแก้ว

เสวยสวัสดิ์
เพริศแพร้ว
เฉลิมโลกย์
แต่นี้จักเกษม ฯ81
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เชิงอรรถ
๑ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, พระราชด�ำรัสตอบ
รับขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://news.
thaipbs.or.th/clip/8412
๒ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม, [ออนไลน์] แหล่งที่มา
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๔ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
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๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, พระราชด�ำรัสตอบรับ
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ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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แหล่งที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/ 102/2.PDF
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ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไทย, ๒๕๕๘), หน้า ๖๕.
๒๗ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๒๘ “ร.๑๐ เสด็จฯ เปิดงานเมาลิดกลาง,” มติชน ๔๐ (๙ เมษายน ๒๕๖๐): ๑๑.
๒๙ เรื่องเดียวกัน.
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม [ออนไลน์]
แหล่งที่มาhttp://www.ratchakitcha. soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/065/3.PDF
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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[ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://www. ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/1.PDF
๓๒ ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่ผนู้ ำ� ศาสนาอิสลามและผูแ้ ทน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ณ ทีท่ ำ� การองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า https://
king9.ohm.go.th/en/พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาท/พระราชด�ำรัสสมเด็จพระบรม/
๓๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา
และดินพระราชทานฝังร่าง สุรินทร์ พิศสุวรรณ, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://news.ch7.
com/detail/259668
๓๔ ผู้จัดการออนไลน์, ผู้ว่าฯ ปัตตานี อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพ
นายกอบต.ปิยามุมัง, [ออนไลน์] แหล่งที่มาhttp://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9600 000017028
๓๕ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินวางบน
หลุมฝังศพอาสาสมัครทหารพราน อีลหฮัม ปูเตะ ซึง่ เสียชีวติ จากการปฏิบตั หิ น้าที,่ [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://news.ch7.com/detail/240477
๓๖ สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง ๗, สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://news.ch7.com/detail/237189
๓๗ ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพ
อส.ทพ.๔๗ เป็นกรณีพิเศษสร้างความซาบซึ้ งในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ แก่ ค รอบครั วลาแล,
[ออนไลน์] แหล่งที่มา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/
WNSOC6102220010021
๓๘ จุฑาทิพย์ โคตรประทุม และส�ำรวย นักการเรียน, บรรณาธิการ, ศาสนาใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไทย, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓.
๓๙ สามารถศึกษารายละเอียดใน ส�ำนักงานกิจกรรมพิศษ กรมชลประทาน, พระราชด�ำริ
เกีย่ วกับงานชลประทานในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๔, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://kmcenter.rid.
go.th /kcspecial/ archives/rip/south/2544.pdf
๔๐ สามารถศึกษารายละเอียดใน กลุ่มกิจกรรมพิศษ กรมชลประทาน, พระราชด�ำริ
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เกี่ยวกับงานชลประทานในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๕, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://kmcenter.
rid.go.th/ kcspecial/archives/rip/south/2545.pdf
๔๑ เรื่องเดียวกัน.
๔๒ เรื่องเดียวกัน.
๔๓ สามารถศึกษารายละเอียดใน กลุม่ กิจกรรมพิศษ กรมชลประทาน, พระราชด�ำริเกีย่ ว
กับงานชลประทานในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๖, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://kmcenter .rid.
go.th/kcspecial/ archives/rip/south/2546.pdf
๔๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ,
พระราชด�ำริ (๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ จังหวัดนราธิวาส), [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://km.rdpb.go.th/Idea/View/421
๔๕ วารสารโดยส�ำนักงาน กปร., ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจ�ำฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม
- กันยายน ๒๕๔๖, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.rdpb-journal.in.th/2017/03/18/
news-3-2546/
๔๖ เรื่องเดียวกัน.
๔๗ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ,
พระราชด�ำริ (๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ จังหวัดปัตตานี), [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://km.rdpb.
go.th/Idea/View/671
๔๘ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ,
พระราชด�ำริ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จังหวัดปัตตานี), [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://km.rdpb.
go.th/Idea/View/434
๔๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ,
พระราชด�ำริ (๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ จังหวัดนราธิวาส), [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://km.rdpb.
go.th/Idea/View/418
๕๐ สามารถศึกษารายละเอียดใน กลุ่มกิจกรรมพิศษ กรมชลประทาน, พระราชด�ำริ
เกี่ยวกับงานชลประทานในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๗, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://kmcenter.
rid.go.th/ kcspecial/archives/rip/south/2547.pdf
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๕๑ สามารถศึกษารายละเอียดใน กลุ่มกิจกรรมพิศษ กรมชลประทาน, พระราชด�ำริ
เกี่ยวกับงานชลประทานในเขตจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาระหว่างวันที่ ๓ ถึงวัน
ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://kmcenter.rid.go.th/ kcspecial/
archives/rip/south/2548.pdf
๕๒ วารสารโดยส�ำนักงาน กปร., ข่าวพระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนมิถุนายน กันยายน ๒๕๔๙, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.rdpb-journal.in.th/2017/03/17/
news-3-2549/
๕๓ วารสารโดยส�ำนักงาน กปร., ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจ�ำฉบับที่ ๔ ประจ�ำ
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๙, [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.rdpb-journal.in.th/2017/03/16/news-4-2549/
๕๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ,
พระราชด�ำริ (๒๘ กันยายน ๒๕๔๖ จังหวัดปัตตานี), [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://km.rdpb.
go.th/Idea/View/435
๕๕ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://www.rdpb.go.th/
rdpb/visit3/20-50project/ 50project_70_1.html
๕๖ เรื่องเดียวกัน.
๕๗ เรื่องเดียวกัน.
๕๘ ตาดีกา (TADIKA) หมายถึง ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด อาจกล่าวได้ว่า
ตาดีกาเป็นสถาบันการศึกษาแรกสุดทีท่ ำ� หน้าทีป่ ลูกฝังหลักค�ำสอนแก่เด็กมุสลิม ส�ำหรับพืน้ ทีส่ าม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาดีกาถือเป็นสถาบันส�ำคัญทีส่ ร้างรากฐานทางศาสนา วัฒนธรรม และ
อัตลักษณ์แก่เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว ดู ชนิดา มิตรานันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร
ลพประเสริฐ, “การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด
(ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ๑๐
(๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙): ๑๕๗-๑๕๘.
๕๙ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://www.rdpb.go.th/
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rdpb/visit3/20-50project/ 50project_70_1.html
๖๐ จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๙๔.
๖๑ จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๘๖.
๖๒ ธานินทร์ กรัยวิเชียร, “๔ ทศวรรษแห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,” ใน มูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน,
(กรุงเทพฯ: บวรสารการพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๗-๑๘.
๖๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘.
๖๔ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๖๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘-๑๙.
๖๖ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ
๒ แผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: บวรสารการพิมพ์, ๒๕๖๐)
๖๗ ส�ำนักราชเลขาธิการ, พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗,
[ออนไลน์] แหล่งทีม่ า https://king.ohm.go.th/แผ่นพับพระราชกรณียกิจ/904-พ-ศ-๒๕๔๗/
๖๘ สรุปและเรียบเรียงจาก มูลนิธิมั่นพัฒนา, เรียบเรียง, โครงการทุนพระราชทาน
(พ.ศ. ๒๕๕๒), [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า http://www.tsdf.or. th/th/royally-initiated-projec
ts/10567-โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน-พศ-2552/; งานเลขานุการโครงการทุนการ
ศึกษาฯ ม.ท.ศ., คูม่ อื และ แผนปฏิบตั กิ าร การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑. [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://web2.br2.go.th/attachments/article/3673/%E0%B8%A7%201157.pdf
๖๙ มูลนิธิมั่นพัฒนา, เรียบเรียง, โครงการทุนพระราชทาน (พ.ศ. ๒๕๕๒), [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.tsdf.or. th/th/royally-initiated-projects/10567-โครงการทุน
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การศึกษาพระราชทาน-พศ-2552/
๗๐ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, เรื่องเล่า ลูก ม.ท.ศ. เมื่อครั้งเสด็จฯ จ.ปัตตานี, [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.
facebook.com /pg/stu dentrcs/photos/?tab=album&album_id=774383385934196
๗๑ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, “๙ ธันวาคม ๒๕๖๐...,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.facebook.com/
studentrcs/posts/ 1699656833406842
๗๒ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงห่วงใยสถานการณ์น�้ำท่วมภาคใต้, [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://news.thaipbs.or.th/
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ดี ด้วยหัวใจ” ...,” [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://www.facebook.com/infodivohm/
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ปัจฉิมบท
ประสบการณ์ถวายงานในฐานะประธาน
จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖-๑๔๓๘
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
“เมาลิด” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันเกิด เมาลิดนบีหรือเมาลิดอัลนะบะวียฺ หมายถึง
วันเกิดของศาสดาในศาสนาอิสลามซึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้ง ๆ ที่
วัฒนธรรมอิสลามไม่นยิ มเฉลิมฉลองวันเกิด ทว่าการผสมผสานกับวัฒนธรรมอืน่ เป็นเวลานานส่ง
ผลให้สงั คมมุสลิมซึมซับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองวันเกิดจากวัฒนธรรมอืน่ กระทัง่ สร้างวัฒนธรรม
การเฉลิมฉลองวันเกิดนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ไม่เฉพาะสังคมมุสลิมในประเทศไทย แต่ทั่วทั้งโลก
การจัดงานเมาลิดนบีในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ ในระยะแรก
การจัดงานเมาลิดมักก�ำหนดให้ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ ๑๓ เดือน ๓ ตามปฏิทินอิสลามหรือ
เดือนรอบิอุลเอาวัลซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ต่อมาภายหลังก�ำหนด
จัดงานมักขึ้นตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเมาลิดกลางในประเทศไทยซึ่งมีการ
กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริยห์ รือกราบทูลเชิญพระราชวงศ์ชนั้ สูงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดช่วง
เวลาจัดงานโดยส�ำนักพระราชวัง งานเมาลิดกลางซึ่งหมายถึงงานเมาลิดที่จัดขึ้นโดยองค์กร
อิสลามในส่วนกลางครัง้ แรกเกิดขึน้ ก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครองในพ.ศ. ๒๔๗๕ แต่จะเป็นเมือ่
ใดยังไม่พบหลักฐาน ขณะที่การจัดงานซึ่งใช้ชื่อว่างาน “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย” จัดขึ้น
ครั้งแรกโดยกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม เริ่มตั้งแต่พ.ศ.๒๔๘๐ จัดกันได้ ๙ ครั้ง จนถึงพ.ศ. ๒๔๙๓ จึง
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ระงับไปช่วงหนึ่ง
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยที่จัดกันเป็นประจ�ำทุกปีเกิดขึ้นอีกครั้งในพ.ศ. ๒๕๐๔
โดยกลุม่ นักธุรกิจมุสลิมเช่นกัน โดยครัง้ หลังนีม้ กี ารขอให้ผนู้ ำ� ศาสนาอิสลามคือจุฬาราชมนตรีเป็น
ประธานจัดงาน ซึง่ ในครัง้ ที่ ๓ มนตรีนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี จึงได้กราบบังคมทูล
เชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชด�ำเนินทรง
เปิดงานเมาลิดกลางในพ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ลุมพินีสถาน ซึ่งพระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ นับแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทยด้วยพระองค์เองแทบทุกครั้ง งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจึงกลาย
เป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรมุสลิมทีม่ ตี อ่ สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ปในทีส่ ดุ
เป็นที่ทราบกันดีว่ามุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยในประเทศไทย โดยมีไม่เกินร้อยละ ๘
ของประชากรหรือ ๕ ล้านคนในจ�ำนวนประชากรไทย ๖๘ ล้านคน มุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ าง
ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี ๕ จังหวัดทีม่ มี สุ ลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และกระบี่ ทั้งมีหลายจังหวัดที่มีมุสลิมเป็นประชากรกลุ่มส�ำคัญ เช่น สงขลาและหลาย
จังหวัดทางภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ ยังพบมุสลิมในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและตะวัน
ออก ขณะที่ภาคเหนือพบมุสลิมจ�ำนวนไม่น้อย
มุสลิมในประเทศไทยกว่าร้อยละ ๘๐ มีเชื้อสายมลายู ส่วนที่เหลือมีเชื้อสายปากีสถาน
อินเดีย เขมร อิหร่าน อาหรับ ไทย จีน และอินโดนีเซีย การบริหารจัดการประชากรมุสลิมใน
ประเทศไทยก�ำหนดตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ แบ่ง
การบริหารเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ�ำ
จังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีประมุขสูงสุดคือจุฬาราชมนตรีซงึ่ เป็น
ต�ำแหน่งทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมายาวนานกว่าสีร่ อ้ ยปีนบั ตัง้ แต่พ.ศ. ๒๑๔๕ ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มุสลิมจึงเป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไ์ ทย
มาเป็นระยะเวลายาวนาน
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนับเป็นงานของมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ประธานในพิธีเปิดคือพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์ โดยในระยะหลังนายกรัฐมนตรีให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ตลอดงานมีรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงหลายท่านเข้าร่วม
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจึงคล้ายงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรมุสลิมที่
มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหน่วยราชการส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญและเข้าร่วมเสมอมา
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การรับต�ำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ นับตัง้ แต่พ.ศ. ๒๕๐๖ จวบจนกระทัง่ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๑ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ
ราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ นับจากนั้น สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน
เมาลิดกลางด้วยพระองค์เองมิได้ขาด การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยยุคใหม่ตั้งแต่ต้น
มีจฬุ าราชมนตรีเป็นเจ้าภาพ กระทัง่ ถึงปลายพ.ศ. ๒๕๔๒ เมือ่ บทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรในศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานอ�ำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในฐานะประธาน
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มิใช่ในฐานะจุฬาราชมนตรีเช่นแต่กอ่ น โดยมีการก�ำหนด
ประธานจัดงานเปลี่ยนเวียนไปทุกปี
การคั ด เลื อ กประธานจั ด งานเมาลิ ด ท� ำ โดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กประธานจั ด งาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ร่วมกับประธานกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ในการคัดเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผม รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ในฐานะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยในโควตาจุฬาราชมนตรีเป็นประธานจัดงาน นับเป็นงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕๕
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ซึ่งเป็นงาน
ครั้งที่ ๕๖ และพ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘ อันเป็นงาน
ครัง้ ที่ ๕๗ ผมได้รบั การคัดเลือกให้เป็นประธานจัดงานด้วยมติเอกฉันท์ จึงเป็นการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานจัดงานเมาลิดกลางถึง ๓ ปี ติดต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดได้รับการคัดเลือกเช่นนี้มาก่อน
ความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยคือ
การมีโอกาสถวายงานแด่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง ซึ่งในที่นี้คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ในสองปีแรก เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิ่งนี้จึงนับเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่แก่ผมและวงศ์ตระกูล
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เนือ่ งจากงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานส�ำคัญสูงสุดทีพ่ สกนิกรมุสลิมมีโอกาส
แสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์ซึ่งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสูง
ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในฐานะประธานจัดงานทั้ง ๓ ปี จึงก�ำหนดนโยบายที่จะจัดงาน
อย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของมุสลิมไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยทั้ง ๓ ครั้ง มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเต็มรูปแบบ รวมถึงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการที่แสดงถึงบทบาทของมุสลิมทั้งในโลกและในประเทศไทยต่อพัฒนาการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็นต้นว่าความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์อิสลามและวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ส�ำคัญ
คือชีวประวัติของพระศาสดาแห่งศาสนาอิสลามอันเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยเลือกน�ำเสนอ
บุคลิกภาพทีง่ ดงามของท่านนบีมฮุ มั มัด (ซ.ล.) งานแสดงนิทรรศการทัง้ ๓ ปี ใช้พนื้ ทีก่ ว่า ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ตลอดลานกว้างหน้าอาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเอ็กซ์โปฮาลาลจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๒๐๐
ร้านค้า เพิ่มเติมจากร้านค้าที่มีอยู่แต่เดิมจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๕๐๐ ร้านค้า อันเป็นการยกระดับ
งานแสดงสินค้าในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึ้น
ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นพิธีฉลองการจบการศึกษา
อัลกุรอานของเยาวชนกว่า ๕,๐๐๐ คน การแข่งขันการอ่านกอรีระดับประเทศและระดับอาเซียน
การประกวดการอ่านอัลกุรอานท�ำนองเสนาะหลายท่วงท�ำนอง การท่องจ�ำอัลกุรอาน การแข่งขัน
ตอบปัญหาศาสนา การประกวดทางวัฒนธรรมอิสลาม การอภิปรายทางวิชาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
การแข่งขันกีฬาหลายประเภท การแข่งขันนกเขาชวาเสียง การจัดงานในระดับภูมิภาค ฯลฯ
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖-๑๔๓๘ จึงเต็มไปด้วยกิจกรรมส�ำคัญในสังคม
มุสลิม ความร่วมมือจากองค์กรอิสลามต่าง ๆ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จ จ�ำนวน
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทั้ง ๓ ปี มีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า
๑,๔๐๐ รายชือ่ ในแต่ละปี ท�ำรายได้เหนือรายจ่ายมอบแก่สำ� นักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยไม่ต�่ำกว่าปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ ปี

