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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศต่อการ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
ว่าสาเหตุใดถึงไม่ได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และพิจาราาไปในภายหน้าว่าถึงเวลาที่สมควร
ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร โดยคาถามและมูลเหตุที่ทาให้ผู้ศึกษาสนใจเรื่องนี้ได้แก่การที่
นโยบายสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการต่างประเทศได้
ดาเนินการมาเพียง ๑ ปี ในปี ๒๕๕๑ หลังจากนั้น จนถึงบัดนี้ไม่ได้มีการดาเนินการในรุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็น
เวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว ๕ ปี อะไรคือสาเหตุให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวไม่มีการสานต่อ โดยผู้ศึกษา
ได้พยายามตั้งสมมุติฐานและหาคาตอบส าหรับเรื่องนี้ และหาข้อเสนอแนะว่านโยบายเรื่องนี้ยังมี
ประโยชน์ และสมควรได้รับการสนับสนุนต่อไป หรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินนโยบายด้านนี้ของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงต่อไปสนองต่อ
เป้าประสงค์ของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ปัญหานี้เพิ่มมากขึ้น โดยคานึงถึงบริบทในภาวะปัจจุบันที่
ปัจจัยต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปมาก นับตั้ งแต่เริ่มเกิดปัญหาอย่างรุนแรงเมื่อปี ๒๕๔๗ และเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้หน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศมิได้
เป็นหน่วยงานหลักในด้านการศึกษา แต่ก็มีบทบาทที่จะตอบสนองปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ในระดับหนึ่ง หากรั ฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาท และรับทราบถึง
ผลกระทบต่อนโยบายกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา และพร้อมให้ความร่วมมือ
ผู้ศึกษามีความเห็นในเบื้องต้นว่าการดาเนินการที่ผ่านมาของกระทรวงการต่างประเทศอาจ
มีข้อจากัดจากการที่กระทรวงการต่างประเทศ มิได้มีงบประมาาจานวนมากเพื่อจัดสรรให้แก่เยาวชน
มุ ส ลิ ม ใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในเชิ ง ปริ ม าาที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ (impact) แม้ จ ะได้
ดาเนินการมาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว หรืออาจมีข้อจากัดด้านนโยบายจากการเปลี่ยนรัฐบาล
ฯลฯ สมมุติฐานอีกประการได้แก่ความเข้าใจปัญหา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ซึ่งหัวหน้ารัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความเห็นไม่ตรงไปในทิศทางเดียวกันนัก
โดยอาจขาดการตระหนักรู้ในระดับที่เท่าเทียมกันว่า การพัฒนาด้านการศึกษาสาหรับเยาวชนมุสลิม
ในพื้นที่เป็นเรื่องสาคัญ โดยเท่าที่ผู้ศึกษาอยู่ ในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
พบว่าที่ผ่านมาเรื่องการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ค่อยมีการประชุม
หารือกันอย่างต่อเนื่อง *
ทั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าหากมีการหารือเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสาหรับเยาวชนในพื้นที่ให้
แต่ละฝ่ายมีท่าทีสอดรับกันแล้ว และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันถึง
ความสาคัญของการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ก็จะมีส่วน
ช่วยให้ได้มาซึ่งงบประมาาที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาาปีล ะกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้าน
*

มีกรอบการประชุม “คาะทางานเพื่อดูแลทุนการศึกษาต่างประเทศแก่นักศึกษามุสลิม” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพ โดยมีการประชุมล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๒ และได้ว่างเว้นมานานจึงได้มีการประชุมอีกครั้งเมื่อต้นปี ๒๕๕๖

จ
บาทให้แก่พื้นที่อยู่แล้วเพื่อดาเนินการในองค์รวม
นอกเหนือจากเรื่องการให้ทุนการศึกษาแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังมีบทบาทด้านอื่น
ด้ ว ย ในลั ก ษาะการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม หรื อ สร้ า งความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ไทยใน
ต่างประเทศ อาทิ โครงการจัดสร้างหอพักนักศึกษาสตรีไทยมุสลิมที่มหาวิทยาลัย Al Azhar ในกรุง
ไคโร ประเทศอียิปต์ การส่งเสริมการเปิดโลกทัศน์ แก่นักศึกษามุสลิมในต่างประเทศโดยจัดการศึกษา
ดูงาน ให้ฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือการส่งเสริมการรวมตัวของนักศึกษาเป็นสมาคม การจัด
แข่งขันกีฬา ฯลฯ อย่างไรก็ดี ขอบเขตของการศึกษาใน Individual Study ชิ้นนี้จะ “มุ่งเป้า” ไปที่
เรื่องการสนับสนุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิม ในแง่การวิเคราะห์นโยบายในช่วงที่ผ่านมา และเสนอแนะ
แนวทางดาเนินการต่อไปเท่านั้น
ผู้ศึกษา แม้จะเริ่มเข้ามารับตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่อาจยัง
ขาดองค์ความรอบรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีปมประวัติศาสตร์และ “รากเหง้า” ของปัญหา
ที่ยาวนาน อย่างไรก็ดี ในบทที่ ๓ ผู้ศึกษาได้พยายามมองและวิเคราะห์ปัญหานี้เป็น ๒ ส่วนหลักๆ โดย
ส่วนแรกได้แก่วิเคราะห์นโยบายในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหาคาตอบถึงสาเหตุที่นโยบายดังกล่าวไม่ได้รับ
การสานต่อ และในส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องของการหาหลักการและเหตุผลในว่าควร หรือไม่ควรที่จะปรับ
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศให้เป็น “เชิงรุก” ขึ้นหรือไม่ โดยอาศัยการศึกษาเหตุและผล
และหลักคิดต่างๆ เช่น (๑) Cultural Diplomacy (๒) SWOT วิเคราะห์ “จุดอ่อน จุดแข็ง ”
โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ สาหรับในบทสุดท้ายคือบทที่ ๔ เป็นการให้ข้อเสนอแนะ โดย
จะย้าความสาคัญของ “การบูราาการ” ที่รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรร่วมมือกันเพื่อผลักดันเรื่องนี้ในแบบองค์รวม ทั้งนี้ ผู้ศึกษาพยายามศึกษาแนวทางการดาเนิน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ โดยการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ คาแถลงนโยบายของรัฐบาล ผลการประชุมภายในและภายนอกกระทรวง
การต่างประเทศ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีบทวิเคราะห์ด้านนี้
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า การจัดทาผลการศึกษานี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในโอกาสที่
จะเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเมื่อคานึงถึงประชากรมุสลิมในอาเซียนกว่า
๒๓๐ ล้านคน น่าจะก่อให้เกิดช่องทางที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ไม่น้อย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศนอกจากจะมีบทบาทในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นแล้ว น่าจะมีบทบาทที่ชี้ช่องทางศึกษาเล่าเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง และต่ อ
การกลับไปพัฒนาพื้นที่ได้อย่างสอดรับกับโอกาสและลู่ทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การที่ผู้ ศึกษาได้มีโ อกาสเข้าเรียนหลั กสู ตรนักบริห ารการทูต รุ่นที่ ๕ ในครั้งนี้ ผู้ ศึกษา
ขอขอบพระคุาท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายสี หศักดิ์ พวงเกตุแก้ ว และคาะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามลาดับชั้น ที่กรุาาไว้วางใจให้
เข้าศึกษา และให้ปลีกตัวจากภาระหน้าที่ในงานประจาเพื่อให้เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่ง
แสดงให้ เห็ น ถึ งวิ สั ย ทั ศน์ ที่ป ระสงค์จ ะเห็ นการพัฒ นาบุค ลากรในระดั บต่ างๆ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศให้ ได้รับ ความรู้และข้อมูล ที่ทันสมัย ทันสถานการา์ในโลกปัจจุบัน และมีการพัฒนา
ความคิดเชิงบริหารงานเพื่อให้เติบโตในสายงานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผู้ศึกษามิอาจละเลยที่จะกล่าวถึงความรู้สึกขอบคุาไปยังเพื่อนร่วมงาน ได้แก่
หัวหน้าฝ่ายทั้ง ๒ ในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และทีมงานทั้งหมด ที่จาต้องแบกรับภาระ
การท างานในแต่ ล ะวั น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยผู้ ศึ ก ษาตระหนั ก ดี ว่ า เพื่ อ นร่ ว มงานทุ ก ท่ า นยั ง คงต้ อ ง
ปฏิบัติงานทั้งในลักษาะการเข้าร่วมประชุมทั้งภายในและนอกหน่วยงาน จัดทารายงานผลการประชุม
ประสานงาน การเตรียมเอกสารประเด็นสนทนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ฯลฯ จนถึงย่าค่าในแต่ละ
วันโดยมิย่อท้อ
การจัดทารายงานศึกษาครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงจากกรมเอเชีย ใต้ ตะวันออกกลางและอาฟริกา กรมเอเชียตะวันออก รวมทั้งจา ก
เจ้ าหน้ าที่ ภ ายในกลุ่ มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเอง นอกจากนี้ ผู้ ศึก ษาได้รับข้ อมูล ที่เป็ น
ประโยชน์จากการเสวนากับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาที่ดูแลพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกิจกรรม networking ที่ผู้ศึกษาได้พยายามเชิญชวนให้เพื่ อนร่วมงาน
ออกไปพูดคุยหารือกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยึดติดกับการหาข้อมูลจากกรอบการประชุม
ต่างๆ เท่านั้น เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่หลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อ
นามาประมวลและวิเคราะห์ในภายหลัง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการจัดทารายงานชิ้นนี้ แม้บางครั้งจะไม่
สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาด้านรายละเอียดวันเวลาที่มีการพูดคุยหารือกันได้ชัดเจน และนอกจากนี้
เป็นข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่ไม่อาจละเว้นการกล่าวถึงได้คือเพื่อนๆ ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่
๕ ซึ่งมีหลายท่านที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว และได้ให้ข้อมูล แง่คิดที่เป็นประโยชน์ที่สนับสนุน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างมาก
สุดท้าย ที่ผู้ศึกษาประสงค์จะกล่าวขอบคุาได้แก่ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุาาให้หลัก
แนวทางในการคิดเชิงวิเคราะห์ ให้รู้จักการตั้งคาถาม การตั้งสมมุติฐาน และใช้เวลากั บการศึกษาหา
สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องดีจากการที่ปัจจุบันข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะตัวผู้ศึกษาเอง เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ให้วิเคราะห์ หรือจัดทาโครงการใดมักจะเคยชิน
กับ การจั ดท าบทวิ เคราะห์ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์จ ากข้อ สรุ ป หรื อสมมุ ติ ฐ านที่คิ ดไว้ล่ ว งหน้ าแล้ ว และให้
ความสาคัญน้อยลงกับการตั้งคาถามแก่ตัวเอง และออกไปศึกษาให้ถ่องแท้ว่าคาตอบของเรื่องนี้ใช่
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง ความเข้าอกเข้าใจและกาลังใจที่ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้กรุาามอบให้แก่ผู้
ศึกษาด้วย

