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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ระหวางปงบประมาณ 2550-2552 ตามยุทธศาสตร
การดําเนินการขณะศึกษาในตางประเทศ ซึ่งเปนยุทธศาสตรยอยของยุทธศาสตรการสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ โดยทําการศึกษาและวิเคราะหการปฏิบัติงานของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรตามแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนเคร่ืองมือการ
บริหารแบบหน่ึงที่นํามาใชในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแนวทางทางการปฏิบัติราชการที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ผลการศึกษาขั้นตอนการบริหารทางยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวย การวางยุทธศาสตร การนํา
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ และการประเมินผลทางยุทธศาสตร พบวาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
เขาใจยุทธศาสตรและไดดําเนินการตามมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรจนเกิดผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจในระดับหน่ึง และจําเปนตองมีการสานตอนโยบายและการทํางานอยางตอเน่ืองดวย
ความอดทนตามแนวทางพระราชทานการ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” อยางไรก็ดี การดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปนเพียงสวนหน่ึงของยุทธศาสตร การจะผลักดันใหยุทธศาสตร
น้ีประสบความสําเร็จ หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการการปฏิบัติงานอยางเปน
เอกภาพใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมดวย

อน่ึง โดยที่ไดมีการประกาศใชยุทธศาสตรน้ีมาระยะหน่ึงแลว จึงควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบความคืบหนา ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควรกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เพื่อเปนกรอบการทํางานที่ชัดเจนในอนาคตตอไป
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ยุทธศาสตรในภาพรวมประสบความสําเร็จดังที่ไดต้ังเปาหมายไว
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ปญหาความมั่นคงและปญหาการศึกษาในจังหวัดภาคใต
สถานการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต1 เปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองเปนระยะ

เวลานาน กอใหเกิดปญหาทั้งทางดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ในสวนที่เกี่ยวกับ
การศึกษาน้ัน ปญหาการที่เยาวชนไทยมุสลิมจํานวนมากจากจังหวัดชายแดนภาคใตเดินทางไปศึกษา
ตอในประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเมืองเจดดาหและกรุงไคโรไดเกิดขึ้นมานานแลว ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยไดใหความเห็นวานาจะสืบเน่ืองจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประเทศในกลุมอาว
อาหรับใหทุนการศึกษาแกเยาวชนไทยมุสลิม และเยาวชนไทยมุสลิมที่ติดตามผูปกครองไป
ประกอบพิธีฮัจยที่เมืองเม็กกะไดถือโอกาสน้ันขอศึกษาตอในประเทศอาหรับ จากสถานการณ
ดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงไดเสนอใหรัฐบาลออกมาตรการควบคุมการใหทุนการศึกษาจาก
ประเทศกลุมอาวอาหรับ และวางระเบียบควบคุมคุณสมบัติผูที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยที่เมือง
เม็กกะใหรัดกุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานระดับนโยบายของภาครัฐไดเร่ิมมองปญหาภาคใตวา
มีหลายมิติที่กวางขวางและเชื่อมโยงกัน และการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมก็มีความสาํคัญและมี
ความเชื่อมโยงกับปญหาดานอ่ืนๆ ดวย2

ปญหาความรุนแรงในภาคใตไดทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด นับต้ังแตเหตุการณ
ที่กลุมคนรายบุกปลนปนในคายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2547 เหตุการณมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และเหตุการณ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547

ในชวงที่เกิดเหตุการณความรุนแรงดังกลาว ปรากฏวามีเยาวชนไทยมุสลิมซึ่งสวนใหญมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต เดินทางออกไปศึกษาตอในตางประเทศจํานวนมาก ซึ่งขอมูล
ของภาครัฐในปจจุบันพบวานักศึกษาไทยมุสลิมที่ศกึษาอยูในตางประเทศมีจํานวนสูงถึง 4,000-

1 ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งพื้นที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
2 Mark Tamthai and Somkiart Boonchoo 2009: 22-23
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5,000 คน3 และคาดวายังมีอีกจํานวนมากที่รัฐบาลไมมีขอมูล สรางความกังวลเกี่ยวกับเยาวชนไทย
มุสลิมที่หายไปวาอาจจะถูกชักจูงไปรวมหรือใหการสนับสนุนกลุมหรือองคกรที่อยูเบื้องหลังความ
ไมสงบและขบวนการฝายตรงขามรัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาไทยมุสลิมกลุมน้ีสําเร็จการศึกษา
แลวและเดินทางกลับประเทศไทย ก็อาจจะเขารวมขบวนการที่ไมประสงคดีตอประเทศ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอประเทศในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานความมั่นคงภายใน

โดยที่ในภาพรวมของประเทศ ชาวไทยมุสลิมนับเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของสังคมไทย
โดยเฉพาะเยาวชนไทยมุสลิมเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไทยมุสลิมน้ีมีความละเอียดออนและเชื่อมโยงกับการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตโดยตรง รวมทั้งจะกระทบตอการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตและของประเทศโดยรวมดวย ดังน้ัน เยาวชนไทยกลุมน้ีจึงสมควรไดรับการดูแลเอาใจใสและ
พัฒนาอยางจริงจังเชนเดียวกับเยาวชนไทยที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ ที่ผานมาการบริหารจัดการดาน
การศึกษาและการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมของหนวยงานภาครัฐยังไมเปนระบบที่ชัดเจน ทําใหยังคง
มีปญหาตางๆ ขึ้น อาทิ เยาวชนไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศเปนจํานวนมาก ปญหา
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ปญหาการหางานทําภายหลังจบการศึกษา เน่ืองจากสวนใหญศึกษา
ดานศาสนาเปนหลัก ปญหาการรับรองวุฒิการศึกษาและรับรองวิทยฐานะ เปนตน

ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท4 ไดมีการวิเคราะหสถานการณความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดภาคใตและเห็นวาปจจัยพื้นฐานของปญหาที่แทจริงเกิดจากความตองการของชุมชนมุสลิม
ในการดํารงอยูในสังคมไทย บนพื้นฐานของอัตลักษณความเปนมุสลิม ในขณะที่มีคนจํานวนหน่ึง
ใชเงื่อนไขดังกลาวไปขยายผลสนับสนุนการกอความไมสงบ รัฐบาลจึงพยายามแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตผานนโยบายสมานฉันทของประชาชนในประเทศ มุงพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน สั่งการใหสวนราชการตางๆ เรงดําเนินการแกไขปญหาโดยการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อชวยแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ไดมีการออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เร่ืองนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และที่ 207/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง
การบริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐยึดเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งใน

3 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 2550: 11
4 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีของไทย คนที่ 24 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2549 - 29 มกราคม 2551
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คําสั่งที่ 206/2549 ก็ไดกลาวถึงเร่ืองการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตไววาเพื่อ “เรงรัด
ใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคลองกับความตองการ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของพื้นที่อยางแทจริง  เปดโอกาสใหผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มีสวนรวม
เสนอแนะการจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม”

นอกจากน้ี ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญประจําประเทศมุสลิมทั่วโลก เมื่อ
วันที่ 24-26 มกราคม 2550 ที่กระทรวงการตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดม
ความคิดในการจัดทํายุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม และแผนปฏิบัติการของกระทรวงการ
ตางประเทศที่เปนเอกภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อปองกันมิใหปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทยกลายเปนปญหาสากล ก็ไดใหความสําคัญของเยาวชนไทยมุสลิมที่กําลัง
ศึกษาอยูในประเทศมุสลิม โดยที่ประชุมเห็นพองกันวาการดูแลเอาใจใสนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ตางประเทศควรเปนนโยบายที่สําคัญเรงดวนของรัฐบาล เพราะเยาวชนไทยเหลาน้ีมีความสําคัญยิ่ง
ตออนาคตของชาติ (โปรดดูรายละเอียด “ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม” ไดในภาคผนวก ก )

1.1.2 ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ
ดวยความสําคัญและความเรงดวนของปญหาดานการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิม และ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการสรางความสมานฉันทในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ และสวน
ราชการที่เกี่ยวของไดรวมประชุมระดมความคิดและเสนอแนะ “ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ” โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี

(1) เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและในประเทศ

(2) เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตอ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

(3) เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินการตอนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศอยาง
สรางสรรค เปนระบบชัดเจน

(4) เพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลมิเกิดความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทย ลด
ความแปลกแยก และเปนผูแทนประเทศไทยที่มีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ
และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ยุทธศาสตรน้ีไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2550 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
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ยุทธศาสตรดังกลาวมียุทธศาสตรยอยที่สําคัญ 4 ประการ ซึ่งมีการระบุหนวยงานที่
รับผิดชอบหลักและหนวยรวมรับผิดชอบอยางชัดเจน คือ

(1) ยุทธศาสตรการดําเนินการกอนการเดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ
ยุทธศาสตรน้ีเนนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศใหมีคุณภาพ

และเหมาะสม สามารถรองรับความตองการของผูเรียนและความตองการในการพัฒนาประเทศ โดย
พัฒนาและขยายการศึกษาดานอิสลามศึกษาในประเทศ ควบคูไปกับการศึกษาสายสามญั

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ
หนวยรวมรับผิดชอบ คือ สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการตางประเทศ  ศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กรมประชาสัมพันธ คณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักจุฬาราชมนตรี และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

(2) ยุทธศาสตรการดําเนินการขณะกําลังศึกษาในตางประเทศ
ยุทธศาสตรน้ีมุงใหการดูแลและเปนที่พึ่งของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

สรางความรักความสามัคคีระหวางหมูนักศึกษาไทยมุสลิม รวมทั้งสรางความไววางใจเพื่อให
นักศึกษาไทยมุสลิมเปนพลเมืองไทยและทรัพยากรที่มีคาของประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการตางประเทศ
หนวยรวมรับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ศอ.บต. และ

หนวยงานรัฐที่ปฏิบัติงานอยูในตางประเทศ
(3) ยุทธศาสตรการดําเนินการภายหลังกลับจากการศึกษาจากตางประเทศ
ยุทธศาสตรน้ีเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษา

จากตางประเทศเดินทางกลับภูมิลําเนาอยางมั่นใจในฐานะทรัพยากรมนุษยที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะการสงเสริมและเปดโอกาสในการประกอบอาชีพ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน ก.พ.
หนวยรวมรับผิดชอบ คือ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงการ

ตางประเทศ ศอ.บต. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาที่เกีย่วของ
รวมทั้งภาคเอกชน

(4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ไดแกการจัดระบบการจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวยการจัดทํา

ฐานขอมูลนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศอยางเปนระบบ การประเมินผลทั้งขณะที่ศึกษาอยูใน
ตางประเทศและภายหลังจบการศึกษาจากตางประเทศ รวมทั้งการกําหนดแผนงานโครงการและ
งบประมาณรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางเปนระบบชัดเจน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน สํานัก
งบประมาณ

หนวยรวมรับผิดชอบ คือ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรอง
แหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ  ศอ.บต. เครือขายองคกรมุสลิม และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตรน้ีแลว สวนราชการตางๆ อาทิ
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงาน ก.พ. ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญ เปนตน ไดเร่ิมจัดกิจกรรมโครงการ
ตางๆ เพื่อดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมทั้งในและตางประเทศ นับวาเปนการเร่ิมตนอยางจริงจังและเปน
ระบบในการใหความชวยเหลือเยาวชนไทยมุสลิมซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ
(รายละเอียด “แนวทางการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ” ของ
กระทรวงการตางประเทศปรากฏในภาคผนวก ค)

1.1.3 จํานวนนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ
มีขอมูลเบื้องตนของจํานวนนักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาในประเทศมุสลิมดังน้ี5

- อียิปต ประมาณ 2,500 คน
- อินโดนีเซีย ประมาณ 350 คน
- มาเลเซีย ประมาณ 250 คน
- ปากีสถาน ประมาณ 250 คน
- ซูดาน ประมาณ 300 คน
- แอฟริกาใต ประมาณ 120 คน
- อิหราน ประมาณ 49 คน
- ซีเรีย ประมาณ 49 คน
- ประเทศอ่ืนๆ ไดแก บังกลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร เยเมน ตุรกี สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส คูเวต โมร็อกโก และลิเบีย
1.1.4 ขอมูลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต

(1) อียิปตเปนประเทศที่นักศึกษาไทยมุสลิมนิยมเดินทางไปศึกษาตอมากที่สุด
เน่ืองจากเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (Al-Azhar University) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีอายุกวา

5 ณัช ภิญโญวัฒนชีพ 2552: 16
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1,000 ป เปนสถาบันการศึกษาที่เกาแกที่สุดของอียิปต และไดรับการยอมรับจากมุสลิมทั่วโลกใน
ดานการสอนศาสนาแนวทางอิสลามกระแสหลักของฝายสุหน่ี และสงเสริมการปรองดองในสังคมที่
มีความหลายหลากทางศาสนา มหาวิทยาลัยแหงน้ีไดรับการขนานนามจากชาวอาหรับวา Oxford of
the Middle East ผูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงน้ี ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในสังคม
นอกจากน้ี คาใชจายทั้งดานการศึกษาและคาครองชีพยังตํ่ากวาประเทศอ่ืนๆ มีนักศึกษาไทยมุสลิม
เดินทางไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยแหงน้ีมานานกวา 90 ปแลว สวนมากมีฐานะปานกลางและ
ยากจน เดินทางไปศึกษาตอที่อียิปตดวยทุนของครอบครัวตนเอง และเกือบทั้งหมดจะสมัครเขาเรียน
ในคณะดานศาสนาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ซึ่งไมตองเสียคาเลาเรียน แตตองหาที่พักและออก
คาใชจายอ่ืนๆ เอง (ยกเวนผูไดทุนของมหาวิทยาลัย)

ในป 2550 จํานวนนักศึกษาไทยมุสลิมมีสูงถึง 2,500 คน แตขอมูลในป 2552 ที่
ไดรับจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร จํานวนนักศึกษาไทยมุสลมิที่ลงทะเบียนเรียนมีประมาณ 2,000 คน
ซึ่งอาจเน่ืองจากมีจํานวนหน่ึงจบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแลว และสวนหน่ึงไมมีวิชา
ที่ตองลงทะเบียนเรียน ประกอบกับในปจจุบันน้ีภาวะคาครองชีพในอียิปตสูงขึ้นมาก นักศึกษาไทย
มุสลิมบางสวนจึงเดินทางไปศึกษาในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ

(2) ทุนการศึกษาของอียิปต
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรใหทุนการศึกษาแกเยาวชนไทยมุสลิมมาอยางตอเน่ืองทุกป

ปละ 60-80 ทุน ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย รวมกับฝายอียิปตโดยไมจํากัดคณะและสาขาที่จะศึกษา แตนักศึกษาไทยมุสลิมจะศึกษาดาน
ศาสนา ไดแก ศาสนศาสตร กฎหมายอิสลาม อิสลามศึกษา อักษรศาสตร และครุศาสตร  เน่ืองจาก
ตรงกับความตองการในเร่ืองศาสนาและวิถีชีวิตเฉพาะ เมื่อจบการศึกษาแลว มักจะประกอบอาชีพ
ดานการสอนศาสนา (เหตุผลที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ อุปสรรคดานภาษาอาหรับ) นักศึกษาที่
ไดรับทุนจะไดรับสิทธิใหพักในหอพัก มีอาหารใหทุกมื้อ และเงินเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 90 ปอนดอียิปต
(ประมาณ 540 บาท) แตหากไปพักขางนอก จะไดรับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 180 ปอนดอียิปต (ประมาณ
1,080 บาท)

นอกจากน้ี รัฐบาลอียิปต โดยกระทรวงอุดมศึกษาไดใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ไทย (ไมจํากัดศาสนา) ปละ 2 ทุน ปจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิม 1 คน ที่ไดรับทุนน้ี ศึกษาคณะ
พยาบาลอยูที่มหาวิทยาลัยไคโร (Cairo University)