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖
การก�ำหนดจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทุกครั้งขึ้นอยู่กับก�ำหนดการเสด็จ
พระราชด�ำเนินขององค์ประธาน งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ จัดขึ้นใน
วันเสาร์ที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดงานวันจันทร์ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม
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พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้งานยิ่งใหญ่
สมพระเกียรติ จึงให้ความส�ำคัญ
กั บ การจั ด นิ ท รรศการทั้ ง ส่ ว น
ของการถวายพระเกียรติและ
ส่วนวิชาการดังที่ได้กล่าวข้าง
ต้ น นั บ เป็ น ครั้ ง แรกของงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยที่
จัดแสดงนิทรรศการเต็มรูปแบบ
ในลักษณะนี้
ในส่วนการบริหารจัดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง
ทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชด้านการอ่านขอพรต่อท่านนบี กุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมุฮัมมัด (ซ.ล.) ถวายหน้าที่นั่ง มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงเป็นประธานในพิธเี ปิดงานเมา
มีการจัดคณะท�ำงานเพิม่ ขึน้ เป็น ลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.
พิเศษ เนื่องจากองค์ประธาน ๒๕๕๘ ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
โปรดทรงสดั บ การอ่ า นขอพร
ท� ำ นองเสนาะ จึ ง มี ก ารดู แ ล
ระบบเสียงในงานเป็นการเฉพาะ ในส่วนของนิทรรศการเป็นไปตามค�ำขวัญของงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖ คือ “นบีมุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้น�ำการพัฒนา
คุณภาพฮาลาล ผูร้ งั สรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์” จึงก�ำหนดหัวข้อหลักของนิทรรศการในงาน
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เพือ่ แสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลามยุคคริสต์ศตวรรษที่
๘-๑๓ อันเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์อสิ ลามทีร่ งั สรรค์แก่โลกในยุคต่อ ๆ มา กระทัง่ กลายเป็น
รากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