ช
นอกจากนี้ ผู้ศึกษารู้สึกขอบคุาท่านผู้ อานวยการสถาบันฯ และเพื่อนข้าราชการในสถาบัน
ทุกท่านที่คอยให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ และในฐานะสมาชิกนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ตามที่
สถาบันฯ ได้จัดการอบรม และศึกษาดูงาน อย่างดียิ่ง ทาให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้ได้รับความรู้ตาม
เป้าประสงค์ของกระทรวงฯ
จึงขอขอบพระคุาทุกท่านที่ได้กล่าวถึงมา า ที่นี้
ร.อ.ชัชวรรา สาครสินธุ์ ร.น.
สิงหาคม ๒๕๕๖

ซ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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๓.๒ นโยบายของรัฐบาล
๓.๓ นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ
๓.๔ ปัญหา อุปสรรค
๓.๕ ข้อพิจาราาเรื่องบทบาทของกระทรวงฯ ในช่วงถัดไป
๓.๖ ความสนใจของนักศึกษาในขาะนี้
๓.๗ ทัศนคติของต่างประเทศ
๓.๘ การวิเคราะห์กระทรวงฯ โดย SWOT
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรราานุกรม
ภาคผนวก
ก นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๗
ข ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงการต่างประเทศให้ความสาคัญเรื่ องการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยแม้กระทรวงการต่างประเทศจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก
ด้านการส่ ง เสริ มการศึก ษาแก่เ ยาวชนไทยดัง เช่ นกระทรวงศึก ษาธิ การ อย่า งไรก็ดี เมื่อค านึ งถึ ง
เครื อ ข่ า ยกระทรวงการต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ ไ ทยใน
ต่างประเทศกว่า ๙๐ แห่งที่สามารถ “ชี้ช่องทาง” ทางการศึกษา พร้อมทั้งดูแลนักศึกษาเหล่านี้ได้ตาม
บทบาทและหน้าที่ จึงถือได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ในฐานะที่มีบทบาทสาคัญเพื่อสนับสนุน
การศึกษาต่างประเทศแก่เยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในต่างประเทศจานวนประมาา ๖,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่
เป็ น นั ก ศึ ก ษาจากจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ เ ดิ น ทางไปศึ กษาวิ ช าด้ า นศาสนาอิ ส ลาม หรื อ วิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมอยู่มากสุดได้แก่ (๑) อียิปต์ ประมาา ๒,๐๐๐
คน (๒) มาเลเซีย ประมาา ๑,๕๐๐ คน (๓) อินโดนีเซีย ประมาา ๑,๐๐๐ คน (๔) อินเดีย และ
จอร์แดน ประมาา ๓๐๐ คน (๕) ปากีสถาน ประมาา ๒๕๐ คน ๑ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่รับทุน
โดยตรงจากประเทศที่ไปเรียน หรือองค์กรศาสนาอิสลาม ต่างๆ เป็นต้น ในส่วนที่เป็นนักเรียนทุนของ
กระทรวงการต่างประเทศมีอยู่เพียง ๒๓ คน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่เยาวชนไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวนดังกล่าวตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๑ (จนถึงปัจ จุ บัน มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ ว ๕ ราย ลาออก ๓ ราย อยู่ระหว่าง
การศึกษา ๑๕ ราย) โดยประเทศที่ส่งไปเรียนได้แก่ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย อียิปต์ ฯลฯ
อย่างไรก็ดี การสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวได้กระทาเพียง ๑ รุ่น และไม่มีการดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องในปีถัดมา โดยอาจวิเคราะห์สาเหตุสาคัญได้แก่เรื่อง การขาดการเตรียมความพร้อม ๒ (โดย
เฉพาะตัวนักศึกษาเอง โดยนักศึกษามักขาดพื้นฐานความรู้ด้านภาษา ได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถิ่นที่ไปศึกษา เนื่องจากสมมุติฐานหลายด้าน เช่นนักศึกษาอาจไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีก่อนการ
เดินทาง รัฐบาลอาจมีข้อจากัดด้านงบประมาา หรือมีการขาดแรงผลักดันเชิงนโยบายจากภาครัฐ โดย
มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง ฯลฯ เป็นต้น
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในข้อ ๗ ของ
คาแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วยการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งในข้อย่อย ๗.๑
กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับนานาประเทศว่าประเทศไทยกาลังดาเนินนโยบายแก้ไข
๑
๒

กระทรวงการต่างประเทศ, เอกสารกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕.
คาะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย, เอกสารการประชุม.

๒
ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่สาคัญเร่งด่วน ตามแนวทาง “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” ๓ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ สนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่จัดทาโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่ง
คาะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาฯ
ดังกล่าวแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคาะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ ๔ และมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักสาหรับดาเนินการตามยุทธศาสตร์ระหว่างที่นักศึกษา
พานักในต่างประเทศ
ทั้งนี้ จากนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศตามที่ผู้ ศึกษาได้รับทราบ เห็ นว่าการ
ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสาคัญยิ่ง โดยจากข้อมูลของนักวิชาการ
หลายฝ่ า ยพบว่ า ปั จ จุ บั น ประชาชนในพื้ น ที่ ยั ง มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั บ ภาคอื่ น ของประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศจึงมีความเชื่อมั่นว่าการดาเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ กับ เยาวชนในพื้น ที่ ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็ นกาลั งสาคัญในการสร้างระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คงในพื้ น ที่ ต่ อ ไปแล้ ว ที่ ส าคั ญ คื อ การที่ เ ยาวชนเหล่ า นี้ ไ ด้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาต่ อ ยั ง
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นมุสลิมสายกลาง ได้เปิดและปรับโลกทัศน์ของตนเอง และได้
ซึมซาบทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในสังคมพหุวั ฒนธรรมในประเทศที่ตนศึกษาด้วย
ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้เมื่อกลับมาภูมิลาเนาแล้วจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดทัศนคติที่ดีเหล่านี้ไปยังญาติพี่
น้องและคนรอบข้าง จากปัญหา “รากเหง้า”หนึ่งของ “ไฟใต้” ที่ยังคงไม่สงบในขาะนี้คือเรื่องการ
หวงแหนอัตลักษา์ การปกป้องศาสนามุสลิมที่เกินเลย และการเรียนรู้ปมประวัติศาสตร์ปัตตานี ที่มี
กลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อภาครัฐพยายามสอนเยาวชนมุสลิมในทางที่บิดเบือนมาโดยตลอด ฯลฯ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อหาสาเหตุที่การดาเนินนโยบายของกระทรวงฯ ในด้านส่งเสริมการศึกษาต่างประเทศแก่
เยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีการดาเนินการที่ต่อเนื่องในรุ่นที่ ๒ ทาให้การสนับสนุน
นักศึกษามุสลิมว่างเว้นมาเป็นเวลาหลายปี และวิเคราะห์ว่าควรมีการดาเนินการใน “เชิงรุก” มากขึ้น
หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทานโยบายของกระทรวงการต่างประเทศด้านนี้ในปีงบประมาา
ถัดไป
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
ศึกษานโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษามุสลิมในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
ช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มสนับสนุนงบประมาาเพื่อนักศึกษามุสลิมในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่ น แรก วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ บาล ซึ่งเป็นผู้ จัด สรรทุน ให้ กระทรวงฯ รวมทั้ ง
๓
๔

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗.
คาะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ, จัดตั้งคาะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ, คาสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๒.