(3) ทุนรัฐบาลไทย
(3.1) โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน ปจจุบันมีนักศึกษามุสลิมสตรี 2 คน กําลังศึกษาอยูที่



7

มหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University in Cairo) ในสาขาตะวันออกกลางศึกษา และ
เศรษฐศาสตร

(3.2) โครงการทุนการศึกษาตอตางประเทศสําหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ดําเนินการรวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน ก.พ.) จํานวน 4 คน ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย
ไคโร ในคณะอิสลามศึกษา และศิลปศาสตร

นักศึกษาไทยมุสลิมที่ไดรับทนุจากรัฐบาลไทยเปนกลุมที่ไมมีปญหาความ
เดือดรอนและอยูในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

(4) ปญหาของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต
ปญหาที่สําคัญของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ไคโรไดรวบรวมไวมีดังน้ี
(4.1) ปญหาดานภาษา นักศึกษาไทยมุสลิมมีความรูความสามารถในการใชภาษา

อาหรับไมดีพอ จะตองเรียนเพิ่มเติม
(4.2) ปญหาเร่ืองที่พักในอียิปตที่มีราคาแพง และปญหาเจาของบานชาวอียิปตที่ไม

คอยรักษาคําพูดโดยจะขอใหนักศึกษาไทยมุสลิมออกจากบานเชาเมื่อมีผูอ่ืนใหคาเชาสูงกวา
เน่ืองจากสวนใหญไมมีสัญญาการเชา

(4.3) การขาดเงินชวยเหลือจากสวนราชการในการทํากิจกรรมรวมกัน
(4.4) การขอตออายุการตรวจลงตราเพื่อขอขยายเวลาการพํานักในอียิปต ในขณะที่

ยังศึกษาอยู เน่ืองจากการทํางานที่ขาดกฎระเบียบของหนวยงานอียิปต และนักศึกษาไทยมุสลิมเห็น
วาไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาชาติอ่ืนๆ

(4.5) การขาดขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและปญหาการหางานทําเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว

(4.6) ปญหาชองวางทางทัศนคติระหวางภาครัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะ
การที่หนวยงานความมั่นคงของไทยมีภาพลักษณทางลบตอนักศึกษาไทยมุสลิม แมวาอียิปตจะเปน
ประเทศมุสลิมสายกลางซึ่งเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศวาไมสนับสนุนแนวคิดสุดโตง หรือความ
รุนแรงโดยอางศาสนา

(5) สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมนักเรียนไทยฯ มีความสําคัญในฐานะเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวาง

นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตและหนวยงานภาครัฐของไทยทั้งในประเทศไทยและในประเทศอียิปต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดสนับสนุนใหสมาคมนักเรียนไทยฯ มีบทบาทในการ
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ดําเนินงานตางๆ เพื่อถายทอดความปรารถนาดีและความหวงใยของรัฐบาลไปสูนักเรียนไทยมุสลิม
ในอียิปต จึงขอกลาวถึงความเปนมาของสมาคมนักเรียนไทยโดยสังเขปดังน้ี6

เดิมชื่อสมาคมนักเรียนไทยไคโร กอต้ังขึ้นเมื่อป 2498 มีสมาชิกกอต้ัง 14 คน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการรวมตัวและความสามัคคีของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตที่มาจากทุก
ภาคของประเทศ และเพื่อใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนตัวแทนประเทศไทยในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของกลุมมุสลิมไทยตางๆ รายไดของสมาคมนักเรียนไทยฯ มาจากการเก็บคาสมาชิก
และการจัดงานออกรานของชมรมตางๆ ประจําปในตนฤดูหนาว ในชวงกอนป 2550 สมาคม
นักเรียนไทยฯ ไมมีบทบาทเทาใดนัก เพราะไมมีงบประมาณของตัวเองมากพอที่จะจัดกิจกรรมใดๆ
ในฐานะตัวกลางใหกับนักศึกษาไทยมุสลิมได นักศึกษาสวนใหญจึงใหความสําคัญกับชมรมของ
ตนเองมากกวา

ในป 2508 รัฐบาลไดอนุมัติใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เชาสถานที่
เพื่อใหสมาคมนักเรียนไทยฯ ขอยืมใชเปนที่ทํางาน และต้ังแตป 2550 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรไดสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อใหสมาคมนักเรียนไทยฯ เชาสถานที่ทําการเปนของตนเองมา
จนถึงปจจุบัน ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็ไดชวยดําเนินการเพื่อขอพระบรม
ราชานุญาต ทรงรับสมาคมนักเรียนไทยฯ เขาอยูในพระบรมราชูปถัมภ และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับสมาคมนักเรียนไทยฯ ไวในพระบรมราชูปถัมภอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 สมาคมนักเรียนไทยฯ จึงเปลี่ยนชื่อเปน “สมาคมนักเรียนไทย
ในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ” ต้ังแตน้ันเปนตนมา สมาคมนักเรียนไทยฯ มีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานทุกป มีการสลับสับเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ ระหวางผูแทน
ภาคกลางและภาคเหนือ กับผูแทนภาคใต ปจจุบัน สมาคมนักเรียนไทยฯ มีสมาชิกประมาณ 900 คน

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ไคโร ในฐานะหนวยงานหลักในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักตามมาตรการดําเนินการขณะศึกษาในตางประเทศของยุทธศาสตรการสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

1.2.2 เพื่อประมวลปญหาและขอเสนอแนะสําหรับการพิจารณาปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

6 http://www.thaiembassy.org/cairo
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1.2.3 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศพิจารณานําผลการศึกษาไปใชประโยชนตอไปตามความ
เหมาะสม

ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงวาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปน
เพียงสวนหน่ึงของยุทธศาสตร การจะผลักดันใหยุทธศาสตรน้ีประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว หนวยงานที่รับผิดชอบในสวนอ่ืนๆ ของยุทธศาสตรจะตองดําเนินงานอยางเปน
เอกภาพ และใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมดวย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในปงบประมาณ 2550-

2552 ตามแนวยุทธศาสตร ขอ 2 การดําเนินการขณะที่ศึกษาในตางประเทศ ซึ่งกําหนดมาตรการไว 4
ประการ คือ

(1) สรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทย และการเปนตัวแทนของ
ประเทศไทย ที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยการดูแลของ
หนวยงานรัฐอยางจริงจัง ตอเน่ือง จนเกิดความอบอุน ผูกพัน และภูมิใจในมาตุภูมิ

(2) สงเสริมการมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

(3) การชวยเหลือในการติดตอกับทางบาน สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ
ในตางประเทศ

(4) สงเสริมการรวมตัวเปนชมรมหรือสมาคม เพื่อความสะดวกในการติดตอกับ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ

1.3.2 กลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาและประเมิน คือ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยใน
กรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ วาระป 2549/2550 - 2551/2552 และผูแทนชมรมนักศึกษาไทย
มุสลิมในอียิปต

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1 ศึกษาเอกสารขอมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และของหนวยราชการที่

เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยและวรรณคดีตางๆ
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1.4.2 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณนายนภดล เทพพิทักษ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
(อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร) และการบรรยายสรุปของนายนภดล เทพพิทักษตอคณะผูแทน
ไทยตางๆ ในโอกาสการเขาเยี่ยมคารวะระหวางการเดินทางเยือนอียิปต

1.4.3 ศึกษาเอกสารรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุง
ไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ ในชวงป 2550-2552

1.4.4 การสังเกต พูดคุย และขอมูลจากการสัมภาษณและการสอบถามคณะกรรมการ
สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ และผูแทนชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมใน
อียิปต เพื่อเปนสวนเสริมหรือยืนยันขอมูลที่ไดจากขอมูลในขอ (3) การสัมภาษณดําเนินการทาง
โทรศัพท และการสอบถามดําเนินการทางอีเมล คําถามมาตรฐาน คือ “ทานมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอยางไรตอการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ต้ังแตป 2550 เปนตน
มา” มีนักศึกษาไทยมุสลิมใหสัมภาษณและตอบคําถาม จํานวน 29 คน

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ทราบผลและปญหาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตาม

ยุทธศาสตรในขอ 1.3.1
1.5.2 นําผลการศึกษามาประมวลเปนขอเสนอแนะสําหรับใชประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงไคโร เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย

1.5.3 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช
ประโยชนในการพิจารณาขยายผลดําเนินการและศึกษาตอยอดเพิ่มเติมในสวนที่รับผิดชอบ



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะใชแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม การ
บริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
แนวคิดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร เปนกรอบการศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM)7

แนวความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเปนความพยายามแกไขปญหาระบบ
ราชการแบบด้ังเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดานประสิทธิภาพและการใหบริการประชาชน
แนวความคิดน้ีต้ังอยูบนสมมุติฐานของความเปนสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการ
จัดการวาสามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งแงของการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ ซึ่งเปน
แนวความคิดที่สอดคลองกับรัฐประศาสนศาสตรแบบคลาสสิกของ Woodrow Wilson ที่เนนแยก
การเมืองออกจากการบริหารงาน และหลักวิทยาศาสตรการจัดการ (Scientific Management) ของ
Frederick Taylor ซึ่งมุงเนนใหความสําคัญตอการประหยัด (economy) ประสิทธิภาพ (efficiency)
และประสิทธิผล (effectiveness)

แนวความคิดดังกลาวตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารงาน
ภาครัฐ จากเดิมที่ใหความสําคัญตอทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา และอาศัยกฎระเบียบเปนเคร่ืองมือ
ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความถูกตอง สุจริต และเปนธรรม มาใหความสําคัญกับวัตถุประสงค
และสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) และความ
คุมคาของเงิน (value for money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาประยุกตใชใหมากขึ้น เชน การ

7 ทศพร ศิริสัมพันธ 2549 : 27
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บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม และการปรับระบบ เปนตน

โดยสรุป การบริหารงานภาครัฐแนวใหมเปนแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตางๆ ที่เปนรูปธรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนใหองคกรภาครัฐมีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก

2.1.2 การบริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2545

แนวความคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมไดนําไปสูความพยายามในการปฏิรูประบบ
ราชการของไทย และในชวง 5 ปที่ผานมา ไดมีการนําหลักการและแนวคิดตางๆ มาปรับใชกับระบบ
ราชการของไทย เพื่อนําองคกรภาครัฐไปสูความเปนเลิศ แนวคิดที่สําคัญและเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของระบบราชการไทย คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ซึ่งในมาตรา 3/1 ไดระบุไววา

“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยตองมีผูรับผิดชอบตอผลงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็
ได”

2.1.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อใหการปฏิบัติของสวนราชการเปนไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดินขางตน จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
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วิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งทุกหนวยราชการตองยึดเปนหลักและปฏิบัติตาม โดย
ในหมวดที่ 3 เปนเร่ืองการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ และในมาตรา
9 ไดระบุใหสวนราชการปฏิบัติดังน้ี

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กําหนด

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไข หรือบรรเทา
ผลกระทบน้ัน หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

2.1.4 การบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management)
โดยที่การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปนการนํายุทธศาสตร

ของประเทศมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล เพื่อประโยชนสุขและตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปตซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ ยุทธศาสตรน้ีเปนการดําเนินงานที่ตองทํา
อยางตอเน่ืองและเพิ่งจะเร่ิมดําเนินการมาไดเพียง 3 ป จําเปนตองมีการประเมินผล ทบทวนและ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อชวยใหยุทธศาสตร
ดังกลาวบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว ผูเขียนจึงไดเลือกใชแนวคิดของการบริหารเชิง
ยุทธศาสตรมาเปนกรอบการศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของสถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโร และขอกลาวถึงแนวความคิดดังกลาวโดยสังเขปดังน้ี

ในสภาวะปจจุบันที่มีการแขงขันสูง องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองปรับตัว
เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารเชิงยุทธศาสตรเปนแนวทางหน่ึงที่
จะชวยใหผูบริหารองคกรกําหนดทิศทางขององคกรของตน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรเพื่อชวยกําหนดทิศทางที่เหมาะสมกับองคกรในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ลักษณะที่สําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธมีดังน้ี8

8 http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5376485&Ntype=4
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(1) เปนกระบวนการของการบริหารองคกรโดยรวม
(2) เปนการบริหารที่เนนการสรางกลยุทธ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ใหกับองคกรในระยะยาว
(3) เปนการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไมมีวิธีการที่กําหนดไวเปนสูตรสําเร็จ
(4) ตองอาศัยความรวมมือ การมีพันธกิจรวมกัน และทรัพยากรในองคกร
(5) มีทิศทางที่ชัดเจนตอทางเลือกตางๆ และแสดงใหทุกคนในองคกรเขาใจตรงกัน

โดยสรุป การบริหารเชิงยุทธศาสตรเปนกระบวนการการบริหารเพื่อการจัดการ หรือการ
วางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมการบริหารที่ชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรประกอบดวยงานสําคัญ 5 ประการ คือ9

ขั้นที่ 1 กําหนดวิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) ขององคการ วิสัยทัศน
หมายถึงขอความที่บงบอกถึงทิศทางที่องคกรมุงไปสูในอนาคต ผูนําองคการจะตองกําหนดนึกในใจ
วาอนาคตขององคการที่พึงปรารถนา ใฝฝนและมีความเปนไปไดน้ันจะมีลักษณะเชนใด ภาพในใจ
น้ีอาจจะชัดเจนหรือไมก็ตามแตจะเปนภาพที่ชี้ถึงอนาคตที่ตองการจะเดินไปใหถึง เปนสภาพ
อนาคตที่ดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน พันธกิจ คือเหตุผลของการมีอยูขององคการน้ันๆ พันธกิจเปน
สิ่งสะทอนถึงคุณคา ความต้ังใจและความมุงมั่นขององคการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงกําหนดเปาหมาย
ขององคการและแผนตางๆ

ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร หมายถึงการเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่กําหนดไวในขั้นที่หน่ึงใหเปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายน้ีเปนการระบุวาองคการตองการ
อะไรในอนาคต ตองเปนเปาโดยรวมขององคการ

ขั้นที่ 3 กําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธคือการปฏิบัติที่
จะนําใหองคการไปสูจุดที่ตองการจากจุดที่เปนอยู ณ ปจจุบันภายใตโอกาส อุปสรรค จุดออนและ
จุดแข็งขององคการ

ขั้นที่ 4 นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่นําเอากลยุทธที่กําหนดไวแลวมา
เปลี่ยนเปนแผนปฏิบัติการ ในขั้นน้ีจําเปนจะตองรวมเอาหนาที่ตางๆ ทางการบริหารเขามาไมวาจะ
เปนการวางแผน การจัดองคการ การนําและบังคับบัญชา และการควบคุม เชนจะตองกําหนดวา
จะตองทํากิจกรรมอะไรในรายละเอียด จะตองจางพนักงานเขามาเทาไร จะตองใชงบประมาณ
ขนาดไหน ใครจะเปนผูดําเนินการ และวัดผลความสําเร็จของงานอยางไร

9 http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1251
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ขั้นที่ 5 ประเมินผล ขั้นตอนน้ีอาจจะเรียกวาการควบคุมเชิงยุทธศาสตร ซึ่งหมายถึง
กระบวนการในการประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามกลยุทธและการปรับปรุงแกไขใน
กรณีที่มีความเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว ทั้งน้ีเพื่อสรางความแนใจวาการใชทรัพยากร ตลอดจน
การปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งองคการจะไปในทิศทางที่กําหนดไว การควบคุมและประเมินผล
น้ีจะตองเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยเหตุที่โอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การบริหารเชิงยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือการบริหารแบบหน่ึงที่มาพรอมกับการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการหน่ึงในการยกระดับความสามารถและมาตรฐานการทํางานของ
องคการใหอยูระดับสูง เปนกระบวนการที่มีการบูรณาการรวมกัน 3 สวน ดังน้ี10

(1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategy Formulation) ครอบคลุมถึงการพิจารณา
วิสัยทัศนและภารกิจขององคการ การกําหนดวัตถุประสงคขององคการ การวิเคราะหสภาพ
แวดลอมภายนอกและขีดสมรรถนะภายในองคกร การวิเคราะหและเลือกกลยุทธ