การขอพรถวายหน้าที่นั่ง
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

ส่วนของเหรียญที่ระลึกเป็นอักษร
อาหรับเขียนว่า “มุฮมั มัด ซอลลัลลอฮุอะลัย
ฮิ ว ะซั ล ลั ม ” ล้ อ มกรอบด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์
อะตอมห้อมล้อมด้วยอิเล็กตรอน มีนามของ
ท่านศาสดาเป็นนิวเคลียส บ่งชีถ้ งึ ความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ของท่านศาสดา เหรียญที่
ระลึกนี้ องค์ประธานทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายของที่ระลึกกลัด
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ถวายให้บนฉลองพระองค์สูทบริเวณพระอุระเบื้องซ้าย ยังความปลาบปลื้มอย่างยิ่งแก่ทุกฝ่าย
ในฐานะประธานจัดงาน ผมก�ำหนดเป็นวินัยให้ตนเองว่าต้องเขียนหนังสือชีวประวัติของท่าน
นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) โดยในปีแรกนี้ได้เขียนหนังสือขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ความหนา ๓๔๔ หน้า
ในชื่อว่า “นบีมุฮัมมัด(ซ.ล.) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก” ทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีขนาด
เท่ากันมีความหนา ๓๔๐ หน้า ในชื่อว่า “Muhammad The World’s Great Scientist”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระราชหฤทัยเนื้อหาในหนังสือเป็น
อย่างมาก ทรงสอบถามถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของท่านนบีมฮุ มั มัด (ซ.ล.) ผมจึงได้กราบทูล
ถึงสิง่ ทีท่ า่ นนบีมฮุ มั มัด (ซ.ล.) ได้กระท�ำ ทัง้ ด้านการเกษตร การชลประทาน และวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านทางหนังสือและนิทรรศการ
กิจกรรมในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในส่วนนิทรรศการ นอกจากวิทยาศาสตร์
อิสลามซึง่ แสดงหุน่ จ�ำลองผลงานด้านวิทยาศาสตร์ยคุ กลางของอิสลามทีม่ ที งั้ การบิน ดาราศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นซึ่งองค์ประธานทรงสนพระราชหฤทัยสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ แล้ว ยังมีนิทรรศการว่าด้วยชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) โดยมีแบบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการว่าด้วยชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
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จ�ำลองห้องที่อยู่ของท่านนบีในนครมะดีนะฮฺ รวมถึงภาชนะดินเผาที่ใช้ กระทั่งเตียงนอนซึ่งเป็น
เชือกถัก รวมถึงการบริโภคของท่านนบีตามแนวทาง “พอสมควร” ซึง่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารทรงพอพระราชหฤทัยทีเ่ ห็นความคล้ายคลึงกันระหว่าง จริยวัตรของศาสดา
ในศาสนาอิสลามกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงใช้เวลาทอดพระเนตรนิทรรศการ
นานกว่าที่เคยใช้ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยครั้งก่อน ๆ กระทั่งได้รับการแจ้งจาก
ราชองครักษ์ว่าจะต้องเสด็จพระราชด�ำเนินไปต่างประเทศหลังจากงาน ซึ่งเวลานั้นทรงใช้เวลา
ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเกินก�ำหนดการเกือบครึง่ ชัว่ โมง แสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในรายละเอียดต่าง ๆ เกินกว่าที่ทุกฝ่ายคาดคิดไว้ ทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยกิจกรรม
ของกลุ่มอื่น ๆ ทั้งชมรมสตรี ชมรมแม่บ้าน ตลอดจนกลุ่มเอสเอ็มอีที่น�ำงานมาถวายให้ทอด
พระเนตร กิจกรรมส�ำคัญส่วนหนึ่งคือการแสดงศิลปะอิสลามโดยการเขียนอักษรอาหรับ ทาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายอักษรอาหรับที่เขียน
ค�ำว่า “มหาวชิราลงกรณ” ด้วย งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ จึงประสบความ
ส�ำเร็จเกินความคาดหมาย นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพสกนิกรมุสลิมอย่างล้นพ้นหาทีส่ ดุ มิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มชมรมสตรี ชมรมแม่บ้าน ตลอดจนกลุ่มเอสเอ็มอี
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
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งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ถึงวัน
จันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�ำหนดค�ำขวัญของงานว่า “นบีมุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม ผูน้ ำ� การพัฒนาฮาลาล ผูร้ งั สรรค์สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม” เน้นความส�ำคัญของการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมของไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาจากพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภกเปรียบเทียบกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด
(ซ.ล.) ซึ่งให้ความยุติธรรมแก่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองโดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาใด
วัฒนธรรมใด เป็นการแสดงให้เห็นอีกครัง้ ถึงความใกล้เคียงกันระหว่างความเป็นธรรมทีพ่ สกนิกร
มุสลิมได้รบั ภายใต้รม่ พระบรมโพธิสมภารกับความเป็นธรรมทีค่ นต่างศรัทธาได้รบั ในยุคสมัยของ
ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) นิทรรศการจึงเน้นไปที่การธ�ำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในยุคสมัย
ของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)
เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ตลอดจน
ตราสัญลักษณ์ของงานเป็นนาม
มุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม ภาษาอาหรับล้อมรอบด้วย
หวายถัก ๘ สีท่ีหมายถึงกลุ่มชน
๘ กลุ่มภายใต้การปกครองของ
ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้แก่ สี
เขียวเข้มแทนชาวอาหรับ สีเขียว
อ่อนแทนชาวทาจิกและกลุ่มชน
เอเชียกลาง น�้ำเงินเข้มแทนชาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมเปอร์เซีย สีฟ้าน�้ำเงินแทนชาว โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช-กุมารเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
อียิปต์ สีแดงเข้มแทนชาวเติร์ก นิทรรศการในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗
และอาเซอร์ไบจาน สีแดงอิฐแทน ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ชาวโรมัน สีส้มแทนชาวปัญจาบ
และซินด์ สีด�ำแทนชาวแอกซัม
และแอฟริกัน หนังสือที่ระลึกที่ผมเขียนขึ้นในการจัดงานครั้งที่ ๒ นี้มีชื่อว่า “นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)
มหาบุรุษผู้สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม” ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ หนา ๒๐๓ หน้า แปลเป็นภาษา
อังกฤษชื่อ “Prophet Muhammad The Great Man of Multiculturalism” มีความหนา
๒๑๘ หน้า
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ปนี แี้ สดงถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลครอบคลุม
งานด้านห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ โดยแสดงหุน่ จ�ำลองของเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์
ที่ก้าวหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งองค์ประธานคือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทรงสอบถามนักวิทยาศาสตร์ถึง
กระบวนการตรวจผลิตภัณฑ์ฮาลาลในเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งทรงสนพระราชหฤทัยการน�ำเสนอ
งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ AR หรือ Augmented
Reality ที่แสดงการพูดของนักวิทยาศาสตร์อิสลามพร้อมนวัตกรรมผ่านคอมพิวเตอร์แบบแผ่น
ตรัสชมว่าจัดท�ำได้ดเี หมาะแก่การใช้เป็นส่วนหนึง่ ของงานการเรียนการสอนยุคใหม่ ในส่วนของ
เหรียญที่ระลึกเป็นเช่นเดิม คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเหรียญที่ระลึกกลัด
เหรียญบนฉลองพระองค์สูท ทั้งตรัสชมว่าเหรียญปีนี้สวยงาม โดยได้มีการกราบบังคมทูลถวาย
ค�ำอธิบายความหมายของเหรียญที่แสดงถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยทรงพระกรุณาฉายพระรูป
เบื้องหน้าภาพโลโก้ของงานในลานนิทรรศการ ก่อนเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
นิทรรศการของกลุ่มชนผู้เป็นสาวกของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงสนพระราชหฤทัยการน�ำเสนองานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

งานในปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงใช้
เวลาทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงถามข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสนพระราชหฤทัยเกินกว่า
ที่ทุกฝ่ายคาดหมาย โดยทรงใช้เวลาเกินก�ำหนดการกว่าครึ่งชั่วโมงอีกเช่นกัน กล่าวโดยสรุป
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ประสบความส�ำเร็จตามที่กรรมการผู้จัดงานตั้ง
ความคาดหวังไว้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่ง

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ถึง
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ งานครั้งนี้มีความส�ำคัญยิ่งกว่าครั้งก่อน ๆ เนื่องจากก่อน
ถึงก�ำหนดการจัดงาน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เปิ ด งานเมาลิ ด กลางแห่ ง ประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๘ จึ ง มิ ใ ช่ ใ น
พระสถานะผู้แทนพระองค์ แต่ทรงเป็นประธานโดยสมบูรณ์ แม้ระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยต่าง ๆ จะเข้มงวด แต่บรรยากาศของงานกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย
ทั้งนี้เพราะพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระราชทานแก่คณะผู้จัดงานดังเช่นที่ทรงปฏิบัติ
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำเสมอมา
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานงานเมาลิดกลางแห่ง
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การเตรียมรับเสด็จเป็นไปด้วยความคึกคัก จังหวัดต่าง ๆ รอบกรุงเทพฯ รวมถึงหลาย
จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ส่งพสกนิกรมุสลิมที่ประสงค์จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จ�ำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ถือธงไตรรงค์โบกสะบัด ซึ่งส�ำนักพระราชวังของดการใช้อักษร
พระปรมาภิไธยเนื่องจากยังมิได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท�ำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ
งานพระราชพิธีเพิ่มเติม
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ฮ.ศ. ๑๔๓๘ ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

การตกแต่งพื้นที่จัดงานปีนี้ท�ำอย่างสมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ทั้งหอประชุมที่มีขนาด
ใหญ่ มิใช่เพียงเวทีรับเสด็จเช่นปีที่ผ่านมา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสองรัชกาล คือ
รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบันจัดเต็มรูปแบบ ความพิเศษอีกประการหนึ่งคือ นิทรรศการ
ด้านอัลกุรอานซึ่งมีการน�ำคัมภีร์อัลกุรอานเก่าแก่จากพิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน อ�ำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส มาน�ำเสนอให้ทอดพระเนตรกว่า ๒๐ เล่ม บางเล่มเก่าแก่ถึง ๑,๑๓๗ ปี จาก
การค�ำนวณของสถาบันอิสมาอีนียะฮฺของประเทศตุรกีที่ให้การสนับสนุนด้านการรักษาสภาพ
ของคัมภีร์อัลกุรอาน การน�ำเสนอเรื่องราวของอัลกุรอานในนิทรรศการครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับค�ำขวัญของงานปีนี้ที่ว่า “นบีมุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล”