๓
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารจัดการทุนการศึกษา และ
ศอ.บต. ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการช่วงปีดังกล่าวอย่างไร
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
ทาให้ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการดาเนินนโยบายกระทรวงฯ ในช่วง
ที่ผ่านมา จะเป็นประโยชน์ในการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางดาเนินการเรื่องนี้ในระยะต่อไป (๒ – ๓
ปีข้างหน้า : ปีงบประมาา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) เพื่อพิจาราาว่าควรดาเนินการอย่างไร ทั้งในแบบเดิม
หรื อ ในลั กษาะที่เ ป็ น “เชิง รุ ก ” มากยิ่ง ขึ้น ซึ่งจะเป็ นแนวทางส าหรับ ผู้ บริ ห ารกระทรวงการ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากได้มีการรับทราบผลการศึกษา
เหล่านี้ร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเยาวชนมุสลิมใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทราบเกี่ยวกับ “จุดอ่อน จุดแข็ง” ของการ
ดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศรวมถึง “โอกาสและความท้าทาย” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไป
ในบริบทที่เกี่ยวกับโครงการนี้ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเชื่ อว่า การจัดทา Individual Study ฉบับนี้ จะมี
ประโยชน์ในการหาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิต
นักศึกษาที่มีความรู้และมีทัศนคติที่ดีในจานวนที่มากเพียงพอ และเกิดผลลัพ ธ์ (impact) ที่คุ้มค่าแก่
การที่รัฐบาลทุ่มเทเวลาและงบประมาา “ส่งเสีย” คนเหล่านี้ให้เล่าเรียนในช่วง ๖-๗ ปีข้างหน้าได้
โดยผู้ ศึกษาเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าว รัฐ บาลและประเทศจะได้รับมรรคผลจากกลุ่มเยาวชนใน
โครงการนี้ ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยปรับทัศนคติของผู้คนที่แวดล้อม และมีส่วนช่วยพัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปัญหารุนแรงและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อย

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการใช้แนวคิดทฤษฎีในการจัดทา Individual Study ฉบับนี้ ไว้ ๒ ส่วน
ในบทที่ ๓ โดยส่วนแรกเป็ นเรื่องของการศึกษาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่นโยบายด้านการส่งเสริม
การศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับการสานต่อในรุ่นที่ ๒ และในส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องของ
การหาหลักการและเหตุผลในว่าควร หรือไม่ควรที่จะปรับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศให้
เป็น “เชิงรุก” ขึ้นหรือไม่ โดยอาศัยหลักคิดเรื่อง (๑) Cultural Diplomacy และ (๒) การใช้ SWOT
๑
วิเคราะห์ “จุดอ่อน จุดแข็ง” ของกระทรวงการต่างประเทศ
สาหรับในบทสุดท้ายคือบทที่ ๔ เป็นการให้ข้อเสนอแนะ โดยจะย้าความสาคัญของการ
“บูราาการ” ที่รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่ว มมือกันผลักดัน
เรื่องนี้ในแบบองค์รวม ทั้งนี้ โดยมีคาอธิบายกรอบความคิดที่นามาใช้ ดังนี้
๒.๑.๑ การวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis ซึ่งนาย Albert Humphrey เป็นผู้ที่ทา
ให้วิธีศึกษาตามแบบ SWOT นี้ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ระหว่างที่นาไปเผยแพร่ในงานสัมมนา
ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเห็นว่าวิธีวิเคราะห์แบบ SWOT สามารถนามาวิเคราะห์สภาพ
องค์ ก าร หรื อ หน่ ว ยงาน เพื่ อ ค้ น หา “จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น” หรื อ สิ่ ง ที่ อ าจเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในการ
ดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
๒.๑.๒ เรื่อง “Cultural Diplomacy” ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่โดยปกติกระทรวงฯ ใช้
ดาเนินนโยบายกับนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ากว่าและไทยสามารถอยู่
ในสถานะเป็นผู้ให้ได้ อย่างไรก็ดี เรื่อง “Cultural Diplomacy” ที่ผู้จัดทา IS นามาเป็นกรอบ
ความคิ ด นี้ จะด าเนิ น การต่ อ พื้ น ที่ แ ละเยาวชนใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
ภายในประเทศ โดยถือเป็นการนามาปรับใช้ แม้กระทรวงการต่างประเทศจะมิได้มีขอบเขตอานาจ
ดูแล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังเช่นหน่วยงานทหารหรือหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ก็ตาม
๒.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา
๒.๒.๑ การวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยส่ ว นใหญ่ผู้ ศึก ษาอ้า งอิ งข้ อมู ล จากเอกสารของราชการ อาทิ นโยบายของ
รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมคาะกรรมการ คาะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่ดูแล
ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วารสาร สิ่งพิมพ์ที่หลายฝ่ายจัดทาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แล้วนาข้อมูล
๑

SWOT เป็นคาย่อมาจาก Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weakness - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities – โอกาสที่จะดาเนินการ Threats – อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจัยที่จะคุกคามการดาเนินงาน
ขององค์กร)

๕
เหล่านี้มาสังเคราะห์และอ้างอิง
นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลที่สาคัญได้จากการที่ผู้ศึกษาได้ออกไปเสวนากับผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาการให้สัมภาษา์สื่อต่างๆ
ของบุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลจากอดีตผู้บริหารงานภาครัฐที่พ้นหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือเกษียาอายุไปแล้วหลายท่าน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่างมาก โดยบุคคลเหล่านี้เสมือนไม่มีข้อจากัดในการที่จะทัศนะ แง่คิด และข้อมูลเบื้องลึกที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์
๒.๒.๒ ข้อจากัดของการวิจัย
๑) ผู้ศึกษามีข้อจากัดเรื่องเวลา และความรอบรู้ในประเด็นที่ศึกษา เนื่องจากเพิ่ง
เข้ามารับหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้ในเวลาเพียง ๓ เดือน ทาให้ยังไม่สามารถทราบข้อมูล โดยเฉพาะความ
เป็นมาและแหล่งในการค้นคว้าเอกสารต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดเรื่องช่วงเวลาการจั ดทา IS
ภายในระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมาก และโอกาสที่ผู้ศึกษาจะออกไปรวบรวม
ข้อมูลโดยตรงจึงมีไม่มากเช่นกัน
๒) เอกสารเปิ ด ที่เ กี่ยวกับเรื่องการศึก ษากั บเยาวชนในโลกมุส ลิ ม ที่เ กี่ยวข้อ ง
โดยตรงตามที่ผู้ศึกษาได้ตรวจค้นส่วนใหญ่จากห้องสมุดของจุฬาฯ ยังคงมีน้อยมาก และบางเล่มไม่
สามารถใช้อ้างอิงได้ โดยมีจุดที่เกี่ยวข้องที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้น้อย เหล่านี้ อาจเป็นผลให้การ
นาเสนอรายงานฉบับนี้ยังขาดความสมบูรา์และการพิจาราาประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นไป
อย่างรอบด้าน
๒.๓ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ทาการค้นคว้าและหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
๒.๓.๑ เอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ของกระทรวงการต่างประเทศ โทรเลขจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
แห่งต่างๆ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ เช่น บันทึกและเอกสารการเข้าร่ วมประชุม เอกสารการเยือนของผู้นา
ประเด็นสนทนา ฯลฯ รวมทั้งเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว อาทิ สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ศอ.บต. กอ.รมน.และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
๒.๓.๒ บทความและบทวิเคราะห์ของนักวิชาการ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ของ พ.ต.ท.หญิง
สายสวาท ปัจวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของคาะครุศาสตร์จุฬาฯ ซึ่งจัดทาในปี ๒๕๔๙ ใน
หัวข้อเรื่อง “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้”
๒.๓.๓ รายงานข่าวของสื่อมวลชนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้
อาศัยข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้ามาเสริมด้วย
๒.๓.๔ เอกสารทางการขององค์กรต่างๆ อาทิ ของ OIC