(2) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ประกอบดวยการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการและการสนับสนุนกลยุทธโครงสราง วัฒนธรรม
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนงาน

(3) การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร (Strategy Control & Evaluation)
ประกอบดวยการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการติดตามสถานการณและเงื่อนไขตางๆ

ขั้นตอนการบริหารยุทธศาสตรปรากฏตามแผนภาพขางลางน้ี

ขั้นตอนการบริหารเชิงยุทธศาสตร

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาไดทําการศึกษา เร่ือง “เสนทางชีวิตของ

10 ทศพร ศิริสัมพันธ 2549: 27, 271

Strategy
Formulation

การวางยุทธศาสตร

Strategy Control
           & Evaluation

การควบคุมและ
ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร

Strategy
Implementation

การนํายทุธศาสตรไปปฏิบติั
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นักศึกษาไทยมุสลิม 3 จังหวัดภาคใตในการศึกษาศาสนาในตางประเทศ” 11 และพบวาสาเหตุสําคัญ
ที่นักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาตอดานศาสนาในประเทศมุสลิม อาทิ อียิปต ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ มี 5 ประการ คือ

(1) คาใชจายถูกและมีทุนสนับสนุน
(2) ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนศูนยกลางของศาสนาอิสลาม เปนดินแดนศักด์ิสิทธิ์

เปนตนกําเนิดของศาสนาอิสลาม และเปนแหลงอารยธรรมดานศาสนา
(3) มีโอกาสไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาวอาหรับตามวัฒนธรรมและวิถีแหงอิสลาม
(4) ความตองการและความยอมรับของชุมชนของนักศึกษาไทยมุสลิม ผูที่สําเร็จ

การศึกษาศาสนาจากตางประเทศจะไดรับการยอมรับจากชุมชนของตนวามีความรูที่ลึกซึ้ง
(5) ไมมีสาขาที่ตนเองตองการศึกษาในประเทศไทย

รายงานการศึกษาดังกลาวพบวานักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษามาจากประเทศอียิปตจะ
ไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในทองถิ่นของตนซึ่งคาดหวังวานักศึกษาไทยมุสลิมเหลาน้ัน
จะกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สวนตัวนักศึกษาไทยมุสลิมเอง ก็มักจะเปนผูมี
ความคิดสมัยใหม กลาแสดงออก มีความรูดีทางวิชาการ และสามารถใชภาษาอาหรับไดดี

2.2.2  ณัช ภิญโญวัฒนชีพ (2552 : 40-41) ไดสรุปผลการศึกษาเร่ือง “การบูรณาการ
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศ
อียิปต” ไววาหนวยงานภาครัฐตางๆ เขาใจยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในตางประเทศ และไดเร่ิมดําเนินการไปบางแลว โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ
สามารถเร่ิมดําเนินการใหการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมไดกอนที่จะมีการกําหนดยุทธศาสตร อยางไร
ก็ดี โดยที่การประกาศใชยุทธศาสตรฉบับน้ีเพิ่งจะเร่ิมมาไดไมนานนัก จึงจําเปนตองใชเวลาอีกระยะ
หน่ึงในการดําเนินการ และประเมินผลสําเร็จในภาพรวม นอกจากน้ี รัฐบาลควรจัดต้ังกลไก
ประสานงานเพื่อใหการดําเนินโครงการของทุกหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีบทบาทสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรการดําเนินการ

ขณะศึกษาในตางประเทศ เน่ืองจากอียิปตเปนประเทศที่เยาวชนไทยมุสลิมนิยมเดินทางไปศึกษาตอ

11 รชตะ จันทรนอย, 2549 : 95-98
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มากที่สุด ปจจุบัน มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยูในอียิปตประมาณ 2,000 คน การดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
เปนการขับเคลื่อนใหยุทธศาสตรการดําเนินการขณะศึกษาในตางประเทศประสบความสําเร็จ ให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคและผลสําเร็จของการทํางาน โดยมุงที่จะแกไขปญหาและตอบสนอง
ผลประโยชน รวมทั้งความตองการของนักศึกษาไทยมุสลมิในอียิปต เปาประสงคหลักของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรการการดําเนินงานของยุทธศาสตรมี
ดังน้ี

(1) สรางความรูสึกรวมของนักศึกษาไทยมุสลิมในความเปนพลเมืองไทยและการ
เปนตัวแทนของประเทศไทยที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ

(2) สรางทัศนคติที่ดีของนักศึกษาไทยมุสลิมตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
และภาครัฐโดยรวม

(3) สนับสนุนสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ ใหมี
บทบาทและสามารถทําหนาที่เปนผูแทนของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอยางแทจริง และเปน
ตัวกลางเชื่อมโยงระหวางนักเรียนไทยมุสลิมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

ทั้งน้ีโดยอยูบนพื้นฐานความคิดที่วาความสําเร็จของการดําเนินงานของสถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโรจะชวยสนับสนุนใหยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในตางประเทศบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และความสําเร็จของหนวยงานที่เกี่ยวของ
อ่ืนๆ จะขับเคลื่อนใหยุทธศาสตรฉบับน้ีประสบความสําเร็จ

แมวายุทธศาสตรฉบับน้ีจะเพิ่งประกาศใชไดเพียง 3 ป แตการศึกษา วิเคราะหและ
ประเมินผลการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะชวยใหทราบวาการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางที่ถูกตองแลวหรือไม และประสบผลสําเร็จมากนอยประการใด เพื่อจะสามารถนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไป
พิจารณาใชประโยชนไดตามความเหมาะสม ผูเขียนจะศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแนวความคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตรใน 3 ประเด็น ดังน้ี

(1) การวางยุทธศาสตร ซึ่งเปนปจจัยการนําเขา โดยจะพิจารณาจากวิสัยทัศน
เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก กลยุทธและ
ตัวชี้วัด

(2) การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการดําเนินงาน จะพิจารณาการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ ระหวางปงบประมาณ 2550-2552
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(3) การประเมินผลทางยุทธศาสตร เปนการประเมินผลการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งดานผลผลิต และผลลัพธ โดยจะพิจารณาจากการรายงานผลการการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยฯ และความพึงพอใจของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เปนกลุม
ตัวอยางเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในอนาคต



บทที่ 3
ผลการศึกษา

ผูเขียนขอเสนอผลการศึกษาการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใน 3
ประเด็นตามกรอบแนวความคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตรดังน้ี

3.1 การวางยุทธศาสตร
ขอมูลที่ไดในการศึกษาวิเคราะหสวนน้ีเปนขอมูลโดยตรงที่ไดมาจากการสัมภาษณ

นายนภดล เทพพิทักษ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (เมษายน 2549-เมษายน2553) ประกอบกับ
ขอมูลที่ผูเขียนไดรับจากการปฏิบัติหนาที่อยูที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (มิถุนายน 2550-
ปจจุบัน) และไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลการดําเนินงานตางๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต ผลการศึกษาพบวาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรมีแนวทางดําเนินงานและการวางยุทธศาสตรดังน้ี

นายนภดล เทพพิทักษ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดกลาววานักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปตแบงได 4 กลุมใหญ คือ (1) กลุมที่ตองการศึกษาศาสนาอิสลามเพื่อความเปนมุสลิมที่ดี
(2) กลุมที่ผูปกครองสงไปเรียนเพื่อใหพนจากสิ่งยั่วยุในประเทศไทย หรือเพื่อ “ดัดนิสัย”  (3) กลุม
ที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ (4) กลุมที่หวาดกลัววาจะ
ไดรับความไมเปนธรรมจากเจาหนาที่รัฐ ซึ่งมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับสามกลุมแรก แต
หนวยงานดานความมั่นคงมักเหมารวมวานักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปศึกษาดานศาสนา โดยเฉพาะ
กลุมที่มาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพวกหัวรุนแรงและมีพฤติกรรมที่ตองจับตามอง
ซึ่งชองวางทางทัศนคติน้ีเปนอุปสรรคสําคัญตอความพยายามในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการ
แกไขปญหาของนักศึกษาไทยมุสลิม ดังน้ัน หนวยงานของรัฐ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรจะตองไมมองนักศึกษาไทยมุสลิมแบบเหมารวม  การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
ไทยมุสลิมจะตองยึดหลักปรัชญาการทํางานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาดวย
การ “เขาถึง เขาใจ และพัฒนา” เพื่อใหการแกไขปญหาสําเร็จลุลวงและมีผลที่ยั่งยืน

เมื่อมีการบูรณาการยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศในป 2550 แลว การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรก็เปนรูปเปนรางและมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น จํานวนขาราชการเพิ่มจาก 7 คน เปน 10 คน
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(ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ รวมเอกอัครราชทูต 8 คน ขาราชการกระทรวงพาณิชย 1 คน
และขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติ 1 คน) และไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเปนการเฉพาะ
สําหรับการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนและตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต

สิ่งเรงดวนที่ตองดําเนินการ คือ การสรางความไววางใจตอรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
ใหเกิดขึ้นในหมูนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแสดงเจตนารมณของรัฐบาล
วามิไดทอดทิ้ง แตมีความหวงใยนักศึกษาไทยมุสลิมเชนเดียวกับนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ
ของประเทศ มีการประชุมขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เพื่อชี้แจงนโยบายและ
วัตถุประสงคของการทํางาน ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อวางแผนการดําเนินงานเพื่อ
ประโยชนและตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต มีการมอบหมาย
ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใหเปนผูประสานงานและรับผิดชอบการดําเนินงาน
และประเมินผลโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น

ในการน้ี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดวางยุทธศาสตรการดําเนินงานไวดังน้ี
3.1.1 วิสัยทัศน

(1) ใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนหนวยงานภาครัฐที่พึ่งพิงและไวใจ
ไดของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต

(2) อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตไดรับการพัฒนาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของประเทศเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว

3.1.2 เปาประสงค
(1) สรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทยและการเปนตัวแทนของ

ประเทศไทยที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ
(2) สรางทัศนคติที่ดีตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และภาครัฐโดยรวม
(3) สนับสนุนสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภใหมีบทบาท

และสามารถทําหนาที่เปนผูแทนของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอยางแทจริง และเปนตัวกลาง
เชื่อมโยงระหวางนักเรียนไทยมุสลิมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

3.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร
(1) การ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” นักศึกษาไทยมุสลิมตามแนวทางพระราชทาน
(2) แกไขปญหาตางๆ ที่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตประสบอยู
(3) สรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทยและการเปนตัวแทนของ
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ประเทศไทยที่เปนกําลังสําคัญของประเทศในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมความสามัคคีและดําเนินการรวมกันในนามประเทศไทย

(4) สรางกลไกประสานงานเชื่อมโยงกับนักศึกษาไทยมุสลิมดวยการสรางความ
เขมแข็งใหแกสมาคมนักเรียนไทยฯ

(5) สนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตไดศึกษาสาขาอ่ืนๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการศึกษาดานศาสนาเพียงอยางเดียว

(6) สรางโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตสําเร็จ
การศึกษาแลว

(7) เปดโลกทัศนของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต โดยจัดกิจกรรมตางๆ
(8) เสริมสรางการมีปฏิสัมพันธที่ดี โดยสนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต

เขารวมโครงการและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ จัดขึ้น
3.1.4 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

(1) จุดแข็งภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
- เอกอัครราชทูตและขาราชการทุกคนทราบนโยบายของรัฐและมุงมั่นที่จะ

ดําเนินการใหเปาประสงคที่ไดวางไวประสบความสําเร็จ
- มีจํานวนขาราชการและไดรับจัดสรรเงินงบประมาณมาดําเนินงานอยางเพียงพอ
- มีเจาหนาที่ทองถิ่นที่เปนเยาวชนไทยมุสลิมซึ่งสามารถพดูภาษายาวีซึ่งเปนภาษา

ทองถิ่นที่ใชกันอยางแพรหลายในจังหวัดชายแดนภาคใตไดเปนผูชวยขาราชการในการติดตอ
ประสานงานกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไมสามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร

(2) จุดออนภายในของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
- มีขาราชการ (หญิง) ระดับปฏิบัติการเพียง 1 คน (จากจํานวน 10 คน) ที่เปน

มุสลิมซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีความแตกตางดาน
ความเชื่อและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

- ขาราชการมีความรูในหลักการและการปฏิบัติของศาสนาอิสลามไมลึกซึ้ง
(3) จุดแข็งภายนอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
- สมาคมนักเรียนไทยฯ ซึ่งเปนผูชวยที่เขมแข็งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ไคโรในการดําเนินงานและเปนตัวกลางการประสานงานกับนักศึกษาไทยมุสลิม
- นักศึกษาไทยมุสลิมสวนใหญศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติตามหลักการของอิสลามสายกลาง เนนการอยูรวมกันของสังคมที่
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม
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(4) จุดออนภายนอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
- นักศึกษาไทยมุสลิมสวนมากศึกษาดานศาสนาซึ่งเปนปญหาที่สําคัญประการ

หน่ึงในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
- นักศึกษาไทยมุสลิมจํานวนหน่ึงยังมีความรูภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษไมดี
- นักศึกษาไทยมุสลิมจํานวนหน่ึงศึกษาและพํานักอาศัยอยูที่วทิยาเขตตางจังหวัด

ทําใหการดําเนินงานทําไดไมทั่วถึง เมืองสําคัญที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมพํานักอยูเปนจํานวนมากรอง
จากกรุงไคโร คือ เมืองอเล็กซานเดรีย และเมืองดุมยาท หรือดาเมียตตา ซึ่งอยูบริเวณที่ราบลุมปาก
แมนํ้าไนลทางทิศเหนือของกรุงไคโร ระยะทางหางจากกรุงไคโรประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางโดยรถยนตประมาณ 3 ชั่วโมง มีนักศึกษาไทยมุสลมิพํานักอยูเมืองละประมาณ 300 คน

- นักศึกษาไทยมุสลิมบางสวนยังหวาดระแวงหนวยงานภาครัฐ
3.1.5 กลยุทธ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดการถายทอดยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการโดยการ

จัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ประจําป มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบปญหาของนักศึกษาไทยมุสลมิ และประมวลขอเสนอ แนะการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาที่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต
ประสบอยูอยางแทจริง พรอมทั้งแกไขจุดออนภายในโดยมอบหมายใหขาราชการระดับอาวุโส
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไทยมุสลิม และเนนย้ําการทํางานตามแนวทาง
พระราชทาน “การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา”

3.1.6 ตัวชี้วัด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตระหนักดีวาเปาประสงคทั้ง 3 ประการขางตน

โดยเฉพาะในขอที่ 1 เปนนามธรรมและตองใชเวลาในการสั่งสม โดยที่เปนการดําเนินงานในระยะ
เร่ิมแรก จึงไดกําหนดตัวชี้วัดจากจํานวนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตที่เขารวมโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น

โดยสรุปแลว พบวาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีการวางแผนการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม สําหรับปญหาที่พบคือจํานวนขาราชการที่เปนมุสลิมมีนอยเกินไป การขาด
ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการของศาสนาอิสลาม และไมมีการกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร

3.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ ไดมีการประชุมรวมกันเพื่อ
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พิจารณาโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดขึ้นในรอบป เมื่อคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ
ชุดใหมเขารับหนาที่ เพื่อใหแนใจวาเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาประสงคและตอบสนอง
ตอความตองการของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอยางแทจริง โครงการและกิจกรรมที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ ไดรวมกันจัดขึ้นในระยะเวลา 3 ป
งบประมาณ (2550-2552) สามารถแยกไดตามเปาประสงค 3 ประการ ดังน้ี

