รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ตุรกี : ทางเลือกทางการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดทาโดย นางสาวเนตรนภา คงศรี
รหัส 6012

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ตุรกี : ทางเลือกทางการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดทาโดย นางสาวเนตรนภา คงศรี
รหัส 6012

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า)
อาจารย์ที่ปรึกษา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกใช้เรียกขานในความหมายอาณาบริเวณที่มีคนไทยเชื้อสายมลายูที่
นับ ถือศาสนาอิสลามอาศัย อยู่ ในสั ดส่ วนร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นประชากรส่ว นใหญ่ที่มีถิ่นอาศัยใน
จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดสงขลา การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในอดีตส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อ “ปราศจากความรุนแรง” หรือ “การสามารถควบคุม
ระดับความรุนแรงได้”แต่ในเวลาต่อมา นโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้วางรากฐานวิธีคิดที่ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ได้แก่ การสร้างการยอมรับว่าชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยเท่ากับคนไทยเชื้อ
สายอื่น ๆ ทุกคน และมีความเท่าเทียมกันในสังคม การนาความแตกต่างมาสร้างความมั่นคงในพื้นที่
โดยใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างความมั่นคงที่มีที่มา
จากการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนับว่าเป็นภูมิภาคเดียวของ
ประเทศไทยที่มีการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นกรอบแนวทางการแก้ปัญหาและ
การพัฒนา รวมทั้งมีกลไกบริหารจัดการในระดับพื้นที่ โดยดาเนินงานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสร้างสันติสุขของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดรับกับแนวทางแก้ไขปัญหาพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้แก่
การพัฒนาการเรียนการสอนในตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ การส่งเสริมการเรียนภาษามลายูควบคู่
กับภาษาไทย และพัฒนาสถานศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือกับมิตรประเทศ และองค์กรใน
ต่างประเทศในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิ มจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศทั้งในสายสามัญและเทววิทยา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง การ
จัดทายุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยสานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตุรกีนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิม สมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมทุกประการในอันที่ภาครัฐ
จะสนับสนุนให้นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อ ซึ่งความเหมาะสมดังกล่าว
ได้แก่ ความเป็นมุสลิมที่ทันสมัย มีความเป็นสมัยใหม่ที่ใกล้ชิดตะวันตกและรับอารยธรรมตะวันตกเข้า
ไว้มากกว่าประเทศในโลกมุสลิมในประเทศตะวันออกกลางและเอเชีย ประกอบกับการมีเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ด้านวิชาสายสามัญที่เข้มข้นเพราะความใกล้ชิดกับตะวันตก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นปัจจัยช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปศึกษาต่อที่ตุรกีห่างไกลจากแนวคิด
นิยมความสุดโต่งหรือ extremist
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตุรกีจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม
ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่ควร ทั้งจากการขาดข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องทุนศึกษา
และการขาดความรู้ความเข้าใจในสังคมและวิถีชีวิตแบบมุสลิมของตุรกี ดังนั้น หน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจึงควรหันมาร่วมกันเริ่มต้นดาเนินนโยบายที่แยบยลในการสนับสนุนให้ตุรกีเป็นประเทศ