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ ปมปัญหา
๓.๑.๑ ผู้ศึกษาเห็นว่า การจะพิจาราาปมปัญหาการศึกษาของเยาวชนมุสลิมให้ถ่องแท้
จาเป็นต้องมีการศึกษาให้ลึกไปถึงปมปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่
เป็นตัวกาหนดทัศนคติ และข้อจากัดในการดาเนินนโยบายด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักศึกษา
มุสลิม ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับปมประวัติศาสตร์ในพื้นที่ โดยปัญหา๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในทางที่สาธาราชนโดยรวมเริ่มตระหนักอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นในปี ๒๕๔๗ กราีการปล้นปืนจากกอง
พันพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๔๗ และการเกิดเหตุที่รุนแรงตามมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กราีมัสยิดกรือเซะ เมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๔๗ และกราีตากใบ เมื่อเดือนตุลาคม ในปีเดียวกัน รวมทั้งกราีคนไทย ๑๓๑ คน
หลบหนีไปมาเลเซีย เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ (โดยมีข้อมูลว่าในช่วงปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ สถานการา์
ความรุ น แรงเพิ่มขึ้น ๒๖ เท่ าเมื่อเทีย บกับจานวนเหตุการา์ ๑๑ ปี ก่อนหน้า นี้ ๑) และทาให้ เกิ ด
เหตุการา์ความรุนแรงอื่นๆ ที่ตามมา
อย่ างไรก็ดี รากเหง้า ของปั ญหาเริ่มก่ อตัว มาหลายสิ บก่ อนหน้ านั้น โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม PULO (Pattani United Liberation Organization) และ NIFP
(National Liberation Front of Pattani) ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ โดยกลุ่มเหล่านี้ได้พยายามแสวงหา
ประโยชน์จากเวทีโลกมุสลิม โดยเฉพาะใน OIC โดยเคยมีการนาสถานการา์เกี่ยวกับชาวมุสลิมใน
ประเทศไทยเสนอไว้ในวาระการประชุมของ OIC โดยหวังให้มีการออกมาประาามรัฐบาลไทยว่า
ดาเนินการกดขี่ชาวมุสลิม และประสงค์ที่จะให้ OIC เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหานี้มากยิ่งขึ้น ๒
๓.๑.๒ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้ง
ศอ.บต. และเร่งรัดพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายมองว่าความพยายามเหล่านี้ยังไม่
เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะยังเกิดมุมมองจากชาวมุสลิมในพื้นที่ว่ารัฐบาลยังคงไม่มีความจริงใจ
และให้ความสาคัญกับชนมุสลิมไม่เพียงพอ
๓.๑.๓ ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ใช้กลยุทธ์หนึ่งในการเน้นความพยายาม
ทาลายระบบการศึกษาในพื้น ที่ด้วย อาทิ การเผาโรงเรียน การสังหารครู ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้
เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ได้รับการสั่งสอนตามระบบการศึกษาของรัฐ และได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก
ระบบการศึกษาของไทย เพื่อสร้างสานึกว่าเขาเป็นคนมาลายู มีลักษาะเฉพาะมีอัตลักษา์เป็นของ
๑

รายงานคาะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สานักเลขาธิการคาะรัฐมนตรี, ๒๕๔๙), หน้า ๙.
๒
คาะที่ปรึกษาการข่าว สานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการศึกษาเฉพาะกราี เรื่องบทบาทและความเคลื่อนไหวของ
มุสลิมในภาคใต้, (กรกฎาคม ๒๕๓๑).

๗
ตนเองไม่ได้เป็นคนไทย ซึ่งจะทาให้ง่ายในการชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓
๓.๒ นโยบายของรัฐบาล
รั ฐ บาลได้ดาเนิ น การส่ ง เสริมสนับสนุ นกิจการอิส ลามในทุกด้า น หลั กๆ ได้แก่ก ารออก
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม มีการจัดตั้งคาะกรรมการอิสลามแห่งชาติ ซึ่งองค์
ประธานได้แก่จุฬาราชมนตรี การตั้งคาะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในระดับ
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งคาะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด การอนุญาตให้นากฎหมายอิสลาม (Shariah)
มาใช้ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งรวมถึงสตูลด้วย นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจ ได้มีการจัดตั้งธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงด้านการศึกษา ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลตาม ๓Es
(Education , Employment, Entrepreneurship) โดยรัฐบาลพยายามมุ่งเน้นด้านการศึกษาควบคู่
ไปกับการสร้างโอกาสและลู่ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน มีการสนับสนุนด้านอิสลามศึกษาด้วย ในด้าน
งบประมาา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมมุติฐานของผู้ศึกษาว่าสาเหตุที่ไม่มีการจัดส่งนักศึกษารุ่นที่ ๒ อาจเป็น
เพราะรัฐบาลมีงบประมาาจากั ด อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่าตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา รัฐบาล
จัดสรรงบเพื่อ “ดับไฟใต้” ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๘๒,๔๐๒ ล้านบาท โดยในปีนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบให้แก่
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน ๒๑,๑๒๔ ล้ า นบาท และจะเพิ่ ม เป็ น ๒๕,๙๒๑.๑ ล้ า นบาท ใน
ปีงบประมาา ๒๕๕๗ ๔ โดยในจานวนนี้เป็นงบที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาธิการรวม
๒,๖๗๒ ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจานวนที่ไม่น้อย
เรื่องงบประมาาดังกล่าว ยังได้รับการพูดคุยในผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานไม่สามารถใช้งบ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทได้หมดในแต่ละ
ปี โดยมีการตรวจพบว่ามีการ (๑) ย้ายงบไปดาเนินโครงการยังพื้นที่อื่นนอก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเงิน ไม่มีความพร้อมที่จะลงไปดาเนินโครงการในพื้นที่ ฯลฯ ๕ ซึ่งทาให้ผู้
ศึกษาเห็นว่าหากมีการบริหารจัดการเรื่องงบประมาา โดยใช้หลักการบูราาการที่ดีแล้ว การใช้ “เม็ด
เงิน” เหล่านี้ก็น่าจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน่าจะมีเงินงบประมาาที่เข้าไปเสริมการพัฒนา
ให้เยาวชนมุสลิมไปศึกษายังต่างประเทศ และเปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้น
๓.๓ นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ
สนับสนุนการดาเนินการของรัฐบาล โดยเฉพาะภายใต้ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ๒๕๕๐ จัดทาโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยกระทรวง
๓

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานผลการศึกษา คาะอนุกรรมาธิการพิจาราาศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคาะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎร
ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕, กลุ่มงานคาะกรรมาธิการทหาร สานัก
กรรมาธิการ ๒.
๔
นายปกรา์ พึ่งเนตร์, บรราาธิการ, “งบดับไฟใต้ปี ๕๗ พุ่งพรวด ๒.๖ หมื่นล้าน ผ่านทศวรรษทะลุ ๒ แสนล้าน”,
ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สานักข่าวอิศรา.
๕
“การวิเคราะห์ปัญหา จชต.และแนวทางการแก้ไข,” ใน เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, (วันที่ ๓๐-๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ า รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก).

๘
การต่างประเทศได้รั บงบประมาาต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ๒๓ ราย เป็น
จานวน ๕๐ ล้านบาท ให้ไปศึกษาต่อในระดับต่ากว่าปริญ ญาตรี – ปริญญาเอก ตาม “แผนงาน
ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ” ระหว่าง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารจัดการทุน โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศกาหนดความสาคัญให้โครงการเป็นโครงการ “flagship” ๖ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้
มีความรู้ ที่กว้างขวาง นอกเหนื อจากด้านศาสนา ขาะนี้ มี นักศึกษามุสลิ มที่รับทุนดังกล่าวส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ๕ ราย ยังคงเหลืออีก ๑๕ ราย (โดยมี ๓ รายลาออก) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ กระทรวงฯ
ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มเติมจานวน ๖.๕ ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อมูลความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในขาะนั้น (ปี ๒๕๕๐ ในช่วง
เริ่มก่อตั้งทุน) ซึ่งผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่ามีนักศึกษาใน
จชต. จานวนมากได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ด้ว ยทุนของตนเองหรือทุนการศึกษาของรัฐบาล
ต่างประเทศ จึงเห็ นควรที่รัฐบาลไทยจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกเพิ่มให้แก่นักศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดสรรงบประมาา ๕๐ ล้านบาทสาหรับการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว โดยได้
ประสานการดาเนินการในเรื่องนี้กับกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน ก.พ. โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศจะโอนเงินงบประมาาให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดาเนินโครงการต่อไป ๗
๓.๔ ปัญหา อุปสรรค
๓.๔.๑ ข้อสันนิษฐานเรื่องปัญหาเชิงนโยบาย
ผู้ศึกษาพบว่า การที่ไม่ได้มีการเสนองบประมาาสาหรับปี ๒๕๕๒ มิได้เกิดจากการ
ที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ประสงค์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมต่อในรุ่นที่ ๒
แต่สาเหตุเป็นเพราะกระทรวงการต่างประเทศประสงค์ที่จะรอให้มีการดาเนินการในรุ่นแรกให้แล้ว
เสร็จ โดยเฉพาะการรอให้นักศึกษาทั้งหมดเดินทางไปศึกษาต่อยังต่ างประเทศก่อน จึงจะสามารถ
ดาเนินการประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษารุ่นที่ ๒ ได้
ทั้ ง นี้ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารให้ ทุ น ในรุ่ น ที่ ๒ เพิ่ ม สาเหตุ น่ า จะเกิ ด จาก
แนวความคิดที่ต้องการรอให้นักศึกษารุ่นแรกสาเร็จการศึกษา “เป็นรุ่นๆ” ไป คงมีเพียงการขอ
งบประมาาเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๖.๕ และ ๕.๕ ล้ า นบาท ในปี ง บประมาา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
ตามลาดับเพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาที่เหลืออยู่สามารถเรียนจนสาเร็จการศึกษาได้รัฐบาลด้วย
จากข้อสังเกตของผู้ศึกษาในเบื้องต้นที่ว่า รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาที่มาจากต่างพรรค
ไม่ได้พยายามสานต่อนโยบายด้านนี้หรือไม่ ผู้ศึกษาพบว่าการริเริ่มให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้น
ในช่วงปี ๒๕๕๐ และเริ่มเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๒ โดยเริ่มจากสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
จากนั้น ในช่วงเวลาปีเศษได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายคาะ ได้แก่รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเ วช
๖

กระทรวงการต่างประเทศ, ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต. ไปศึกษาในต่างประเทศ ๒๕๕๒,”
บันทึกกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๒๐ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.
๗
กระทรวงการต่างประเทศ, ผลการประชุมคาะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต.
๒๕๕๐, บันทึกกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๖๕๒/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐.