3.2.1โครงการและกิจกรรมเพื่อสรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทยและการเปน
ตัวแทนของประเทศไทยที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดดําเนินการในเร่ืองน้ีเพื่อสรางความภูมิใจใน
ความเปนพลเมืองไทยใหเกิดขึ้นในหมูนักศึกษาไทยมุสลมิ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางดานเชื้อ
ชาติและศาสนา อยางไรก็ดี โดยที่มีความละเอียดออนทางวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตตาม
แนวทางอิสลาม ดังน้ัน จึงมีการหารืออยางใกลชิดกับสมาคมนักเรียนไทยฯ ซึ่งรับหนาที่ผูจัด
กิจกรรมสวนใหญตามเปาประสงคน้ี โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนผูใหคําแนะนําและ
สนับสนุนดานงบประมาณ โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ไดจัดขึ้นมีดังน้ี

(1) การจัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
(2) การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
(3) การจัดต้ัง Thai Corner ที่สมาคมนักเรียนไทยฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

และใหความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดานตางๆ มีกลุมเปาหมาย คือ ทั้งนักศึกษาไทยมุสลิมและชาว
ตางประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดจัดซื้อหนังสือและสื่อตางๆ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไวประจําที่ Thai Corner แหงน้ี เพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมไดคนควาหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเทศไทย ขณะเดียวกัน สมาคมนักเรียนไทยฯ และนักศึกษาไทยมุสลิมจะทาํหนาที่เปน
ผูแทนประเทศไทยเผยแพรขาวสารขอมูลของประเทศแกชาวอียิปตและชาวตางประเทศในโอกาส
ตางๆ ดวย

(4) การพัฒนาทักษะและความสามารถในการเลนฟุตบอล โดยความรวมมือจาก
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย โดยนอกจากจะมีการจัดทําคลีนิคฟุตบอลใหแกนักศึกษาไทย
มุสลิมแลว ยังไดคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีความสามาถเขารวมทีมเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อ
แขงขันกับกับทีมเยาวชนสโมสรอาเซนนอลของอียิปตดวย

(5) การแขงขันฟุตบอลไทยแลนดคัพ เปนการแขงขันประจําประหวางทีมฟุตบอล
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต จัดติดตอมา 20 ปแลว เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมตัวและสราง
ความสามัคคีในหมูนักศึกษาไทยมุสลิม
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(6) การแขงขันกีฬาระหวางนักศึกษาประเทศอาเซียน ที่ผานมามีการแขงขัน
ฟุตบอลมิตรภาพระหวางกัน นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีความสามารถดีเดนจะไดรับการคัดเลือกเขา
รวมการแขงขันในนามทีมประเทศไทย

(7) การจัดงานรับปริญญาแกนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อัลอัซฮัร เยาวชนไทยมุสลิมไดเดินทางมาศึกษาที่สถาบันแหงน้ีเปนเวลากวา 90 ปแลว แตไมเคยมี
งานพิธีฉลองสําเร็จการศึกษาใดๆ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรจึงสนับสนุนคําขอของสมาคม
นักเรียนไทยฯ จัดงานรับปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัรอัซฮัรเปนคร้ังแรกใน
เดือนกันยายน 2550 และไดจัดขึ้นเปนประจําต้ังแตน้ันเปนตนมา ทําใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิด
ความภาคภูมิใจและไมนอยเน้ือตํ่าใจเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษามุสลิมของประเทศเพื่อนบานซึ่งมี
การจัดงานรับปริญญาทุกป

(8) การนํานักศึกษาไทยมุสลมิเขารวมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานตางๆ ที่จัด
โดยฝายอียิปตและสมาคมตางประเทศตางๆ อาทิ งาน Peace Festival ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปโดย
สมาคมเพื่อสันติภาพ ภายใตการอุปถัมภของนางซูซาน มูบารัค สตรีหมายเลข 1 ของอียิปต งาน
วัฒนธรรมนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย 6th October ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของ
อียิปต และงานออกรานประจําปของสมาคมสตรีอาเซียน เปนตน

(9) การบริจาคเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปละ 1 ลานบาท สถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโรไดดําเนินการเร่ืองน้ีเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรที่ได
ใหการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมเปนอยางดี และเพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความภาคภูมิใจที่
รัฐบาลไทยมีเงินบริจาคใหแกมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู

(10) การจัดต้ัง Thai Section ในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ขณะน้ีทั้ง 2 ฝาย กําลังอยูระหวางการพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือทางการศึกษาระหวางกัน และคาดวาจะมีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกันไดภายใน
ป 2553 การจัดต้ัง Thai Section น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวาง 2
ประเทศ การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสารดานตางๆ ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับประเทศไทยใหแกคณาจารยและนักศึกษาอียิปตที่ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร รวมทั้ง
สาธารณชนอียิปตโดยทั่วไป การจัดต้ัง Thai Section น้ีจะชวยสรางความภาคภูมิใจใหแกนักศึกษา
ไทยมุสลิมดวย

โดยสรุป การดําเนินการในเร่ืองน้ีมีสวนชวยใหนักศึกษาไทยมีความภูมิใจในความเปนคน
ไทย กิจกรรมที่จัดขึ้นและปรากฏผลเปนรูปธรรมและมีเยาวชนไทยมุสลิมเขารวมเปนจํานวนมาก
คือ การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และการแขงขัน
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กีฬา อยางไรก็ดี ผลลัพธ (outcome) ของเปาประสงคในการสรางความรูสึกรวมของความเปนพล
เมืองไทยน้ัน ยังไมสามารถวัดผลไดอยางแนนอน เน่ืองจากมีความเปนนามธรรมสูง

3.2.2 โครงการและกิจกรรมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และ
ภาครัฐโดยรวม

เปนโครงการและกิจกรรมที่มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่นักศึกษาไทย
มุสลิมในอียิปตประสบอยู12 รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาวิชาการ การอบรมทักษะพิเศษและ
การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเสริมองคความรูและศักยภาพดานวิชาชีพแกนักศึกษาไทยมุสลิมซึ่งสวนใหญ
ศึกษาดานศาสนา เพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความรูสึกอบอุนใจที่หนวยงานของรัฐใหการเอาใจ
ใสดูแลในขณะที่นักศึกษาไทยมุสลิมอยูหางไกลบาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ ไดจัดขึ้นในชวงปงบประมาณ 2550-2552 มีดังน้ี

(1) การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาไทยมุสลิมในการ
ขอตออายุการตรวจลงตราและขยายเวลาการพํานักในอียิปตซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน
และสรางความเดือดรอนแกนักศึกษาไทยมุสลิมเปนอยางมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดเจรจากับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรและสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองอียิปตเพื่อขอทําหนาที่เปนตัวแทนของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยูที่
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรในการยื่นเร่ืองขอตออายุการตรวจลงตราและขยายเวลาการพํานักในอียิปต
และไดมอบหมายใหสมาคมนักเรียนไทยฯ เปนผูรวบรวมรายชื่อและเอกสารไปใหแกสถานเอก
อัครราชทูต ณ กรุงไคโร จากน้ัน เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรที่ไดรับมอบหมาย
จะเปนผูดําเนินการเร่ืองทั้งหมดใหแกนักศึกษา กระบวนการทั้งหมดน้ีแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห
และนักศึกษาไทยมุสลิมไมตองเสียเวลาเดินทางไปติดตอที่แผนกหนังสือเดินทางดวยตัวเองหลาย
คร้ังกวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จเชนที่ผานมา

(2) การขอทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ของอียิปต สถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโรไดเจรจาขอทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขาการทองเที่ยว การโรงแรม
การศึกษา และคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย 6th October ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง
ที่สุดแหงหน่ึงของอียิปตใหแกนักศึกษาไทยมุสลิมที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปละ 10
ทุน โดยเร่ิมต้ังแตป 2550 เปนตนมา มหาวิทยาลัย 6th October ไดใหการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมที่
ไดรับทุนการศึกษาเปนอยางดี รวมทั้งไดจัดรถรับสงระหวางการศึกษาดวย

12 โปรดดูรายละเอียดในหนา 7



26

(3) การใหความชวยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมเมื่อเกิดความขัดแยงกับเจาของบาน
เชาชาวอียิปต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดมอบหมายขาราชการเพื่อทําหนาที่น้ีโดยเฉพาะ
นักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสบปญหาสามารถติดตอขอความชวยเหลือในการเจรจาไกลเกลี่ยกับ
เจาของบานเชาเพื่อใหไดขอตกลงที่ทั้งสองฝายยอมรับได

(4) โครงการกงสุลสัญจร โดยการจัดคณะขาราชการและเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะกับนักศึกษาไทยมุสลิมทั้งที่อาศัยอยูใน
กรุงไคโรและตางจังหวัด เพื่อใหบริการดานกงสุลและงานทะเบียนราษฎร เชน รับคํารองขอและตอ
อายุหนังสือเดินทาง จดทะเบียนสมรส ออกสูติบัตร ออกหนังสือรับรองการขอผอนผันการเกณฑ
ทหาร รวมทั้งรับฟงปญหาของนักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อนําไปพิจารณาหาทางชวยเหลือแกไขตอไป

(5) โครงการแพทยและทันตแพทยเคลื่อนที่ เปนโครงการที่ไดรับความรวมมือจาก
กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการ
จัดคณะแพทยและทันตแพทย ทั้งจากสวนกลางและจากจังหวัดชายแดนภาคใตไปใหบริการตรวจ
รักษาสุขภาพแกนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตโดยไมคิดคาบริการ ทําการตรวจรักษาเปนประจําทุกป
ที่ทําเนียบเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงไคโร

(6) การอบรมพิเศษทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหความรูแก
นักศึกษาไทยมุสลิมในดานการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย ทั้งในมิติของไทยและตางประเทศ
สําหรับเปนความรูเพิ่มเติม และนําไปใชเปนพื้นฐานการศึกษาตอในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
การศึกษาดานศาสนาเพียงอยางเดียว ผูเขารับการอบรมที่ผานการประเมินจะไดรับประกาศนียบัตร
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนโครงการที่จัดติดตอกันมาเปนประจําทุกปต้ังแตป 2550

(7) การพัฒนาทักษะดานธุรกิจการคา เปนโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรจัดขึ้นรวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงไคโร โดยวาจางนักศึกษาไทย
มุสลิมใหชวยทําหนาที่ลามและผูชวยของผูประกอบการไทยที่เขารวมงานแสดงสินคา Cairo
International Fair ซึ่งอียิปตจัดขึ้นเปนประจําทุกป นอกจากนักศึกษาไทยมุสลิมจะไดฝกฝนการใช
ภาษาอาหรับแลว ยังไดประสบการณในการทําธุรกิจดวย นักศึกษาไทยมุสลิมที่ผลงานดี ก็จะไดรับ
การวาจางจากผูประกอบการไทยใหเปนผูประสานงานการซื้อขายสินคาระหวางบริษัทกับลูกคาชาว
อียิปตตอไป

(8) การจัดใหนักศึกษาไทยมุสลิมไดศึกษาดูงานองคกรและสถานที่สําคัญตางๆ
ของอียิปต เพื่อเสริมสรางความรูและเปดโลกทัศนใหแกนักศึกษาไทยมุสลิม อาทิ รัฐสภาอียิปต และ
พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต รวมทั้งโบราณสถานเมืองลักซอร อัสวานและอาบูซิมเบล
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(9) การสัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาไทยมุสลิม
กรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ทั้งที่เกี่ยวกับการทํางานและ
ดานวิชาการทั่วไป

(10) การสัมมนาสําหรับนักศึกษามุสลิมสตรี เปนการพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสตรีมุสลิมในโลกปจจุบันระหวางนักศึกษาไทยมุสลิมสตรีโดยเฉพาะ
เน่ืองจากมีขอหามและหลักปฏิบัติทางศาสนา ทําใหนักศึกษาไทยมุสลิมสตรีไมสะดวกที่จะเขารวม
กิจกรรมกับนักศึกษาไทยมุสลิมชายไดอยางเต็มที่

(11) การแนะแนวและงานรับนองใหม เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาไทย
มุสลิมที่เพิ่งเดินทางถึงประเทศอียิปต เพื่อแนะนําความรูตางๆ ที่จําเปนในการปรับตัวใหเขากับภาพ
แวดลอมใหมๆ ที่นักศึกษาไทยมุสลิมนองใหมไมเคยประสบมากอน ซึ่งจะชวยใหการพํานักอยูใน
อียิปตเปนไปโดยสะดวกราบร่ืนมากขึ้น

(12) การติวหนังสือกอนสอบแกนักศึกษารุนนอง โดยนักศึกษารุนพี่ที่มีผล
การศึกษาดีเดน เพื่อชวยใหนักศึกษานองใหมไดเตรียมตัวสอบและสามารถทําขอสอบของ
มหาวิทยาลัยได เพราะเปนการสอบที่ใชภาษาอาหรับในรูปแบบที่หลายคนอาจไมเคยมี
ประสบการณมากอน

(13) การสอนการคัดอัษรศิลป (คอต) เปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยม เน่ืองจาก
ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปใชประกอบอาชีพหารายไดเสริม เชน การเขียนปายงานเทศกาล
ตางๆ

(14) การจัดงานออกรานฤดูหนาว (งานคาวหวาน) เปนงานที่จัดขึ้นประจําปเพื่อให
ชมรมนักศึกษาตางๆ ไดเขารวมออกรานเพื่อหารายได นอกจากน้ี ยังเปนโอกาสที่นักศึกษาไทย
มุสลิมทั้งที่อยูในกรุงไคโรและตางจังหวัดจะไดพบปะสังสรรคและทํากิจกรรมรวมกันดวย เชน การ
แขงกีฬา และการโตวาที

(15) การสอนตัดผมและเสริมสวย
(16) การอบรมชางบํารุงไฟฟาเบื้องตน
(17) การอบรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน (การทําเว็บไซตและการซอมบํารุง)
(18) การสอนพิเศษภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ
(19) การสอนประกอบอาหารไทย
(20) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
(21) การการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพ
(22) การสอนแกะสลักผัก ผลไมและสบู
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(23) การเลี้ยงอาหารเมื่อสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดประจําป
(24) การแปลตําราเรียนของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเปนภาษาไทย
(25) การจัดทําคูมือการสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเปนภาษาไทย

โดยสรุปแลว การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีซึ่งเปนผลผลิต (output) ของการ
ดําเนินงาน นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี สามารถชวยเหลือและแกไขปญหา รวมทั้ง
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาไทยมุสลิมโดยตรง และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่และ
ใกลชิดขึ้นระหวางนักศึกษาไทยมุสลิมดวยกัน และระหวางนักศึกษาไทยมุสลิมกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สําหรับปญหาที่พบมีดังน้ี

(1) การประชาสัมพันธการจัดโครงการ/กิจกรรมยังทําไดไมทั่วถึง
(2) การจัดกิจกรรมยังรวมตัวอยูในกรุงไคโร ทําใหนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู

ในตางจังหวัดไมมีโอกาสเขารวม เน่ีองจากระยะทางไกลและการเดินทางไมสะดวก
(3) มีนักศึกษาไทยมุสลิมจํานวนหน่ึงไมเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งอาจ

เกิดจากไมทราบ หรือไมเห็นประโยชน หรือยังไมมีความไววางใจหนวยงานภาครัฐ
3.2.3 โครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมบทบาทของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ใน

พระบรมราชูปถัมภ ใหมีบทบาทและสามารถทําหนาที่เปนผูแทนของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต
อยางแทจริง และเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางนักเรียนไทยมุสลิมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดดําเนินการเร่ืองน้ีโดยการสรางความเขมแข็งใหแก
สมาคมนักเรียนไทยฯ เพื่อใหเปนศูนยประสานงานของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอยางแทจริง
ที่สําคัญ คือ การชวยดําเนินการเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับ
สมาคมนักเรียนไทยฯ เขาอยูในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อสรางความมั่นใจแกนักศึกษาไทยมุสลิมวา
หนวยงานภาครัฐมิไดมีทัศนคติในทางลบตอเยาวชนไทยมุสลิมเหลาน้ี และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับสมาคมนักเรียนไทยฯ ไวในพระบรมราชูปถัมภอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรยังไดสนับสนุนใหสมาคมนักเรียนไทยฯ มี
บทบาทในการเปนตัวแทนนักศึกษาไทยมุสลิมและดําเนินงานตางๆ เพื่อถายทอดความปรารถนาดี
และความหวงใยของรัฐบาลไปสูนักเรียนไทยมุสลิมในอียิปต และเพื่อใหสมาคมนักเรียนไทยฯ ทํา
หนาที่ไดอยางเต็มที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดดําเนินการดังน้ี