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย 273

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรนิทรรศการด้านอัลกุรอานด้วยความสนพระราชหฤทัย
ที่มาภาพ: งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เช่นเคย ผมเขียนได้หนังสือชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
ความหนา ๒๖๐ หน้า ในชื่อว่า “นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล”
เหรียญที่ระลึกเป็นโทนสีฟ้าน�้ำเงิน โดยมีชื่อท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) สีทองอยู่ตรงกลางล้อมรอบ
ด้วยภาษาอาหรับทีเ่ ขียนคล้ายอัลกุรอานบทที่ ๒๐ โองการที่ ๑-๓ เพือ่ คลายกังวลของนักวิชาการ
ศาสนาอิสลามในกรณีทมี่ กี ารน�ำเหรียญทีร่ ะลึกไปใช้ในสถานทีท่ ไี่ ม่เหมาะสม การจัดงานจ�ำเป็น
ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เหรียญที่ระลึกนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์ประธานคือสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กลัดลงบนปกฉลองพระองค์บริเวณ
พระอุระเบื้องซ้าย โดยตรัสชมว่าเหรียญที่ระลึกปีนี้มีความสวยงาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยนิทรรศการอัลกุรอานเป็นอย่างยิ่ง โดยรับสั่ง
กับบรรดาครูผู้ดูแลอัลกุรอานโบราณ สิ่งที่น่าประทับใจอีกส่วนหนึ่งคือ ปีนี้ทางสถาบันศิลปะ
อิสลาม (ประเทศไทย) จัดนิทรรศการการเขียนอักษรอาหรับตามแบบโบราณ ทั้งทูลเกล้าฯ
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ถวายกรอบรูปทองเขียนเป็นภาษาอาหรับด้วยทองค�ำเปลวเนือ้ หาว่า “มหาวชิราลงกรณ” บนผ้า
ไหม ซึ่งเป็นเทคนิคที่สถาบันพัฒนาขึ้น ตามปกติการใช้ทองค�ำเปลวเขียนบนผ้าไหมไม่สามารถ
ท�ำได้ แต่ครั้งนี้เป็นการใช้เทคนิคพิเศษซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่าง
ยิง่ ทัง้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางสถาบันจัดส่งถวายทีพ่ ระต�ำหนัก สร้างความปลาบปลืม้
แก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานเป็นอย่างยิ่ง
อีกส่วนหนึ่งของงานแสดงนิทรรศการคือ แบบจ�ำลองย่อส่วนเสมือนจริงของส�ำนักงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ชั้น แสดงถึงห้องปฏิบัติการพร้อม
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ซงึ่ ทรงสนพระราชหฤทัยมาก เมือ่ ทรงทราบถึงพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์
ฮาลาลที่ก�ำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกโดยศูนย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และแน่นอนว่าใน
ปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาทอดพระเนตรนิทรรศการตลอดจนทรง
ซักถามข้อมูลต่าง ๆ นานกว่าก�ำหนดการปกติ โดยในปีนไี้ ด้พระราชทานพระราชวโรกาสแก่คณะ
กรรมการจัดงานเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง โดยทรงแย้มพระสรวลแทบตลอดเวลา ช่วงเสด็จ
พระราชด�ำเนินกลับยังทรงโบกพระหัตถ์พระราชทานแก่พสกนิกรที่โบกธงไตรรงค์พร้อมกล่าว
ค�ำ “ทรงพระเจริญ” กึกก้องตลอดเวลา เป็นงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยครั้งแรกที่เสด็จ
พระราชด�ำเนินในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งทรงเบิกบานพระราชหฤทัยตลอดเวลาที่ทอดพระเนตร
นิทรรศการ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘ จึงประสบความส�ำเร็จเกินความ
คาดหมาย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรมุสลิม
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บทสรุป
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยคืองานกิจกรรมมุสลิมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในประเทศไทย แสดง
ถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรมุสลิมที่มีต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ โดยเป็นเช่นนี้
มาเนิ่นนาน กระผม รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รบั เกียรติจากคณะ
กรรมการสรรหาประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทีม่ ที า่ นจุฬาราชมนตรี นายอาศิส
พิทกั ษ์คมุ พล ให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ๓ ปีตดิ ต่อกัน คือ ฮ.ศ. ๑๔๓๖๑๔๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีโอกาสถวายงานผู้แทนพระองค์คือ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖ และ ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ทัง้ ถวาย
งานแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘ นับเป็นเกียรติยศ
อย่างยิง่ ส�ำหรับพสกนิกรมุสลิมตัวเล็กๆ ความประทับใจในพระมหากรุณาธิคณ
ุ จะไม่มวี นั ลืมเลือน
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กลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗. “รายงานผลการจัดงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน–๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙.” กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖, ๒๕๕๙.
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘. “รายงานผลการจัดงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีฮจิ เราะห์ศกั ราช ๑๔๓๘. นบีมฮู ำ� มัด ซอลลัลลอฮุอะลัย
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เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖, ๒๕๕๙.
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖. หนังสืออนุสรณ์งานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ “นบีมูฮ�ำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม ผู้น�ำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์” วันที่
๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๖, ๒๕๕๘.
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๘. หนังสืออนุสรณ์งานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศกั ราช ๑๔๓๘ “นบีมฮุ มั มัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน สู่วิถีฮาลาล” วันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๘, ๒๕๖๐.
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คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๗. หนังสืออนุสรณ์งานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศกั ราช ๑๔๓๗ “นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม ผูน้ ำ� การพัฒนาฮาลาล ผูร้ งั สรรค์สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม” วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗, ๒๕๕๙.
วินยั ดะห์ลนั . นบีมฮู ำ� มัด (ซ.ล.) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
วินัย ดะห์ลัน. นบีมูฮ�ำมัด (ซ.ล.) มหาบุรุษผู้สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
วินยั ดะห์ลนั . นบีมฮู ำ� มัด (ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอานสูว่ ถิ ฮี าลาล. กรุงเทพมหานคร:

ปวงราษฎร์น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายณัฐพจน์ ยืนยง
นางสาวจิตติมา คิ้มสุขศรี
นางสาวปิยะนันท์ นิภานันท์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี
y พระเมตตายังตราตรึง

ผมจ�ำได้ว่า เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินจังหวัดชายแดนภาคใต้ เส้นทางระหว่าง
นราธิวาส – ปัตตานี ก่อนถึงโรงพยาบาลสายบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตร
เห็นชาวบ้านประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง ไม่มีใครคาดคิด พระองค์มีรับสั่งให้หยุดรถ
ขบวน และให้รถพยาบาลในขบวนเสด็จฯ รีบน�ำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ซึ่งโดยปกติ
แล้วรถขบวนจะไม่มกี ารหยุดกลางคัน พระเมตตาทีท่ รงมีตอ่ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บในวันนัน้ ยังคง
ประทับอยูใ่ นความทรงจ�ำ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ นจวบจนทุกวันนี้
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y เรียนรู้ลึกซึ้ง

เข้าถึงปวงประชา

ผม ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และท่านองคมนตรี ก�ำธน สินธวานนท์ ได้
รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้
ผมได้เห็นพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ โดยทรงขับรถ
ทรงงานด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาข้อมูล รับฟัง และติดตามปัญหาต่าง ๆ จากผู้น�ำ
ทางศาสนาและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทรงสานต่องานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยพระราชทาน
พระราโชบายให้องคมนตรี ติดตามดูแลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริให้ดำ� เนิน
งานต่อไปได้และเกิดความยั่งยืน
y สิ่งเดียวที่ทรงขอ

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ เ รื่ อ งการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก
พระราชทานทุนการศึกษาแก่นกั เรียนในทุกจังหวัดโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยทางจังหวัดจะเป็นผูค้ ดั เลือกและติดตามผลการศึกษา ทุนการศึกษาที่
พระราชทานนีเ้ ป็นทุนต่อเนือ่ งถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่สายอาชีพก็ตาม นักเรียน
สามารถเรียนได้สูงสุดเท่าที่มีก�ำลังความสามารถ แต่สิ่งเดียวที่พระองค์ทรงขอก็คือ
“ขอให้เป็นคนดีและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่น”
y เมาลิดกลาง

หลอมรวมใจไทยมุสลิม

พระราชกรณียกิจส�ำคัญและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มุสลิมในพื้นที่
ภาคกลางคือ ‘งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย’ ทรงให้ความส�ำคัญแก่กิจการของ
มุสลิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานเมาลิดกลางฯ โดยทรงศึกษาเรื่องราวงานพิธีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ที่ส�ำคัญพระองค์ยังรับสั่งว่า จะเสด็จพระราชด�ำเนินงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทุกปี ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น ผมเคยตามเสด็จไปร่วมงานที่ศูนย์
บริหารกิจการศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ได้เห็นพระองค์ทรงพระส�ำราญ ทรงเยี่ยมเยียนทักทายบรรดาผู้น�ำทางศาสนาและพสกนิกรของพระองค์อย่าง
เป็นกันเอง ผมคิดว่าพระองค์ได้แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภกอย่างแท้จริง
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อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี
y พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธานในงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปี นับตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๒๑ รวม ๓๙ ปี นอกจากนี้ ยังเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพือ่ พระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนสอน
ศาสนาดีเด่นและมัสยิดที่มีผลงานดีเด่น ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปในงาน
ต่าง ๆ จะทรงทักทายพสกนิกรมุสลิมทีม่ าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชดิ
โดยไม่ทรงถือพระองค์ ทรงห่วงใยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบและทรงช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้
รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ
ส�ำหรับตัวผมเองในระยะหลังทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ พระองค์ทรงพระเมตตาไต่ถามถึง
สุขภาพด้วยความห่วงใยทุกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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y พระมหากรุณาธิคุณยัง