๙
แล้วตามด้วยรัฐบาลของนายสมชาย วงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นช่วงที่การเมืองมีความผันผวนและ “เปลี่ยนขั้ว”
เป็นอย่างมาก และมีการเปลี่ยนอานาจอีกครั้งสาคัญในปลายปี ๒๕๕๑ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้น
ดารงตาแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี อย่ างไรก็ดี ในค าแถลงนโยบายของทุก รัฐ บาลก็ มีก ารกล่ าวถึ ง
ความสาคัญของการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการศึกษาในพื้นที่ถือเป็นเรื่องสาคัญ ขาะที่ทุนที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับมีจานวนไม่มาก
และไม่ถือว่าเป็นภาระด้านงบประมาาสาหรับรัฐบาลช่วงดังกล่าว
ส าหรั บ ศอ.บต. ในฐานะหน่ ว ยงานในพื้ นที่ และเป็ น ผู้ ท าประชาสั มพั น ธ์ แ ละ
คัดเลือกนักศึกษารุ่นแรก เห็นว่าการให้ทุนการศึกษาไปยังต่างประเทศดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสาคัญ
มาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนใน จชต.แล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาโอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต ๘
๓.๔.๒ ปัญหาที่ตัวนักศึกษา
ความไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ น่าจะเป็นปัญหาสาคัญที่
ทาให้โครงการฯ ไม่ได้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังมีตัวอย่างเช่นในช่วงปี ๒๕๕๒ มีนักศึกษาเดินทางไป
รับทุนที่อียิปต์บ้างแล้ ว แต่ยั งไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านภาษา
อาหรับ ทาให้ต้องมีการอบรมภาษาอาหรับเพิ่มเติม ๙ และเมื่อได้เดินทางไปศึกษาแล้ว ปรากฏว่า จาก
นักศึกษารุ่นแรกจานวน ๒๓ คน มีผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาจานวน ๓ ราย โดยเดินทางกลับประเทศไทย
(โดยมี ๒ รายที่สอบไม่ผ่านในทุกวิชา ทาให้ต้องเดินทางกลับ) อีกจานวน ๒ รายขอขยายระยะเวลา
เรียน และมีจานวนหนึ่งที่ขาดการติดต่อกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ระหว่า ง
ศึกษาอยู่ต่างประเทศไปนาน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาขอสถานเอกอัครราชทูต
ลดลง ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือแนะแนวได้อย่างต่อเนื่องและทันการา์
๓.๕ ข้อพิจารณาเรื่องบทบาทกระทรวงฯ ในช่วงถัดไป
ผู้ศึกษา หลังจากได้วิเคราะห์ปัญหา และข้อจากัดด้านต่างๆ แล้ว ขอเรียนข้อพิจาราา ดังนี้
๓.๕.๑ ตามที่กล่าวมา แหล่งที่มาของทุนการศึกษาที่นักเรียนมุสลิมไทยได้รับขาะนี้ มักมา
จากรัฐ บาลประเทศมุส ลิม หรือองค์กรศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลหรือองค์กรศาสนาเหล่านี้ เป็นทุนศึกษาไม่อยู่ในฐานะที่รัฐบาลไทยจะเข้าไปควบคุม หรืออย่าง
น้อยที่สุดคือสอดส่องดูแลได้เลย และมีแนวโน้มว่าเป็นการให้ทุนเรียนด้านศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงมี
โอกาสที่เยาวชนเหล่านี้จะยังคงมีโลกทัศน์ที่ไม่กว้างเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการรับทุนเพื่อศึกษา
ในสายสามัญ
ทั้งนี้ ผู้ศึกษามิได้มีเหตุและผลที่จะระบุได้ชัดว่าการศึกษาสายศาสนามีส่วนทาให้
เยาวชนมุสลิมมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มพวกหัวรุนแรง อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่เยาวชนได้คลุกคลี
๘

กระทรวงการต่างประเทศ, คากล่าวของ ผอ.ศอ.บต. ในระหว่างการเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, บันทึก
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๒๐ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.
๙
กระทรวงการต่างประเทศ, ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต. ไปศึกษาในต่างประเทศ ๒๕๕๒,
บันทึกกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๒๐ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.

๑๐
และวนเวียนอยู่กับการศึกษาสายศาสนามาเป็นเวลาหลายยุค (generation) อาจมีแนวโน้มที่จะปิดรับ
ความเป็นไปในสังคม และเกิดแนวคิดที่ใช้ความรุนแรงในช่วงต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันนักวิชาการศาสนา
อิสลามหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า มีชาวมุสลิมหรือเยาวชนมุสลิมจานวนไม่น้อยที่เริ่มตีความคา
สอนของศาสนาอิสลามในทางที่ผิด และมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่เป็นพวกหัวรุนแรง โดยผู้ศึกษาขอ
ยกตัวอย่างผลการศึกษาของ ดร.ญาซีร เอาดาฮ์ (Dr.Jasser Auda) ในหนังสือหลักเจตนารมา์แห่ง
กฎหมายอิสลาม (Maqasid al-Shari’ah “A Beginner’s Guide”) ๑๐ ซึ่งกล่าวว่า ปัจจุบันมักมี
การศึ กษาศาสนาอิ ส ลามและประยุ กต์ ใช้ แบบแยกส่ ว น โดยขาดการศึ กษาแบบบู ราาการอย่ า ง
ครอบคลุม มีการตีความตามแบบตัวอักษรโดยขาดสานึกด้านจริยธรรม มองแบบด้านเดียว ขาดการ
พินิจพิเคราะห์เชิงหลายมิติ และมักมีการนามากล่าวอ้างอย่างเกินเลยในลักษาะการ “ฟันธง” อย่าง
ไร้สติ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นศรัทธาในความเป็นผู้บริสุทธิ์ เหล่านี้เป็นแหล่งบ่มเพาะความ
มีอคติและเพิ่มอุดมการา์การใช้ความรุนแรง
๓.๕.๒ ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า การที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศจะเพิ่ ม ทุ น สนั บ สนุ น ให้
นักเรีย นไปศึกษาในประเทศมุส ลิ มสายกลาง ในประเทศที่ประชาชนส่ว นใหญ่เคารพในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม น่าจะส่งผลดีต่อการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียนและบุคคลรอบข้างในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ มีการจัดสรรทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ ศึกษามี
ความเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศควรทาความเข้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการให้มีการ
เตรียมความพร้อมที่ดีให้แก่นักศึกษาก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา ระหว่างศึกษา
อยู่ในต่างประเทศ) โดยตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๑ การดาเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อใน
ต่ า งประเทศ มาตรการที่ ๑.๑ ระบุ ใ ห้ มี เ พี ย งการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ภายในประเทศก่อนการเดินทางเท่านั้น
ซึ่งประเด็น ความพร้อมของนักศึกษา ผู้ ศึกษาเห็ นว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ทาให้
กระทรวงการต่างประเทศไม่มีความมั่นใจที่จะดาเนินการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ใน
ลักษาะปีต่อปี หรือปีเว้นปี ได้
ทั้งนี้ จากการสัมภาษา์นักศึกษามุสลิมที่เคยเข้ าร่วมโครงการผู้ศึกษาได้ข้อมูล ที่
ตรงกันว่านโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศมีทิศทางที่ดีแล้ว อย่างไรก็ดี ควร
ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา และควรให้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุม ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้นักศึกษาในวงกว้างได้มี โอกาสรับทราบเรื่องทุนการศึกษานี้ (หมายถึง
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพด้านการศึกษา ซึ่งมีโอกาสสาเร็จการศึกษาตามเกาฑ์)
๓.๕.๓ ผู้ ศึ ก ษาพบว่ า เรื่ อ งการสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา ยั ง ขาดการบู ร าาการที่ ดี กั บ
หน่วยงานอื่นด้วย ดังกราีข่าว ศอ.บต.จะร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนาของอินโดนีเซีย สนับสนุน
๑๐

ญาซีร เอาดาฮ์, ดร., หนังสือหลักเจตนารมา์แห่งกฎหมายอิสลาม, แปลโดยนัศรุลลอฮ์ หมัดสะพงษ์ และอันวาร์
กอมะ. Maqasid al-Shari’ah “A Beginner’s Guide”, (สานักพิมพ์อาลีพาาิชย์ ๑๕๗๙ ถ.เพชรเกษม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา).
๑๑
กระทรวงศึกษาธิการ, “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศ,” ใน เอกสาร
การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนมุสลิมภาคใต้ (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐).

