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พระบรมรำโชวำท ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

“.....ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้าง 
ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

เพราะความสามัคคีเป็นก�าลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน.....”

ควำมตอนหนึ่งในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่ หมู่บ้ำนตัวอย่ำง 
โครงกำรไทย-อิสรำเอล จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๑๓
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“โครงการรักการอ่านผ่านนิทานต�านานชุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกา”

ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่จะท�ำให้เด็กและเยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีศักยภำพ
ในกำรเรยีนรู ้และสำมำรถเข้ำถงึแหล่งทรพัยำกรกำรศกึษำต่ำงๆ ได้เพิม่ขึน้ คอื ทกัษะด้ำนภำษำ เพือ่สือ่สำร 
โต้ตอบ และพัฒนำตนเอง จนสำมำรถเป็นก�ำลังหลักในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนได้ในอนำคต 
แต่ในควำมเป็นจริง ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ยังคงมีปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ซึ่งนอกจำกจะส่งผลต่อ
กำรเรยีนตำมปกตแิล้ว ยงัมผีลกระทบต่อสภำพจติใจ ทีอ่ำจท�ำให้เกดิควำมท้อแท้ในกำรพฒันำศกัยภำพ
ของตนเอง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้ มิใช่เรื่องของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเพียงครูกับนักเรียนเท่ำนั้น 
แต่ผูป้กครองและชมุชนสำมำรถมส่ีวนเข้ำร่วมแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้เช่นกนั ซึง่หนึง่ในวธิกีำรทีห่ลำกหลำย 
ได้แก่...

กำรน�ำเรื่องเล่ำที่เป็นต�ำนำนของชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น มำสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้
ให้แก่เดก็และเยำวชน ผ่ำนคนเฒ่ำคนแก่ของบ้ำนและชมุชนนัน้ๆ ซึง่นอกจำกจะช่วยส่งเสรมิกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนแล้ว ผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ก็คือ กำรได้ตระหนักถึงคุณค่ำของผู้อำวุโส ควำมสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัวและหมู่บ้ำน และควำมภำคภูมิใจในถิ่นก�ำเนิดบ้ำนเกิดของตน รวมทั้งยังท�ำให้เด็กและ
เยำวชนเหล่ำนี้สำมำรถ “เท่าทัน” ต่อสถำนกำรณ์และควำมเป็นจริงในพื้นที่ และมี “ภูมิคุ้มกัน” 
มำกพอต่อกำรกลั่นกรองข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับเข้ำมำ

ดังนั้น กำรจัดท�ำ “โครงการรักการอ่านผ่านนิทานต�านานชุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกา” 
ของชมรมครตูำดกีำต�ำบลป่ำไร่ อ�ำเภอแม่ลำน จงัหวดัปัตตำน ีจะเป็นหนทำงหนึง่ในกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรเรียนรู้ ที่เริ่มจำกเด็กนักเรียนในศูนย์ตำดีกำ ควบคู่ไปกับกำรแสวงหำต�ำนำนในชุมชน เรียบเรียง 
และวำดภำพประกอบด้วยคณะครตูำดกีำของแต่ละศนูย์ น�ำมำจดัท�ำเป็นหนงัสอืกำร์ตนู เผยแพร่ออกไป 
ในศูนย์ตำดีกำของบ้ำนป่ำไร่ เพื่อสร้ำงพื้นฐำนรักกำรอ่ำนให้แก่นักเรียนตำดีกำผ่ำนต�ำนำนเหล่ำนี้ 
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کاونن ݢاجه دڠن سوڠي
ช้างกับสายน�้า
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ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีโขลงช้าง
กับชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน
د سبواه کامفوڠ, تردافت کاونن ݢاجه دان 

فندودوق کامفوڠ يڠ هيدوف برسام
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ชาวบ้านทุกครัวเรือนต่างมีอาชีพท�าไร่ 
ท�านา ท�าสวน และอาศัยน�้าจากสายน�้าหลัก
มาใช้ในแปลงที่ดินของตน

ستيف اييس رومه ممفوڽأي کرجا سباݢاي 
فرتانني کبون دان ساوه. 