จ
เป้าหมายของการศึกษาต่อของเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดาเนินการแบบค่อย
เป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้คนในพื้น ที่รู้สึกต่อต้านหรือรู้สึกว่ากาลังจะถูกภาครัฐ เบี่ยงเบนความเชื่อและ
ค่านิยมในท้องถิ่น นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องร่วมกันเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศ
มุสลิมสมัยใหม่ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในท้องถิ่นบ้านเกิด ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวแม้ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องด้านนโยบายและงบประมาณ แต่ในที่สุดก็จะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ และเกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในระยะยาว
เอกสารการศึ กษาส่ ว นบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุ ประสงค์ที่จะวิ เคราะห์ ข้อจากัด ปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อนาเสนอแนวทางที่จะส่งเสริมให้ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางไปศึกษาต่อของ
เยาวชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ผู้จัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้เห็นว่า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในบทที่ 4 ของรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การสนั บสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศ เพื่อการตอบโจทย์ตามกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณายิ่งของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยเฉพาะเอกอัค รราชทู ต อุ้ม เมาลานนท์ ที่ไ ด้ก รุ ณารั บเป็ นอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา และขอขอบคุ ณ
กรรมการอีก 2 ท่าน คือ ศาสตรจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม และ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า ที่ได้ให้คาแนะนา
ทางวิชาการสาหรับผู้ศึกษา อันมีประโยชน์ต่อการจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้จนลุล่วง
ผู้ศึกษาขอขอบคุณอธิบดีศรัณย์ เจริญสุวรรณ (อธิบดีกรมยุโรป) ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาเข้า
รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ และอนุญาตให้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเข้ารับการอบรม และขอขอบคุณ
หัวหน้าฝ่ายทั้งสองท่าน และข้าราชการกองยุโรป 2 ที่ปฏิบัติงานอย่ างร่วมมือร่วมใจ ทาให้ภารกิจ
ต่างๆ ในส่วนของกองยุโรป 2 ดาเนินไปได้อย่างดีในช่วงที่ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรม
ผู้ศึกษาต้องขอขอบคุณข้อมูล ความเห็น และคาให้สัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหาร
ของกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณนายมงคล สินสมบูรณ์ นายอรรถพงศ์ วัฒนธรรมาวุธ
ที่ได้รวบรวมเอกสาร ช่วยติดต่อประสานงาน และนัดหมายการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับ ผู้ ศึกษาได้นามาเป็นส่ วนประกอบสาคัญในการจัดทา
รายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาต้องขอขอบคุณนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ ซึ่งแม้จะเพิ่งเดินทางไปรับหน้าที่เป็น
ผู้ป ระสานงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ ศอ.บต. แต่ก็ได้ช่ว ยผู้ ศึกษาในการจัดทารายงาน
การศึกษาฉบับนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในการให้ข้อคิดเห็น เวียนแบบสอบถามไปยังเยาวชนไทยมุสลิมใน
พื้นที่ อีกทั้งช่วยติดต่อสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วย ทาให้รายงานการศึกษาฉบั บนี้มี
ความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
ท้ายนี้ ขอขอบคุณอธิบดีพรประไพ กาญจนรินทร์ (อธิบดีกรมองค์การระหว่าประเทศ)
รองอธิบดีรัตติกุล จันทร์สุริยา (รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) ซึ่งได้ผลักดันให้ผู้ศึกษา
ตัดสินใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้ ปรากฏว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อตัวผู้ศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาจะได้นา
ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป
เนตรนภา คงศรี
สิงหาคม 2557
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 นิยามศัพท์ / การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ประเทศตุรกีมีจุดที่ตั้งเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออก เป็นแหล่งอารยธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติและเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นกรีก โรมัน เปอร์เซีย ไบแซนไทน์
และออตโตมัน เป็นดินแดนต้นแบบที่มีทั้งวัฒนธรรมยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียผสมกันอยู่
ทาให้ตุรกีเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (culturally pluralistic
society) กอปรกับตุรกีเป็นประเทศที่ใช้ระบบ secular state คือ การแยกศาสนาออกจากการ
ปกครอง จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อ
โดยไม่เสี่ยงต่อการที่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมเหล่านั้นจะไปรับอุดมการณ์หรือแนวคิดที่เรียกกัน
ว่าเป็นอิสลามสุดโต่ง หรือที่เรียกว่า Islamic fundamentalism Extremism หรือ Radicalism
1.1.2 ตุรกีมีระบบการศึกษาที่สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ดีสาหรับนักเรียนและนักศึกษา
ไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เนื่องจากระบบ
การเรียนการสอนของตุรกีเป็นการบูรณาการระหว่างการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่และวิชาชีพกับหลัก
ศาสนา และในการสอนศาสนาอิสลามของตุรกี จะใช้วิธีการสอนที่เป็นหลักตรรกะ เป็นปรัชญา และ
เป็นศาสตร์ ทาให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่เปิดกว้าง กอปรกับมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกีล้วนยึด
มาตรฐานการศึกษาของยุโรป โดยตุรกีได้เข้าเป็นสมาชิกเขต European Higher Education Area
ภายใต้ Bologna Process ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งรับประกันว่า นักศึกษาในระบบอุดมศึกษาจากประเทศ
ตุรกีจะสามารถโอนหน่วยกิจเพื่อไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในยุโรป และปริญญาบัตรได้รับ
การยอมรับทั่วยุโรป
1.1.3 ตุรกีมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆ ของเอเชีย โดย The Times Higher
Education World University Rankings ร่วมกับ Thomson Reuters ประจาปี 2556 ได้จัดอันดับ
100 มหาวิทยาลัยชั้นนาในเอเชีย โดยมี 5 มหาวิทยาลัยในประเทศตุรกีรวมอยู่ด้วย ได้แก่ Middle
East Technical University (อันดับ 22) Bilkent University (อันดับ 28) Koç University (อันดับ
31) Boğaziçi University (อันดับ 37) และ Istanbul Technical University (อันดับ 38) โดย
Bilkent University ยังได้ติดอันดับ 98 ของ 100 มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ของโลกอีกด้วย และนอกจากเทววิทยา (กฎหมายและปรัชญาอิสลาม) สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ตุรกีที่มีความโดนเด่นด้านวิชาการ ได้แก่ สาขาแพทย์ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมเครื่องยนต์ สถาปัตยกรรม ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย การส่งเสริมให้มีนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะจาก
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระเทศตุ ร กี จึ ง ถื อ เป็ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสังคมมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส ามารถมี
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ส่วนร่ว มในการพัฒ นาประเทศ ซึ่งในที่สุดจะเป็นกุญแจสาคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน
1.1.4 คณะรั ฐ มนตรี ได้มี มติเมื่ อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็ นชอบยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ตามข้อเสนอของสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยมีหลักการที่สาคัญคือ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ได้กลับมา
เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ได้กาหนดให้มีการจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศมุสลิม สาขาวิชาที่ ได้รับการรับรอง โอกาสในการประกอบ
อาชีพ และการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยให้นักศึกษาไทยมุสลิมไปเรียนต่อในต่างประเทศ
ด้วย อย่างไรก็ดี ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานหลักในด้านการส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที่ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต ไม่ได้มีการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศใดเป็นการเพิ่มเติมจาก
ประเทศเป้าหมายเดิม ๆ ที่เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเดินทางไปศึกษาต่อ คือ
ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียใต้ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดย ศอ.บต.
ทาหน้าที่เป็นเพียงหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรของต่างประเทศที่ให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและผู้รับทุน ในขณะที่
กระทรวงศึกษาธิการทาหน้าที่บริหารจัดการทุนการศึกษาที่กระทรวงการต่างประเทศจัดสรรให้แก่
นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัด ชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศตาม“แผนงาน
ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ” ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งดาเนินการเมื่อปี 2551 และในการจัดสรรทุนตามแผนงานฯ ดังกล่าว
ของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่า กระทรวงการต่างประเทศมีการกาหนดประเทศเป้าหมาย
ที่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเลือกไปศึกษาต่อแต่อย่างใด
1.1.5 การที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศอื่น ๆ
หรื อมองทางเลือกในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการมองตุรกีเพื่อเป็น ประเทศทางเลื อกเพิ่มเติมให้ แก่
เยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศอ.บต) อาจ
มองว่า มีองค์กรและสถาบั นการศึกษา รวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่
เยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปศึก ษาต่อยังประเทศเหล่านั้นอยู่แล้ว และ
พร้อมที่จะเพิ่มจานวนทุนที่จะให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่หาก ศอ.บต. เสนอขอ โดยในส่วนของ
ตุรกี มีทุนที่รัฐบาลตุรกีให้แก่ฝ่ายไทยจานวนประมาณปีละ 20 ทุนมาตั้งแต่ปี 2548 โดยฝ่ายไทยไม่ได้
ส่งเสริมการศึกษาต่อที่ตุรกีอย่างจริงจัง จึงไม่ได้ขอให้ตุรกีเพิ่มจานวนทุนให้กับฝ่ายไทย เช่นที่ขอรับ
จากอินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย
1.1.6 เหตุผลที่ไทยไม่ได้ให้ความสนใจทุนการศึกษาตุรกีมากนัก คือ ที่ผ่านมา ไทยและ
ตุร กีได้มุ่งเน้ น ความสัมพัน ธ์ไปทางด้านเศรษฐกิจการค้า โดยขาดมิติของการส่ งเสริมและสานต่อ
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับตุรกี การขาดการติดต่อและแลกเปลี่ยนการเยือนของ
หน่วยงานของไทยที่ทางานด้านการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมการศึกษา
ของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้หน่วยงานของไทยไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตุรกี จึงเล็งไม่เห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ของระบบการศึกษาของประเทศตุรกี
ที่สามารถจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
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1.1.7 ในความเป็นจริง ข้อเด่นของระบบการศึกษาของตุรกี และทุนการศึกษาที่รัฐบาล
ตุรกีให้กับประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยที่ผ่านมา ผู้ที่สมัครและได้รับทุนจากรัฐบาลตุรกี
เพื่อไปศึกษาต่อส่วนใหญ่ คือ กลุ่มนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ดาเนินการโดยชาวตุรกีใน
ประเทศไทยที่มีอยู่จานวน 4 แห่ง และการบอกต่อในแวดวงของผู้ที่เคยได้รับทุนของตุรกี นอกจากนี้
นักศึกษาไทยที่จบการศึกษาจากตุรกียังมีจานวนน้อยมาก และยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงยังไม่
สามารถสร้างกระแสความตื่นตัวและแรงดึงดูดให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมรุ่นต่อ ๆ มา ให้หัน
ไปสนใจที่จะเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี
1.1.8 อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกของการไปศึกษาต่อที่ตุรกียังไม่เป็น
ที่รับรู้ในวงกว้าง คือ การจัดสรรทุนสาหรับการไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกียังมีเฉพาะทุนจากรัฐบาล
ตุรกีที่ให้กับฝ่ายไทยมาตั้งแต่ปี 2548 ในจานวนไม่เกิน 20 ทุนต่อปี ซึ่งถือว่ามีจานวนน้อยเมื่อเทียบ
กับจานวนทุนการศึกษาที่ประเทศอื่น ๆ จัดสรรให้กับนักเรียนมุสลิมจากประเทศไทย อาทิ ทุนจาก
ประเทศอี ยิ ป ต์ ที่ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นไทยมี ปี ล ะประมาณ 80 ทุ น อิ น โดนี เ ซี ย ปี ล ะประมาณ 200 ทุ น
ปากีสถานปีละประมาณ 70 ทุน มาเลเซียปีละ 50 ทุน ในขณะที่การจัดสรรทุนการศึกษาของไทยเพื่อ
ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในต่ า งประเทศซึ่ ง
ดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ (รุ่นแรก) เมื่อปี 2551 มีการให้ทุนรวม 23 ทุน โดยนักเรียน
และนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับทุนดังกล่าวเลือกที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอียิปต์ มาเลเซีย สิงคโปร์
และออสเตรเลีย โดยไม่มีผู้ใดระบุความประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี
1.1.9 อุปสรรคที่กระทรวงการต่างประเทศเผชิญในการส่งเสริมให้ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่ง
ของนักเรียนไทยมุสลิมในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ
1) กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินนโยบายด้าน
การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
2) แม้จะเห็น ศักยภาพของตุรกีในด้านมิติการศึกษา แต่ในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเพียงหน่วยร่วมสนับสนุน จึงไม่ได้มีการกาหนดเป็นแนวทางที่ชี้ชัดว่าจะมุ่งผลักดันให้ประเทศใด
รวมทั้ ง ตุ ร กี เป็ น ทางเลื อ กทางการศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นไทยมุ ส ลิ ม
โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกที่จะไปศึกษาต่อ
3) สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นผู้ริเริ่ม
และผลักดันให้มีการจัดตั้ง เพิ่งเริ่มรวมตัวกันเป็นสมาคมเมื่อปี 2555 จึงยังไม่ได้เป็นช่องทางในการ
สื่อสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเด่นของระบบการศึกษาของตุรกี เพื่อดึง ดูด
นักเรียนไทยมุสลิมรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่
1.1.10 เมื่อพิจารณาสภาพสังคมของประเทศมุสลิมที่เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นิยมเดินทางไปศึกษาต่อ โดยเฉพาะประเทศมุสลิมใกล้บ้าน คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะ
เห็นว่า มีสภาพสังคมที่เปิดกว้างกว่าประเทศมุสลิม ในตะวันออกกลางและเอเชียใต้บางประเทศ โดย
ทั้งสองประเทศมีความหลากหลายของเชื้อชาติ และมีความเป็นพหุสังคม ในกรณีของอินโดนีเซีย ซึ่ง
เป็น ประเทศที่มีประชากรเป็น มุสลิ มมากที่สุดในโลก เป็นประเทศที่ดาเนินนโยบายแบบ secular
state และมีรัฐธรรมนูญที่รับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมุสลิม
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สายกลางของอินโดนีเซีย ในขณะที่มาเลเซีย ได้มีการพัฒนาแนวคิดอิสลามสายกลาง ซึ่งโดดเด่นขึ้นใน
สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi (ค.ศ. 2003-2009) ซึ่งได้ประกาศ
แนวคิดเกี่ยวกับ Islamic Civilization ซึ่งเน้นการดารงชีวิตของการเป็นมุสลิมที่มีความสมดุล โดยการ
บริหารจัดการพัฒนาสังคมมุส ลิมในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อ
ป้องกันมิให้ช่องว่างระหว่างโลกมุสลิมกับโลกตะวันตกขยายตัวมากขึ้นไปอีก และข้อเสนอแนวคิด
Global Movement of Moderates (GMM) ของนายกรัฐมนตรี Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak ซึ่งได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมแนวสายกลางเพิ่มบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพื่อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ข ยายของมุ ส ลิ ม ที่ เ ป็ น กลุ่ ม หั ว รุ น แรงหรื อ ที่ มี แ นวคิ ด สุ ด โต่ ง โดยเสนอที่ จ ะใช้
ประสบการณ์ในการเป็นประเทศมุสลิมสายกลางของมาเลเซียซึ่งประสบความสาเร็จในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นสะพาน
เชื่ อ มระหว่ า งโลกตะวั น ตกและโลกมุ ส ลิ ม ดั ง นั้ น ตุ ร กี ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ป กครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิปไตย มีลักษณะทางสังคมที่มีความคล้ายคลึงกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีความเป็น พหุสังคม
และพหุวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด จากการที่เป็นแหล่งที่ตั้งของหลายอาณาจักร เป็นศูนย์รวมอารยธรรม
หลายยุคหลายสมัย รวมทั้งมีวิทยาการที่เข้มแข็ง จึงน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับเยาวชนไทย
มุสลิมโดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้อมูลเกี่ยวกับ Islamic Civilization และ GMM ตาม
ภาคผนวก ก และ ข)
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคของการผลักดันให้ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.2 จัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะผลักดัน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยเห็นตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปศึกษาต่อสาหรับนักเรียนไทย
มุสลิม
1.2.3 เพื่อกระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะ ในการกาหนดแผนงาน
ความร่วมมือที่จะผลักดันกับฝ่ายตุรกี ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างไทย-ตุรกี ฉบับที่ 1
(ปี 2556-2561) ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
แม้กระทรวงการต่างประเทศจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลั กในมิติด้านการส่ งเสริม
การศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับ ศอ.บต. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงาน ก.พ. แต่ก็ยังคงบทบาทที่สาคัญในการสนับสนุนหน่วยงานหลัก
ดังกล่าวในมิติที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในอันที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยเฉพาะกับตุรกี
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1.3.2 วิธีดาเนินการศึกษา และระเบียบการศึกษา
ปัจจัยที่ผู้จัดทารายงานการศึกษาจะนามาวิเคราะห์ในที่นี้ แบ่งเป็น
1) ปัจจัยด้านนโยบายและการดาเนินการของภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม ได้แก่
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ใน
ต่างประเทศของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(2) แผนงานส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
(3) การดาเนินการของ ศอ.บต. กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้
นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
(4) การส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของสมาคมนั ก เรี ย นไทยในตุ ร กี เ พื่ อ การ
สนับสนุนให้มีนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในตุรกี
2) ปัจจัยในพื้นที่ที่จะนามาประกอบการวิเคราะห์ คือ ค่านิยมและทัศนคติของตัว
เยาวชนไทยมุส ลิ ม ผู้ ปกครอง และชุมชนไทยมุส ลิมในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมุส ลิ ม คือ การรับข้ อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับตุรกีซึ่ งมีผ ลต่ อ
ทัศนคติของคนในพื้นที่ที่มีต่อประเทศและสังคมของตุรกี
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยการศึกษา
แผนการด าเนิ น งานและนโยบายของหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบการสั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดาเนินนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ การวิเคราะห์ปัจจัยใน
พื้นที่อาศัยการทาแบบสอบถามและสัมภาษณ์ชาวไทยและเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งปัจจัยหลักทั้งสองประการข้างต้นเป็นเงื่อนไขของความสาเร็จในการส่งเสริมให้ตุรกีเป็น
ทางเลือกอีกแห่งหนึ่งของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
1.4 ประโยชน์ของการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข เพื่อให้สามารถจัดทาข้อเสนอแนะ
และแนวทางในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยเห็นว่า
ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปศึกษาต่อสาหรับนักเรียนไทยมุสลิม
1.4.2 เพื่อนาความรู้ที่ได้จ ากการศึกษามาพัฒ นาแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
เข้าถึงกลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม
1.4.3 เพื่อกระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากรายงานการศึกษาฉบับนี้ในการ
ผลักดันความร่วมมือกับฝ่ายตุรกี เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในมิติด้านการศึกษา
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1.5 นิยามศัพท์ / การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
culturally pluralistic society หมายถึง สังคมที่แยกย่อยออกเป็นกลุ่มภาษา กลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มศาสนาหรือเชื้อชาติต่าง ๆ และกลุ่มชุมชน มีความเคารพในความแตกต่างอย่างหลากหลาย
หรือที่เรียกกันว่า สังคมพหุวัฒนธรรม
secular state หมายถึงประเทศซึ่งแยกศาสนาออกจากการปกครอง
Islamic fundamentalism (แปลจากคานิยามของ Oxford dictionary) หมายถึง
ปรากฏการณ์การยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลามตามลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ปรากฏขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 เพื่อโต้ตอบการถดถอยลงของบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองของ
ศาสนาอิสลาม โดยอ้างว่าศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมและการปกครอง และเรียกร้องให้
ทุกคนปฏิบัติตามหลักอิสลามที่บัญญัติไว้ในพระคาภีร์อัลกุรอานและบังคับใช้กฎหมายชาเรีย
Islamic extremism หรือ Radicalism หมายถึงอุดมการณ์ทางศาสนาอิสลามที่สุดโต่ง
บิดเบือนหลักคาสอน หรือมีแนวคิดหัวรุนแรง และบางทีรวมถึงการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ศาสนาอิสลาม
(หรือญิฮาด)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
การจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การ
สนั บ สนุ น การศึกษาของนั กศึกษาไทยมุสลิ มในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐ มนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2550 รั บทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิ มใน
ต่างประเทศ ตามที่ส านั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติเสนอ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่ าวได้ระบุกรอบ
ความคิด คือ เป็นแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ ที่ยอมรับในความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรม และแนวคิดในการดาเนินการต่อนักศึกษาไทยมุสลิมอย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาที่ไม่
นาไปสู่แนวคิดของการใช้ความรุนแรง และมีแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ชัดเจน และแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้จัดทารายงานการศึกษาเห็นว่า ระบบการศึกษาและสภาพทางสังคมของตุรกีมี
ศักยภาพที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และกรอบความคิดดังกล่าวได้
ผู้จัดทารายงานการศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตาม SWOT Analysis เพื่อ
จะวิเคราะห์องค์กร คือ กระทรวงการต่างประเทศและการดาเนินการที่ผ่านมาของกระทรวงฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพขององค์กรและปัญหาในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มี
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats)
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะใช้ดาเนิน การเพื่อให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ คือ การส่งเสริมให้ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
สาหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทารายงานการศึกษาพบว่า มีรายงานการศึกษาส่ว นบุคคลของผู้ เข้าร่วมการอบรม
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ก่ อ นหน้ า ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ บทบาทของกระทรวงการ
ต่า งประเทศต่อ การส่ ง เสริ มการศึ กษาของนั กเรีย นไทยมุ ส ลิ ม และต่ อยุ ทธศาสตร์ การสนั บสนุ น
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ซึ่งให้ข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทา
รายงานการศึกษา ในการทาความเข้าใจในประเด็น และให้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ
การจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับรายงานการศึกษานี้ ได้แก่
2.2.1 รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คล เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิม-ในต่างประเทศ : ศึกษากรณีการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
จัดทาโดยพรพรรณ บัวเกิด หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 2 ประจาปี 2553 ซึ่งศึกษา วิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตามยุทธศาสตร์ฯ และได้จัดทา
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสาหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะทาให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายงานฉบับนี้ทาให้ผู้จัดทารายงานการศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมซึ่ง ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอียิปต์ และภาพ
ของอียิปต์ในฐานะที่เป็นประเทศเป้าหมายหลักของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งในปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,300 คน
2.2.2 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การปรับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อสนั บสนุน นักศึกษาจาก 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต้ จัดทาโดย ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธิ์ ร.น.
หลั กสูตรนั กบริ ห ารการทูต รุ่ น ที่ 5 ประจาปี 2556 ซึ่งศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและข้อจากัดของ
กระทรวงการต่างประเทศต่อการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งรายงานฉบับนี้ทาให้ผู้จัดทารายงานการศึกษาตระหนักถึงปัญหาทั้งในระดับนโยบาย การบูรณาการ
นโยบายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และที่สาคัญคือจุดอ่อนและจุดแข็งของกระทรวงการต่างประเทศใน
การที่จะดาเนินการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิม ซึ่งสะท้อนต่อประเด็นปัญหา
ของผู้จัดทารายงานการศึกษาในกรณีของตุรกีด้วย
นอกจากนี้ ผู้จัดทารายงานการศึกษายังได้ประมวลข้อมูลจากเอกสารของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินการของกระทรวงฯ ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เอกสารผลการเยือนตุรกีของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2547 และ
2556 รายงานการเยือนตุรกีของคณะจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนกันยายน 2556 (มีเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงการต่างประเทศร่วมเดินทางไปด้วย) ผลการเยือนไทยของคณะจากหน่วยงานด้านการ
ให้ทุนการศึกษาของตุรกี เมื่อเดือนมีนาคม 2557
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่องนี้ใช้กรอบแนวคิดพหุนิยม (pluralism) คือ แนวคิดที่เน้นแนวทางความ
หลากหลายของกลุ่ ม คน สั งคม และวัฒ นธรรม เช่ น ความหลากหลายทางสั ง คม ชนชั้ น อาชี พ
ความคิด อุดมคติ และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นการมองความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
สังคมเป็นเกณฑ์ โดยเชื่อว่า การสร้างเสริมโอกาสให้ประชาชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ามฐาน
วัฒ นธรรม การสร้ างความสัมพัน ธ์ให้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการอยู่ ร่ ว มกั น ของคนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางด้ า น
วัฒนธรรมและศาสนาอย่างมีสันติ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 ว่า ตุรกีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออก เป็น
แหล่งอารยธรรมของชนหลายเชื้อชาติและเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมเก่าแก่ อาทิ กรีก โรมัน เปอร์เซีย
ไบแซนไทน์ และออตโตมัน เป็นดินแดนต้นแบบที่มีทั้ง วัฒนธรรมยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ผสมกันอยู่ ทาให้ตุรกีเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศที่มีลักษณะพิเศษของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างดี ดังนั้น การสนับสนุนให้เยาวชนไทยมุสลิมไปศึกษาต่อที่ตุรกีซึ่งมีความโดดเด่นด้านพหุสังคม
จึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สามารถซึมซับและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และ
น ามาปรั บ ใช้ในชีวิต ประจ าวัน ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ เยาวชนดั งกล่ าวยัง จะได้รับความรู้ที่จ ะ
สามารถน ามาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นผู้ที่จะ
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เผยแพร่แนวคิดพหุสังคมให้เกิดขึ้นอย่ างค่อยเป็นค่อยไป อันจะนาไปสู่การยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลายในสังคม ซึ่งจะนาพาสังคมให้พบกับความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการศึกษาเรื่องนี้ คือ ยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่ าวมี 4 ยุทธศาสตร์ย่อย โดยยุทธศาสตร์ย่อย 3 ใน 4 ข้อ เป็นการดาเนินการ
เกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม คือ (1) ยุทธศาสตร์การดาเนินการก่อนที่นักเรียนและ
นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (2) ยุทธศาสตร์ขณะที่นักเรียนและนักศึกษากาลัง
ศึกษาในต่างประเทศ และ (3) ยุทธศาสตร์ภายหลังที่นักศึกษากลับจากการศึกษา ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับมอบหมายให้มีบทบาทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 คือ
ขณะที่ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาก าลั ง ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ และเป็ น หน่ ว ยงานร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบใน
ยุทธศาสตร์ย่อยอื่น ๆ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค. ของรายงานการศึกษาฉบับนี้)
ผู้จัดทารายงานการศึกษาได้ใช้ SWOT เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาถึงจุดอ่อน
จุดแข็งขององค์กร คือ กระทรวงการต่างประเทศและการดาเนินการที่ผ่านมาของกระทรวงฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้จัดทารายงานการศึกษาได้จัดทารายงานโดยประมวลข้อมูลจากนโยบาย และที่ได้
จากเอกสาร ต่า ง ๆ รวมทั้ งการสั มภาษณ์ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ องทั้ งระดั บ ผู้ บ ริห ารของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่รับผิดชอบดูแลงานของสานักนโยบายและแผน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายและระดับปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ และในการประเมิน
โอกาสและภัยคุกคาม ผู้จัดทารายงานการศึกษาได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานั กประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม และการกีฬา (สศว.)
ศอ.บต. นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ดาเนินการโดยชาว
ตุรกี และนักศึกษาที่จบการศึกษาจากตุรกี ประกอบการวิเคราะห์ด้วย
3.1 การดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ
3.1.1 กระทรวงการต่างประเทศได้ส นับสนุนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 คือ ขณะที่นักเรียน
และนักศึกษากาลังศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ได้มีการ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 25511 และยังคงมีการดาเนินโครงการต่อเนื่องมาจน
ปัจจุบัน2 โดยประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่า งประเทศ ใน
1