(1) สนับสนุนคาเชาที่ทําการสมาคมนักเรียนไทยฯ ทําใหภาระคาใชจายดานน้ีของ
สมาคมนักเรียนไทยฯ หมดไป
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(2) จัดซื้ออุปกรณการทํางานและเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคสตางๆ ใหแกสมาคม
นักเรียนไทยฯ

(3) จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยใหหองสมุดของสมาคมนักเรียนไทยฯ เพื่อ
เปนแหลงขอมูลรูเกี่ยวกับประเทศไทย สมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยฯ สามารถติดตอขอยืม
หนังสือเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของตนเกี่ยวกับประเทศไทยในดานตางๆ

(4) สนับสนุนเงินงบประมาณการจัดทํา “ไคโรสาร” ประจําป เพื่อประชาสัมพันธ
และเผยแพรกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยฯ

(5) สนับสนุนเงินงบประมาณจัดทําเว็บไซตของสมาคมนักเรียนไทยฯ
(http://www.tsacairo.com) สาํหรับใชประชาสัมพันธ เผยแพรงานและกิจกรรมตางๆ ของสมาคม
นักเรียนไทยฯ และของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่เปนสมาชิกไดที่แสดงทัศนะและผลงานดานวิชาการ

(6) จัดการอบรมใหความรูในการทํางานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโรแกคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ เมื่อเขารับหนาที่ใหม

การศึกษาพบวาต้ังแตปงบประมาณ 2550 ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโร สมาคมนักเรียนไทยฯ มีบทบาทขึ้นอยางเห็นไดชัด สามารถทําหนาที่เปนตัวแทน
นักศึกษาไทยมุสลิมและเปนหนวยประสานงานระหวางนักศึกษาไทยมุสลิมกับสถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงไคโรไดอยางจริงจัง สําหรับปญหาที่พบ คือ สถานที่ทําการของสมาคมนักเรียนไทยฯ
คับแคบ ไมสะดวกในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ พื้นที่ของสถานที่ทําการของสมาคมนักเรียนไทยฯ
สามารถรับนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไดคร้ังละประมาณ 30-35 คน เทาน้ัน

3.3 การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร
เปนการศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆในขอ 3.2

โดยเปนขอมูลที่ไดมาจากรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยฯ
ประกอบกับการสังเกต พูดคุยกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นของ
ผูเขียนในฐานะผูรับผิดชอบโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไทยมุสลิมของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และการสัมภาษณ (ทางโทรศัพท) การสอบถามกรรมการสมาคม
นักเรียนไทยฯ และผูแทนชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมตางๆ จํานวน 29 คน (การสอบถามดําเนินการ
ทางอีเมล) โดยมีคําถามมาตรฐาน คือ ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไรตอการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ต้ังแตป 2550 เปนตนมา
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จากรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยฯ ตลอดระยะเวลา
3 ปงบประมาณ พบวามีนักศึกษาไทยมุสลิมเขารวมโครงการและตางๆ กิจกรรมเต็มจํานวนตามที่
ต้ังเปาหมายไว และในบางโครงการ/กิจกรรม มีผูแสดงความประสงคจะเขารวมมากเกินกวาที่จะรับ
ได นักศึกษาไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมทุกคนมีความพอใจและประสงคจะใหจัด
โครงการและกิจกรรมน้ันๆ ขึ้นอีกอยางตอเน่ือง

สําหรับการสัมภาษณและการสอบถามกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ และผูแทนชมรม
นักศึกษาตางๆ น้ัน พบวาผูใหสัมภาษณและตอบคําถามทั้ง 29 คน มีความพึงพอใจตอการทํางาน
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และมีความเห็นวารัฐบาลไดใหความสําคัญกับนักศึกษา
ศาสนามากกวาในอดีต เปนการดําเนินงานที่ตอบสนองและชวยแกไขปญหาของนักศึกษาไทย
มุสลิมไดอยางตรงประเด็น กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเปนประโยชนตอนักศึกษาไทยมุสลมิ รวมทั้ง
สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นดวย ผูเขียนขอกลาวถึงคําตอบของผูแทนนักศึกษาไทยมุสลิมสวนหน่ึง
ดังน้ี

(1) นายดลหมาน ผองมะหึง นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลา ชมรมธรรม
ศาสนิสลาม อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ 3 สมัย (2545/2546-2547/2548) ไดกลาวา “ต้ังแตป
2550 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงไคโรไดสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ทั้งที่ดําเนินการเอง และผานสมาคมนักเรียนไทยฯ นับวามีสวนชวยใหชีวิตความ
เปนอยูของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตพัฒนาขึ้นอยางมาก ปจจุบัน สมาคมนักเรียนไทยฯ เปน
แกนกลางการประสาน งานระหวางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กับนักศึกษาไทยมุสลิมได
อยางชัดเจน มีการประสานงานระหวางกันอยางดี การจัดกิจกรรมตางๆ ไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโรในปจจุบันน้ีมีทิศทางที่ชัดเจน สรางความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐกับนักศึกษา
ไทยมุสลิม และชวยสรางความเปนปกแผนในหมูนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต ลบลางคาํสบ
ประมาทของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยกลาวไววา ประเทศไทยไมมีวันท่ีจะใหการสนับสนุน
นักศึกษาศาสนาอยางพวกเรา พวกเราเปรียบเสมือนลูกเลี้ยงท่ีโดนทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง และ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และ
สมาคมนักเรียนไทยฯ ควรมีความเขาใจเร่ืองความแตกตางระหวางศาสนาและหลักการปฏิบัติของ
กันและกันดวย”

(2) นายอัรกอม มาปะ นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดปตตานี อดีตนายกสมาคม
นักเรียนไทยฯ ป 2551/2552 ใหความเห็นวา “การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ในปจจุบันดีมาก มีการพัฒนามากขึ้นทุกป นักศึกษาไทยมสุลิมมีทัศนคติที่ดีตอสถานเอกอัคร
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ราชทูต ณ กรุงไคโรมาก ผมเชื่อวานักศึกษาไทยมุสลิมทุกคนรักประเทศไทย ตองการกลับไปชวย
พัฒนาประเทศเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังน้ัน ทุกๆ ฝายจะตองรวมมือและใหความชวยเหลือกัน
และกัน”

(3) นายสุวิทย อุมาสะ อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ ป 2549/2550 จากจังหวัด
กระบี่ ชมรมใตตอนบน กลาววา “มีความไววางใจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมาก การ
สนับสนุนเงินงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ผลงาน
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรสะทอนใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐรับฟงปญหาและความ
ตองการของนักศึกษาไทยมุสลิม”

(4) นายไอยุบ บินมะหมูด อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ ป 2550/2551 จาก
จังหวัดตราด ชมรมริดวานุลอิสลาม ใหความเห็นวา “มีความไววางใจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรมาก นักศึกษาไทยมีความใกลชิดและทัศนคติที่ดีขึ้นตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
นโยบายสรางความเขมแข็งใหกับสมาคมนักเรียนไทยฯ ชวยใหสมาคมนักเรียนไทยฯ มีบทบาทมาก
ขึ้นและสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการและกิจกรรมตางๆ มีประโยชนและชวย
ใหความเปนอยูของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตดีขึ้น”

(5) นายมะรอเซะ สาแม็ง นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลา ชมรมศรีฟารีดาบา
รูวิทยา อดีตกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ป 2551/2552 กลาววา “ในอดีตนักศึกษาไทยมุสลิมใน
อียิปตไมมีความเปนหน่ึงเดียว ไมเห็นความสําคัญของสมาคมนักเรียนไทยฯ เพราะไมสามารถจัด
กิจกรรมใดๆ ที่เปนประโยชนใหได แตในปจจุบันที่รัฐบาลใหความสนใจนักศึกษาไทยมุสลิมมาก
ขึ้นไดสรางความรูสึกที่ดี นักศึกษาไทยมุสลิมเร่ิมรูสึกวาตนอยูภายใตการดูแลของหนวยงานของรัฐ
และหากไมเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น ก็จะเปนผูเสียผลประโยชน ภาพลักษณของรัฐบาลดี
ขึ้นมากในสายตาของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต”

(6) นายวุฒิพร ติเพียร นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดนนทบุรี ชมรมนุรุลอิสลาม
ใหความเห็นวา “นักศึกษาไทยมุสลิมที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น รวมทั้งบางสวนจากจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีทัศนคติตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรที่ดีขึ้น และเห็นวารัฐบาลให
ความสําคัญกับนักศึกษาศาสนามากขึ้น อยางไรก็ดี เพื่อใหการติดตอประสานงานเปนไปอยางทั่วถึง
ควรจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาไทยมุสลิมในตางจังหวัดดวย”

(7) นายชาลี ฮีมมีน นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตประธานชมรม
ริดวานุลอิสลาม ไดกลาววา “ต้ังแตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใหความเอาใจใสและจัด
โครงการที่เปนประโยชน ทําใหนักศึกษาไทยมุสลิมในอียปิตมีความใกลชิดและทัศนคติที่ดีขึ้นตอ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และเห็นวารัฐบาลมีความหวงใยนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต
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อยางจริงใจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเปนเสมือนบานของคนไทยที่สามารถติดตอได
ตลอดเวลาเมื่อมีปญหาตองการคําแนะนําชวยเหลือ หรือเมื่อเจ็บปวย ก็สามารถติดตอขอยารักษาใน
เบื้องตนได การสนับสนุนใหสมาคมนักเรียนไทยฯ มีบทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ ทําให
นักศึกษาไทยมุสลิมเขารวมกิจกรรมมากขึ้น นอกจากน้ี การเชิญใหนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ เขา
รวมการพบหารือกับผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand Imam Sheikh of Al-Azhar)
เปนโอกาสใหนักศึกษาไทยสามารถแจงปญหาและขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรได
โดยตรง”

(8) นายธนา มูฮําหมัดซัลลีม นายกสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระปปจจุบัน จาก
จังหวัดสงขลา กลาววา “การสนับสนุนใหสมาคมนักเรียนไทยฯ จัดกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันเปน
สิ่งที่ดีมาก ชวยใหนักศึกษาไทยมุสลิมไดรับประโยชนโดยตรง”

(9) นายอนุชา พูลสิน กรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระปปจจุบัน จากจังหวัด
กรุงเทพฯ ใหความเห็นวา “ในอดีต นักศึกษาไทยมุสลิมและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมี
ความหางเหิน แตปจจุบันมีความรูสึกที่ดีขึ้น มีความใกลชิดและเปนกันเองมากขึ้นระหวางเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรและนักศึกษาไทยมุสลมิ อยางไรก็ดี ตองการใหมีการพบปะกัน
อยางสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ถูกตอง”

(10) นางสาวยาฮารียะห สาหะ นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาส ชมรม
สุกัญศาสนวิทยา กลาววา “การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใหการสนับสนุนการศึกษาดาน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัยน้ันเปนสิ่งที่ดีมากและเปนประโยชนกับนักศึกษา”

(11) นายซาบูเลาะ มามะ นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาส ชมรมดารุส
ซาลาม ใหความเห็นวา “นับต้ังแตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรชวยสนับสนุนเงินงบประมาณ
ใหแกสมาคมนักเรียนไทยฯ ทําใหการทํางานของสมาคมนักเรียนไทยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไดรับความเชื่อถือจากนักศึกษาไทยมุสลิม เปนผลใหสมาคมนักเรียนไทยฯ เปนหนวยงานที่เปน
ศูนยรวมของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตไดอยางดียิ่ง”

(12) นายมาลีกี ฤทธิ์โต นักศึกษาไทยมุสลิมจากโรงเรียนประทีบศาสนวิทยา
จังหวัดพัทลุง อดีตอนุกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ มีความเห็นวา “ต้ังแตป 2550 การทํางานของ
สมาคมนักเรียนไทยฯ รุดหนาไปมาก ไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปนอยางดี”

(13) นายอับดุลเลาะ สันหลง นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดพัทลุง ชมรม
ธรรมศาสนิสลาม มีความเห็นวา “มีความภูมิใจที่รัฐบาลใหการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ปจจุบัน สมาคมนักเรียนไทยฯ มีบทบาทและทํางานไดไมดอยกวาสมาคมของประเทศอ่ืนๆ”
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(14) นายเจนศิลป นิยม นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดกรุงเทพฯ  ชมรมริดวานุน
อิสลามกลาววา “การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรชวยสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตางๆ ในปจจุบันน้ีนับวาเปนสิ่งที่ดีมาก เปนประโยชนตอนักศึกษาไทยมุสลิม และเปน
ปจจัยหน่ึงที่ชวยลดชองวางและสรางความสัมพันธระหวางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต นอกจากน้ี การสรางความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูนับถือศาสนา
ตางกันจะชวยใหความสัมพันธดียิ่งขึ้น”

(15) นายวรวุฒิ พุมดอกไม นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดกรุงเทพฯ มิฟตาฮุลอุลู
มิดดีน้ียะห กลาววา “เอกอัครราชทูตนภดล เทพพิทักษ และเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรในปจจุบันน้ีใหความเอาใจใสนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตเปนอยางดี การทํางานของสถาน
เอกอัคร ราชทูต ณ กรุงไคโรกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต โดยเฉพาะการ
ชวยเร่ืองการขอตอวีซาและขยายเวลาการพํานักในอียิปต การสนับสนุนเงินงบประมาณใหสมาคม
นักเรียนไทยฯ จัดกิจกรรมตางๆ ชวยใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรมไดอยางดียิ่ง”

(16) นายเจษฎา มิตรนอย นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดนนทบุรี ชมรมนูรุล
อิสลาม (สุเหราเขียว) กลาววา “การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในปจจุบันดี
มาก โดยเฉพาะการชวยเร่ืองการขอตอวีซา”

(17) นายอรรถพล งาแกว นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดกรุงเทพฯ ชมรม
มัจลิซุดินีใหความเห็นวา “การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ชี้ใหเห็นวารัฐบาล
ไทยใหความสําคัญตอนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาดานศาสนาไมนอยไปหวานักศึกษาไทยที่ นับถือ
ศาสนาอ่ืนๆ”

(18) นายอํามัน ดาแม นักศึกษาไทยมุสลิมจากโรงเรียนบาเลาะ จังหวัดยะลา ให
ความเห็นวา “มีความภูมิใจมากที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใหความสําคัญและชวยเหลือ
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต การจัดกิจกรรมตางๆ ชวยสรางความเขาใจระหวางนักศึกษาไทย
มุสลิมที่มาจากภูมิภาคตางๆ ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม”

(19) นางทัศนีย ถวายเทียน นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสายพือเลาะ อิเรฮิง ชมรมชาบาบ และนายแวดือราแม เจะดอเลาะ ชมรมจงรักสัตยวิทยา
นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดปตตานี มีความเห็นพองกันวา “การจัดสรรเงินงบประมาณให
สมาคมนักเรียนไทยฯ เปนสิ่งที่ดีและมีผลในระยะยาว กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นชวยสรางความเขาใจ
ความสามัคคี และเครือขายที่มั่นคงระหวางนักศึกษาไทยมุสลิมจากภาคตางๆ ของประเทศไทย การ
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใหความชวยเหลือเร่ืองการตอวีซาเปนการดําเนินงานที่สําคัญ
และดีมาก”
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โดยสรุป ผลการศึกษาการดําเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พบวาเปนไปตามแผนปฏิบัติการและมาตรการตางๆ ของ
ยุทธศาสตรการดําเนินการขณะกําลังศึกษาในตางประเทศ และมีความความสําเร็จเปนที่นาพอใจใน
ระดับหน่ึง ที่สําคัญคือนักศึกษาไทยมุสลิมมีความเขาใจและไววางใจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร ตลอดจนหนวยงานภาครัฐมากขึ้น สงผลใหเกิดการติดตอระหวางกันที่ใกลชิด การที่
นักศึกษาไทยมุสลิมจํานวนมากเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ จัดขึ้น รวมทั้งประสงคจะใหจัดโครงการและกิจกรรมขึ้นอีกอยาง
ตอเน่ืองน้ัน แสดงใหเห็นวาสถานเอกอัครราชทูค ณ กรุงไคโรไดดําเนินงานมาถูกทิศทางแลว และ
ยุทธศาสตรดานน้ีของรัฐบาลเปนการดําเนินงานที่ถูกตอง