ประทับอยู่ในหัวใจ

ครัง้ หนึง่ ผมได้มโี อกาสเฝ้าทูลละออง
ธุลพี ระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่
มัสยิดบ้านดอน โดยทรงมาร่วมในพิธีฝังศพ
ท่านจุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด
ซึ่ ง ผมเป็นหนึ่งในผู้ประกอบพิธีในวันนั้ น
ด้วย พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเข้า
มาในช่ ว งที่ พิ ธี ล ะหมาดที่ มั ส ยิ ด เสร็ จ สิ้ น
แล้ว พระองค์ทรงคุกพระชงฆ์ลง แล้ว
ค่อย ๆ น�ำดอกไม้และดินพระราชทาน
วางลงที่หลุมศพ แล้วทรงกราบเพื่อแสดง
ความเคารพ ตอนนั้นผมขนลุกไปหมด
พระมหากรุณาธิคุณและพระจริยวัตรอัน
งดงามในวันนัน้ ยังประทับอยูใ่ นหัวใจของ
ผมและพีน่ อ้ งมุสลิมทุกคนจวบจนทุกวันนี้
y รอยจ�ำ

นายประสาน ศรีเจริญ
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี

ณ มัสยิดกลางปัตตานี

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอานเป็นอย่างมาก จึงได้ทรงจัดให้มกี ารทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
และพระราชทานถ้วยรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดขึ้นที่มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี
ภายหลังพิธพี ระราชทานรางวัลเสร็จสิน้ ก็เกิดเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ผมขนลุกอีกครัง้ เมือ่ ท่าน
จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ได้เอ่ยขอพระราชทานพระราชานุญาตถ่ายภาพ
เป็นทีร่ ะลึกร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นหมายก�ำหนดการ แต่พระองค์
ทรงตอบกลับในทันทีวา่ ‘เอาสิ ๆ ’ ท�ำให้วนั นัน้ จุฬาราชมนตรี นักอ่านคัมภีร์ กรรมการ
ตัดสินซึ่งรวมถึงตัวผม ได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ
หน้ามุขของมัสยิดกลางปัตตานี สร้างความปลาบปลืม้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น
และท�ำให้การฉายพระรูปได้บรรจุไว้ในหมายก�ำหนดการนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ล่าสุดเมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราช
ปฏิสนั ถารเรือ่ งต่าง ๆ กับผม โดยทรงเน้นย�ำ้ ในเรือ่ งของคุณธรรม จริยธรรม ต้องช่วยกัน
ทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ พระองค์ทรงเปรียบเปรยไว้วา่ “...หากครอบครัวมี
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คนทีเ่ ย็นลง ครอบครัวก็จะเย็นลง ถ้าคนในสังคมมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมมาก สังคมก็
จะเย็นลง รวมถึงโลกเราก็เช่นกัน หากว่าในโลกนีม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมมาก โลกเรา
ก็จะเย็นลง และการมี ‘จิตอาสา’ จิตสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณธรรม...”
y ปีนี้มากกว่าเดิมนะ

ผมเคยได้มโี อกาสเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีส่ วนอัมพร เพือ่
ทูลเกล้าฯ ถวายบทสวดต่าง ๆ พร้อมค�ำแปล โดยเขียนบทสวดเป็นภาษาอาหรับ ค�ำอ่าน
เป็นภาษาไทย และค�ำแปล ถวายพระองค์ทา่ น ปรากฏว่าพระองค์ทรงน�ำไปศึกษา ทรงน�ำ
ไปท่อง และในโอกาสทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินงานเมาลิดกลาง ขณะทีม่ กี ารกล่าวค�ำสรรเสริญ
พระศาสดา พระองค์ก็ทรงกล่าวตามไปด้วย สร้างความปลื้มปีติให้แก่พี่น้องมุสลิมเป็น
อย่างมาก และเมื่อปีที่ผ่านมานี้เอง เป็นปีที่มีการเพิ่มเติมบทสวดในช่วงท้าย ก่อนที่จะ
เสด็จพระราชด�ำเนินกลับ พระองค์ตรัสกับผมว่า “ปีนี้มากกว่าเดิมนะ” แล้วพระองค์ก็
ทรงให้ผมช่วยแปลส่วนที่เพิ่มเติมมาถวายให้พระองค์อีกครั้ง
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นายอารีย์ วงศ์อารยะ
อดีตรองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

y

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อปวงประชา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นโรงพยาบาลในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดสร้างขึ้นสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีรับสั่งให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ทวั่ ถึงมากยิง่ ขึน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ให้ความส�ำคัญแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นอย่างมาก โดยเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองทุกแห่ง อีกทั้งยังทรงติดตามความก้าวหน้าและ
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลโดยตลอด ยังความปลาบปลืม้ ให้แก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
และพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช จ�ำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอ�ำเภอยะหา
จังหวัดยะลา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสให้ทุกคนที่ท�ำงานให้แก่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง ต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาอัน
แรงกล้าของคนไทยทั้งประเทศ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วย การรักษาได้
มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง
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รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
y งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

ผมได้รับโอกาสจากคณะกรรมาธิการประจ�ำจังหวัดเลือกให้เป็นประธานจัดงาน
เมาลิดกลาง ๓ ปีตดิ ต่อกัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ท�ำให้ผมได้มโี อกาสถวายงานสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ ในขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จนกระทั่งเสด็จขึ้นทรงราชย์
ในการจัดงานแต่ละปีจะมีเรื่องให้พวกเราตื่นเต้นและประทับใจเสมอ ครั้งหนึ่ง
ระหว่างการน�ำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและถวายรายงาน ขณะผ่านจุดถ่ายรูป
แบบล�้ำสมัย ผมไม่ได้กราบบังคมทูลรายงานและน�ำพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินผ่าน
เลยไป พระองค์ทรงถามว่า ‘นั่นอะไร ?’ ‘ถ่ายได้ไหม ?’ ผมจึงรีบให้เจ้าหน้าที่สาธิตและ
ฉายพระรูป ส่วนผมนั้นยืนห่างออกไป แต่พระองค์ได้พระราชทานฉายพระรูปร่วมกัน
ท�ำให้ในปีนั้นได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับพระองค์โดยมีฉากหลังเป็นบอร์ดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระศาสดา
ปีทสี่ องของการจัดงาน พวกเราแต่งกายแบบมุสลิมสีภ่ าค โดยเป็นชุดไทยทีต่ ดั เย็บ
แบบมุสลิม เสื้อเป็นชุดยาวและมีผ้าคลุม พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและตรัสถามว่า
‘มุสลิมแต่งกันแบบนี้จริง ๆ หรือเปล่า’ และมีรับสั่งให้ส่งตัวอย่างไปทูลเกล้าฯ ถวาย
ปีทสี่ ามของการจัดงาน ซึง่ เป็นปีหลังจากทีท่ รงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แล้ว
ผมจัดนิทรรศการเกีย่ วกับพระศาสดาและพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน ผมได้ไปน�ำพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานโบราณอายุราว ๑,๑๓๗ ปี ที่เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดอ�ำเภอยี่งอ จังหวัด
ปัตตานี ขึ้นมาจัดแสดงด้วย ผมคงรู้สึกเสียดายมาก หากไม่ได้กราบบังคมทูลรายงาน
ข้อมูลอันทรงคุณค่านัน้ แต่พอสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทอดพระเนตรนิทรรศการได้สกั พัก
ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมเข้าไปกราบบังคมทูลรายงานอย่างใกล้ชิดเหมือน
เช่นทุกปี พระองค์ทรงเรียบง่ายและมีพระเมตตาต่อพสกนิกรมุสลิมเป็นอย่างมาก ทรง
โบกพระหัตถ์ทกั ทายพสกนิกรของพระองค์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ สร้าง
ความปลาบปลื้มในใจพวกเราเป็นล้นพ้น
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ไม่รู้จะเอาน�้ำมาจากไหน?...
บ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ ๘ ต�ำบลโคกสะตอ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็น
พืน้ ทีโ่ ครงการฝายทดน�ำ้ ปรินยอ อยูบ่ นเขาสูง เป็นหมูบ่ า้ นทีน่ คิ มสร้างตนเองศรีสาครจัด
ตั้งขึ้น โดยการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรครอบครัวละ ๑๘ ไร่ ในเวลานั้น มีราษฎรประมาณ
๔๑ ครอบครัว หรือจ�ำนวน ๑๕๘ คน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบ
อาชีพท�ำสวนยาง สวนผลไม้ เช่น ลองกอง ทุเรียน และเงาะ นอกจากนี้ ยังมีอาชีพเสริม
คือ การท�ำไม้กวาดจากดอกหญ้า ชาวบ้านเล่าว่า “ในอดีตการเดินทางกว่าจะขึ้นไป
ถึงหมู่บ้านใช้เวลาเป็นชั่วโมง…..ทั้งที่ระยะทางไม่กี่กิโลเมตร เนื่องจากปัญหาเรื่อง
เส้นทางคมนาคมที่ใช้เข้าและออกหมู่บ้าน และการล�ำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ไปจ�ำหน่าย ตลอดจนขาดแคลนแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
รวมถึงไฟฟ้ายังไม่มี”
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร
“พระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง และตรัสถามความเป็นอยู่และ
ความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านกราบบังคมทูลว่า อยากจะได้น�้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค พระองค์จึงมีพระราชด�ำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตรวจ
สอบสภาพภูมปิ ระเทศร่วมกับชาวบ้านเพือ่ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และลูท่ างการให้ความ
ช่วยเหลือก่อสร้างฝายทดน�ำ้ บ้านธนูศลิ ป์พร้อมด้วยระบบส่งน�ำ้ ในเขตหมูบ่ า้ นธนูศลิ ป์
หลังจากนั้น ประมาณอาทิตย์กว่า ๆ ทางจังหวัดก็เข้ามาด�ำเนินการ” นอกจากการ
สร้างฝายทดแทนน�้ำพร้อมระบบส่งน�้ำที่บ้านธนูศิลป์ดังกล่าวแล้ว การก่อสร้างฝายทด
น�้ำพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านอัยจาดา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านอัยจาดา หมู่ที่ ๘ ก็เกิดขึ้นตาม
พระราชด�ำริของพระองค์ในวันนั้นด้วยเช่นกัน
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ภาพ ฝายธนูศิลป์ ต�ำบลโคกสะตอ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ชาวบ้านหมู่บ้านธนูศิลป์ ต�ำบลโคกสะตอ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
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ผมโชคดี…
เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ใด “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงด�ำรง
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาเป็นราชองครักษ์และมีพระราชด�ำริให้ชลประทานท�ำการส�ำรวจดูรอบ ๆ ว่าพื้นที่
ใดที่ราษฎรเขาเดือดร้อน ยากจนหรือขาดแคลน ชลประทานร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดท�ำข้อมูลเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์จะทรงเลือก
และก�ำหนดระยะเวลาในการไปทรงงานต้องไม่เกิน ๓ ชั่วโมง เพราะต้องเสด็จ
พระราชด�ำเนินกลับมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชชนนีเมื่อทรงงาน
เสร็จ กรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องต้องไปกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลก่อนว่า
วันนี้จะไปตรงพื้นที่ใด เส้นทางเป็นอย่างไร ราษฎรเดือดร้อนอย่างไร แล้วมีแนวทาง
แก้ไขอย่างไร เช่น ถ้าขาดแคลนน�้ำจะมีแหล่งน�้ำที่จะมาเสริมความเป็นอยู่ราษฎร
ได้หรือไม่ แล้วจัดท�ำเป็นเล่มเอกสารข้อมูลในแต่ละพื้นที่โดยรอบถวายและพระองค์
ก็จะทรงแนะน�ำเป็นข้อสรุปสั้น ๆ มาให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน พระองค์จะ
ทรงซักถามอย่างละเอียด บางครั้งพระองค์ทรงงานระยะทางไกล ๕๐-๖๐ กิโลเมตร
ก็มี พระองค์จะมีพระราชวินิจฉัยและทรงซักถามราษฎร”
“ความรูส้ กึ ในการถวายงานใหม่ ๆ ทุกคนจะเกร็ง แต่พอได้สมั ผัสถึงพระจริยวัตร
ของพระองค์ทมี่ พี ระเมตตาสูงมาก ทรงเรียบง่าย ทรงยิม้ แย้มแจ่มใสกับราษฎร พระองค์
จะทรงนัง่ คุยกับราษฎร ทรงท�ำตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากทรงเรียบง่ายดังกล่าวแล้ว ในหลายเรื่องพระองค์
ก็ทรงเคร่งครัด เข้มงวดและมีระเบียบวินัยเนื่องจากทรงเป็นทหาร ผมโชคดีที่ได้
ถวายงานตอนที่อยู่ส�ำนักฯ ฝ่าย
งานรับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูล
ให้ส่วนกลาง”