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดาเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 มีจานวน 37
โครงการ/ ปี 2552 มี 51 โครงการ/ ปี 2553 มีจานวน 39 โครงการ
2
โครงการในปีงบประมาณ 2554 มีจานวน 40 โครงการ/ ปี 2555 มี 40 โครงการ/ ปี 2556 มีจานวน 61 โครงการ
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การดาเนิ น โครงการและกิจ กรรมต่างๆ เพื่อ ให้ เป็น ไปตามแนวทางของยุท ธศาสตร์ เช่น การจั ด
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาและการอบรมทักษะพิเศษให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมระหว่าง
ที่ศึกษาอยู่ ในต่างประเทศ การสนั บสนุนการพัฒนาวิชาชีพให้ แก่นักศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์ อย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐกับนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ การจัด
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์และดูงานให้แก่นักศึกษา การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมนักศึกษาไทย
ในแต่ละประเทศ เป็นต้น
3.1.2 กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดทา “แผนงานส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษา
ไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ” เมื่อปี 2551 และได้ให้ความสาคัญโดย
กาหนดเป็นโครงการ “flagship” โดยมีนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศตามแผนงานฯ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับต่ากว่าปริญญาตรี – ปริญญาเอก
จานวน 23 ราย (ทุนรุ่นที่ 1 เริ่มเมื่อปี 2551) ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศในระยะแรก กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศอ.บต. ใน
ฐานะที่เป็น ผู้คัดเลือกเด็กนักเรี ยนที่จะได้รับทุน และกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
ทุนการศึกษา ไม่ได้กาหนดแนวทาง สาขา หรือประเทศที่จะให้นักเรียนไทยมุสลิมไปศึกษาต่ออย่าง
ชัดเจน โดยให้ นั กเรี ย นไทยมุส ลิ มที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นผู้ ที่เลื อกทั้งสาขาวิช า และประเทศที่
ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อเอง โดยผู้ที่ได้ รับทุนการศึกษารุ่นแรก เลือกที่จะไปศึกษาต่อที่อียิปต์
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และออสเตรเลีย โดยมีจานวน 3 รายเลือกเรียนภาษาอาหรับ มี 1 ราย
เลือกกฎหมายอิสลาม ส่วนที่เหลือเลือกเรียนในสายสามัญซึ่งเป็นสายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคเศรษฐกิจ อาทิ วิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีด้านอาหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ การ
บริหารโรงแรม เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น (ตารางติดตามโครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ สถานะ ณ เดือนมิถุนายน 2557 ปรากฎใน
ภาคผนวก ง. ของรายงานการศึกษาฉบับนี้)
3.1.3 กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้จัดทาโครงการตามแผนงานส่งเสริมการศึกษาให้
นั กศึกษาไทยมุส ลิ มจากจั งหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศเป็นประจาทุกปี และจน
ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม รุ่นที่ 2 เนื่องจาก
ผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะประเมินความสาเร็จของนักศึกษารุ่นแรกก่อน ซึ่ง
ขณะนี้ มีเพียง 6 รายเท่านั้นที่สาเร็จการศึกษา ยังคงเหลืออีก 14 รายที่อยู่ระหว่างการศึกษา (มี 1
ราย ย้ายกลับมาเรียนที่ประเทศไทย และ 2 ราย ขอยุติการศึกษา) โดยในการดาเนินโครงการรุ่นที่ 2
ยังมีประเด็นด้านนโยบายของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งบางท่านได้ให้ความเห็นว่า แม้จะ
เห็ น ถึง ความส าคัญ ของการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ดังกล่ าว แต่ภ ารกิจการส่ งเสริมและมอบ
ทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในต่างประเทศไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับงบประมาณด้วยว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มี
การตั้งงบประมาณประจาปีเพื่อการดังกล่าว ทาให้จาต้องชี้แจงการดาเนินโครงการที่เนื้องานหลัก
ไม่ใช่ภารกิจหลักของกระทรวงฯ เพื่อให้ได้รับงบประมาณเป็นรายแต่ละปี นอกจากนี้ ในการจะดาเนิน
โครงการรุ่นที่ 2 ระดับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศยังมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการระบุ
ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการให้ทุนการศึกษาว่า ควรหรือไม่ที่จะต้องมีการกาหนดประเทศที่จะให้
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นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาในประเทศใดเป็นการเฉพาะ เพราะจะเท่ากับ ว่า เป็นการ
จากัดสิทธิ์ในการเลือกของนักเรียนและนักศึกษาที่จะได้รับทุนเหล่านั้น และผู้บริหารกระทรวงการ
ต่างประเทศยั งมองว่า โดยที่เป้ าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ คือ การให้เยาวชนที่ไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงไม่
จาเป็นที่จะต้องกาหนดการให้ทุนการศึกษาเฉพาะแก่นักเรียนและนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เป็นมุสลิมเท่านั้น เพราะเยาวชนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็สามารถที่จะกลับมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้เท่ากัน และการไม่กาหนดกลุ่มเฉพาะ ยังเป็ นการเปิดโอกาสให้เยาวชน
จากพื้นที่ดังกล่าวมีสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาได้เท่าเทียมกัน
3.1.4 ในช่วงที่จัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สานัก
นโยบายและแผนของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทาร่างโครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้ แก่
นักเรียนในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 โดยตั้งเป้าที่จะเสนอของบประมาณสาหรับการดาเนิน
โครงการในปี 2558 โดยในการดาเนินการครั้งนี้ ได้วางแนวทางไว้ว่า จะเปิดกว้างโดยไม่จากัดเฉพาะ
นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นมุสลิมเท่านั้น โดยมุ่งเป้าหมายให้มีนักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพและ
มีความตั้งใจไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่เพื่อกลับไปพัฒนาชายแดนภาคใต้ต่อไป
อย่ างไรก็ดี ได้ มีการระบุ ส าขาที่จ ะให้ ทุน การศึกษา และประเทศเป้าหมาย ซึ่งมี ตุรกี เป็นหนึ่งใน
ประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศจะให้ทุนการศึกษาด้วย ทั้งนี้ การที่ตุรกีได้รับการระบุให้เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้รุ่นที่ 2 สืบเนื่องมาจากการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการของอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งในการหารือระดับรัฐบาล มีประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา โดยผ่านทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาระหว่าง
กันให้มากขึ้น3 และในช่วงการเยือนตุรกีดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้จัดให้อดีต
นายกรัฐมนตรีได้พบกับคณะนักศึกษาไทยในตุรกี (สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี)4 ซึ่งทาให้ผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศซึ่งร่วมอยู่ในคณะได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศตุรกี
และต่อมา ในการเยือนตุรกีของคณะจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศ สานักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ของกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศร่วม
เดินทางไปสารวจและศึกษาเกี่ยวกับข้อเด่นและข้อด้อยของระบบการศึกษาตุรกีด้วย ได้ทาให้ระดับ
เจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงศักยภาพของระบบการศึกษาของตุรกี และเห็นสภาพการดาเนินชีวิตของนักเรียน
และนักศึกษาไทยในตุรกีด้วยความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้ ในการเยือนตุรกีของคณะกระทรวงศึกษาธิการ
3

กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี, หนังสือ ที่
0503/1197 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
4
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี จนเป็นผลสาเร็จเมื่อปี 2555 โดย
เป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 2 ซึ่งมาตรการหนึ่งคือ การส่งเสริมการรวมตัวเป็นชมรมหรือสมาคม เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ
สถานทูต และทางราชการในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ต่อการสานต่อยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 ซึ่ง
มาตรการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ได้รับทุนจากรัฐบาล
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ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างจุฬาราชมนตรีของทั้งสองฝ่าย และการจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของอิหม่ามและครูสอนศาสนาอิสลามด้วย
3.2 การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.2.1 เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่ได้ทางานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและทราบภูมิหลังต่าง ๆ
ของนโยบายทางการศึกษาของ ศอ.บต. เป็นอย่างดี ได้ให้ข้อมูลว่า ศอ.บต. ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา
ศอ.บต. โดยผ่านสานักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา (สศว.) ทาหน้าที่
เป็ น เพี ย งหน่ ว ยงานกลางที่ ป ระสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานและองค์ ก ร รวมทั้ ง ประเทศที่ ใ ห้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและผู้รับทุน
อาทิ ทุนการศึกษาต่ อจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศ (มุสลิม) องค์กรทางศาสนาอิสลามในต่างประเทศ เป็นต้น ทุนการศึกษาดังกล่าวอาจมอบ
ผ่านหน่วยงานภาครัฐของไทยหรือมอบตรงมายัง ศอ.บต. โดย สศว. ทาหน้าที่ประสานต่อ ยกเว้น
ทุนการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศสามแห่งที่กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. รับไว้ดูแล คือ ทุน
จากองค์กร Muhamadiyah ของอินโดนีเซีย ปีละกว่า 200 ทุน ทุนจากกระทรวงกิจการศาสนา
อิน โดนี เซีย ปี ล ะ 50 ทุน และจากรัฐ บาลอินเดีย ปีล ะ 10 ทุน โดย สศว. ศอ.บต. อาจพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการ
ตั้งคณะกรรมการพิจารณา เป็นกรณี ๆ ไป เช่น กรณีที่นักเรียนสอบติดหรือได้รับการตอบรับให้ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศแต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นต้น แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3.2.2 ต่อคาถามที่ว่าเหตุใด ศอ.บต. จึงไม่จัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้ขึ้นเป็นของตนเอง
ได้รับคาตอบว่า มีข้อติดขัดจากกลไกการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานไทย เพราะจะถูกตั้ง
คาถามว่า เหตุใด ศอ.บต. จึงต้องทาหน้าที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ดูแลด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ เช่น
สานักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศที่สนใจจะ
มอบทุนการศึกษาต่อให้ แก่นั กเรีย นไทยมุส ลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยแล้ ว ซึ่งที่ผ่ านมา
ศอ.บต. เล็งเห็นถึงความสาคัญของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ โดย
ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้พยายามเจรจาเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากองค์กรและประเทศคู่เจรจาทุกครั้งที่มี
โอกาส และในช่วงหลัง ศอ.บต. ได้เน้นการขอรับทุนการศึกษาด้านสายสามัญเพื่อตอบยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
3.2.3 แม้ว่า ศอ.บต. จะมี สศว. เป็นหน่วยงานภายในที่ดูแลกิจการด้านการศึกษาของ
นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ดูเหมือนว่า ภารกิจหลักของ สศว. (และ
ศอ.บต. โดยรวม) จะเน้น ไปที่การศึกษาของนักเรียนไทยมุส ลิมในพื้นที่มากกว่าด้านการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ เช่น การสนับสนุน โรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ เป็นต้น ส่ว นงานด้านการสนับสนุน
การศึกษาต่อในต่างประเทศ ดูเหมือน ศอ.บต. จะมีข้อจากัดดังที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังสังเกต
ได้ถึงจุดอ่อนของการบริหารภายในของ ศอ.บต. เอง โดยกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ต้องทา
หน้ า ที่ ดู แ ลทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศจากสามองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ จากต่ า งประเทศ (คื อ จาก
Muhammadiyah อินโดนีเซีย / กระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซีย และจากรัฐบาลอินเดีย) แทน
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สศว. ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดด้านบุคลากรของ สศว. ที่มีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถดูแลงานได้
อย่างทั่วถึง และส่งผลให้งานด้านการศึกษาของ ศอ.บต. มีความลักลั่นกันระหว่าง สศว. และกอง
กิจการต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่า การประสานภายในระหว่างทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลงานด้าน
การศึกษายังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ขาดการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานทางสถิติเกี่ยวกับนักเรียนไทยมุสลิม
ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ไปศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศ ซึ่ ง หากจะให้ ง านด้ า นทุ น ศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศได้ รั บ
ความสาคัญและเป็นยุ ทธศาสตร์ขับเคลื่ อนการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ศอ.บต. เป็น
หน่วยงานหลัก จาเป็นต้องมีการดาเนินการในระดับนโยบายของประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การทาหน้าที่ของ ศอ.บต. และยังต้องปรับปรุงโครงสร้างภายในของ ศอ.บต. ให้มีความพร้อมในเรื่อง
นี้ด้วยเช่นกัน5
3.2.4 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับ
นักเรียนและนักศึกษาโดยทั่วไปไปศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ ทุน “หนึ่งตาบลหนึ่งทุน” (ODOS)
โดยในส่วนของทุนการศึกษาที่ระบุเฉพาะว่า เป็นการให้แก่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อศึกษาต่อ จะเป็นทุนการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้เพื่อการศึกษาต่อในประเทศไทย
เท่านั้น6
3.2.5 เจ้ า หน้ าที่ป ระสานของกระทรวงการต่ างประเทศ ซึ่งประจาอยู่ที่ ศอ.บต. คน
ปัจจุบัน (นายสกลวัฒน์ ทองเจริญ) ได้ให้ทัศนะต่อการที่กระทรวงการต่างประเทศส่งข้าราชการไปทา
หน้ าที่ เป็ น ผู้ ป ระสานงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ ศอ.บต ซึ่ง มีว าระประจาการ 2 ปี ว่ า
กระทรวงการต่างประเทศขาดความชัดเจนในการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงฯ
ร่วมกับ ศอ.บต. โดยเสมือนว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ศอ.บต. ว่าจะมอบหมายภารกิจใดให้
ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ทาให้บางช่วงเวลาที่ผู้บริหาร ศอ.บต. ให้ความสาคัญกับงาน
ด้านการต่างประเทศ ก็จะมอบอานาจหน้าที่ให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีอานาจตัดสินใจ
หรือพิจารณาสั่งการ ใด ๆ ในระดับนโยบาย โดยให้ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศได้รับ
ตาแหน่งบริหารของกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. แต่บางช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและ
นโยบายของ ศอ.บต. หรือกระทรวงการต่างประเทศเว้นช่วงการส่งข้าราชการไปประจาที่ ศอ.บต. ก็
จะเกิดช่องว่างของการบริหารงานโดยเฉพาะในส่วนของกองกิจการต่างประเทศ ทาให้ข้าราชการ
กระทรวงการต่า งประเทศที่ ถู กส่ ง ไปประจ า ศอ.บต. ในภายหลั ง เป็ นเพี ยงบุ ค ลากรเสริ มที่ ค อย
ประสานงานเป็นเรื่อง ๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจาก ศอ.บต. ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จาเป็นต้อง
ใช้ ศอ.บต. เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการผลักดันโครงการสนับสนุนนักเรียน
ไทยมุสลิมให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศด้วย
นอกจากนี้ การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรั บเปลี่ยนโครงสร้างสายงานการ
บังคับบัญชาจากเดิมที่กาหนดให้ ศอ.บต. มีสถานะเท่ากันกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
5

ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.3 ได้รับจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ สศว. ศอ.บต. ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
6
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) เจ้าหน้าที่สานักต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2557
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(กอ. รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า โดยทั้งสองหน่วยงานขึ้นตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง โดย
เปลี่ยนเป็นให้ ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า (แม่ทัพภาค 4) ทาให้นโยบายการบริหาร
ต่าง ๆ ของ ศอ.บต. ถูกปรับไปขึ้นตรงกับกองทัพ สาหรับเรื่องนโยบายการศึกษาต่อของนักเรียนไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ปัจจุบัน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าได้ขอให้ ศอ.บต. จัดส่งข้อมูล
รายชื่อของนั กเรีย นและนั กศึกษาไทยมุส ลิ มที่ได้ รับทุนการศึกษาต่อจากองค์กรมุส ลิ มในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยในชั้นนี้ ยังไม่ทราบว่า กอ.รมน. มีแนวนโยบายในด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศของ
นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่อย่างไร จึงอาจจาเป็นต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้จากฝ่ายกองทัพต่อไป
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั้ น ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของ คสช. ปรากฏว่า กระทรวงการต่างประเทศถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักสี่
หน่วยงาน (กอ.รมน./ศอ.บต./กระทรวงยุติธรรม/กระทรวงการต่างประเทศ) สาหรับการประสานงาน
พูดคุยสันติภาพกับกลุ่มที่มีความเห็ นต่างจากรัฐ ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ด้านอื่น ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อาทิ การให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่ง
อาจมีความเป็นไปได้ว่า กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงสามารถดาเนินการสานต่อโครงการและ
นโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านการศึกษา หรืออาจต้องปรับลดบทบาทหน้าที่ลง ซึ่ง
จะต้องติดตามว่า คสช. หรือรัฐบาลรักษาการที่จะมีการตั้งขึ้น จะหันไปให้น้าหนักเรื่องการพูดคุย
สันติภาพกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่น ๆ อย่างไรหรือไม่
อนึ่ง จากข้อมูลของผู้บริหาร ศอ.บต. ทาให้ทราบทัศนะของฝ่ายทหารที่มีต่อนักเรียนและ
นักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาต่อในประเทศมุสลิมว่า ศอ.บต. ได้รับแจ้งข้อ
กังวลจากนักเรียนและนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศมุสลิ มว่า ครอบครัวของตนได้แจ้งให้
ศอ.บต. ทราบว่ามีทหารไปสอบถามถึงที่บ้านเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของตน ทาให้
ครอบครัว บิดา มารดา มีความกังวลใจ ไม่สบายใจในเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้ได้ถึงความไม่ไว้เนื้อ
เชื่อใจของฝ่ายทหารที่มีต่อการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม หรือ
อาจเป็นเพียงความต้องการของฝ่ายทหารในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติก็เป็นได้ แต่การดาเนินการดังกล่าว
ได้สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่แล้ว
ข้อ สั ง เกตข้ า งต้ น ทั้ ง เรื่ อ งการปรั บ โครงสร้า งการบริ ห าร ศอ.บต. การระบุ ห น้ า ที่ ข อง
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพูดคุยสันติภาพ และการเข้าเยี่ยมเยียน
ครอบครัวของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศของฝ่ายทหาร ล้วนทาให้
เกิดข้อกังขาเกี่ยวกั บ แนวทางการสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาไทยมุส ลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (ประเทศที่เป็นมุสลิม) โดยเฉพาะในช่วงที่จัดทารายงานการศึกษา
ฉบับนี้ ยังเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศ จึงยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวจาก คสช./กอ.รมน./ศอ.บต.7
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3.3 มุมมองจากคนในพื้นที่/นักเรียน/นักศึกษา โดยเฉพาะที่เป็นมุสลิม
3.3.1 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ไปทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ที่ ศอ.บต.
ระหว่างปี 2553 - 2556 (นายมงคล สินสมบูรณ์) ได้ให้ข้อมูลว่า ทุนที่รัฐบาลตุรกีให้แก่นักเรียนและ
นักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในสายสามัญและศาสนาศึกษา ปีละประมาณ 20 ทุน เริ่มเป็นที่รับรู้
และได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่การรับรู้และความสนใจยังจากัดวงอยู่เฉพาะในโรงเรียนเอกชน
ของชาวตุรกีซงึ่ มีอยู่ 4 แห่งทั่วประเทศ โดยสาหรับในหมู่เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลยั งไม่เป็นที่แพร่หลายทั่วถึง และให้ข้อเสนอแนะว่า จาเป็นที่จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ประเทศตุรกีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจร่วมมือและให้ การสนับสนุน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการส่งเสริมการศึกษาของตุรกี (ผ่านสถานเอกอัครราชทูตตุรกี
ประจาประเทศไทย) ในการจัดงานนิทรรศการแนะนาการศึกษาของตุรกี โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ศอ.บต. คณะกรรมการอิ ส ลามจั ง หวั ด สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ อาทิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นต้น โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา (Turkish Study Center) ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสามารถเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง
ไทย-ตุรกี ได้เป็นอย่างดี
3.3.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทน สศว. ศอ.บต. (ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สตรี
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มุสลิม) ได้ให้มุมมองของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า คนในพื้นที่ที่รู้จักประเทศตุรกีจะมองว่า
ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่มีความโน้มเอียงไปทางตะวันตกมากเกิน ไป ทาให้เกิดข้อสงสัยในวัตรปฏิบัติ
ตามวิถีมุส ลิมที่อาจจะไม่เคร่ งครัด เช่น สตรีไม่จาเป็นต้องคลุ มผม เป็นต้น ดังนั้น ผู้ ปกครองของ
นักเรี ยนและนั กศึกษาไทยมุส ลิมอาจไม่เห็นด้ว ยที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในตุรกีด้ว ยเหตุผ ล
ดังกล่าวข้างต้น เพราะเกรงว่าบุตรหลานจะมีแนวทางการดารงชีวิตที่ต่างไปจากคนในพื้นที่หลังจากที่
ได้ไปศึกษาต่อที่ตุรกี นอกจากนี้ การที่บุตรหลานไปศึกษาต่อที่ตุรกี จะต้องเรียนและใช้ภาษาตุรกีซึ่งไม่
ต้องตามค่านิยมของคนในพื้นที่ที่ให้ความสาคัญกับภาษาอาหรับมากกว่า เพราะเป็นภาษาต้นฉบับที่ใช้
ในพระคั มภีร์ อีก ทั้งดิ น แดนตะวัน ออกกลางถือเป็นถิ่ นกาเนิด ของศาสนาอิ ส ลาม จึ งมีค วามเป็ น
“ของแท้” มากกว่าที่อื่น ดังนั้น การที่ประเทศตุรกีไม่ได้อยู่ในบัญชีการศึกษาของ สศว. ก็เป็นเพราะ
สศว. ดาเนินการตามความต้องการของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีความคิด มีอุดมคติและมุมมองดังกล่าว
3.3.3 ข้ อมู ล ที่ไ ด้จ ากกลุ่ มนัก เรีย นและนัก ศึก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
ปรากฏว่า มีบางส่วนที่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลตุรกี แต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะสมัครรับ
ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ โดยบางส่วนให้เหตุผลเรื่องข้อจากัดด้านภาษา ซึ่งผู้ที่เลือกไปเรียนต่อที่ตุรกีจ ะต้อง
เรียนรู้ ภาษาตุรกีซึ่งมีข้อจากัดด้านอาชีพที่ไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับประโยชน์ของภาษาอาหรับ และ
ความเห็นของผู้ปกครองที่มองว่า ตุรกีเป็นประเทศที่มีความเป็นตะวันตกมากเกินไป และเมื่อได้รับการ
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สอบถามว่า หากได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศจากรัฐบาลไทย จะเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศ
ตุรกีหรือไม่ ก็ปรากฏว่า ตุรกีไม่ใช่ทางเลือกในอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนและนักศึกษาจะไปศึกษาต่อ9
3.3.4 ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนซึ่งเรียนอยู่กับโรงเรียนนานาชาติที่เอกชนตุรกีดาเนินการ
ปรากฏว่า นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตุรกี และสนใจที่จะไปศึกษาต่อหากได้รับ
การคัดเลือก และมีความคุ้นเคยกับตุรกีในระดับหนึ่ง เนื่องจากโรงเรียนมีการสอนภาษาตุรกีเบื้องต้น
และโรงเรียนเคยมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกับตุรกีด้วย10
3.3.5 ประธานสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี (นายมูซันนา วงษสั นต์) ได้แสดงทัศนะว่ า
ประเทศตุรกีมีความโดดเด่นจากการที่สังคมตุรกีเปิดเสรีให้ผู้คนเลือกการปฏิบัติศาสนาได้ตามความ
ต้องการของแต่ละคน เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จึงเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนต่างชาติพร้อมทั้งสอนให้
เรียนรู้การเข้าสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับนักเรียนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจ
มาจากท้องที่ที่ลักษณะสังคมจะจากัดกว่า ทั้งนี้ นักเรียนไทยมุสลิมที่เลือกไปศึกษาที่ประเทศตุรกีคือ
นักเรียนซึ่งมีความมุ่งมั่นแล้วว่า สนใจไปศึกษาสายสามัญเป็นหลัก โดยประเทศตุรกีเป็นทางเลือกที่ดี
มาก เนื่ องจากเป็ น ที่ป ระจั กษ์ว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่ านมา ประเทศตุรกีเป็นแบบอย่างที่ดี ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้ง มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่
และรุ่งเรืองมายาวนาน ทาให้ตุรกีเป็นที่รู้จักและน่าสนใจสาหรับชาวต่างชาติ ซึ่งรวมไปถึงนักเรียนไทย
ด้วย และมีข้อสังเกตว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จานวนนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่หันมาสนใจ
ศึกษาต่อที่ประเทศตุรกีมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในลักษณะก้าวกระโดด โดยในปี 2552 มีผู้สมัคร
ทุนรัฐบาลตุรกีประมาณ 10 ราย เปรียบเทียบกับประมาณ 100 รายในปี 2556 และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าในปี 2556 นักเรียนไทยในตุรกีรุ่นล่าสุด ส่วนมากเป็นนักเรียนที่ไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึง
เห็นได้ว่า นักเรียนไทยมุสลิมเริ่มมองหาโอกาสและทางเลือกที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศมากขึ้น
และเริ่มเล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาสายสามัญในตุรกีมากขึ้นด้วย โดยช่องทางการรับรู้ข่าวสา ร
เกี่ย วกับ ทุน การศึกษาของรั ฐ บาลตุรกีคือ ข้อมูล ที่ห น่ว ยงานด้านการให้ ทุนการศึก ษาของตุรกีไ ด้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต กอปรกับการบอกกล่าวต่อ ๆ กันของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี
ที่มีการใช้สื่ อ social media รวมทั้งการที่สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้จัดโครงการเดิน สาย
(roadshow) ไปตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงที่
สมาชิ ก ของสมาคมฯ เดิ น ทางกลั บ มาประเทศไทยในช่ ว งปิ ด เทอม เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบ
การศึกษา และสภาพความเป็นอยู่ในตุรกี
3.3.6 ประธานสมาคมนักเรียนไทยในตุรกียังได้ให้ทัศนะจากการที่เคยมีโอกาสไปเยี่ยม
และเห็ น ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ ป ระเทศอี ยิ ป ต์ ว่ า จุ ด เด่ น ของ
การศึกษาในอียิปต์คือ การได้ศึกษาโดยใช้ภาษาอาหรับ และการมีค่าครองชีพที่ต่า แต่ข้อด้อยคือ
นั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษาจะไม่ มีโ อกาสได้เ ปิ ด โลกทั ศน์ เ ท่ ากั บ การไปศึ ก ษาต่ อ ที่ ประเทศตุ ร กี ทั้ ง นี้
9