برݢنتوڠ كفدأير سوڠي تراوتام اونتوق فلون
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ส่วนโขลงช้างก็จะช่วยตักน�้ามารดต้นไม้ให้ชาวบ้าน ชาวบ้าน
มีกล้วยในสวนของตนเป็นรางวัลตอบแทนให้แก่โขลงช้าง

باݢي کاونن ݢاجه منولوڠ براڠکوت أير اونتوق مڽريم فوکؤڽ, 
فندودوق کامفوڠ بريکن ݢنجرن ممفوڽأي فيسڠ د کبون مريك 

سباݢاي بالسن کاونن ݢاجه.
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ทั้งช้างและชาวบ้านจึงอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
اوليه ايت, کدوا -دوا فندودوق کامفوڠ 
دان کاونن ݢاجه هيدوف برسام بهگيا.
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วันหนึ่ง ชาวบ้านได้รับแจ้งว่าเจ้าเมืองจะเดินทางมายังหมู่บ้าน
فد سواتو هاري ،فندودوق کامفوڠ دمعلومكن بهاوا کتوا نݢري اکن 

داتڠ ککامفوڠ.
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จึงช่วยกันเสนอความเห็น
ที่จะต้อนรับเจ้าเมือง

اوليه ايت, ممبنتو ساتو سام ألين 
مناورکن فندافت اونتوق برترمياكن 

کتوا نݢري
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“พวกเราต้องท�าศาลารับรองเจ้าเมือง” 
ผู้ใหญ่บ้านสรุปความเห็น ชาวบ้านจึงช่วยกัน
หาไม้ มีช้างช่วยลากจูงไม้
“کيت فرلو ممبينا سبواه واكف اونتوق مڽمبوت 

کتوا نݢري” کات کتوا کامفوڠ . اوليه ايت, 
فندودوق کامفوڠ برݢوتوڠ-رويوڠ منچاري کايو, 

دان کاونن ݢاجه جوڬأ تولوڠ مناريق کايو
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ทุกคนในหมู่บ้านและโขลงช้างต่างร่วมมือช่วยกัน
สร้างศาลารับรอง จนแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

سموا فندودوق کامفوڠ دان کاونن ݢاجه بکرجاسام 
اونتوق ممبينا واکف هيڠݢ سوده دڠن چفت.
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คืนก่อนที่เจ้าเมืองจะเดินทางมาหมู่บ้าน ฝนตกหนักจนถึงเช้า 
สายน�้าหลักของหมู่บ้านเอ่อล้นเต็มตลิ่ง จนชาวบ้านวิตก 
ว่าเจ้าเมืองจะมาได้อย่างไร

مامل سبلوم کتوا نݢري داتڠ ککامفوڠ هوجن لبت سهيڠݢ فاݢي, 
مڽببکن أير سوڠي ليمفه. فندودوق کامفوڠ بيمبڠ بهاوا باݢاميان 

کتوا نݢري اكن داتڠ ،
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“ฝนตกหนักทั้งคืน จนน�้าล้นตลิ่ง ท่านเจ้าเมือง
จะเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเราได้อย่างไร”
“ถึงพวกเราจะช่วยกันสร้างสะพานข้าม 
ก็คงไม่ทันต้อนรับท่านเจ้าเมืองแน่ๆ”
“จะท�าอย่างไรดี”

هوجن تورون سفنوه مامل سهيغگا اير سوڠي 
ليمفه باگيمنکه کتوا نگري اکن داتغ مڠذياره 
“والوفون کيت ممبينا جمبنت موڠکني تيدق 

سلساي اونتوق مڽمبوت كداتڠڽ اف يڠ کيت 
فرلو دالکوکن”؟
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ไม่นาน เจ้าเมืองก็เดินทางมาถึงอีกฝั่งของ
หมู่บ้าน และไม่สามารถข้ามมายังหมู่บ้านได้ 
โขลงช้างเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น จึงอาสา
เดินลงไปในสายน�้า รับท่านเจ้าเมือง
ขึ้นหลังช้าง พาข้ามมายังหมู่บ้าน 
และไปยังศาลารับรอง ชาวบ้านต่างดีใจ
ที่เห็นช้างช่วยพาเจ้าเมืองข้ามสายน�้า
จนมาถึงศาลารับรอง
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کمودين کتوا نݢري تيبا د سربڠ کامفوڠ دان تيدق دافت مڽربڠ ککامفوڠ
فريستيوا ايت مڽببکن ݢاجه سوکاريال برجالن تورون کسوڠي منجمفوت 
کتوا نݢري د بالکڠث , مك ݢاجه ايت ممباوا ککامفوڠ دان فرݢي کواکف 
يڠ تله سديا. فندودوق کامفوڠ ݢمبريا مليهت ݢاجه ممبنتو کتوا نݢري د 