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษา วิเคราะหและการประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ของการบริหาร

เชิงยุทธศาสตรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตามมาตรการตางๆ ของยุทธศาสตรการ
ดําเนินการขณะที่ศึกษาในตางประเทศในชวงเวลา 3 ปงบประมาณ พบวาไดดําเนินมาถูกทางและ
ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ มีกระบวนการวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการการทํางาน
ที่เปนเอกภาพ เอกอัครราชทูตซึ่งเปนผูนําองคกรและขาราชการทุกคนมีความต้ังใจและมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลประโยชนของนักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปตเปนตัวต้ังของการทํางาน

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่ปญหาตางๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคใตไดเกิดขึ้นและ
สั่งสมมาเปนเวลานาน ประกอบกับมีนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปตอีกจํานวนหน่ึงยังไมเขารวม
โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ จัดขึ้น
ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลตางๆ เชน ไมทราบขาวสาร ไมสะดวกที่จะเขารวมเน่ืองจากระยะทางไกล
หรือติดเรียน หรือไมเห็นประโยชนที่จะเขารวม หรืออาจยังไมไววางใจหนวยงานของรัฐ ดังน้ัน การ
ดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ือง ดวยความความ
อดทนตามแนวทางพระราชทานการ “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” รวมทั้งความรวมมือของทุกๆ ฝาย
เพื่อใหไดผลที่ยั่งยืน

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห ผูเขียนขอเสนอขอคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางการพิจารณาปรับปรุง

การทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหนวยงานที่
เกี่ยวของอาจพิจารณานําไปใชประโยชนในการทํางานในสวนที่รับผิดชอบดังน้ี

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) การสานตอนโยบายและแนวทางการทํางานของนายนภดล เทพพิทักษ อดีต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เพื่อใหการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีความ
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ตอเน่ือง แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และเพื่อปองกันมิใหการทํางานมีลักษณะ “ไฟไหม
ฟาง” ซึ่งมักเปนปญหาการปฏิบัติงานของสวนราชการ

(2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และหนวยงานที่เกี่ยวของควรกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อใหเห็นเปาหมายที่ชัดเจนและเปนกรอบการดําเนินงาน
และจัดการประเมินผลการดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวนเพื่อประมวลผลสําเร็จและอุปสรรค/
ปญหาในการดําเนินงานและนําผลไปพิจารณาปรับปรุงหรือตอยอดการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

(3) กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาสงขาราชการที่มีความเขาใจในหลักการ
ของศาสนาอิสลามเปนอยางดีไปปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเพิ่มขึ้น เพื่อลด
ชองวางความแตกตางในดานความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ซึ่งเปนประเด็นที่ละเอียดออนมาก รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความมั่นใจในการเขาหา
และพบปะพูดคุย นอกจากน้ี ขาราชการชายอาจจะมีความเหมาะสมมากกวาในการทํางานรวมกับ
นักศึกษาไทยมุสลิม เน่ืองจากขอหามและขอปฏิบัติตางๆ ดานศาสนาอิสลาม

4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ ควรจัดการ

พบปะกับนักศึกษาไทยมสุลมิทั้งในกรุงไคโรและตางจังหวัดใหบอยคร้ังขึ้น เพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการทํางานและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทราบในวงกวาง โดยในสวนของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางจังหวัด อาจมอบหมายตัวบุคคลผูประสานงานในแตละเมืองเพื่อใหเปน
ศูนยกลางการติดตอ สําหรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไมยังเขารวมกิจกรรมน้ัน การแกไขจําเปนตอง
กระทําอยางตอเน่ืองและความอดทนตามแนวทางพระราชทานการ “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา”
รวมทั้งพิจารณาจัดโครงการและกิจกรรมใหมๆ ที่ดีและมีประโยชนตอการศึกษาและการใชชีวิตอยู
ในอียิปต เพื่อแสดงใหนักศึกษาไทยมุสลิมเหลาน้ันเห็นประโยชนของการเขารวมการทํากิจกรรม
รวมกันตอไปในอนาคต

(2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยฯ ควรจัดทํา
รายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม

(3) ใหสมาคมนักเรียนไทยฯ เรงจัดหาสถานที่ทําการแหงใหมที่มีความเหมาะสม
กวาในปจจุบัน เพื่อใหสมฐานะที่เปนสมาคมในพระบรมราชูปถัมภและความสะดวกในการจัด
กิจกรรมที่ตองรองรับผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก



บรรณานุกรม

1. ภาษาไทย
กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค. “การจัดการเชิงกลยุทธ.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:

http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5376485&Ntype=4
ดลหมาน ผองมะหึง. “ประวัติสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ.”

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.thaiembassy.org/cairo
ณัช ภิญโญวัฒนชีพ. 2552. การบูรณาการยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

เพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศอียิปต. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
ก.พ.

ทศพร ศิริสัมพันธ. 2549. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม.
พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน ก.พ.ร.

ทัศนีย ต้ังบุญเกษม. “การบริหารเชิงกลยุทธ.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1251

รชตะ จันทรนอย. 2549. “เสนทางชีวิตของนักศึกษาไทยมุสลิม 3 จังหวัดภาคใตในการศึกษา
ศาสนาในตางประเทศ.” วารสารอินโดจีนศึกษา ฉบับวิกฤติการณไฟใต. 7, 1: 87-111.

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ. 2550. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

2. ภาษาอังกฤษ
Mark Tamthai and Somkiat Boonchoo. 2009. “National security policies on the southern border
provinces, 1974-2003.” In Chaiwat Satha-Anand, ed. Imagined Land? The State and Southern
Violence in Thailand, 17-43. Fuchu-city: Sanrei Printing Co. Ltd.

3. สัมภาษณ
นภดล เทพพิทักษ. เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร).

สัมภาษณ. 14 กรกฎาคม 2553.



38

ไอยุบ บินมะหมูด. ตราด. อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระป 2550/2551. ชมรมริดวานุล
อิสลาม. สัมภาษณ. 16 กรกฎาคม 2553.

สุวิทย อุมาสะ. กระบี่. อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระป 2549/2550. ชมรมใตตอนบน.
สัมภาษณ. 16 กรกฎาคม 2553.

4. สอบถาม
เจนศิลป นิยม. ปทุมธานี. ชมรมริดวานุลอิสลาม. สอบถาม. 7 มิถุนายน 2553.
เจษฎา มิตรนอย. กรุงเทพฯ. ชมรมนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว). สอบถาม. 30 มิถุนายน 2553.
เจษฎาพร หมัดสมัน. กรุงเทพฯ ชมรมนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว). สอบถาม. 20 กรกฎาคม 2553.
จิฟเดน มะเซ็ง. ยะลา. ชมรมธรรมศาสนิสลาม. สอบถาม. 30 มิถุนายน 2553.
ชาลี ฮีมมีน. ฉะเชิงเทรา. ชมรมริดวานุลอิสลาม. สอบถาม. 4 มิถุนายน 2553.
ซาบูเลาะ มามะ. นราธิวาส. ชมรมดารุสลาม. สอบถาม. 30 มิถุนายน 2553.
ดลหมาน ผองมะหึง. ยะลา. ชมรมธรรมศาสนิสลาม. สอบถาม. 3 มิถุนายน 2553.
ทวีศักด์ิ บุญทิพย. นครศรีธรรมราช. ชมรมนครศรีธรรมราช. สอบถาม. 18 กรกฎาคม 2553.
ทัศนีย ถวายเทียน. นครศรีธรรมราช. ชมรมนครศรีธรรมราช. สอบถาม. 1 กรกฎาคม 2553.
ธนา มูฮําหมัดซัลลิม. สงขลา. นายกสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระป 2552/2553. สอบถาม.

5 มิถุนายน 2553.
มะรอเซะ สาแม็ง. ยะลา. ชมรมศรีฟารีดาบารูวิทยา. สอบถาม. 4 กรกฎาคม 2553.
มารูวัน หะยีเจะแม. สงขลา. ชมรมบํารุงอิสลาม. สอบถาม. 18 กรกฎาคม 2553.
มาลีกี ฤทธิ์โต. พัทลุง. โรงเรียนประทีบศาสนวิทยา. สอบถาม. 16 กรกฎาคม 2553.
ยาฮารียะห สาหะ. นราธิวาส. ชมรมสุกัญศาสนวิทยา. สอบถาม. 18 กรกฎาคม 2553.
วุฒิพร ติเพียร. นนทบุรี. ชมรมนูรุลอิสลาม. สอบถาม. 5 มิถุนายน 2553.
อรรถพล งาแกว. กรุงเทพฯ. ชมรมมัจลิซุดินี. สอบถาม. 7 กรกฎาคม 2553.
อนุชา พูลสิน. กรุงเทพฯ. ชมรมริดวานุลอิสลาม. สอบถาม. 15 กรกฎาคม 2553.
อนุรักษ มาลินี. ประจวบคีรีขันธุ. ชมรมคลองสิบ. สอบถาม. 1 กรกฎาคม 2553.
อุสมาน ยีหวังกอง. พัทลุง. โรงเรียนปอเนาะโตะฮาดี. สอบถาม.  กรกฎาคม 2553.
อัรกรอม มาปะ. ปตตานี. อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ วาระป 2551/2552. ชมรมชาบาบ.

สอบถาม. 6 มิถุนายน 2553.
อับดุลเลาะ สันหลง. พัทลุง. ชมรมศาสนิสลาม. สอบถาม. 16 กรกฎาคม 2553.
อํามัน ดาแม. ยะลา. โรงเรียนบาเลาะ. สอบถาม. 1 กรกฎาคม 2553.



39

วรวุฒิ พุมดอกไม. กรุงเทพฯ. ชมรมมิฟตาฮุลอุลูมิดดีน้ียะห. สอบถาม. 30 มิถุนายน 2553.
แวดือราแม เจะดอเลาะ. ปตตานี. ชมรมจงรักสัตยวิทยา. สอบถาม. 1 กรกฎาคม 2553.
สายพือเลาะ อิเรฮิง. ปตตานี. ชมรมชาบาบ. สอบถาม. 1 กรกฎาคม 2553.
สุกฤษณ โตะหวัง. นนทบุรี. ชมรมนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว). สอบถาม. 7 กรกฎาคม 2553.
หะซัน ตะยุติวุฒิกุล. กรุงเทพฯ. ชมรมอัล-ฟุรกอน. สอบถาม. 18  กรกฎาคม 2553.



ภาคผนวก ก

ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม

ยุทธศาสตรดานการเมือง

เพื่อปองกันไมใหปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนปญหาสากล

1. ดําเนินการในทุกวิถีทางกับประเทศมุสลิม และองคกรระหวางประเทศตางๆ
อาทิ OIC เพื่อโนมนาวใหมีความเขาใจอันดี มีความเชื่อมั่น และเปนเครือขายในการใหการ
สนับสนุนไทยในการแกปญหา และเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยสันติวิธี

2. เพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือน มีปฏิสัมพันธที่แข็งขันและตอเน่ือง และมีการ
ขยายเครือขายความเชื่อมโยง โดยเฉพาะกับราชวงศและผูมีอํานาจในการตัดสินใจของประเทศ
มุสลิม รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ไปพรอมๆ กับการรักษาสมดุลในความสัมพันธ
ของไทยกับประชาคมมุสลิมและโลกตะวันตก บนพื้นฐานของการมีผลประโยชนรวมกัน

3. ไมปฏิเสธขอเสนอของ OIC หรือประเทศสมาชิก OIC ที่จะชวยสนับสนุนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แตตองพิจารณารายละเอียดและผลกระทบอยางรอบคอบ

4. สงเสริมการเยือนของผูนําศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศมุสลิมที่มี
แนวคิดสนับสนุนการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี

5. จัดการเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในโอกาสและสถานการณที่
เหมาะสม แกผูแทนประเทศ องคกร และสื่อมวลชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นวา รัฐบาลไทยปฏิบัติตอ
ชาวไทยมุสลิมในภาคใตเปนอยางเทาเทียมกับชาวไทยที่นับถือศาสนาอ่ืน และมีนโยบายที่ยอมรับ
ความหลากหลายของการอยูรวมกันอยางสันติ ระหวางชาวไทยที่มีเชื้อชาติและศาสนาตางกัน และ
เห็นความเปนจริงของสภาพปญหาและสถานการณในพื้นที่

6. สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางจังหวัดชายแดนภาคใตกับรัฐชายแดนของ
มาเลเซีย และดําเนินการใหมาเลเซียเห็นวา สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผลประโยชน
รวมกันของไทยและมาเลเซีย โดยการทําใหนโยบายของรัฐบาลตอจังหวัดชายแดนภาคใตประสบ
ความสําเร็จอยางเปนขั้นตอนและตอเน่ือง รวมทั้งแสดงใหมาเลเซียเห็นวา ไทยมีความสัมพันธที่ดี
กับประเทศมุสลิมอ่ืนเชนกัน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย

7. เพิ่มบทบาทที่สรางสรรคของการทูตไทยในประชาคมมุสลิม ทั้งในระดับ
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ทวิภาคีและพหุภาคี โดยสนับสนุนการแกปญหาตะวันออกกลางในกรอบของสหประชาชาติและ
กรอบอ่ืนที่ประเทศคูกรณียอมรับได

8. เปนผูสังเกตการณและหุนสวนที่แข็งขันใน OIC โดยขยายความรวมมือกับ OIC
ใหกวางกวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

9. พิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับการเปนสมาชิก OIC
10. เรียนรูจากประสบการณและขอผิดพลาดของประเทศมุสลิมในอาเซียน จาก

การใชความรุนแรงแกปญหาความขัดแยงภายในประเทศ

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

เพื่อแสวงหาความรวมมือและความชวยเหลือจากประเทศมุสลิม เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

1. ยกระดับความชวยเหลือเพื่อพัฒนาภาคใต ใหชาวไทยมุสลิมมีความภูมิใจใน
ความเปนคนไทยที่ไดรับการเอาใจใสจากรัฐและพัฒนาทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน

2. สราง ขยายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้งในประเทศ และระหวางไทยกับมาเลเซีย

3. การคาและการลงทุนในภาคใต ซึ่งเปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตองกระทํา
โดยคํานึงถึงพื้นฐานทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ และชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ทองถิ่น

4. วางตําแหนงทางยุทธศาสตร (Position) และแผนปฏิบัติการของไทยใหสมดุล
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก

5. เพิ่มปฏิสัมพันธ ขยายเครือขายและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประชาคม
มุสลิม โดยการสรางพันธมิตรและพัฒนาศักยภาพในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในทุกมิติกับ
ประเทศมุสลิม

6. ติดตามและผลักดันใหความรวมมือทางเศรษฐกิจและพันธกรณีตางๆ กับ
ประเทศมุสลิม ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ JDS และ IMT-GT ใหนําไปสูผลอันเปน
รูปธรรม และผลักดันใหสมาชิก OIC ที่มีศักยภาพเขาเปนประเทศหุนสวนในการพัฒนาของ IMT –
GT เพื่อรวมยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในพื้นที่
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7. เรงรัดการเจรจาจัดทําความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน และความตก
ลงการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทยกับประเทศมุสลิม เพื่อสรางความมั่นใจและลดอุปสรรคใน
การลงทุนระหวางกัน