ข้อมูลประมวลจากแบบสอบถามเยาวชนไทยมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 ราย ที่มาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ที่ ศอ.บต. เพื่อขอรับทุนการศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
10
สัมภาษณ์นักเรียนที่เป็นมุสลิมที่กาลังศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งโรงเรียนใน 4
แห่งที่ดาเนินงานโดยเอกชนตุรกีในไทย
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อุปสรรคและความท้าทายในการส่งเสริมให้นักเรียนไทยมุสลิมไปศึกษาที่ประเทศตุรกีมีอยู่สองประการ
หลัก ๆ ได้แก่ การที่เยาวชนไทยมุส ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอสาหรับ
การศึกษาต่อในระบบการศึกษาตุรกี ทั้งความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และการเตรียมตัวก่อนไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศ และการที่ระบบการศึกษาของประเทศตุรกียังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ยังไม่มีผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาจากประเทศตุรกีมากพอที่จะให้เยาวชนมุสลิมในประเทศไทยได้เห็นเป็นตัวอย่าง การที่ตุรกี
จะเป็นประเทศที่เยาวชนไทยมุสลิมให้ความสนใจ จึงคงต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเห็นว่า
โอกาสจะมีมากสาหรับกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมในสังคมเมือง ซึ่งครอบครัวจะมีมุมมองที่เปิดรับความคิด
ที่จะสนับสนุนให้ลูกหลานไปเรียนในสายสามัญมากกว่าชาวไทยมุสลิมในหมู่บ้านห่างไกลที่เล็งไม่เห็น
ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมการศึกษาสายสามัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงขึ้นอยู่
กับการประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสและส่งข้อมูลให้ไปถึงกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีมี
ความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป11
3.3.7 นักเรียนไทยมุสลิมที่ได้รับทุนจากรัฐบาลตุรกีไปศึกษาต่อที่ตุรกี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ระบบการศึกษาของตุรกีเป็นระบบที่ดี แม้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษตุรกี แต่มีภาควิชา
หลายสาขาที่มีการเรียนการสอน 2 ภาษาคือ ภาษาตุรกีและภาษาต่างประเทศ และการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับเทววิทยาก็มีการสอนเป็นภาษาอาหรับด้วย ส่วนการที่ต้องไปเรียนภาษา
ตุรกีใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องยาก เพราะเรียนภาษาตุรกีแค่เพียง 1 ปีก็สามารถใช้ในการเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ และในช่วงต้น หากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเรียน ก็มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งใน
หอพัก และในมหาวิทยาลัยที่คอยช่ วยเหลือสอนเสริม เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถตามการ
สอนของอาจารย์ได้ทัน และเสนอว่า หากกระทรวงการต่างประเทศจะสามารถจัดสรรทุนการศึกษาได้
เป็นประจาทุกปี ก็จะเป็นการสร้างความต่อเนื่องของโอกาส และจะเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจที่ดีอย่าง
หนึ่งให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนและการเตรียมความพร้อม
ส่วนตน เพื่อจะได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ความไม่ต่อเนื่องของการจัดสรรทุนการศึกษาให้เป็นประจา
ทุ ก ปี ท าให้ เ ยาวชนไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ที่ ต่ อ เนื่ อ ง หรื อ มี ก ารตอกย้ าข้ อ มู ล ของโอกาสในการรั บ
ทุนการศึกษาที่จะทาให้เยาวชนมีความ“มุ่งหวัง” และมีความตั้งใจเรียน 12 ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในพื้นที่
3.4. ผู้จัดทารายงานการศึกษา ประมวลประเด็นด้วย SWOT จากข้อมูลตามข้างต้น
3.4.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
3.4.1.1 กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสาคัญด้านความมั่นคง
ซึ่งสามารถมีบทบาทหลักในการผลักดันประเด็นที่เห็นว่าเป็นนโยบายที่สาคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ อาทิ สมช. ซึ่งเป็นผู้จัดทายุทธศาสตร์ฯ ศอ.บต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ สานักงาน
ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดสรรทุนการศึกษาของประเทศ โดยใช้
11

ข้อมูลตาม 3.5 และ 3.6 ได้จากการสัมภาษณ์นายมูซันนา วงษสันต์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี
(ทางโทรศัพท์) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
12
สัมภาษณ์นายพิทยา ตะวันธรงค์ ตาแหน่ง Sales Supervisor ของสายการบินตุรกี สานักงานประจากรุงเทพฯ
(ทางโทรศัพท์) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดสรรทุนตามโครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดาเนินการไป
แล้วเมื่อปี 2551 ซึ่งข้อมูลจากโครงการได้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นการดาเนินการที่ตอบสนองความ
ต้องการของเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานหลักควรนาไปขยายการดาเนินการให้กว้างขวาง
ขึ้น เปิดโอกาสที่มากขึ้นสาหรับเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่
3.4.1.2 กระทรวงการต่ า งประเทศสามารถเป็ น ตั ว เชื่ อ มประสานระหว่ า ง
หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ ายไทยและตุรกี อาทิ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจาประเทศไทย สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทยและ
ตุรกี เพื่อร่ว มกันสร้ างพลวัตรของการรับ รู้เกี่ยวกับตุรกีไปสู่ พื้นที่เป้าหมาย โดยการส่ งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของสมาคมนัก
ธุร กิจ ไทย-ตุร กี และภาคธุร กิจ ที่มีกิจการระหว่างไทย-ตุรกี เพื่อส่ งเสริมโอกาสทางอาชีพส าหรับ
นักศึกษาไทยที่จบการศึกษามาจากตุรกี
3.4.1.3 ข้อ มู ล จากรายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คล เรื่ อ ง การปรั บ นโยบายของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทาโดย ร.อ. ชัชวรรณ
สาครสินธิ์ ร.น. ระบุว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณปีละกว่า 20,000 ล้านบาทให้พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อดาเนินการในองค์รวม 13 และที่ผ่านมา แต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
สามารถใช้งบได้หมดในแต่ละปี ดังนั้น งบประมาณจึงไม่ได้เป็นเหตุผลของการไม่สามารถดาเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ฯ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริม การศึก ษาในการจะจั ด ท าโครงการ
สนับสนุนการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศสาหรับเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทาง
กลับกัน หากมีการจัดทาแผนงานหรือโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ฯ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับ ยิ่งจะ
เป็ น ตัว ชี้วัดถึงการใช้งบประมาณที่มีประสิ ทธิภ าพ และมีประสิทธิผลในด้านการสร้างโอกาสของ
เยาวชนในพืน้ ที่ในวงที่กว้างขึ้น
3.4.2 ประเด็นที่เป็นข้อจากัด (weaknesses)
3.4.2.1 ระดับนโยบาย
1) ที่ผ่านมา แม้กระทรวงการต่างประเทศจะตระหนักถึงความสาคัญ
และพร้อมที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในภาพรวม แต่โดยที่กระทรวงฯ ไม่ได้เป็นหน่วยงาน
หลั กที่รั บ ผิ ดชอบด้านการให้ ทุน การศึกษา จึงทาให้ กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มีการกาหนด
นโยบายและแผนงานของกระทรวงฯ ที่ชัดเจน และการดาเนินการที่มีไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ได้มีการ
ก าหนดบทบาทที่ แ น่ ชั ด (ของการเป็ น หน่ ว ยงานร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การประสานการ
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ กั บ หน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ ศอ.บต. ส านั ก งาน ก.พ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) นอกจากนั้น แม้ กระทรวงการต่ างประเทศจะเป็นหน่ว ยงานด้า น
ความมั่นคงและมีส่วนร่วมสาคัญในประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถกาหนดบทบาท
13