سربڠ سوڠي هيڠݢ سمفي کوا كف
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เจ้าเมืองกล่าวกับชาวบ้าน “พวกท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่ง ทั้งคนและสัตว์ต่างไม่นิ่งเฉยต่ออุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ต่างช่วยกันแก้ไขปัญหาจนสามารถผ่านพ้นมาได้”

کتوا نݢري براوچف کفد فندودوق کامفوڠ. “کامو سموا تله منونجوقکن 
کرجاسام هبتله, سموا فندودوق دان حيوان تيدق ديام فد هالڠن يڠ داتڠ, 

ممبنتو ساتو سام ألين مڽلسايکن مسئله سهيڠݢ لولوس دڠن بأيك
19
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นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
ความสามัคคีน�ามาซึ่งความ

ส�าเร็จ และการชื่นชม

قيصه اين مڠاجرکن کيت 
فرفادوان ممباوا کفد کجايأن 

دان فوجني.

ครอบครัวมุสลิมต้องสามัคคีกัน

ท่ำนเรำะสลูลุลอฮ ฺศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ได้กล่ำวว่ำ

الَ تَْختَلُِفْوا، فَِإنَّ َمْن كَاَن قَبْلَُكْم اْختَلَُفْوا فََهلَُكْوا

ความว่า : พวกเจ้าอย่าขัดแย้งกัน แท้จริงชนรุ่นก่อน
หน้านี้พวกเขาเคยขัดแย้งกันและพวกเขาก็ได้ประสบ
กับพินาศ

[บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์]

ข้อคิดจากหะดีษ
1.  อิสลำมก�ำชับและส่งเสริมควำมสำมัคคี

และสมำนฉันท์ในครอบครัวและสังคม
2.  ควำมขัดแย้งกันเป็นสิ่งที่ห้ำมในอิสลำม

เพรำะจะน�ำมำซึ่งควำมแตกแยก ควำมเสียหำย 
ควำมหำยนะแก่ประชำชำติ

3.  ควำมหำยนะและควำมพินำศเคยเกิดขึ้นกับ
ชนรุ่นก่อนเนื่องจำกควำมขัดแย้งกัน

4.  มุสลิมต้องพยำยำมสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ 
ปรองดองและหลีกเลี่ยงควำมแตกแยก
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ค�าศัพท์ในนิทาน
ไทย มลายู รูมี

ช้ำง ڬاجه Gajah

สำยน�้ำ سوڠي Sungai

หมู่บ้ำน كمفوڠ Kampung

เจ้ำเมือง كتوا نڬري Kertua negeri

ศำลำรับรอง واكف WaKaf

สะพำน جمبنت jambatan

อุปสรรค هالڠن Halangan

ควำมสำมัคค ี Perpaduan فرفادوان

ควำมส�ำเร็จ كجيأن Kejayaan

กำรชื่นชม فوجني Pujian
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ผู้รวบรวมต�านาน : นำยมะรอบี สะมุดิง
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นำยอัมรำน มอสู

ผู้วาดภาพประกอบ : คณะครูตำดีกำ ๗ ศูนย์
• ศูนย์ตำดีกำดำรุสสลำมท่ำแรด • ศูนย์ตำดีกำดำรุลมุตตำกีน
• ศูนย์ตำดีกำอำอิสลำม (บำตัสกูบู) • ศูนย์ตำดีกำอะห์มำดีกูบังโปร
• ศูนย์ตำดีกำควนแปลงงู • ศูนย์ตำดีกำวังกว้ำงดำรุสลำม
• ศูนย์ตำดีกำพงบุดี

ผู้รวบรวมค�าศัพท์ : นำงสำวแวซำนียะห์ วะตะกี
ขอขอบคุณ :

๑)  วิทยำกรอบรมเทคนิคกำรเล่ำนิทำน จำกโรงเรียนเทศบำล ๕ 
ตลำดเก่ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
- คุณครูนิอำมีเน๊ำะห์ อิสำเฮำะ และคุณครูไพเรำะ สกนธวุฒิ  

๒)  วิทยำกรอบรมกำรวำดภำพกำร์ตูน 
จำกโรงเรียนแสงประทีปวิทยำมูลนิธิ 
- คุณครูอำรยำ มำมะ

๓)  ผู้แปลภำษำมลำยู 
- นำยกูนำยือรี โต๊ะรำยอ 
- นำยสุไลมำน มำสำมะ

๔)  ศูนย์สันติวิธี กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
ภำค ๔ ส่วนหน้ำ