๑๑
ทุนการศึกษา ๕๐ ทุน ระดับปริญญาตรี – เอก ด้านอิสลามศึกษาและสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ๖
แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยนักศึกษาไทยจะต้องมาจาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมสตูล) และ
๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีการประกาศให้สมัครได้ โดยตรงไปยัง ศอ.บต. ๑๒ ซึ่งหากการ
ดาเนินการลักษาะดังกล่าว ได้มีการดาเนินการผ่านกลไกที่ดูแลภาพรวม อาทิ คาะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นผลดี
ให้ภาครัฐอย่างน้อยได้รับทราบ สถิติและทิศทาง แม้จะไม่สามารถมีบทบาทในการกากับทิศทางได้ก็
ตาม เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาที่มีการให้โดยตรงไปยังพื้นที่
๓.๖ ความสนใจของนักศึกษาในขณะนี้
ผู้ศึกษาพบว่านักศึกษามุสลิมในพื้นที่เริ่มมีความสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น ซึ่ง
ข้อมูล ดังกล่าวสวนทางกับ ข้อมูลที่ผู้ ศึกษาได้เสวนากั บเจ้าหน้าที่ห น่ว ยงานความมั่นคงในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้บางรายว่า อุปสรรคหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ได้แก่
การปฏิเสธการรับทุนการศึกษาจากภาครัฐ โดยเฉพาะในหลักสูตรสายสามัญ โดยมักเป็นความคิดของ
ผู้ปกครองที่มาจากครอบครัวที่เป็นกลุ่มอนุรั กษ์นิยม ซึ่งยังคงนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาสายศาสนา
อย่างไรก็ดี หากคานึงถึงขนาดประชากรในพื้นที่ที่มาก ย่อมมีความรู้สึกนึกคิดที่หลากหลายออกไป ผู้
ศึกษาจึงเชื่อว่ายังคงมีเยาวชนและผู้ปกครองอีกจานวนไม่น้อยที่พร้อมรับทุนจากรัฐบาล และไม่คิดว่า
ภาครัฐเป็นฝ่าย “ยัดเยียด” ทั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่ามีนักเรียนมุสลิมบางรายที่เห็นว่ารัฐบาลควรแก้ไข
ปัญหาการศึกษาในพื้นที่ โดยเห็นว่าเยาวชนในภาคใต้มีความเสียเปรียบด้านการศึกษาสายสามัญด้วย ๑๓
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับในช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษามุสลิมในพื้นที่ ศอ.บต.เป็นผู้ดาเนินการประกาศและคัดเลือก จากทุนศึกษาของกระทรวงฯ
จานวน ๒๐ ทุน ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาไปสมัครสอบกว่าการ ๑,๐๐๐ ราย ๑๔
๓.๗ ทัศนคติของต่างประเทศ
โดยเฉพาะองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference : OIC) ต่อ
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย OIC ที่ผ่านมาเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไทยมาโดยตลอด
จนกระทั่งเกิดกราีสถานการา์รุนแรงเมื่อปี ๒๕๔๗ และเป็นจังหวะที่มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการ OIC
คนใหม่ ทาให้ในปี ๒๕๔๘ มีการแถลงข่าวแสดงความกังวลต่อเหตุการา์ในภาคใต้ของไทยว่ามีการใช้
กาลังรุนแรงถึงขั้นนองเลือดต่อชาวมุสลิม ๑๕ ไม่นานภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางไป
เยือนสานักเลขาธิการ OIC
OIC เองเห็นความสาคัญของการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามุสลิม โดยในช่วงก่อนที่
๑๒

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖.
นางสาวฮากีมะฮ์ แวเต๊ะ ม.๖/๒ โรงเรียนดาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ให้สัมภาษา์ในเว๊ปไซต์ Deep South
Journalism School วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔.
๑๔
ผู้จัดการออนไลน์, “เยาวชนมุสลิมชายแดนใต้แห่สอบชิงทุนต่างประเทศกว่าพันคน,” (๑๙ เมษายน ๒๕๕๑).
๑๕
“H.E.Dr.Abdullah Badawi, Prime Minister of Malaysia and Chairman of the OIC Summit Visits the
OIC General Secretariat,” OIC Press Release, (February 21, 2005).
๑๓

๑๒
ไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OIC ในฐานะผู้สังเกตการา์ในปี ๒๕๔๑ ๑๖ ไทยได้มปี ฏิสัมพันธ์กับ OIC อยู่แล้ว
โดยผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IDB) ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษ (Special Organization) ของ OIC
ได้ดาเนิ น การสนั บ สนุ น ด้านการศึ กษาในพื้น ที่ ไม่เฉพาะแต่ในภาคใต้เท่านั้น อาทิเช่น การสร้ า ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่งทั่วประเทศ ๑๗ และได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย
มุสลิมเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาในไทยมาโดยตลอด โดยผ่านมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิของนายวัน
มูหะมัดนอร์ มะทา นายสุรินทร์ พิศสุวรรา เป็นต้น
นอกจากนี้ IDB ยังให้การสนับสนุนงบประมาาสร้างวิทยาลัยอิสลามจังหวัดยะลา ๑๘ กล่าว
ได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเฉพาะด้านอิสลาม ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกของไทย ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อปี ๒๕๓๑ โดยมีงบประมาาสนับสนุนจาก IDB จานวน ๑.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ๑๙
ในการทาผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเชื่อว่าการปรับนโยบายเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน
เหล่านี้น่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษา์ของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ อาทิ องค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference – OIC)
และ UN ฯลฯ โดยบุคคลเหล่านี้ต่อไปจะสามารถ “พูดแทน” กระทรวงการต่างประเทศได้ไม่มากก็
น้อย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นานาประเทศเห็นว่าพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวไม่ใช่ “failed
state” โดยรัฐบาลนอกจากดาเนินความพยายามในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยยึดแนวทางพระราช
ดารั ส เรื่ อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา”แล้ ว ยังได้ห าทางสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในระยะยาวด้วย ซึ่งเมื่อรัฐบาลสามารถดาเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้ควบคู่กันไปได้อย่างสมดุล
แล้ว ก็จะเป็นเสมือน “เกราะ” ป้องกันมิให้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ลุกลามเป็นปัญหา
ระดับประเทศ และโอกาสที่ต่างชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของ
ไทยก็มีน้อยลง
๓.๘ การวิเคราะห์กระทรวงฯ โดย SWOT
การวิเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องนโยบายสนับสนุนการศึกษาแก่ เยาวชน
มุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักการ SWOT หากใช้หลักการ SWOT ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความท้าทาย) ของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการ
สนับสนุนทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิม อาจสรุปได้ ดังนี้

๑๖

ปัจจุบันไทยถือเป็น ๑ใน ๔ ประเทศที่มีสถานะประเทศผู้สังเกตการา์ โดยทีเ่ หลือได้แก่ประเทศรัสเซีย บอสเนีย
เฮอร์เซโกวินา และแอฟริกากลาง
๑๗
จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ มีโรงเรียนที่ IDB ให้เงินสนับสนุน อาทิ โรงเรียนอิสลามปัตตานี โรงเรียน
ประทีปศาสน จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพฯ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ
๑๘
ปัจจุบัน ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
๑๙
มัสลัน มาหะมะ, “กว่าจะมาถึงวันนี้,” มุสลิมนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๓.