กรมประชาสัมพันธ์ , “งบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน
21,124 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 25,721 ล้านบาท” [ออนไลน์], แหล่งที่มา
contenteenter.prd.go.th/search.aspx?searchtextbox=งบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)
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และแนวทางการดาเนินนโยบายเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ แต่ก็ไม่ได้มีการผลักดันใน
ระดับนโยบาย อาทิ ให้มีการระบุประเทศที่เป็นเป้าหมายของการส่ งนักเรียนทุนไปศึกษาต่อ เพื่อให้
ตอบเป้าหมายของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาที่ไม่นาไปสู่แนวคิดของการใช้ความรุนแรง หรือ
การให้มีการระบุสาขาที่จะจัดสรรทุนให้ เพื่อตอบยุทธศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และในการประสานงาน ก็ไม่ได้มีการชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานของกระทรวงฯ ที่ประจาอยู่ที่ ศอ.บต. การจัดทา
โครงการจัดสรรทุนให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
ว่าจะดาเนินการในปี 2558 จึงยังคงขาดภาพของการเป็นโครงการที่มีการบูรณาการในภาพรวม และ
ทาให้กระทรวงการต่างประเทศยังคงบทบาทหลักในประเด็นที่ผู้บริหารกระทรวงฯ บางท่านมองว่า
กระทรวงการต่ า งประเทศไม่ ไ ด้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น การ และการด าเนิ น งานของ
กระทรวงฯ ก็ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ
3) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ไม่ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่มีการกาหนดนโยบายส่งเสริมการไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศสาหรั บนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์จะดาเนินการโดยตอบสนองกับสภาพความต้องการที่มีในสังคม ซึ่งความต้องการของ
สังคมในพื้นที่ของนักเรีย นและนักศึกษาโน้มเอียงที่จะอิงตามกระแสหลัก คือ การดาเนินรอยตาม
สังคมรุ่ น พี่ ซึ่งเดินทางไปศึกษาต่อหรือได้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศเป้าหมายเดิม เรียนวิช าที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเหมือนเดิม หรือเน้นไปที่การใช้ภาษาอาหรับเช่นเดิม ซึ่งเป็นค่านิยมของสังคมใน
พื้นที่ และหากพิจารณาจากชุมชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้ จะพบว่าส่วนใหญ่ของบรรดาอุซ
ตาซ ครูสอนศาสนาหรือผู้นาศาสนา อิหม่าม โต๊ะครู คอเต็บบิลัน จบการศึกษามาจากประเทศมุสลิม
เดิ ม ๆ เหล่ า นั้ น อาทิ ซาอุ ดิ อ าระเบี ย อี ยิ ป ต์ ปากี ส ถาน ซู ด าน คู เ วต รวมทั้ ง อิ น โดนี เ ซี ย จึ ง มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจากการแลกเลี่ยนทางศาสนากับประเทศที่ตนจบการศึกษามา มากกว่าประเทศ
อื่น ๆ รวมทั้งตุรกี14 ดังนั้น การจะกาหนดประเทศเป้าหมายของการจัดสรรทุนในส่วนของภาครัฐไทย
ให้ ไปศึกษาต่อยั งประเทศอื่น ที่มีความเป็นพหุ สังคม มีความเป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นทางเลื อก
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาด้วยทุนตัวเอง หรือได้รับ
ทุนจากต่างประเทศให้ไปศึกษาในประเทศเดิม ๆ เหล่านั้น) จึงเป็นความจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยจะต้องร่วมกันกาหนดเป็นนโยบายและแผนงานโครงการ
4) การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเน้นหนักไปใน
เรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลั ก โดยการให้ทุนการศึกษา
สาหรับเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ยังคงเป็นการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในประเทศ และยังไม่มีหน่วยงานใด
ให้ความสาคัญต่อการต่อยอดการศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอย่าง
จริงจัง จึงเป็นความท้าทายของกระทรวงการต่างประเทศที่จะผลัก ดันนโยบายและการดาเนินการใน
14

ข้อมูลและความเห็นทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นายมงคล สินสมบูรณ์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบตั ิงานเป็นผู้ประสานงานกับ ศอ.บต. ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2553 และต่อมาได้
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2553 - 4 ธันวาคม 2556
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มิติของการส่งเสริมโอกาสของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะการ
ไปศึกษาต่อในประเทศที่ไม่เสี่ยงต่อการที่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมเหล่านั้นจะไปรับอุดมการณ์
หรือแนวคิดที่เรียกว่าเป็นอิสลามสุดโต่ง หรือที่เรียกว่า Islamic fundamentalism Extremism หรือ
Rdicalism
3.4.2.2 ในระดับพื้นที่
1) ค่านิยมของคนในพื้นที่ที่ให้ ความสาคัญกับภาษาอาหรับมากกว่า
เพราะเป็นภาษาต้นฉบับที่ใช้ในพระคัมภีร์ และดินแดนตะวันออกกลางถือเป็นถิ่นกาเนิดของศาสนา
อิสลาม และยังมีโอกาสมากกว่าในด้านอาชี พ เช่น การเป็นล่าม การเป็นมัคคุเทศน์ ในขณะที่ยังไม่มี
ความแน่ชัด โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนว่า หากจบการศึกษาจากตุรกีแล้ว จะมีโอกาสทางอาชีพเช่นใด
เนื่องจากยังไม่เห็นตัวอย่างที่เด่นชัด และมองไม่เห็นว่าภาษาตุรกีจะทาให้มีการสร้างงานได้มากกว่า
อย่างไร
2) การที่ ตุ ร กี ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เป้ า หมายทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นและ
นั ก ศึก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่ ว นใหญ่อ าจไม่ ใช่ เ พราะไม่ท ราบข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ
ทุนการศึกษาของตุรกีแต่เป็นเพราะค่านิยมของสังคมรวมทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมุมมองว่าสั งคมตุรกี ไม่เคร่งครัดในอิสลามวิถี มีความเป็นตะวันตกมาก
เกิน ไป หากไปศึกษาต่อและสาเร็จการศึกษากลั บมา อาจไม่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่มาก
เท่ากับคนที่เรียนจบจากตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจา
อยู่ที่ ศอ.บต. คือ นักเรียนและนักศึกษาไทยส่วนใหญ่รู้จักตุรกี แต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะไปตุรกีเพื่อศึกษาต่อ
เป็นอันดับแรก ซึ่งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการเปิดช่องทางของการรับข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศตุรกี ที่ต้องมีการดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และต้องดาเนินการอย่างละมุน
ละม่อม เพื่อไม่ให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกว่าภาครัฐพยายามที่จะทาลายวิถีวัฒนธรรมของสังคม
มุสลิมในพื้นที่
3) นั ก เรี ยนไทยมุ ส ลิ มในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้มี ชั่ว โมงการเรี ยนที่
มากกว่านักเรียนไทยในภูมิภาคอื่น เพราะต้องใช้เวลาในการเรียนศาสนาเพิ่มเติมจากรายวิชาสามัญใน
วันหยุด ในขณะที่นักเรียนไทยในภูมิภาคอื่นสามารถใช้โอกาสในวันหยุดไปเรียนพิเศษรายวิชาสามัญ
เพิ่มเติม ส่งผลถึงความไม่พร้อมของระดับวิชาการด้านสายสามัญของเยาวชนในพื้นที่ ดังจะเห็นได้จาก
ผลการสอบ O-NET ที่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนต่าลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีโอกาสแข่งขันทางการศึกษากับนักเรียนจากภูมิภาคอื่นของประเทศ
นับเป็นการปิดกั้นโอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพตามความใฝ่ฝันของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รู้สึกหมดศรัทธากับระบบการศึกษาของประเทศ มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจที่ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม
กั บ คนในภู มิ ภ าค อื่ น ๆ ของประเทศ ในขณะที่ ต้ อ งใช้ เ วลาเรี ย นมากกว่ า คนในภู มิ ภ าคอื่ น อั น
เนื่องมาจากวิถีการดารงชีวิตตามแนวความเชื่อทางศาสนา การที่ภาครัฐไม่สามารถสร้างมาตรการหรื อ
ช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่ชัดเจนให้แก่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้สึก
ถึงความเท่าเทียมกับคนในภูมิภาคอื่นของประเทศจึงเป็นจุดอ่อนที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
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3.4.3 จุดที่เป็นโอกาส (Opportunities)
3.4.3.1 นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสนใจไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศมากขึ้น โดยช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
และนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2551 (รุ่นที่ 1) และ ศอ.บต. เป็น
ผู้ดาเนินการประกาศและคัดเลือก มีผู้ไปสมัครสอบกว่า 1,000 ราย และมีนักเรียนมุสลิมบางรายได้ให้
ความเห็นว่า รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ โดยเห็นว่าเยาวชนในภาคใต้มีความเสียเปรียบ
ด้านการศึกษาสายสามัญ15 และเมื่อประกอบกับข้อมูลสาขาวิชาที่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจานวน
23 ราย จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เลือกไปศึกษาต่อในสายสามัญ (มี 2 รายที่เลือกไปศึกษาภาษาอาหรับ
และ 1 รายไปศึกษาศาสนาวิทยา) ดังนั้น ประเด็นสาคัญคือ การสร้างทางเลือกทางการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศที่มากขึ้นสาหรับเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสายการศึกษาที่จะเป็นพลังต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความรู้สึกเหลื่อมล้า และความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันของ
เยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นมุสลิม ซึ่งจะเป็นมาตรการเชิงบวกในเชิงจิตวิทยาสาหรับสังคมชาว
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
3.4.3.2 ยั ง มีค รอบครัว มุส ลิ ม สมั ย ใหม่ที่ มีค วามเข้า ใจ และไม่ไ ด้ม องตุร กีต าม
แนวทางของคนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าตุรกีมีวิถีที่มีความเป็นตะวันตก ซึ่งแม้กลุ่มที่มีความเป็นสมัยใหม่
ยังคงมีจานวนน้อยมากเมื่อเทีย บกับประชากรมุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ห ากได้รับการ
ส่งเสริมในระดับนโยบายเพื่อให้ตุรกีเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษาต่อของนักเรียนไทยมุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพื่อให้คนในพื้นที่หันมาสนใจตุรกี และ
ดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะสร้างให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับตุรกี และ
ระบบการศึกษาของตุรกีได้มากขึ้น
3.4.3.3 แม้จะมีข้อจากัดในระดับนโยบายดังที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งทาให้การส่งเสริม
และผลักดันให้ตุรกีเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่รับรู้ในวงกว้างในระดับนโยบาย และในหมู่นักเรียน
และนักศึกษาไทยมุส ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจไม่ง่ายนักและเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย แต่
โดยที่ฝ่ายตุรกีเองมีการตอบสนองที่ดีในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นผลจากการเดินทางไปเยือนตุรกีของ
อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายตุรกีมีความสนใจและพร้อมที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว เห็นได้จากการที่ฝ่ายตุรกีได้จัดคณะซึ่งนาโดยรองประธานของ
หน่ว ยงานที่ดูแลด้านทุน การศึกษาของตุรกี เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2557
ดังนั้น ในเบื้องต้น อาจอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายตุรกีเพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับตุรกี และ
ระบบการศึกษาของตุรกีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรอบความร่วมมือสาคัญที่กระทรวงการ
ต่างประเทศมีกับตุรกีที่สามารถใช้ประโยชน์ คือ แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ตุรกี ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
ร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
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ชัชวรรณ สาครสินธิ์, ร.อ., ร.น. การปรับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจาก 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล.
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3.4.3.4 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนไม่ว่าจะเป็นคณะของเจ้าหน้าที่จาก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือคณะอิหม่ามและครูสอนศาสนา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่กับสถาบันการศึกษาของตุรกี จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในหลากหลายมิติ สร้างพลวัตรของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตุรกี
โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งน่าจะส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ได้เห็นถึงศักยภาพของตุรกี และพร้อมเปิดรับตุรกีในฐานะที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษาของ
เยาวชนไทยมุสลิม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว หรือทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี
และรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ)
3.4.3.5 ศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา (Turkish Study Center) ที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี และสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
อาทิ การจัดกิจกรรมและโครงการด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ดังเช่นที่สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีเคยดาเนินการจัดคณะนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาในตุรกีไปบรรยายตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางวิชาการ เป็น
ช่องทางหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ส่งเสริมการเป็นสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม
3.4.4 ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (Threats)
3.4.4.1 ในขณะที่คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า กระแสโลกาภิวัฒน์เป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการส่งเสริมความเป็นพหุสังคม ซึ่งในท้ายที่สุดจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคม แต่การสนับสนุนให้เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อ
ในประเทศตุ ร กี อ าจเป็ น การผลั ก ดั น ให้ เ ยาวชนเหล่ า นั้ น ก้ า วเข้ า สู่ ก ระบวนการเคลื่ อ นไหลทาง
วัฒนธรรมโลก (Global Culture) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาทิศทางได้ การที่อิทธิพล
ของวัฒนธรรมจากโลกมุสลิมตะวันตกเช่นตุรกีเคลื่อนไหลเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน
กลุ่ มเยาวชนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตที่เคร่งครัดของชาวมุสลิ มไทยในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกีอาจจะถูกมองใน
แง่ลบว่า มีความพยายามจะทาให้เยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่หลงลืมอัตลักษณ์ และละเลยคุณค่าของภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม ทาให้วีถีมุสลิมของท้องถิ่นถูกกลืนหายไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์
3.4.4.2 ในด้านนโยบาย เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 (ยุทธศาสตร์
ภายหลังการกลับจากการศึกษาในต่างประเทศ) 16 ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการที่หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องสร้างตาแหน่งงานรองรับให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่สาเร็จการศึก ษามาจากต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ระบุว่า 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับภูมิลาเนา
อย่างมั่นใจ โดยสร้างความเข้าใจและทัศนคติทดี่ ีกับหน่วยงานรัฐที่เกีย่ วข้องและสังคมโดยรวมต่อนักศึกษาเหล่านี้
ในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ (หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยร่วมรับผิดชอบ คือ สมช. กระทรวงการต่างประเทศ ศอ.บต. และ สานักงาน
ก.พ.) 2) อานวยความสะดวกและเร่งรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุฒิการศึกษาให้สามารถนามาเป็นหลักฐานใน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้โดยเร็ว (หน่วยงานรับผิดอบหลัก คือ สานักงาน ก.พ. หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ
คือ ศอ.บต กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาที่เกีย่ วข้อง
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และโดยที่ตุรกีมีภาพของการเป็นประเทศมุสลิมที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในขณะที่
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศตุรกีกลับเป็นที่รู้จักในวงแคบของตลาดแรงงานของไทย และ
การที่ บั ณ ฑิ ต ดั ง กล่ า วอาจไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานภายในประเทศได้ จะท าให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อหน่วยงานภาครัฐที่พยายามสนับสนุนให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ศึกษาต่อที่ตุรกี ในขณะที่นักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศเพื่อนบ้านหรือตะวันออกกลางจะได้รับ
การยอมรับจากสังคมในพื้นที่มากกว่าแม้ว่าจะยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทัดเทียมกับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาจากภาคอื่น ๆ ของประเทศ
อนึ่ ง นโยบายของรัฐ บาลในส่ ว นที่เกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษาไทย
มุส ลิมที่จ ะจบการศึกษาจากตุรกี เป็นผลจากการเดินทางไปเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการของอดีต
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างโอกาสทางอาชีพ มีตาแหน่งงานรองรับที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา
ไทยมุสลิมในตุรกี (เป็นผลการหารือระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ กับผู้แทนนักศึกษาจาก
สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี) ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศอาจสามารถมีส่วนในการส่งเสริมโอกาส
ทางอาชีพได้ อาทิ การจัดสอบรับข้าราชการในรูปแบบของการจัดเป็น “สนามเล็ก” เพื่อรับนักศึกษา
ไทยมุสลิม หรือการให้ทุนต่อยอดแก่นักศึกษาที่กาลังศึกษาที่ตุรกี เพื่อให้กลับมาทางานให้กระทรวงฯ
เมื่อจบการศึกษา
3.4.4.3 การปรั บนโยบายของรัฐ บาลชุ ดใหม่ ที่จ ะมี ขึ้น หลั ง คสช. เข้า ควบคุ ม
อานาจการบริหารประเทศ ซึ่งยังไม่มีความแน่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลใจที่เริ่มเกิดขึ้นจาก
การดาเนินการของฝ่ายทหารที่ไปเยี่ยมเยียนสอบถามครอบครัวของนักเรียนและนักศึกษาไทยบางราย
ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ และการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ผู้จัดทารายงานการศึกษา ได้จัดทาตาราง SWOT โดยประมวลประเด็นหลักไว้ ดังนี้