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๗
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รู้สึกดีใจได้มีโอกาสถวายงาน…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประทับเรือทอดพระเนตรบริเวณบึงบัวบากง เมื่อคราวเสด็จพระราชด�ำเนินมาบ้านบากง ต�ำบลรือเสาะ
อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะด�ำรง
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมา
ที่บ้านบากง พระองค์ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึง
บัวบากง ในพระหัตถ์ของพระองค์ถือใบพายเรือเพื่อช่วยนายนุชพายเรือเวียนไปรอบบึง
มีนายสุดใจ แสงมณี ซึง่ เป็นผู้ใหญ่บ้านและผมร่วมตามเสด็จนั่งในเรือทีพ่ ระองค์ทรงพาย
ด้วย ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านภาษายาวีในพื้นที่ การท�ำหน้าที่ล่ามได้สร้าง
ความเข้าใจระหว่างคนในพื้นที่กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ
มาทรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ
ข้าราชการบ�ำนาญ
เรือประทับทรงงาน
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ภาพ เรือทรงงานในบึงบัวบากง

แต่เดิมเรือล�ำนี้อยู่ที่วัดทรายทอง ต�ำบลบากง อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
เป็นเรือของหลวงพ่อด�ำ เจ้าอาวาสวัดทรายทอง หลวงพ่อด�ำได้ขอไม้มาจากชาวบ้าน
น�ำมาขุดเรือเป็นเรือขุดแบบโบราณจากไม้ทั้งต้นด้วยแรงงานคนส�ำหรับไว้ใช้บิณฑบาต
ในช่วงน�้ำท่วมเพื่อให้เข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย เนื่องจากชาวบ้านจะอยู่ด้านนอกตรงคลอง
สายบุรี เมือ่ หลวงพ่อสิน้ บุญ เรือล�ำนีไ้ ด้เก็บไว้ทวี่ ดั และเมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
จึงได้น�ำเรือขุดล�ำนี้มาใช้เป็นเรือทรงงาน
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นายสุดใจ แสงมณีเล่าให้ฟังว่า เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรง
ด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาที่บ้านบากง และมีพระราชด�ำรัสว่า “คนไหนที่พายเรือให้ในหลวงประทับ” คุณพ่อ
และลุงนุชต่างหันมองกัน และกราบบังคมทูลว่านายนุช อนันตรานนท์คนนี้ พระองค์จึง
มีพระราชด�ำรัสว่า “ไปพายเรือให้ผมประทับอีกสักที” จึงปรากฏภาพถ่ายขณะทีพ่ ระองค์
ประทับเรือเพือ่ ทอดพระเนตรทัศนียภาพในบึงบัวบากงโดยในพระหัตถ์ทรงพาย บึงบัวนี้
มีบัวมาแต่แรกเริ่ม ชาวบ้านจะใช้น�้ำจากบึงท�ำเกษตรกรรม นอกจากนี้ คุณพ่อยังพูดถึง
ความประทับใจและรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ทีค่ รัง้ หนึง่ ได้นงั่ เรือตามเสด็จ ส�ำหรับเรือประทับทรง
งานนี้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้บริเวณศาลาทรงงานที่บึงบัวบากง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของชาวบ้านในพื้นที่

นายอุดมศักดิ์ แสงมณี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต�ำบลรือเสาะ
อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

290 สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

พระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสแก่เยาวชนผู้เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลและนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เกิดขึ้น
เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาทรงพระราชด�ำริให้จดั ตัง้ “มูลนิธทิ นุ การศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) เมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยทรงเป็นประธาน และทรงให้นำ� โครงการทุนการศึกษา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาด�ำเนินการภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานฯ นี้ ทรงมุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่น
เพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และมีฐานะยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง โดย
ไม่มีภาระผูกพัน ไม่ต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษาและจะเปิดโอกาสให้เข้าท�ำงาน
เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ “การได้เงินทุนนี้มาใช้จ่ายในด้าน
การเรียน ซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มหรือเรียนเพิ่มเติม เหล่านี้คือการเพิ่มโอกาสให้ตัวผม
ในการเรียนรู้โลกกว้าง แล้วที่ผมสนใจมากที่สุด คือ การรับรองว่ามีงานท�ำ แม่ก็อายุ
มาก พ่อก็เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม ถ้าผมเรียนจบมีงานท�ำเลย ผมจะได้ตอบแทน
ท่าน...จะสานต่อให้รุ่นต่อไปเห็นตัวอย่างที่ดีและน�ำไปปฏิบัติต่อ…และส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
ช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคทีข่ ดั สนยากจน และจะน้อมน�ำ ยึดมัน่ ปฏิบตั ติ นตามแนว
พระราชด�ำรัส เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใจ ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
มาเป็นแนวทางการด�ำรงตน”
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พระองค์จะยิ้มทั้ง ๆ ที่ทรงเหนื่อย
“การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด
และทรงเกียรติส�ำหรับการอ่านอัลกุรอานที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันจะเข้ามาแข่งขัน มี
ความรู้สึกกดดันเพราะผมเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี การแข่งขันแบ่งออกเป็น
๒ รอบ รอบละ ๒ คืน ซึ่งในรอบแรกจะเป็นการแข่งขันระหว่างตัวแทนของจังหวัด
ภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด สร้างความกดดันให้แก่นักกอรีที่จะต้องเข้าไปสู่คืนสุดท้ายให้
ได้ พอประกาศชื่อว่าผมได้เข้ารอบก็รู้สึกดีใจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร ในคืนสุดท้ายผม
รู้สึกเกรงนักกอรีจากเขต ๑ ที่เข้ารอบมาด้วยกันเพราะนักกอรีท่านนั้นมีวิธีการอ่าน
การใช้เสียงเหมือนอาหรับ เป็นคูต่ อ่ สูท้ นี่ า่ กลัว ผมพยายามคิดในใจว่าคืนนีต้ อ้ งท�ำให้ดี
ผมรู้สึกปลื้มมาก ๆ กับรางวัลที่ได้รับ เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติส�ำหรับคนธรรมดา
คนหนึง่ กว่าทีจ่ ะก้าวมาตรงนีต้ อ้ งใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างหนักและยากล�ำบาก วันที่
ได้รบั พระราชทานถ้วยรางวัลพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมา พระองค์ทรงเดินทางมา
ไกลน่าจะทรงเหนื่อยแต่พระพักตร์ของท่านจะทรงยิ้มบ่งบอกว่าท่านมาเยี่ยมแล้วนะ
พอเสร็จพิธีพระราชทานรางวัลแล้วจะมีการซอละวาต (ประสาทพร) ซึ่งพระองค์จะ
ซอละวาตแบบสะกดตัว พระองค์ทรงท�ำพร้อมกับทุกคนแสดงว่าทรงเห็นความส�ำคัญ
ของการซอละวาตและทรงให้ความส�ำคัญในอ่านอัลกุรอานด้วย พระราชด�ำรัสของ
พระองค์ที่ผมจะเก็บไว้เป็นคติสอนใจกับตัวเองและให้กับลูกหลาน ดังความว่า “ขอ
แสดงความยินดีกบั รางวัลทีไ่ ด้ฝา่ ฟันกันมา ความรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ราได้มาตรงนัน้
เราจงไปเผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป” ซึ่งตอนนี้ผมได้สานต่อพระราชปณิธานของ
พระองค์ในวันนั้นด้วยการเปิดสอนให้กับเด็ก ๆ ที่มีความต้องการจะเรียนอัลกุรอาน
และให้เขาได้เห็นว่าพระองค์ให้ความส�ำคัญกับนักกอรีอย่างเรา ๆ”