8. สงเสริมการขยายตลาดสินคาไทยในสาขาที่มี niche market และมีแนวโนม
เติบโต เชน บริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล สปา อาหารไทย สินคาและบริการฮาลาล
แรงงาน และการทองเที่ยว

9. แสวงหาตลาดและแหลงวัตถุดิบ เปดตลาดการคา เพิ่มชองทางสงออก แกไข
ปญหาอุปสรรค เพิ่มจุดกระจายสินคา และสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับประเทศมุสลิมที่มีศักยภาพ
เชน มาเลเซีย และ UAE

10. ใชประโยชนจาก FTA ที่ประเทศเปาหมายมีอยูแลว เชน Euro-Mediterranean
Partnership และ Greater Arab FTA และพิจารณาจัดทํา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพ รวมทั้ง GCC

11. ใชประโยชนจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรฮาลาล (Halal Science) ของไทย
ในการสรางความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานสินคาฮาลาลของไทยใหเปนที่ยอมรับในประชาคม
มุสลิม เพื่อขยายตลาดสินคาสงออกดานอาหารฮาลาลของไทย

12. ดึงดูดการลงทุนจากประเทศมุสลิมที่มี capital surplus และประเทศอ่ืนที่มี
ศักยภาพ ผลักดัน Joint Venture ในสาขาที่มีผลประโยชนรวมกัน

13. สงเสริมความรวมมือดานพลังงาน และความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรกับ
ประเทศมุสลิม แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหแกภาคเอกชนของไทย โดยเนนการรวมทุนในการ
สํารวจ และพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งรวมพัฒนาและนําเขากาซธรรมชาติกับ
ประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียกลาง

14. สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมชาวมุสลิม สงเสริม MICE ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวแบบครอบครัว รวมมือกับมาเลเซียในเร่ืองการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเปนหุนสวนแทนคู
แขงขัน

15. ประสานการใหความชวยเหลือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ฝกอบรม
พัฒนาบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหไทยเปนเครือขายในการพัฒนาบุคลากรของประชาคม
มุสลิม

16. เพิ่มและเสริมสรางศักยภาพทางและโอกาสเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ
เรียนรูและองคความรูเกี่ยวกับประชาคมมุสลิมใหกับภาคเอกชนและภาคประชาชน



43

17. ปกปองสิทธิประโยชนของแรงงานไทย สงเสริมการสงออกแรงงานไทยใน
ระดับชางฝมือ หรือชางเทคนิค ขยายตลาดแรงงานในประเทศที่มีศักยภาพ ไดแก UAE คูเวต กาตาร
บาหเรน ลิเบีย

18. ศึกษาความเปนไปไดของการเปดเสนทางบินของสายการบินไทยไปยัง
ประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางที่มีศักยภาพ

19. สนับสนุนใหภาคเอกชนไทย เสริมสรางและเพิ่มพันธมิตรและหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกับภาคเอกชนของประเทศมุสลิม

ยุทธศาสตรดานสังคม

เพื่อสรางความสมานฉันท และอัตลักษณรวมในความเปนคนไทย
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางดานเชื้อชาติและศาสนา

1. สรางความเขาใจอันดีในระดับประชาชน ผานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนดาน
การศึกษา วัฒนธรรม การฝกอบรม กีฬา วิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเขาถึงภาคประชาชน
โดยเฉพาะกลุมเยาวชน

2. สงเสริมใหนักศึกษาไทยไดเรียนรูเกี่ยวกับสวนอ่ืนๆ ของไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เปดโลกทัศนใหกวางกวา สิ่งแวดลอมในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนการ
เยือนของครูโรงเรียนสอนศาสนา และนักเรียนไทยกับประเทศมุสลิม เพื่อสรางความรูและใหได
เปดโลกทัศน และนําหลักการสอนของประเทศอิสลามอ่ืนมาปรับใชใหเกิดประโยชน

3. สานสัมพันธกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาในประเทศมุสลิม เพื่อแสวง
ความรวมมือในการชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษาไทยไดเรียน/ไดทุนการศึกษาในสาขาที่
หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มโอกาสการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของประเทศที่ไมใชประเทศ
มุสลิม

4. ดําเนินการดูแลนักศึกษาไทยอยางใกลชิดทั้งกอนไปศึกษา ระหวางศึกษา และ
หลังจบการศึกษา และเปนที่พึ่งเมื่อนักศึกษามีปญหา เพื่อความอุนใจของนักศึกษาและครอบครัว

5. รวมกับหนวยงานการศึกษาในสวนกลางและในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษามุสลิมกอนไปศึกษาตอ

6. แนะแนว ปกปอง และพัฒนาโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพใหแก
นักศึกษาไทยมุสลิม
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7. ลดความแปลกแยก และนํานักศึกษามุสลิมเขาสูกระแสหลักของสังคมในฐานะ
คนไทย

8. แกไขปญหาสมองไหลของนักศึกษามุสลิม ขยายโอกาสในการเขาทํางานและ
ประกอบอาชีพของนักศึกษามุสลิม และใชทรัพยากรนักศึกษามุสลิมอยางคุมคา

9. ใชสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศใหเปนประโยชนในการเสริมสราง ความ
สมานฉันท ความเขาใจในประเพณีและวัฒนธรรม และอัตลักษณรวมในความเปนคนไทย

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความเขาใจอันดีตอประเทศไทยในทุกมิติ

1. ใชสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศใหเปนประโยชนในการเสริมสราง
ภาพลักษณและความเขาใจอันดีตอประเทศไทย อาทิ การเชิญสื่อมวลตางประเทศมารับทราบและ
เขาใจความเปนจริงของสภาพปญหา สถานการณ และนโยบายแกปญหาของไทย อยางตอเน่ือง เพื่อ
สรางความสมดุลทางขาวสาร

2. ขยายบทบาทในการสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา เชื้อชาติ และ
วัฒนธรรม

3. ประชาสัมพันธการสงเสริมกิจกรรมอิสลามของรัฐบาล เชน การอํานวยความ
สะดวกใหชาวไทยมุสลิมเขารวมพิธีฮัจย

4. ดึงคนไทยในตางประเทศใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทูตประชาชน
ของไทยในประเทศมุสลิม

5. ดําเนินการเชิงรุกเพื่อแกไขภาพลักษณของคนไทยในประเทศมุสลิม โดยเฉพาะ
แรงงานและหญิงไทย

----------------------------------------------
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

กระทรวงการตางประเทศ



ภาคผนวก ข

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

1. ความสําคัญของปญหา
1.1 สืบเน่ืองจากอดีตถึงปจจุบัน มีนักศึกษาไทยมุสลิมเปนจํานวนมากที่เดินทางไปศึกษา

ตอในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศตางๆ ในตะวันออกกลาง เอเชียใตและประเทศมุสลิมเพื่อน
บานของประเทศไทย ซึ่งขอมูลภาครัฐในปจจุบันคาดวามีจํานวนประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คน และ
คาดวายังมีอีกมากที่รัฐไมมีขอมูล สวนใหญเปนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยมีประชากรชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูเปนสวนใหญ สวนการไปศึกษาจะศึกษาดานศาสนาอิสลาม
หรือวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ เพราะตรงกับความตองการในเร่ืองศาสนาและวิถีชีวิตเฉพาะ เมื่อจบ
การศึกษามาแลวมักจะกลับมาประกอบอาชีพดานการสอนศาสนา อาทิ การสอนในตาดีกาและ
ปอเนาะ เปนตน ในขณะที่ภาครัฐมีการดําเนินการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมเหลาน้ีในเบื้องตน แตยัง
ไมเปนระบบที่ชัดเจน สงผลใหมีปญหาเกิดขึ้นหลายปญหา อาทิ นักศึกษาไทยมุสลิมไมไดรับการ
ดูแลจากทางการไทยอยางทั่วถึง ปญหาการรับรองวุฒิการศึกษา และปญหาในการหางานทํา
หลังจากสําเร็จการศึกษา เปนตน ที่สําคัญ ปญหาเหลาน้ีมีความละเอียดออนและเชื่อมโยงตอการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยตรง รวมทั้ง จะกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
รองรับการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตและของประเทศไทยดวย

1.2 การกําหนดแนวทางจัดการตอนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศอยางเหมาะสมจะเปน
เร่ืองที่มีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาและการเสริมสรางความมั่นคง รวมทั้งจะเปนหนทางใน
การเสริมสรางความเขาใจกับสังคมไทยโดยรวมในโลกของการศึกษาที่เกี่ยวของกับโลกมุสลิม ซึ่ง
จะตองดําเนินการอยางสรางสรรคและเปนระบบ ดวยเปนประเด็นที่มีความละเอียดออนในการ
สรางความไวเน้ือเชื่อใจ การสรางความภูมิใจในฐานะเปนพลเมืองไทยที่จะเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและแกไขปญหาอยางมีพลังได

2. กรอบความคิดในการกําหนดยุทธศาสตร
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผานการพัฒนาการศึกษาบนการยอมรับในอัตลักษณ

วิถีเฉพาะของนักศึกษาไทยมุสลิมที่พรอมกลับมาเปนพลังแผนดินในการพัฒนาและแกไขปญหา
เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
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2.2 แนวทางการสรางความสมานฉันท ที่ยอมรับในความแตกตางหลากหลายของเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งเปนลักษณะรวมในความเปนพลเมืองไทยที่หลากหลาย และนํา
ปญหาที่หลากหลายน้ันมารวมกันพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ

2.3 แนวคิดในการดําเนินการตอนักศึกษาไทยมุสลิมอยางสรางสรรค ครอบคลุมการแกไข
ปญหา ทั้งในปจจุบันและปองกันปญหาในอนาคต โดยเฉพาะการสงเสริมการศึกษาที่ไมนําไปสู
แนวคิดของการใชความรุนแรง และมีแนวทางการบริหารจัดการที่เปนระบบ ชัดเจน และแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน

2.4 การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม รวมถึงประเทศและสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศที่นักศึกษาไทยมุสลิมศึกษา เขามามีสวนรับรูและใหความรวมมือในการพัฒนาและ
แกไขปญหา

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและในประเทศ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาตอนักศึกษาไทย

มุสลิมในตางประเทศ
3.3 เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินการตอนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศอยางสรางสรรค

เปนระบบชัดเจน
3.4 เพื่อใหนักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทย ลดความแปลก

แยก และเปนผูแทนประเทศไทยที่มีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ และใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

4. ยุทธศาสตร
4.1 ยุทธศาสตรการดําเนินการกอนการเดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยมีมาตรการ

ดําเนินการ ดังน้ี
4.1.1 สงเสริมใหเยาวชนไทยมุสลิมศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ เนนการ

จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสม สามารถรองรับความ
ตองการของผูเรียนและความตองการในการพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง โดยการพัฒนาและขยาย
การศึกษาดานอิสลามศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้งของภาครัฐและเอกชนอยางเหมาะสม
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ควบคูไปกับการศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศมุสลิมมาจัดต้ังหรือเปดสาขาในประเทศไทย

4.1.2 เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงคจะไปศึกษาตอใน
ตางประเทศในทุกสาขา โดยการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศมุสลิม สาขาวิชา
ที่ไดรับการรับรอง โอกาสในการประกอบอาชีพ ขอมูลสภาพความเปนอยู และคาใชจายตางๆ ใน
ประเทศน้ันๆ รวมทั้งขอมูลการสนับสนุนและการใหความชวยเหลือและบริการของสถานทูตไทย
ในประเทศน้ันๆ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ตลอดจนการเผยแพรขอมูลและการจัดอบรมให
คําแนะนํากอนการเดินทางไปศึกษาตอ

4.1.3 การบริหารจัดการทุนการศึกษาและการจัดสรรทุนตางๆ จากรัฐบาลไทยให
มีคณะกรรมการบริหารรวมระหวางภาครัฐ ผูนําศาสนา ผูนําชุมชนและภาคเอกชน เพื่อกําหนด
แผนการรับทุนการศึกษาจากตางประเทศและจากรัฐบาลไทย โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการใหทุนการศึกษาดวย ทั้งน้ี ใหจัดทําฐานขอมูล ระเบียบ หลักเกณฑในการจัดสรรทุน
และกําหนดขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนตางๆ เพื่อใหมี
การจัดสรรทุนที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ การประกอบอาชีพ และมีการกระจายทุนไป
ยังกลุมเยาวชนตางๆ ที่ขาดโอกาสอยางทั่วถึง

4.2 ยุทธศาสตรการดําเนินการขณะศึกษาในตางประเทศ โดยมีมาตรการดําเนินการ ดังน้ี
4.2.1 สรางความรูสึกรวมของความเปนพลเมืองไทย และการเปนตัวแทนของ

ประเทศไทย ที่เปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยการดูแลของ
หนวยงานรัฐ ทั้งในและตางประเทศอยางจริงจัง ตอเน่ืองจนเกิดความรูสึกอบอุนใจ ผูกพัน และ
ภูมิใจในมาตุภูมิ

4.2.2 สงเสริมการมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ เชน การสนับสนุนดานการเงิน ความชวยเหลือทางดานวิชาการ
การดูแลสุขภาพอนามัย กิจกรรมสัมพัธระหวางนักศึกษาดวยกัน และระหวางนักศึกษากับสถานทูต
และผูแทนหนวยงานรัฐในประเทศน้ันๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการใหความ
ชวยเหลืออ่ืนๆ

4.2.3 การชวยเหลือในการติดตอกับทางบาน สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ตางๆ ในตางประเทศ

4.2.4 สงเสริมการรวมตัวเปนชมรมหรือสมาคม เพื่อความสะดวกในการติดตอกับ
สถานทูต และทางราชการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
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4.3 ยุทธศาสตรภายหลังกลับจากการศึกษาจากตางประเทศ โดยมีมาตรการดําเนินการ ดังน้ี
4.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากตางประเทศ

กลับภูมิลําเนาอยางมั่นใจ โดยการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและ
สังคมโดยรวมตอนักศึกษาเหลาน้ีในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษยที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศ

4.3.2 อํานวยความสะดวกและเรงรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุฒิการศึกษา ให
สามารถนํามาเปนหลักฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดดดยเร็ว

4.3.3 สงเสริมและเปดโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบ
จากตางประเทศ โดยใหคําแนะแนวในดานอาชีพอยางเปนระบบ จัดการฝกอบรมอาชีพ และรวมมือ
กับภาคเอกชนและผูประกอบการไทยที่ทําธุรกิจในประเทศมุสลิม เพื่อรับรองการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาเหลาน้ี

4.3.4 สงเสริมการสรางเครือขายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบจากตางประเทศ โดย
เฮพาะนักศึกษาที่ไดรับทุนรัฐบาล โดยอาจจัดต้ังในลักษณะของสมาคมหรือชมรม เพื่อเปนเครือขาย
พลังรวมในการเสนอแนะตอรัฐบาล ซึ่งอาจดําเนินการในลักษณะงานวิจัยดานวัฒนธรรม หรือจัดทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ

4.4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการดําเนินการ ดังน้ี
4.4.1 ใหมีการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยูในตางประเทศ

ทั้งหมดอยางเปนระบบ ชัดเจน เพื่อใชเปนฐานขอมูลหลักในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรน้ี
4.4.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร ชี้แจงขอมูลขาวสารดานการศึกษาของโลก

มุสลิมตอสังคม เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแงมุมการศึกษาของโลกมุสลิมและใหมีการเชื่อมโยง
การศึกษาระหวางโลกมุสลิมกับโลกการศึกษาทั่วไป

4.4.3 ใหหนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ประสานการดําเนินการรวมกัน เพื่อมุง
ไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรน้ี

4.4.4 ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน เปนหนวยงานหลักในการอํานวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล โดยใหนํ้าหนัก
การประเมินผลทั้งขณะศึกษาในตางประเทศและภายหลังกลับจากการศึกษาจากตางประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาการปฏิบัติตามยุทธศาสตรน้ี
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5. ปจจัยแหงความสําเร็จ
5.1 จัดระบบฐานขอมูล สถานภาพ เพื่อรับรองการดําเนินการตามยุทธศาสตร รวมทั้งมีการ