จุดแข็ง (strengths)
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมสาคัญในการกาหนดนโยบายการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของชาติ
ได้ โดยการบูรณาการระหว่างสานักงานของ
กระทรวงฯ ในต่างประเทศ เพื่อสารวจ ศึกษา
และ/หรือ แสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับ
ประเทศเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
และระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ





จุดอ่อน (weaknesses)
กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบด้านการศึกษา จึงไม่มีการ
กาหนดเป้าหมายของการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการจึงยังขาดความต่อเนื่องและการ
วิเคราะห์ผลปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดการบูรณาการระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ (ศอ.บต.
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. ในการ
ผลักดันการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ
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จุดแข็ง (strengths)
และสานักงานอื่น ๆ ของภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ 
ในต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศเคยจัดสรร
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาไทย
มุสลิมไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่ประสาน
ภารกิจซึง่ ประจาอยู่ที่กองกิจการต่างประเทศ
ของ ศอ.บต.
กระทรวงการต่างประเทศเป็นช่องทางที่
สามารถดึงให้ตุรกีเข้ามาสนับสนุนเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการศึกษา
โอกาส (opportunities)
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทา 
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ศึกษาต่อที่ต่างประเทศรุ่นที่ 2 จึงสามารถ
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาในตุรกีได้
หน่วยงานด้านการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ต่างชาติของตุรกี (YTB) พร้อมเป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อช่วยเหลือฝ่ายไทยจัดหา
สถานทีเ่ รียนและที่พักให้แก่นักศึกษาไทย
รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ไข
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจานวน
มากในแต่ละปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดสรรเพื่อการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ได้
สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีมีศักยภาพที่จะช่วย
สนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์ฯ

จุดอ่อน (weaknesses)
กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้ใช้ช่องทางที่มี
ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตุรกี โอกาสและ
ข้อดีของการไปศึกษาที่ตุรกีอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยตามนโยบาย rotation ทาให้
การผลักดันประเด็น และการดาเนินการตาม
นโยบายขาดความต่อเนื่อง

ภัยคุกคาม (threats)
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการไป
ศึกษาต่อที่ประเทศตุรกีอาจจะถูกมองในแง่ลบ
ว่ามีความพยายามจะทาให้คนรุ่นใหม่หลงลืม
อัตลักษณ์ และละเลยคุณค่าของภูมิปัญญา
ดั้งเดิมจนทาให้วีถีมุสลิมของท้องถิ่นถูกกลืน
หายไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์
นโยบายของรัฐบาลใหม่ และการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐที่เน้นด้านความมั่นคง ที่
อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชน
ในพื้นที่ต่อการที่จะส่งลูกหลานไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้
เยาวชนไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ
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โดยสรุป ผู้จัดทารายงานการศึกษาเห็นว่า ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่มีความมั่นคงทางระบบ
การเมืองและทางสังคม เป็นประเทศที่เปิดกว้าง เป็น Secular state ที่มีหลักประกันกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของประเทศ กอปรกับระบบการศึกษาของตุรกีเป็นตัวจักรสาคัญที่นาพาประเทศตุรกีสู่
ความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาที่ตอบสนองความต้องการ
ของเยาวชนไทยในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ และตรงเป้าหมายของยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ จึงเป็นประเทศที่น่าสนใจซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้
เป็นทางเลือกสาหรับเยาวชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นได้ชัดว่า หาก
มี โ อกาส เยาวชนเหล่ า นั้ น สนใจที่ จ ะเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศ โดยนอกจากประเทศ
เป้าหมายเดิม ๆ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ เยาวชนไทยมุสลิมยัง สนใจไปศึกษาที่
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สเปน และในการเลือกสาขาที่สนใจจะไปศึกษาต่อ ก็ปรากฏ
ตามผลของการสัมภาษณ์ว่า เยาวชนเหล่านั้นเลือกที่จะไปเรียนในสายสามัญมากกว่าวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ศาสนาอิ ส ลาม อาทิ เภสั ช ศาสตร์ แพทย์ ศ าสตร์ การพยาบาล การบริ ห าร วิ ศ วกรรม
สถาปัตยกรรม ภาษาศาสตร์ เป็นต้น และเป็นที่สังเกตว่า เยาวชนไทยมุสลิมที่ให้ข้อมูลว่าสนใจที่จะ
เดินทางไปศึกษาต่อที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรืออียิปต์ เลือกที่จะไปด้วยเหตุผลของความชอบเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และอารยธรรม ทั้งนี้ แม้จานวนการสัมภาษณ์ของผู้จัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้
จะเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการของเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ได้ในระดับ
หนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรที่จะต้องสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมให้มีเพิ่ม
มากขึ้น โดยคานึงถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้วางไว้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสังคมมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถมี
ส่วนร่ว มในการพัฒ นาประเทศ ซึ่งในที่สุดจะเป็นกุญแจสาคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะต้องมี การส่งเสริมช่องทางการรับรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมและครอบครัว รวมทั้งชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและให้เยาวชนไทยมุสลิมมีทางเลือกที่มากขึ้นในการศึกษาต่อ
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ผู้จัดทารายงานการศึกษาเห็นว่า ในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสที่มากขึ้น
สาหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะเยาวชนไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องดาเนินการในระดับนโยบาย โดย
4.2.1.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในภาครั ฐ ทั้ ง ศอ.บต. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงการต่ า งประเทศ ส านั ก งาน ก.พ. ควรที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น ก าหนดภาพรวมของแผนการ
ดาเนินการให้เป็นบูรณาการ เพื่อให้ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมี
ความต่อเนื่อง โดยควรมีการกาหนดประเทศเป้าหมายและสาขาวิชาที่รัฐควรส่งเสริมเป็นพิเศษ เพื่อให้
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลหรือความต้องการของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ และจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความโดดเด่นและความเข้มแข็งของสาขาวิชาเรียนที่ต้องการส่ งเสริมเป็นพิเศษในแต่ล ะประเทศ
เป้าหมายเหล่านั้นเพื่อนามาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบให้แก่นั กเรียนและนักศึกษา
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ไทยมุสลิมในพื้นที่ ได้รับทราบและเพื่อให้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ
การงานในอนาคต และโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งตุรกีสามารถเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเป้าหมาย จาก
การที่มีจุดเด่นในสาขาที่ตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เช่นกัน ทั้งนี้
กระทรวงการต่างประเทศอาจเป็นหน่วยผลักดันเพื่อให้ เกิดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการดังกล่าว
4.2.1.2 หน่ ว ยงานรั บผิ ดชอบหลั กในยุ ทธศาสตร์ก ารสนับ สนุ นการศึ กษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ คือ กระทรวงศึกษาธิการ หรื อ ศอ.บต. หรือสานักงาน ก.พ. ควร
จัดสรรทุนเพื่อการไปศึกษาต่อในต่างประเทศให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ที่สาคัญคือ ต้องมีการจัดสรรทุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐของไทย
โดยไม่พึ่งเพียงเฉพาะการขอรับทุนจากองค์กรหรือสถาบั นการศึกษาหรือรัฐบาลของต่างประเทศแต่
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถกาหนดทิศทางการบริหารจัดการบุคลากรที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง ยังเป็นการลดความรู้สึกเหลื่อมล้าที่มีในใจของเยาวชนไทย
และครอบครัว และกระตุ้นแรงจูงใจให้แก่เ ยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ให้ใฝ่ศึกษาเรียนรู้เพื่อโอกาสที่จะ
สมัครขอรับทุนการศึกษา ทั้งนี้ การจัดส่งนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี
ด้วยทุนจากรัฐบาลไทย ยังเป็นการกระชับความร่วมมือทวิภาคีกับตุรกี และแสดงให้ฝ่ายตุรกีเห็นถึง
ความตั้งใจจริงของฝ่ายไทยที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในมิติด้านการศึกษา จากที่รัฐบาลตุรกีได้เป็นผู้ที่
ให้ทุนแก่ไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตั้งแต่ปี 2548
4.2.1.3 โดยที่ปัจ จุบัน ยั งไม่มีห น่ว ยงานใดจัดท าโครงการทุน การศึก ษาต่อใน
ต่างประเทศให้กับนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นโครงการฯ ของ
กระทรวงการต่ า งประเทศซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การไปเพี ย งครั้ ง เดี ยวเมื่ อ ปี 2551 ดั ง นั้ น ในทางคู่ ข นาน
กระทรวงการต่างประเทศจึ งควรสานต่อ “แผนงานส่ งเสริมการศึกษาให้ นักศึกษาไทยมุส ลิ มจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ” และผลักดันให้มีการจัดทาโครงการตามแผนงานฯ
เป็นประจาทุกปี ซึ่งในแผนงานของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ได้มีการร่างโครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ที่ตั้งเป้าที่
จะเสนอของบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการในปี 2558 อย่างไรก็ดี ในการดาเนินโครงการ ควร
ที่จ ะมุ่งเป้ าหมายเป็ น เยาวชนไทยมุส ลิ ม ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดประเทศเป้าหมาย (รวมถึงตุรกี) และ
สาขาวิชาที่ต้องการส่งเสริมเพื่อให้สามารถกลับมาพัฒนาชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ควรดาเนินการจนกว่า
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ฯ จะมีการจัดทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมไทยในพื้นที่ที่
สามารถดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและชัดเจน และมีจานวนทุนที่มากเพียงพอ ทั้งนี้
ในส่วนของตุรกี กระทรวงการต่างประเทศอาจเพิ่มโอกาส โดยการจัดสรรทุน “ตามความต้องการของ
กระทรวงการต่างประเทศ” หรือขอจัดสรร “ทุนต่อยอด” เพื่อรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาไทย
มุสลิมที่ศึกษาอยู่ในตุรกี ในสาขาที่กระทรวงการต่างประเทศขาดแคลน อาทิ ตุรกีศึกษา หรือมุสลิม
ศึกษา หรือกฎหมายอิสลาม เพื่อให้กลับมาเป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่จะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประเทศตุรกี
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย
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4.2.2 ผู้จัดทารายงานการศึกษามองว่า ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมช่องทางการรับรู้ และ
การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ โอกาสทางการศึกษาให้ แก่เยาวชนไทยมุส ลิ มในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประเด็นหลักที่จะต้องดาเนินการคือ การประชาสัมพันธ์ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาของตุรกี ผู้จัดทารายงานการศึกษาเห็นว่า ควรดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยนอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับความโดดเด่นของระบบการศึกษาของตุรกี โอกาสของการ
ได้รับทุนการศึกษาไปประเทศตุรกีซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษา
ไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังต้องคานึงถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของตุรกี เพื่อให้ชุมชนของไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในวีถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างใน
แต่ ล ะสั ง คมและในแต่ล ะวั ฒ นธรรม แม้ จ ะมีก ารนั บถื อ ศาสนาเดี ยวกั น แต่ ต่ า งก็มี วิ ถี ชี วิต และมี
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน เช่นเดียวกับชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโดยที่
ประเด็นดังกล่าว อาจมีความละเอียดอ่อน จึงต้องมีการดาเนินการอย่างละมุนละม่อมเพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่เปิดกว้าง และท้ายที่สุด เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นของ
ตุรกีในหลากหลายมิติ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ซึ่งผู้จัดทารายงานการศึกษา มีข้อเสนอในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
4.2.2.1 ส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับตุรกีให้มากขึ้นในภาคของหน่วยงาน
และข้าราชการภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิ ดชอบด้านการพัฒ นาการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดคณะแลกเปลี่ยนการเยือน ซึ่งจะเป็นส่ว นสาคัญต่อการได้รับรู้ถึง
ศักยภาพและประโยชน์ของตุรกีต่อยุทธศาสตร์ฯ
4.2.2.2 การดาเนิ นการเพื่อ เพิ่มความตระหนักรู้ เกี่ยวกับตุ รกี ควรด าเนินการ
ควบคู่ไปกับ ปฏิสั มพัน ธ์ในด้านอื่น ๆ ด้ว ย โดยเฉพาะในมิติด้านศาสนา อาทิ การมีกิจกรรมและ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศาสนากับตุรกี เช่นเดียวกับที่ไทยดาเนินการร่วมกับประเทศอื่น ๆ
โดยกระทรวงการต่างประเทศควรผลักดันร่วมกับ ศอ.บต. อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
จุฬาราชมนตรี เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้นาทางศาสนา หรือการจัดคณะศึกษาดูงานด้านการเรียน
การสอนศาสนาอิสลามระหว่างอิหม่ าม โต๊ะครู เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง หรือ
การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น การซ่อมบารุงคัมภีร์อัล -กุรอาน การร่วม
วิจั ย มรดกอิส ลามในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง เท่ากับเป็นการสร้างพลวัตรของความสั มพันธ์ใ น
หลากหลายมิติ
4.2.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต. สานักงาน ก.พ.
และกระทรวงการต่ า งประเทศควรร่ ว มมื อ กั น จั ด นิ ท รรศการด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศ
“Education Fair” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในเบื้องต้น อาจมุ่งเชิญหน่วยงานส่งเสริม
การศึกษาหรือสถาบันการศึกษาของประเทศมุสลิมที่เป็นเป้าหมายของการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปศึกษาต่อ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อียิปต์ ทั้งนี้ ในส่วน
ของประเทศตุ ร กี มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ หน่ ว ยงานจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาภายใต้ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี คือ Yurtdisi TurklerveAkraba TopluluklarBaskanligi (Yetebe) และสภา
อุดมศึกษา (Higher Education Council) ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการดาเนินการของฝ่ายไทย เพื่อ
เชิญชวนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของตุรกี เข้าร่วมในนิทรรศการด้านการศึกษา และอาจเริ่มดาเนินการ
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โดยการเข้าร่วมในงานมหกรรมศึก ษาต่อต่างประเทศ (OCSC International Education Expo) ซึ่ง
สานักงานก.พ. จัดขึ้นทุกปี (ในปี 2557 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557) และนาไป
ดาเนินการต่อไปในลักษณะ Road show ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ โดยอาจนานักเรียน
ไทยมุสลิมในตุรกีและผู้ที่จบการศึกษาจากตุรกีร่วมในงานนิทรรศการในส่วนของตุรกี เพื่อสร้างความ
สนใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อประเทศตุรกีด้วย
4.2.2.4 ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษาของตุรกี อาทิ การสนับสนุนให้ศูนย์ศึกษาตุรกีศึกษา (Turkish Study Center) ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนไทย-ตุรกีด้านการศึกษา ส้งคม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเชิญนักวิจัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากตุรกีมาบรรยายหรือนาเสนอผลงานวิจัยใน
หัวข้อที่จะเป็ นประโยชน์ห รือให้ ความรู้เกี่ยวกับประเทศตุรกี สังคมพหุ วัฒ นธรรมของตุรกี ระบบ
การศึกษา การศึกษาเทววิทยาในตุรกี นโยบายที่สาคัญ อาทิเช่น นโยบายต่างประเทศ ฯลฯ โดยอาจ
เป็นในลักษณะ talk series ที่ดาเนินการเป็นประจา เพื่อสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับตุรกีให้แก่ชุมชน
ไทย นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่ และเป็นการเปิดโลกทั ศน์และปรับมุมมองต่อตุรกีที่
ชุมชนไทยมุสลิมในพื้นที่มีอยู่แต่เดิม
4.2.2.5 กระทรวงการต่ า งประเทศควรผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ กั บ ตุ ร กี โ ดยใช้
ประโยชน์จากช่องทางความร่วมมือทวิภาคีที่ไทยมีกับตุรกี โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติ
การร่วมไทย-ตุรกี ฉบับที่ 1 (ปี 2556-2561) ซึ่งมีมิติด้านการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมด้วย
เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมกับตุรกี โดยเสนอกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
ระหว่างกัน อาทิ (1) การเพิ่มทุนการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลตุรกี เพื่อจัดสรรให้กับ
นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมเพิ่มเติม โดยมุ่งให้ทุนการศึกษาเฉพาะกับเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) การให้ตุรกีเข้าร่วมจัด Education Fair ทั้งที่ร่วมในงานที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานไทย หรือการจัด Road show เฉพาะประเทศตุรกีเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาของตุรกี (3)
การให้ตุรกีสนับสนุนการจัดหลักสูตรภาษาตุรกีเป็นการพิเศษ และช่วยในการจัดหาสถาบันการศึกษา
และที่พักให้เยาวชนไทยมุสลิมที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาต่อที่ตุรกี เพื่อให้การดาเนินการ
จัดส่งนักเรียนทุนจากประเทศไทยเป็นไปอย่างเป็น ระบบ (4) การจัดคณะแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา และด้านศาสนา รวมทั้งการแลกเปลี่ ยนการเยือนของจุฬาราชมนตรี (5) การ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นต้น
4.2.2.6 สร้ างกระแสและแรงจู งใจส าหรับ เยาวชนไทยมุ ส ลิ มรุ่ นต่ อๆ ไป โดย
สนับสนุนสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทยในพื้นที่มากขึ้น
โดยรวมถึงการสนับ สนุน งบประมาณสาหรับกิจกรรมและโครงการที่จะเป็นการสร้างเสริมความรู้
เกี่ยวกับโอกาสด้านการศึกษาในตุรกี และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีของชาวตุรกี รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างเครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้ริเริ่มโครงการ
จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในตุรกีแก่เยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไปบ้าง
แล้ว นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่ างนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในตุรกี
และประเทศที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุสลิมไปศึกษาต่ออื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา วิธีการเรียนการสอนในแต่ละประเทศ เป็นการเปิด โลก
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ทัศน์ของเหล่านักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม เป็นการสร้างพหุสังคมในมิติด้านการศึกษา อีกทั้ง เมื่อ
มีจานวนนักศึกษาที่จบจากตุรกีจานวนมากพอ ก็ควรที่จะต้องต่อยอดสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม
ศิษย์เก่าตุรกีในประเทศไทยเพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ต่อไป
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ภาคผนวก ก
เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย Islamic Civilization ของนายกรัฐมนตรี
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ของมาเลเซีย
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ภาคผนวก ข
เอกสารเกี่ยวกับหลักแนวคิดอิสลามสายกลางและแนวทางสายกลางระหว่างประเทศ
“Global Movement of Moderates (GMM)” ของนายกรัฐมนตรี
Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ของมาเลเซีย
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ภาคผนวก ค
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
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น.ส. วีณา
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นาย อศัส วรสูตร
นายแวนูร์ดนี แวหามะ
น.ส. นูรนีลา แคยิหวา
น.ส. อุสนี มาหะมะ
นาย อัสรี มาแน
นายฮัฟซี อิบรอฮิม
นาย ฟัดฮี ซายามะ
น.ส. รุสนีซา ยูนุ๊
นาย มูฮัมหมัด ยีปาเนาะ
น.ส. สุไมยะห์ วอเดร์