นายเฟาซี หะมะ
ผู้ชนะรางวัลถ้วยพระราชทานฯ
การทดสอบกอรี ปี ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานี
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ความภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความเคารพในสิทธิของประชาชน ทรงสร้าง
ความรักและความสามัคคีให้กบั ประชาชนชาวไทย โดยไม่แบ่งเชือ้ ชาติ ศาสนา ไม่วา่
จะเป็นประชาชนทีเ่ กิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในภาคอืน่ ๆ พระองค์กท็ รง
ให้ความเสมอภาคกัน และมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยีย่ มประชาชน ถึงแม้วา่ จะมีสถานการณ์ความไม่สงบ
ก็ตาม ทรงริเริม่ โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระราชประสงค์
ให้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะศาสนาใดร่วมกันท�ำความดี ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้
เกิดมาบนแผ่นดินไทยและจะท�ำความดี เป็นจิตอาสาโดยใช้ความรู้ความสามารถที่
ถนัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาฯ ด้วยการใช้เวลาในวันเสาร์และอาทิตย์
นั้น สอนตาดิกาให้กับเด็กในชุมชน”

นายนรีม หลง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
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คนกลุ่มแบบเรามันเล็กมาก เล็กจนไม่รู้เลยว่าพระองค์ท่านจะทรงมองเห็นไหม
“การส่งต่อภาพวาดของเด็กชายอีฟฟราน ซึ่งใน
ภาพวาดมีเด็กชายเรฟาดี้ อายุ ๑๓ ปี พี่ชายที่ก�ำลังป่วย
ด้วยโรคมะเร็งและปอดติดเชื้อ และภาพพระสาทิสลักษณ์
เต็มพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อยูเ่ บือ้ งหน้า เด็กชาย
อีฟฟรานมีความตัง้ ใจทีอ่ ยากจะวาดภาพและเขียนเรือ่ งราว
ส่ ง ไปถึ ง พระเจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ ขอให้ พ ระองค์ ท รงเมตตา
และช่ ว ยเหลื อ พี่ ช ายของเขา ส่ ว นหนึ่ ง อยากให้ ค น
ทั่วไปที่รู้จักได้ดูและขอพรให้พี่ชายหายจากอาการป่วย
คุณหมอบอกว่าก�ำลังใจเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และเพื่อหวังให้ เด็กชายอีฟฟราน อ้นบุตรและ
นายสมาร์ท อ้นบุตร
ปาฏิ ห าริ ย ์ มี จ ริ ง ผ่ า นเฟซบุ ๊ ก (Facebook) จนได้ มี
การส่ ง ต่ อ กั น ออกไปเป็ น จ� ำ นวนมาก อี ฟ ฟรานได้ ถ าม
นายอิบรอฮีม อ้นบุตร ซึ่งเป็นน้าชายของเขาว่าเขาเขียนจดหมายแทนพี่ชายที่ป่วย
ได้ไหม ความหวังก็ไม่ได้มีมากคือ คนกลุ่มแบบเรามันเล็กมาก เล็กจนไม่รู้เลยว่า
พระองค์ท่านจะทรงมองเห็นไหม เมื่อจดหมายเขียนเสร็จในวันรุ่งขึ้นน้าชายได้น�ำ
ไปส่งทีไ่ ปรษณียห์ าดใหญ่ ส่งไปยังส�ำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เพือ่ ส่งต่อ
ความปรารถนาครั้งเดียวในชีวิตไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อผมเดินทางไป
โรงพยาบาล พยาบาลบอกว่าคุณพ่อรับโทรศัพท์จากส�ำนักพระราชวัง เรือ่ งราวดังกล่าว
ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับน้องเรฟาดี้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
จากที่เราหมดหวังหลาย ๆ เรื่องหนึ่งในนั้น คือ เงินทุน
ส�ำหรับการรักษาของเราแทบไม่มี ความรูส้ กึ ทางใจของ
คนป่วยและครอบครัวเปลีย่ นไปเยอะมาก ครอบครัวรูส้ กึ
ตื้นตันและขอบคุณในความเมตตากรุณาของพระองค์
ท�ำให้มคี วามสุข ความหวังว่าลูกชายของตนจะต้องหาย
กลับมาเป็นปกติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ
กระเช้าของพระองค์ อีกใจหนึ่งก็คิดว่าผิดไหมน้อง
อีฟฟรานวาดรูปพระองค์แล้วโพสต์ และก็แสดงว่า
พระองค์อาจจะได้รบั ทราบข้อมูลจากการโพสต์ คงไม่ได้
รับทราบจากจดหมายเพราะยังน่าจะส่งไปไม่ถงึ ผมขอใช้
นางสาวปาจิเมาะ เจ๊ะโซ๊ะ
นักประชาสัมพันธ์
ค�ำว่าปาฏิหาริย์ เพราะว่าพระเนตรทัง้ สองของพระองค์
โรงพยาบาลกงปีนัง
ทรงดูแลประชาชนของพระองค์ได้ทั้งประเทศ”
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อย่าทิ้ง ถิ่นฐาน….
เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวไทยพุทธจากบ้านสันติ ๑ และ
๒ ต�ำบลเขื่อนบางลาง อ�ำเภอบันนังสตาและต�ำบลแม่หวาด
อ�ำเภอธารโต ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีม่ ี
ความรุนแรง เมื่อก่อนบ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ห่าง ๆ กันและ
ช่วยเหลือกันล�ำบาก ไม่มีความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิต
จึงอพยพมาอาศัยที่วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) เทศบาล
เมืองยะลาจ�ำนวนกว่า ๑๐๐ ครอบครัว ความทราบถึง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “พระองค์
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเยี่ยมให้ก�ำลังใจและรับสั่งกับ
ชาวบ้านว่า “อย่าทิง้ ถิน่ ฐาน” และทรงจะสร้างชุมชนเข้ม
แข็งและมีความสุข” พระองค์พระราชทานทีด่ นิ จ�ำนวน ๘๐
ไร่ โดยจังหวัดยะลารับมาด�ำเนินการจัดสร้างที่พักอาศัยใน
ระยะแรกจ�ำนวน ๑๕ หลัง รวมถึงการปรับปรุงสาธารณูปโภค
ภาพ ต้นกฤษณาทรงปลูก
อาคารศูนย์เด็กเล็ก พอสร้างเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ และ
ในระยะหลังอีก ๒๕ หลัง รวม ๔๐ หลัง “รู้สึกปลาบปลื้ม
ดีใจมาก พระองค์ท่านสร้างบ้านให้อยู่ เพื่อสนองต่อ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ช าวบ้ า นทุ ก คนจะ
รวมตั ว กั น ไม่ ไ ปอยู ่
ที่ อื่ น ตามที่ พ ระองค์
รับสั่ง พระองค์ท�ำให้
ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย
มี ที่ ท� ำ กิ น มี ชี วิ ต ที่ ดี
ขึ้ น ตอนนี้ ช าวบ้ า น
ภาพ ศาลาทรงงาน
ส่วนใหญ่ทำ� สวนผลไม้
ชาวบ้านบ้านสันติ ๒
แบบผสมผสาน และ
อยู่ร่วมกันท�ำกิจกรรม
ร่ ว มกั น และจะพั ฒ นาร่ ว มกั น ไปทั้ ง หมู ่ บ ้ า น
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปลูกต้นกฤษณาเพื่อ
ภาพ หมู่บ้านสันติ ๒
เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ราษฎร”
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สมาชิกโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
y ในฐานะลูกของแผ่นดินคนหนึ่ง