ติดตามประเมินผล
5.2 ดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการานับสนุนการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐ
5.3 ใหมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจถึงทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยใชการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะจากนักศึกษาไทยมุสลิมจากตางประเทศ
5.4 รายงานผลการดําเนินการตอนายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ

-----------------------------------------
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานักงานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต
9 พฤษภาคม 2550



ภาคผนวก ค

แนวทางการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ

ภูมิหลัง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

ไทยมุสลิมในตางประเทศ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2550 และกระทรวงการตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ดูแลและสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาในตางประเทศไดดําเนินการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
เปน 3 แนวทาง ดังน้ี

1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ตางประเทศ ตามยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิม (Flagship Projects)

2. การจัดต้ังทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต
ไปศึกษาในตางประเทศ จํานวน 23 ทุน ในวงเงิน 50 ลานบาท

3. การแสวงหาความรวมมือในการใหทุนการศึกษาจากตางประเทศใหกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต

แนวทางท่ี 1 : การดําเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตรไทยตอโลก
มุสลิมเปนการเฉพาะในแตละปงบประมาณต้ังแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมาเพื่อใหสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศใชดําเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมที่กําลังศึกษาอยูในประเทศน้ันๆ

ลักษณะแนวทางของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กระทรวงการตางประเทศไดวางลักษณะแนวทางของการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเสนอ โดยจะพิจารณาจากประเภทโครงการ/
กิจกรรม ความตองการ และจํานวนของนักศึกษาในประเทศน้ันๆ ดังน้ี

1. สนับสนุนการศึกษาและการอบรมทักษะพิเศษ เชน การจัดการศึกษาเพิ่มเติม
ทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ การจัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอร การจัดอบรมพิเศษ
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ทางรัฐศาสตร การสนับสนุนการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษา การสนับสนุนหนังสือและ
อุปกรณการศึกษา/กีฬา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน การจัดให
นักศึกษาดูงานภาคเอกชนของตางประเทศและของไทยในตางประเทศ เชน อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาล การจัดสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อเสริมสรางความรูใหแกนักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อให
นักศึกษามีความรูสึกอบอุนใจที่หนวยงานของรัฐเอาใจใสดูแลซึ่งทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นตอ
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ

2. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพใหแกนักศึกษา เชน การจัดฝกอบรมพื้นฐาน
ทางดานการชางแขนงตางๆ การประกอบอาหาร การสนับสนุนการฝกการจัดรายการวิทยุ การ
ฝกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน การสงเสริมความรูดานธุรกิจ การจัดฝกงานที่สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญใหกับนักศกึษา เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของ
นักศึกษาแลว ยังชวยเพิ่มโอกาสการแขงขันในการสมัครงานภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว

3. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐกับ
นักศึกษา โดยการเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ รวมทั้งหนวยงานของรัฐในประเทศน้ันๆ เชน การจัดแพทยและ
ทันตแพทยไปตรวจสุขภาพใหกับนักศึกษาเชนที่อียิปตและซูดานซึ่งมีนักศึกษาจํานวนมาก การจัด
ใหนักศึกษาไดเขารวมประกอบกิจทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา การจัดการแขงขันกีฬา
การจัดการประกวดการเขียนเรียงความ การจัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญตางๆ หรือชวงปดภาค
เชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของมหาวิทยาลัย

4. สงเสริมการเปดโลกทัศนของนักศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญจัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมสรางประสบการณและแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนพหุ
สังคมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจสังคมอ่ืนๆ ที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม มากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันของตนและถายทอดใหกับครอบครัวและชุมชนของตนตอไป

5. สงเสริมการรวมตัวจัดต้ังชมรมหรือสมาคม เพื่อเปนศูนยรวมของนักศึกษาใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู
รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการติดตอกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ และหนวยงาน
ของรัฐในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยกระทรวงการตางประเทศจะใหการสนับสนุนการจัดต้ัง
ชมรมหรือสมาคมนักเรียน/นักศึกษาโดยจะพิจารณาจากจํานวนนักศึกษา และความพรอมในการ
บริหารจัดการชมรมหรือสมาคมของนักศึกษา โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร ประเภท
กิจกรรมของชมรมหรือสมาคม
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6. การจัดทําขอมูลนักศึกษา สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจะ
รวบรวมและจัดทําขอมูลนักศึกษาเพื่อใชในการติดตามดูแลความเปนอยูทั้งในยามปกติและยามที่มี
ภัยพิบัติ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญจะจัดกงสุลสัมพันธไปตามสถาบันการศึกษาใน
เมืองตางๆ ที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู และใหคําแนะนํา คําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียน ความ
เปนอยุ และอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในเร่ืองการติดตอกับหนวยงานของตางประเทศใน
ระหวางที่ศึกษาอยูในประเทศน้ันๆ การจัดทําขอมูลนักศึกษาดังกลาวจะเปนชองทางสําหรับ
ครอบครัวของนักศึกษาในการติดตอกับบุตรหลานของตนไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให
ครอบครัวของนักศึกษามีความอบอุนใจในการดูแลเอาใจใสของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ

การดําเนินงานท่ีผานมา
ปงบประมาณ 2551  กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จํานวน 37 โครงการ ภายในวงเงินจํานวน 15,491,870 บาท ซึ่งผล
ปรากฏวา สวนใหญนักศึกษาประสงคจะใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในปตอๆ ไปเน่ืองจากเห็นวา การดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนประโยชนตอนักศึกษาอยาง
มาก ทําใหนักศึกษามีความรูสึกอบอุนใจและตระหนักในความต้ังใจและจริงใจในการดูแลเอาใจใส
ของภาครัฐ

ปงบประมาณ 2552  กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 51 โครงการ ภายในวงเงิน 24.5 ลานบาท

ปงบประมาณ 2553 กระทรวงการตางประเทศไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 24.2
ลานบาท สําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไดทะยอยจัดสงขอเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณา สําหรับแนวทางในการดําเนินงานในป 2553 น้ี กระทรวงการตางประเทศจะ
เนนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
มีโอกาสในการแขงขันเพื่อเขาสูตลาดแรงงานเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว เชน การจัดฝกอบรมดาน
วิชาชีพ การจัดใหศึกษาดูงานของบริษัทเอกชนของตางประเทศและของไทยในประเทศน้ันๆ เปน
ตน

นอกจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
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แลว กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา/เยาวชน
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อเปนการเปดโลกทัศนการเรียนรูประสบการณ ดังน้ี

1. โครงการนําเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไปทัศนศึกษา 3 รุน ไดแก รุนที่ 1
และรุนที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย และรุนที่ 3 ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร เพื่อเปดโลกทัศนใหกับ
เยาวชนไดเรียนรูประสบการณในประเทศที่มีพหุสังคมที่คนในสังคมสามารถอยูรวมกันไดโดย
สันติสุข

2. โครงการจากพี่ ถึง นอง  ที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระหวางวันที่
10-12 กุมภาพันธ 2552

3. “โครงการกลาใหม...ไกลบาน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เปนเงินจํานวน
400,000 บาท

4. โครงการประชาสัมพันธการดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศในการ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิม ซึ่งเปนโครงการที่เสริมสรางความไว
เน้ือเชื่อใจของนักศึกษา เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนคนไทยมุสลิมทั่วไป ที่มีตอหนวยงานของ
รัฐใหมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของ
รัฐบาล โดยกระทรวงการตางประเทศไดจัดการผลิตรายการโทรทัศนเผยแพรการดําเนินโครงการ
ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเพื่อเผยแพรออกอากาศทางโทรทัศน รวมทั้งจัดทําในรูป
วีซีดี/ดีวีดี โดยเมื่อป 2551 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํารายการโทรทัศนเผยแพรการดําเนิน
โครงการสนับสนุนการศึกษาฯ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต ซึ่งเปน
โครงการนําแพทยและทันตแพทยไปตรวจสุขภาพนักเรียนไทยในอียิปต และซูดาน และโครงการ
คลินิกฟุตบอลและการจัดการแขงขันฟุตบอลระหวางทีมชาติไทยกับทีมนักเรียน/นักศึกษาไทยใน
อียิปต และในป 2552 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํารายการโทรทัศนเผยแพรการดําเนิน
โครงการสนับสนุนการศึกษาฯ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สถานกงสุลใหญ ณ
เมืองปนัง และ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู ซึ่งเปนโครงการฝกงานของนักศึกษาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญฯ

แนวทางท่ี 2 : ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตไปศึกษาใน
ตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศไดเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ จํานวน 50 ลานบาท ใน
ปงบประมาณ 2551 เพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ไปศึกษาในตางประเทศ โดยกระทรวงการตางประเทศไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
หนาที่ในการบริหารจัดการทุนการศึกษาใหดําเนินการและเบิกจายแทน และไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญรัตน วงศใหญ)
ในขณะน้ัน เปนประธาน และมีกรรมการประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ ศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สํานักงาน ก.พ. สํานักจุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบจัดสรรทุนการศึกษาจํานวน 23
ทุน ระยะการศึกษาป 2551-2554 เพื่อไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย อียิปต และ
ออสเตรเลีย ในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยนักศึกษา
ทั้งหมดไดเดินทางไปศึกษาแลว

แนวทางท่ี 3 : การแสวงหาความรวมมือในการใหทุนการศึกษาจากตางประเทศใหกับนักศึกษาไทย
มุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต

การชวยเหลือจากตางประเทศในดานการศึกษา
   กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายแสวงหาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ

และเร่ืองการจัดหาทุนจากตางประเทศใหกับนักศึกษาไทยมุสลิม และมีหลายประเทศไดให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยมุสลิมทั้งในสาขาวิชาสามัญ และศาสนา ดังน้ี

(1) ทุนจากรัฐบาลบาหเรน จํานวน 10 ทุน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบาหเรน (นศ.ไทยที่ผาน
เกณฑไดรับทุน 8 คน)
              (2) ทุนจากอินโดนีเซีย ไดแก ทุนของ Muhammadiyah จํานวน 152 ทุน (นักศึกษา
เดินทางไปแลว 18 คน) และทุนของ Nadhiatul Ulama (NU) 10 ทุน

(3) ทุนจากมาเลเซีย ไดแก ทุนของสถาบัน GIATMARA ตามกรอบความรวมมือ Joint
Development Strategy (JDS) จํานวน 50 ทุน

(4) ทุนจากปากีสถาน สําหรับครูและนักเรียนสําหรับศึกษาวิชาสามัญ จํานวน 75 ทุน
(5) ทุนจากรัฐบาลโมร็อกโก ในระดับอุดมศึกษา ปละ 15 ทุน
(6) ทุนจากรัฐบาลตุรกี จํานวน 15 ทุน เปนทุนวิชาสามัญ 5 ทุน (ระดับปริญญาตรี 2 ทุน

และทุนวิจัย 3 ทุน) และเปนทุนวิชาศาสนาในระดับมัธยมปลาย 10 ทุน
(7) ทุนจากกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามคูเวต ปละ 2 ทุน (ระดับมัธยมศึกษา 1

ทุน และอุดมศึกษา 1 ทุน)
(8) ทุนจากจอรแดน ปละ 5 ทุน
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(9) ทุนจากลิเบีย ปละ 30 ทุน
(10) ทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จํานวน 11-13 ทุน
(11) ทุนจากบรูไน 3 ทุน เปนทุนมหาวิทยาลัยศาสนาอิสลาม (UNISSA) 1 ทุน และทุน ป.

ตรี สาขาฟสิกส 1 ทุน และ ป.เอก สาขาภาษามลายู 1 ทุน ที่มหาวิทยาลัยบรูไน
(12) ทุนจากรัฐบาลญ่ีปุน (JICA) ใหทุนฝกอบรมดานอาชีวศึกษา

- ความรวมมือจากตางประเทศดานการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาจาก
จชต. ไดแก

1. รัฐบาลออสเตรเลีย
-  รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรเงินจํานวน 1 ลานดอลลารออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาและ

ฝกอบรมครู ในสาขาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่งเปนผลมาจากการหารือระหวาง
รมว.กต.กษิต ภิรมย กับนาย Stephen Smith รมว.กต.ออสเตรเลีย ที่นครเพิรท ระหวางการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมไทย-ออสเตรเลีย คร้ังที่ 1 เมื่อ 8 พ.ค. 2552

- สถานะลาสุด  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติใหดําเนิน
โครงการฝกอบรมครูจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอิสลามเอกชนใน จชต. ภายใตชื่อวา “Active
Learning in Science Training Workshop for Teacher in Three Southern Border Provinces” จํานวน
380 คน โดยแบงการดําเนินการเปน 2 สวน คือ การฝกอบรมครูจาก จชต.ที่จุฬาลงกรณฯ และการ
สัมมนาเชิงปฎิบัติการของอาจารยคณะวิทยาศาสตรจากจุฬาลงกรณฯ ซึ่งจะเปน “trainers” ที่
ออสเตรเลีย และไดเปดตัวโครงการแลวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2553

2. สถาบันออสเตรเลีย-ไทย (Australia-Thailand Institute - ATI)
- ATI ซึ่งกอต้ังโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อป 2548  จะใหการสนับสนุนการพัฒนาการ

สอนภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ 15 คน โดยจัดใหเขารับการฝกอบรมที่มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งผูเขารวมรับการอบรมจาก จชต. ในป 2553 ดวย

3. กระทรวงศึกษาธิการบรูไน
-  ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อ
                 3.1 รวมมือกับมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (UBD) เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แก นศ.ของมหาวิทยาลัย

     3.2 แลกเปลี่ยน นศ.กันระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กับ
UBD ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
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     3.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฯ ไดเสนอที่จะสงอาจารยไปสอนภาษาไทยที่  UBD
ซึ่ง UBD ไดตอบรับขอเสนอดังกลาวโดย UBD จะเร่ิมเปดชั้นเรียนภาษาไทยใน ส.ค. 2553

4. มหาวิทยาลัย 6th October ของอียิปต
-  ใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาการทองเที่ยว การศึกษา และคอมพิวเตอรแกนักเรียน

ไทยที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร
-  รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา โดยลงนามบันทึกความเขาใจวา

ดวยความรวมมือทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยน นศ.ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ
เชียงใหมกับมหาวิทยาลัย 6th October มาต้ังแตป 2550

5. มหาวิทยาลัย Group T International University College Leuven ของเบลเย่ียม
-  ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เพื่อ

     5.1 รวมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และ นศ.
     5.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร
     5.3 รวมมือในการจัดทําหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

เบลเยี่ยม
6. มหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN-Riau) ของ

อินโดนีเซีย
-  ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห (Attarkiah Islamiah

Institute) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนโรงเรียนอิสลามระดับเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2553 ที่มหาวิทยาลัยฯ ที่เมือง Riau

-  มหาวิทยาลัยฯ ใหทุนการศึกษาจํานวน 20 ทุน ตอป เปนเวลา 5 ป รวม 100 ทุน โดย
ไมเสียคาใชจายใดๆ แกนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ
ในสาขาใดๆ ก็ไดทุกสาขา ยกเวนสาขาการแพทย

-  มหาวิทยาลัยฯ ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนจากโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะหแลว
10 ทุน

*************************

กลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศ
มิถุนายน 2553
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ประวัติผูเขียน
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด

การศึกษา - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศและการทูต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การรับราชการ - นายเวร สถาบันการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการตางประเทศ

- เจาหนาที่การทูต 4 กรมอาเซียน
- เลขานุการตรี และเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงลอนดอน
- เจาหนาที่การทูต 5 และ 6 กองนโยบายและวางแผน

สํานักงานปลัดกระทรวง
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
- เจาหนาที่การทูต 7 กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
- เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ

รางวัล - ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547

ตําแหนงปจจุบัน - อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงไคโร
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