สาระกุล
เจ๊ะอารน

น.ส. กูสมุ า ยือโร๊ะ
นาย ยุสรีย์ อามูมากา
น.ส. ขวัญชนก ศรีทา่ ด่าน

นาย สะบีอี หวังจิ
น.ส. โรสมาณี หะยีกะจิ
น.ส. มารีนา ปูตะ

น.ส. อนาธี มะนอ
นาย อัลอามีน มาหมัด
นายมูฮัมหมัด ยาฮายอ
นาย ฟาอิฟ มานีบากอ
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16

17
18
19

20
21
22
23

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับปริญญาตรี

2
3

สะแลแม

ชื่อ-สกุล

น.ส. วนิศา

ระดับปริญญาโท

1

ระดับปริญญาเอก

ลาดับที่

สถานศึกษา

มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินเดีย
อินเดีย
อินเดีย
อียปิ ต์
อียปิ ต์
อียปิ ต์
อียปิ ต์

เศรษฐศาสตร์มหาภาค
Food Technology
Estate Management
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ
กฎหมายอิสลาม
ภาษาอาหรับ

มาเลเซีย Materials Engineering
มาเลเซีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นราธิวาส สิงคโปร์
ปัตตานี มาเลเซีย
นราธิวาส มาเลเซีย
นราธิวาส มาเลเซีย

Management Studies
Estate Management
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา

กาลังศึกษา

สถานะ

Multimedia University

University of Malaysia

Institute of Singapore)
SIM University

MDIS (Management Development

หมายเหตุ

จบเมือ่ ธ.ค. 56

ขอขยายไปปี 58

ขอขยายไปปี 57

ขอขยายไปปี 58

กลับไทย 20 มิ.ย. 54

สาเร็จการศึกษา
กาลังศึกษา
กลับ ปทท.
กาลังศึกษา

ขอเรียนต่อ ป.ตรี

29 ธ.ค. 51 - 30 ก.ย. 53 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เรียนปริญญาตรี
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56 ยุตกิ ารศึกษา กลับมาศึกษา มรภ.นคร
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56 ศรีฯ (พ.ย.54)

ม.ได้)

มหาวิทยาลัย

10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เรียนปริญญาตรี
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เรียนปริญญาตรี
10 มี.ค. 52 - 9 ส.ค. 56 กลับไทย เม.ย. 55 โดยไม่แจ้ง สอท. และ

24 พ.ค. 52 - 23 พ.ค. 55
7 พ.ค. 51 - 6 พ.ค. 55
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 57
8 ส.ค. 51 - 7 ส.ค. 54
23 ก.ค. 51 - 22 ก.ค. 56
23 ก.ค. 51 - 22 ก.ค. 56
20 พ.ย. 51 - 19 พ.ย. 56
20 พ.ย. 51 - 19 พ.ย. 56
20 พ.ย. 51 - 19 พ.ย. 56
20 พ.ย. 51 - 19 พ.ย. 56

25 มิ.ย. 52 - 24 มิ.ย. 55 ยังไม่ตดิ ต่อขยายเวลา

5 พ.ย. 52 - 4 พ.ย. 57

กรอบเวลาที่ ก.พ.กาหนด

10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56
10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 56
สาเร็จการศึกษา ปวส. 27 เม.ย. 52 - 25 เม.ย. 56 ได้รบั ่อนุมตั ใิ ห้เรียนปริญญาตรี (ให้ย้าย

HELP University College
กาลังศึกษา
Berjaya University College of Hotpitality ย้ายมาศึกษาในไทย

Malaysia

IIUM
Berjaya U. College / University Utara

IIUM

กาลังศึกษา
กาลังศึกษา
ยุตกิ ารศึกษา

สาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษา
University of Malaya
กาลังศึกษา
Garden City College,Bangalore
สาเร็จการศึกษา
Peoples' Education College, Bangalore กาลัง ศึกษา
Peoples' Education College, Bangalore กาลัง ศึกษา
Cairo University
กาลังศึกษา ปี 3
Cairo University
กาลังศึกษา ปี 4
Cairo University
กาลังศึกษา ปี 3
Cairo University
สาเร็จการศึกษา

University Sains Malaysia

HELP University

University of Malaya

ออสเตรเลีย Biochemistry and Molecular Biology University of Adelaide

สาขาวิชา

มาเลเซีย คอมพิวเตอร์
มาเลเซีย คอมพิวเตอร์
มาเลเซีย การท่องเที่ยวและการโรงแรม /
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สงขลา มาเลเซีย International Business
นราธิวาส มาเลเซีย Hospitality Management
สงขลา สิงคโปร์ Business Computing

ยะลา
ยะลา
ยะลา

ปัตตานี
ปัตตานี
สตูล
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา

นราธิวาส
ยะลา

ยะลา

ภูมิลาเนา ประเทศ

รายชื่อนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ รุ่นที่ 1
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ตารางติดตามโครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปศึกษาในต่างประเทศ สถานะ ณ เดือนมิถุนายน 2557
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาวเนตรนภา คงศรี

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Master of Arts in Political Science,
Panjab University, India

ประวัติการทางาน

- เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- เลขานุการตรี และเลขานุการโท สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
- เจ้าหน้าที่การทูต 5 และ 6 กองการสังคม
กรมองค์การระหว่างประเทศ
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
- เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน
- เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 6 สานักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล
- เจ้าหน้าที่การทูต 6 และ 7 กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
- ที่ปรึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้อานวยการ กองยุโรป 2 กรมยุโรป