สิ่งไหนท�ำได้เราก็อยากท�ำ

ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” นับเป็น
ความภาคภูมใิ จทีว่ า่ ได้ทำ� ความดีกบั เขาแล้วนะ ดิฉนั สามารถทีจ่ ะไปบอกเล่ากับลูกหลาน
เด็ก ๆ น้อง ๆ รุ่นหลังได้ว่า การเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการนี้ไม่ได้จ�ำกัดเพศ อายุ น�้ำหนัก หรือศาสนา
ใด แต่สามารถใช้ความสามารถและความถนัดที่มีมา
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ เพราะไม่ได้แบ่งแยกหรือ
บังคับ การมาท�ำตรงนี้ ท�ำให้ดิฉันประทับใจมาก ดิฉัน
เป็นสมาชิกโครงการกลุ่มแรกของเขตมีนบุรีเลยก็ว่า
ได้ การไปรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาทั้งเสื้อ
และหมวก ท�ำให้ดฉิ นั มีใจฮึกเหิม เพราะอยากท�ำตรงนี้
มาก ยิง่ ไปกว่านัน้ ความภูมใิ จทีส่ ดุ ก็คอื ได้ตอบแทนคุณ
นางวันดี พลีบัตร
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดรวมทั้ง
พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ไม่วา่ พระองค์จะทราบหรือไม่ ดิฉนั ก็ภาคภูมใิ จและยินดี
อย่างยิง่ และถึงแม้วา่ ดิฉนั จะเป็นมุสลิม ดิฉนั ก็มจี ติ ใจทีร่ กั และเคารพพระองค์ทา่ นไม่นอ้ ย
กว่าศาสนาอืน่ เลย เพราะฉะนัน้ ในฐานะลูกของแผ่นดินคนหนึง่ สิง่ ไหนท�ำได้เราก็อยากท�ำ
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สมาชิกโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ดิฉันไม่ลังเลที่จะสมัครเลย เนื่องจากอยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดและปลูกจิตส�ำนึก
เยาวชนมุสลิมให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

y

อันที่จริงแล้วค�ำว่าจิตอาสา คือ สิ่งที่มาจากใจ
มาโดยสายเลือด เพราะดิฉนั ได้รบั การปลูกฝังความเป็น
จิตอาสามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ สมัยก่อนไม่เคยทราบ
เลยว่าท�ำไมพ่อต้องท�ำงานโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทน
จนวันหนึ่งเราโตขึ้น จึงได้รู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อท�ำมาตลอด
ชี วิ ต นั่ น คื อ ‘จิ ต อาสา’ และตลอดระยะเวลาที่ อ ยู ่
กับคุณพ่อ ท่านจะพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดย
ตลอด ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตต่าง ๆ คุณพ่อจะ
พูดเสมอว่า หากไม่มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ บ้านเมืองคง
มีแต่ความวุ่นวาย คงจะไม่สงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้
ดิฉนั เองจึงเกิดความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์มาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อมาสู่รัชสมัยของสมเด็จ
นางสาวมุกดา เจ๊ะมะหะหมัด
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้มีการประกาศรับสมัครสมาชิกโครงการ “จิตอาสา
เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขตมีนบุรี ดิฉันไม่ลังเลที่จะสมัครเลย เนื่องจากอยากจะเป็น
ผู้ถ่ายทอดและปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนมุสลิม ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และมีจติ อาสาเพือ่ สังคม ในส่วนสถาบันพระมหากษัตริยน์ นั้ ดิฉนั ยังคงปลูกฝังให้เยาวชน
ได้ตระหนักว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงท�ำอะไรให้สังคมมุสลิมเราบ้าง เพราะบางครั้งเขา
แยกไม่ออกว่าตัวเขาเองเป็นมุสลิมไทย แต่พระมหากษัตริยไ์ ม่ได้ทรงนับถือศาสนาอิสลาม
ดังนั้น ในการเป็นจิตอาสาดิฉันก็จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้เขาได้รู้ว่าในอดีต
พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ในทุก ๆ ศาสนา รวมถึงส่งเสริมศาสนามุสลิม และ
ไม่มีการแบ่งแยก เยาวชนมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมของจิตอาสาก็จะได้รับการปลูกฝังที่ดี
ทั้งในด้านการมีจิตสาธารณะและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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สมาชิกโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ดิฉันจึงขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นข้าราชการที่ดีและใช้โอกาสนี้ท�ำคุณงามความดี
เพื่อสังคม

y

ดิ ฉั น เป็ น ข้ า ราชการของฝ่ า ยปกครอง
ส�ำนักงานเขตคลองสาม ด้วยภาระหน้าทีก่ ารท�ำงาน
ทีต่ อ้ งประสานงานกับกลุม่ จิตอาสาฯ อยูแ่ ล้วนัน้ จึง
สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มจิตอาสา “เราท�ำความ
ดี ด้วยหัวใจ” ตั้งแต่เปิดรับสมัครรุ่นที่ ๑ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เมื่อดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง บ�ำเพ็ญประโยชน์
ตามสถานที่ต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อ
ได้เห็นความสามัคคีของประชาชนชาวไทยด้วยกัน
ซึง่ ทุกคนมีจดุ ประสงค์เดียวกัน นัน่ คือ การท�ำความดี
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางสาวอลิสรา เจ๊ะหมัด
ยิ่งไปกว่านั้นโครงการจิตอาสาฯ ยังท�ำให้ชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่งผลให้ภูมิทัศน์ในชุมชนสะอาดน่าอยู่ขึ้น อีกทั้งคนใน
ชุมชนยังร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเป็น
หนึ่งในสมาชิกจิตอาสาฯ ดิฉันจึงขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี และใช้โอกาส
นี้ท�ำคุณงามความดีเพื่อสังคม สิ่งใดที่เป็นตัวแทนท�ำเพื่อสังคมได้ดิฉันก็จะท�ำอย่างสุด
ความสามารถ
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นายชัยวรัตน์ เกษมสุขสมวงษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตหนองจอก
เขตพื้นที่หนองจอกเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่
มาก แต่กลับพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว... เนื่องจากมี
สมาชิกจิตอาสาฯ เข้ามามีบทบาทพัฒนาร่วมกันกับ
ภาครัฐ
y

เขตพื้นที่หนองจอกเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มาก
แต่กลับพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีโครงการจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ยิ่งท�ำให้พื้นที่เขตหนองจอก
มีการพัฒนาอย่างยิ่งยวด เนื่องจากในการพัฒนาแต่ละครั้ง จะมีสมาชิกจิตอาสาฯ เขต
หนองจอก เข้ามามีบทบาทพัฒนาร่วมกันกับภาครัฐ ท่านจะเห็นได้ว่าถนนหนทางเขต
หนองจอกจะเรียบร้อยสวยงามด้วยทัศนียภาพทีเ่ ป็นระเบียบและมีดอกไม้สวยงาม ผูค้ น
ก็สมัครสมานสามัคคีกนั โครงการจิตอาสาฯ จึงเป็นโครงการทีด่ มี าก ๆ ส�ำหรับประชาชน

นายสมาน พุฒเพ็ง
หัวหน้าสมาชิกโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี
ด้วยหัวใจ” เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
y โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จึงเป็นเสมือนตัวแทนของความปรองดองและการไม่
แบ่งแยกของคนในชาติ ผมขอให้โครงการนีย้ งั คงอยูก่ บั
เราชาวไทยตราบนานชั่วชีวิต
ผมเป็ น จิ ต อาสารุ ่ น แรกเลยที่ ไ ปรั บ เครื่ อ งแบบ
ที่ ส นามเสื อ ป่ า ในวิ น าที นั้ น ผมมี ค วามตื้ น ตั น ใจเป็ น
อย่างมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสไปรับเครื่องแบบ
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนจะได้รับสิ่งนี้ เมื่อผม
ได้รับเครื่องแบบและยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ เขตหนอกจอก ผมยิ่ง
ท�ำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดเพื่อประชาชนในเขตหนองจอกและคนไทยด้วยกัน กิจกรรม
จิตอาสาเน้นงานบริการและพัฒนา เช่น ท�ำความสะอาดวัด มัสยิด ขุดลอกคูคลอง
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ตั ด หญ้ า ปลู ก ต้ น ไม้ ฯลฯ ซึ่ ง ความเปลี่ ย นแปลงแรกเลยเมื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการจิ ต
อาสาฯ คือ มีคนรู้จักมากขึ้น ได้มีโอกาสพบปะสมาชิกจิตอาสาที่มีจิตใจเดียวกัน เป็นผู้ที่
ท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกันกับผม ยิง่ ไปกว่านัน้ โครงการ
จิตอาสาฯ ยังท�ำให้บ้านเมืองสะอาด สร้างความสามัคคี ปรองดอง ดังจะสังเกตได้จาก
สมาชิกที่มีทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เดินทางมาร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาด้วยกัน
ในทัศนะของผม โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” จึงเป็นเสมือนตัวแทน
ของความปรองดองและการไม่แบ่งแยกของคนในชาติ ผมขอให้โครงการนี้ยังคงอยู่กับ
เราชาวไทยตราบนานชั่วชีวิต

นางสาววันดี เสน่หา
สมาชิกโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ดิฉันจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และท�ำ
ความดีเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมจนกว่าชีวติ ดิฉนั จะท�ำไม่ไหว
y

การสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ
ดี ด้วยหัวใจ” กับส�ำนักงานเขตหนองจอก ท�ำให้ครั้งหนึ่ง
ในชีวิต ดิฉันมีโอกาสเข้าไปรับเครื่องแบบพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นจิตอาสาของพระองค์
ดิฉันเห็นถึงความรักและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อประชาชนอย่างพวกเรา การมีโครงการดังกล่าว
ท�ำให้ดิฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชุมชนมากมาย
เห็นความรักสามัคคีที่ส่งถึงกันของสมาชิกจิตอาสาฯ ท�ำให้คนไทยที่ไม่รู้จักกัน ไม่ใช่
ญาติ พี่ น ้ อ งกั น กลั บ หลอมรวมรั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย วกั น พึ่ ง พาอาศั ย กั น ยั ง รวมไปถึ ง
ชุมชนที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่สัมผัสได้คือความใกล้ชิดที่
ภาครัฐมีต่อชุมชน เนื่องจากการประสานงานร่วมกันระหว่างส�ำนักงานเขตหนองจอก
กับกลุ่มจิตอาสาฯ ท�ำให้ข้าราชการภาครัฐเข้าใจปัญหาของชุมชนมากขึ้น และเข้ามา
มีบทบาทแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เขตหนอกจองร่วมกัน สิ่งเหล่านี้คือผลที่ได้จาก
การก่อตั้งโครงการจิตอาสาฯ ภายใต้พระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทั้งสิ้น ดังนั้น
สิ่งที่ดิฉันอยากตอบแทนพระองค์ท่านก็คือ ดิฉันจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ท�ำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนกว่าชีวิตดิฉันจะท�ำไม่ไหว
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