๑๓
จุดอ่อน - weaknesses
โอกาส - opportunities
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ า นการ มี ช่ อ งทางในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะสถาน
พัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนไทย
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ แห่งต่างๆ ที่
จะสามารถชี้ ช่ อ งทางที่ ดี ใ นการศึ ก ษาต่ อ แก่
เยาวชนมุสลิม และสามารถให้การคุ้มครองดูแล
แนะนาการดารงชีวิต ฯลฯ ได้
การได้รับงบประมาาที่ค่อนข้างจากัด โดยเฉพาะ รัฐ บาลมี งบประมาาสนั บสนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประ มาาส าหรั บ การดู แ ล และพั ฒ นาพื้ นที่ จชต.ปีล ะกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้ า น
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามุสลิม
บาท / ปี ซึ่งหากนางบประมาาส่วนหนึ่งจัดสรร
ซึ่งจะต้องมีการนาเสนอและให้เหตุผลในการเสนอ เพิ่มขึ้น ส าหรับการส่ งเสริมการศึกษาเยาวชนใน
ของบประมาาเป็นประจาทุกปี
พื้นที่ น่าจะส่งผลดีในระยะยาว และมีส่วนช่วยลด
ปัญหา ลดความรุนแรงได้ในระดับหนึ่ง แม้จะต้อง
เป็ น การด าเนิ น การในระยะยาวและมี ค วาม
ต่อเนื่อง
การขาดสานักงานในพื้นที่ และกาลังเจ้าหน้าที่ ใน กระทรวงฯ มี ส านั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางที่ จ.
พื้นที่เพื่อประสานงานด้านการศึกษา การคัดเลือ ก สงขลา และมีผู้ประสานภารกิจที่ ศอ.บต. อย่างไร
นักศึกษา ทาให้ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ
ก็ดี บุคลากรทั้งสองหน่วยมีภารกิจที่มาก แนวทาง
หรือต้องดาเนินการเรื่องนี้จากส่วนกลาง
ดาเนินการอาจเป็นลักษาะการช่วยนัดหมายให้
ทีม จนท.กระทรวงฯ เดินทางไปร่วมคัดเลือกหรือ
นั ด หมายสั ม ภาษา์ พร้ อ มกั บ หน่ ว ยงานด้ า น
การศึกษาในพื้นที่ เป็นวาระ
จุดแข็ง – strengths
ความท้าทาย - threats
กระทรวงการต่างประเทศมีประสบการา์ดาเนิน การเสนอของบประมาาจะต้องมีการเตรียมข้อมูล
การในรุ่นแรกมาแล้ว
ที่ดี โดยเฉพาะการประเมินผลในนักศึกษารุ่นแรก
มีตัวแทนได้แก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล งบประมาาที่จะเสนอขอมีจานวนมาก กระทรวง
ใหญ่ คอยดูแลนักเรียนไทย
ต้องอยู่ในฐานะที่จะชี้แจงของบดังกล่าวได้ดี โดย
ควรต้องให้รัฐบาลและสภาฯ ทราบถึงข้อจากัดว่า
กิจกรรมลักษาะนี้ ต้องใช้เวลากว่าจะวัดผลได้
สามารถใช้ประโยชน์จากนักศึกษาที่มีศักยภาพ หากดาเนินการได้สาเร็จ เยาวชนเหล่านี้ก็จะมีส่วน
มาปฏิบัติราชการในกระทรวงฯ ได้ต่อไป
อย่างมากในการพัฒนาพื้นที่ จชต.เมื่อไทย
เข้าประชาคมอาเซียนแล้ว

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว โดยอาศัยการสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ โดยการดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ น่าจะบัง
เกิดผลดีหากได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายความร่วมมือจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
จากผลการศึกษาพบว่าเยาวชนมุสลิมมีความสนใจที่จะรับทุนการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งการดาเนินการ
ในทิศทางเพื่อส่งเสริมนักศึกษามุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศจึงถือว่าเป็นความริเริ่มที่ดี และ
น่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการดาเนินการที่
เป็นรูปธรรม โดยการจัดสรรทุนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์โดยเร็ว
จากผลการศึกษาของ พ.ต.ท.หญิง สายสวาท ปัจวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของ
คาะครุ ศาสตร์ จุ ฬ าฯ ในหั ว ข้อเรื่ อง “ทิ ศทางนโยบายการจัด การศึ กษาที่ส อดคล้ องกับโลกทัศ น์
เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ๑ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่ผู้ศึกษาได้ใช้ประโยชน์
ทาให้พบข้อมูลที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องโลกทัศน์ของคนมุสลิมในพื้นที่กับปัญหาความ
รุนแรงที่ดาเนินอยู่ในขาะนี้ จากการที่ผู้ศึกษาท่านนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี Holistic content และมี
โอกาสทาการสัมภาษา์ความเห็นของคนไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่หลายร้อยคนโดยเน้นเรื่องโลกทัศน์
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการส่ ง เสริ ม
การศึกษาแก่เยาวชนไทยควรดาเนินการในทิศทางที่เคยกระทาอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ควรมีการปรับปรุง
เรื่องงบประมาาให้สามารถครอบคลุมจานวนนักเรียนได้มากขึ้นในแต่ละปี ขาะเดียวกัน ก็ควรมีการ
สร้างความเข้าใจกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ที่ดูแลประเทศมุสลิม ให้เตรียมพร้อม
รองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาที่จะส่งไปอยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ่ แห่งต่างๆ ในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีความเชื่อว่า เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ผลั กดันเรื่องการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกระลอกหนึ่งแล้ว บุคคลเหล่านี้เมื่อ
ได้รับการศึกษาที่ดีและมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ต่อไปจะเป็นกาลังสาคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์แก่
โลกภายนอก ทั้งในประเทศที่เยาวชนเหล่านี้ไปศึกษาอยู่ด้วย อาจรวมไปถึง OIC ว่าเหตุการา์ใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของศาสนา และเป็นเรื่องของพวกหัวรุนแรงที่นาคาสอนศาสนาไป
อ้างในทางที่ผิด
ในส่วนของครอบครัวก็จะเกิดความรู้ สึกว่ารัฐบาลให้โอกาสแก่บุตรหลานที่เท่าเทียมชาว
พุทธ ทั้งในแง่โอกาสทางการศึกษา โอกาสในทางเศรษฐกิจและการทางานเมื่อเขาเหล่านี้ศึกษาจบและ
๑

พ.ต.ท.หญิง สายสวาท ปัจวิทย์, “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ โลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์มหาบัาฑิต คาะครุศาสตร์ จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙).

๑๕
กลับภูมิลาเนาแล้ว และจะทาให้นักศึกษาเหล่านี้หันไปเชิญชวนให้เยาวชนรุ่นต่อไปให้ความสาคัญกับ
การศึกษาสายสามัญเพิ่มขึ้น ขาะที่ลดความสาคัญของการศึกษาสายศาสนาให้น้อยลง
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
โดยที่ปั ญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ล ะเอียดอ่อน และจากประสบการา์
ของผู้ศึกษาพบว่าในทัศนะและมุมมองของผู้บริหารประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ดังกล่าวยังมีความแตกต่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยแม้
จะตระหนักดีว่าการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จะมีส่วนช่วย อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่มีอยู่คือความเห็นใน
เรื่ องความเร่ งด่ว นของด้านต่า งๆ ที่ ต่างฝ่ ายต่า งมีความเชื่อ ว่าจะสามารถแก้ไ ขปัญหาได้ ยังเป็ น
ประเด็นที่มีความเห็นแตกต่า งกัน รวมทั้งงบประมาาที่ได้รับในภาพรวมยังคงมีไม่มาก (ซึ่งการเน้น
ส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่ง หมายถึงการต้องปรับลดงบประมาาในอีกด้านหนึ่งลง)
ด้วยเหตุนี้ การรารงค์ทาความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนาการศึกษา การเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องจาเป็น และเป็น
เสมือน track II ที่สาคัญควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการพัฒนาพื้นที่ด้านอื่นๆ โดย
ต้องให้เข้าใจด้วยว่าการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และจะไม่สามารถเห็นผลได้ใน
เร็ววัน
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุส ลิ มในต่างประเทศ ซึ่ง
จั ดทาโดยสภาความมั่น คงแห่ งชาติ เป็ นเอกสารที่ใช้ประกอบเป็นแนวทางส าหรับกระทรวงการ
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอาจมีการนามาทบทวนและพิจาราาว่ า
มีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงเสียงสะท้อนจากนักศึกษารุ่นแรกๆ ที่สาเร็จ
การศึกษาไปแล้ว หรือจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ มีเสนอแนะเข้ามา โดย
ปัญหาบางเรื่อง เช่นการรับรองคุาวุฒิ โดยสานักงาน กพ. ปัจจุบันยังคงมีอุปสรรค และมีส่วนสร้าง
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องให้แก่ตัวเยาวชนว่ารัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควรและ
ปิดโอกาสในการหางานเมื่อเขาเหล่านั้นสาเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทยแล้ว
กระทรวงการต่ า งประเทศ ควรชู บ ทบาทและน าเสนอกิ จ กรรมดั ง กล่ า วอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยให้เป็นโครงการ flagship ของกระทรวงฯ ที่ควรดาเนินการต่อไปเป็นรุ่นที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ปี
๒๕๕๘ โดยคานึงว่าการสนับสนุนให้นักศึกษามุสลิมในพื้นที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ถือเป็นภารกิจที่
สาคัญของกลุ่ มงานความมั่น คงระหว่างประเทศ และเป็น expertise ของกระทรวงฯ ที่มีการ
ดาเนินการและดูแลโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ หลายแห่งทั่วโลกมาเป็นเวลาหลาย
ปีแล้ว ซึ่งควรที่จะได้มีการดาเนินการต่อไป ในสัดส่วนงบประมาาที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการยืนยันนโยบายด้านนี้แก่สถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศมุสลิมที่มีนักศึกษาไทยไปเรียนจานวนมาก
ให้เข้าใจในแนวคิดและนโยบายเดียวกันได้ด้วย
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สะท้อนให้ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงาน

๑๖
ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสาคัญของเรื่องการเพิ่มทุนการศึกษาแก่เ ยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และให้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิม
ชุดแรก และนาหารือในกรอบ “คาะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมใน
จชต.” ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เมื่อได้มีการตระหนักถึงความจาเป็นและเห็นความสาคัญร่วมกันแล้ว ควรมีการ
จัดทาร่างคาของบประมาาประจ าปี โดยเริ่มจากปี ๒๕๕๘ ให้มีการเพิ่มงบประมาาสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิม จากเดิมรุ่นแรก ๒๓ ทุน ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เป็น ๖๐ ทุน ในวงเงิน ๑๕๐
ล้านบาท (โดยไม่จาเป็นต้องจัดสรรเป็น ครั้งเดียว) หรือ ๓ เท่าจากงบประมาาเดิม โดยให้ครอบคลุม
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ ๒๐ ทุน ซึ่งจะเป็นการ “นาวิถี” ให้เยาวชนเหล่านี้ได้ไปศึกษาใน
ประเทศที่เป็ นมุสลิ มสายกลาง และเป็นกระแสทัดทานการให้ ทุนการศึกษาจากแหล่ งต่างๆ นอก
ประเทศ ทั้งจากรัฐบาลและองค์กรศาสนา ซึ่งมักนิยมส่งเสริมเฉพาะการศึกษาด้านศาสนาเป็นหลัก
อย่างไรก็ดี ควรรับฟังความเห็น ความต้องการของตัวนักศึกษาในแง่สาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนด้วย
ให้ มีการประเมินผลการด าเนินการในช่ว ง ๕ ปีที่ผ่ านมา และน าเสนอต่อคาะ
กรรมการฯ เพื่อหาแนวทางในการ “อุดช่องโหว่” ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้โครงการนี้ในระยะที่
สองมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยหาทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ จากผลการศึกษาปัญหาของนักเรียน
ทุนรุ่นแรก เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรนักเรียน (ซึ่งอาจมีการปิดโอกาสแก่นักเรียนที่มีความสามารถ
จริงๆ) การไม่มีจุดพัก (transition) โดยให้ศึกษาในประเทศหรือที่กรุงเทพฯ ในระดับหนึ่งก่อนเพื่อ
ปรั บ ตั ว และหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลได้ มี โ อกาสดู ค วามพร้ อ มของนั ก เรี ย นแต่ ล ะรายก่ อ นส่ ง ไปยั ง
ต่างประเทศ เป็นต้น
จัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ที่เกี่ ยวข้อง โดยอาจจัดทาเอกสาร Policy Review เกี่ยวกับผล
การดาเนินการด้านนี้ของกระทรวงฯ ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อระดมความเห็นและเตรียมความพร้อมด้าน
ข้ อ มู ล และร่ า งค าของบประมาา เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เตรี ย มเสนอต่ อ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
กระทรวงฯ ต้ อ งการการสนั บ สนุ น โดยเฉพาะสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพ ทั้ ง ใน
กรุงเทพฯ และที่อื่นๆ เพื่อรับนักศึกษาเหล่านี้ไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วง ๑-๒ ปีแรก
เมื่อ พิจ าราาแนวทาง/ช่อ งทางการของบประมาาแล้ ว ให้ มี การน าเสนอเรื่อ ง
ดังกล่าวต่อคาะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนในกรอบที่ใหญ่ขึ้นด้วย
เมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบต่อแนวนโยบายดังกล่าว กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
จัดทาร่างเอกสารแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา โดยให้มีการหารือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย รวมทั้งเปิดเวทีการเสวนากับ นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทา
แนวทางดังกล่าว ให้สามารถนาไปใช้ได้จริง และตรงกับสาขาความต้องการของนักศึกษาที่จะไปเรียน
ซึ่งจะเป็นการสร้างความมีส่วนร่วม และไม่ให้ถูกมองว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการในลักษาะ
top-down โดยภาครัฐแต่ทางเดียว ซึ่งอาจทาให้ได้รับการต่อต้านจากนักศึกษา หรือผู้ปกครองได้
นอกจากนี้ ควรมีการพิจาราาเรื่องกระบวนการกลั่นกรองนักศึกษา โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและกระทรวงฯ ควรให้ความสาคัญกับการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะไปเรียนต่อ

๑๗
ต่างประเทศได้จริง โดยพิจาราาความรู้ ความสามารถ (หลัก merit) และทัศนคติ เป็นสาคัญ เพื่อให้
ได้นักศึกษามีภูมิต้านทานและสามารถเข้าร่วมโครงการจนสาเร็จ
กระทรวงการต่างประเทศ ขอรับข้อเสนอแนะจากสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ่ ถึงรายชื่อสถานศึกษาที่สมควรสรรหาที่นั่ง (seat) เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมไว้สาหรับนักศึกษา
เมื่อจบการศึกษาขั้นปี ๑- ๒ ในประเทศไทยแล้ว
ขาะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศ อาจใช้โอกาสในช่วงดังกล่าวเริ่มพิจาราา
ศักยภาพของนั ก ศึกษาเป็ น รายบุ คคล เพื่อพิจาราาสนับ สนุนเพิ่ มเติม ในรายที่ มีศักยภาพและมี
ทัศนคติมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสสาเร็จการศึกษา โดยเมื่อคานึงถึงสภาวะ
ปัจจุบันว่ากระทรวงการต่างประเทศขาดแคลนบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามและผู้ศึกษาเชื่อว่า
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ต่อไปในระยะยาว ไม่ว่าปัญหาจะ
รุนแรงหรือลดระดับลงไปเพียงใด จาเป็นที่กระทรวงฯ ต้องเร่งสร้างบุคลากรเพื่อการนี้เองในระยะยาวด้วย

บรรณานุกรม
เอกสารราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ. ผลการประชุมคาะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสาหรับ นักศึกษาไทย
มุสลิมใน จชต. ๒๕๕๐. บันทึกกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๖๕๒/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐.
กระทรวงการต่างประเทศ. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต. ไปศึกษาในต่างประเทศ
๒๕๕๒. บันทึกกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ ๐๒๐๐.๕ / ๒๐ / ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.
กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารการประชุมหารือแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา สาหรั บนักเรียน
มุสลิมภาคใต้. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐.
คาะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. รายงานคาะกรรมการอิสระ เพื่อความสมานฉันท์
แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักเลขาธิการ
คาะรัฐมนตรี, ๒๕๔๙.
สภาความมั่นคงแห่งชาติ. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๗.
สภาความมั่นคงแห่งชาติ. “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๐.” ใน มติคาะรัฐมนตรี, วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐.
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รายงานผลการศึกษาคาะอนุกรรมาธิการพิจาราาศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาะกรรมาธิการ
การทหารสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๕. กลุ่มงานคาะกรรมาธิการทหาร สานักกรรมาธิการ ๒.
สานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการศึกษาเฉพาะกราี เรื่องบทบาทและความเคลื่อนไหวของมุสลิมใน
ภาคใต้. คาะที่ปรึกษาการข่าว, กรกฎาคม ๒๕๓๑.
ส านั ก เลขาธิ ก ารคาะรั ฐ มนตรี . ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนับ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก เรีย นไทย มุ ส ลิ ม ใน
ต่างประเทศ ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คาะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑.
“H.E.Dr.Abdullah Badawi. Prime Minister of Malaysia and Chairman of the OIC
Summit Visits the OIC General Secretariat.” OIC Press Release. February 21,
2005.

๑๙
หนังสือ
จรัญ มะลูลีม “ไทยกับ OIC” คอลัมน์มุมมุสลิม. มติชนรายสัปดาห์ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๒๙๗ (วันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๔๘).
ญาซีร เอาดาฮ์, ดร. หนังสือหลักเจตนารมา์แห่งกฎหมายอิสลาม. แปลโดยนัศรุลลอฮ์ หมัดสะพงษ์
และอันวาร์ กอมะ. Maqasid al-Shari’ah “A Beginner’s Guide”. สานักพิมพ์อาลี
พาาิชย์ ๑๕๗๙ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
มัสลัน มาหะมะ. “กว่าจะมาถึงวันนี้.” มุสลิมนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๓ (เมษายน ๒๕๕๑).
เอกสารวิจัย
สายสวาท ปัจวิทย์, พ.ต.ท.หญิง. “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ โลกทัศน์เกี่ยวกับ
สัน ติภ าพในพื้น ที่ ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ .” วิทยานิพนธ์ มหาบัาฑิต คาะครุศาสตร์
จุฬาลงกรา์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้จั ดการออนไลน์ เยาวชนมุสลิ มชายแดนใต้แห่ ส อบชิงทุนต่างประเทศกว่าพันคน. ๑๙ เมษายน
๒๕๕๑.
การวิเคราะห์ SWOT. แหล่งที่มา th.m.wikipedia.org/wiki/การวิเคราะห์สวอต.

ภาคผนวก

๒๑
ภาคผนวก ก
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๒๒
ภาคผนวก ข
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๐

๒๓
ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

ร.อ.ชัชวรรา สาครสินธุ์ ร.น.

การศึกษา
มัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๒๔
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๑
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
California State University , Fresno สหรัฐฯ
ประวัติการรับราชการ
๒๕๓๑-๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๗-๒๕๔๑
๒๕๔๒-๒๕๔๔
๒๕๔๔-๒๕๔๘
๒๕๔๙-๒๕๕๑
๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๒-๒๕๕๖

รับราชการที่กองทัพเรือ
เจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะลาว กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
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