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รายงานฉบับน้ีมุงหวังที่จะศึกษาการใชนโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ใน

การชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทกระทรวงการตางประเทศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเฉพาะ การแสดงใหนานาประเทศเห็นวา ไทยใหความสําคัญตอนโยบายไทยตอโลกมุสลิมมาอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งการศึกษาน้ีไดรับแรงบันดาลใจจากการที่ผูศึกษาเคยดําเนินโครงการสัมมนานักจัดรายการ
วิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ดําเนินการโดยกรมสารนิเทศระหวางป 2555-2558 และไดเคยชวยดําเนิน
โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการ
ตางประเทศ รุนที่ 6 ดําเนินการโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ซึ่งโครงการทั้งสอง
เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการที่ปญหาภาคใตมีความซับซอน มีความเปราะบางตอความมั่นคงของไทย และ 
คงอยูในความสนใจของนานาประเทศและ OIC ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา โดยความรุนแรงไมเคย
ลดทอนลง แตกลับมีความออนไหวของปญหาเพิ่มข้ึน และยังคงมีความพยายามที่จะยกระดับปญหา
ภาคใตเปนปญหาระดับสากล  

เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในทางออม โดยการสรางความ
เขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศ (นับเปนภาครัฐ) ในการดําเนินนโยบายไทยตอโลกมุสลิม 
กระทรวงการตางประเทศจึงดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมลู
เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐ สวนหน่ึงเปนการที่กรมตางๆ จัดโครงการหลากหลายโครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม อาทิ กรมสานิเทศจัดโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิม
ระดับภูมิภาค สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการจัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดน
ภาคใตฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการตางประเทศ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ
แอฟริกาจัดโครงการใหความชวยเหลือและสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภาครัฐชาวไทยมุสลิมใน
การเขารวมพิธีฮัจญ กรมสารนิเทศจัดประกวดการอานกอรี กลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศและ
กรมเอเชียใตฯ ใหการสนับสนุนดานการศึกษา เปนตน นับเปนการใชนโยบายการทูตสาธารณะ
คูขนานไปกับการดําเนินนโยบายแกไขปญหาภาคใตของหนวยงานราชการอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะ หนวยงานดานความมั่นคง กระทรวงกลาโหม เพื่อช้ีใหนานาประเทศเห็นวา ปญหาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน มิไดเปนปญหาระดับสากลและไมมีความเกี่ยวของกับการกอการรายสากล 
แตเปนปญหาภายในประเทศ ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวา นโยบายการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือที่ดีในการ
สรางความเขาใจบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการดําเนินนโยบายไทยตอโลกมุสลิม หาก
ดําเนินการอยางตอเน่ืองและถูกชองทาง  

โดยที่ปจจุบัน โลกอยูในยุคโลกาภิวัตน การใชนโยบายการทูตสาธารณะจึงตองปรับเปลี่ยน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามยุคของสารสนเทศที่มีการใชชองทางการประชาสัมพันธซึ่งฉับไวมากข้ึน 
และจากการศึกษาโดยการสอบถาม สัมภาษณและรายงานการประเมินผล ผูศึกษาไดพบวา ผูเขารวม
โครงการสวนใหญเห็นวา โครงการมีประโยชนและประสงคจะใหดําเนินโครงการเชนน้ีอยางตอเน่ือง
และเพิ่มเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสอง โดยประสงคจะใหมีการเสวนาระหวางชาวไทยมุสลิมกับ
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รับรูอุปสรรค/ปญหาของสามจังหวัด



จ 

ชายแดนภาคใต วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมซึ่งอาจจะแตกตางจากชาวไทยมุสลิมในภาคอื่นๆ 
นอกจากน้ี สิ่งที่ชาวไทยมุสลิมตองการจากกระทรวงการตางประเทศ อาทิ การใหบริการดานการ
ประกอบพิธีฮัจญแกชาวไทยมุสลิม การใหทุนการศึกษา การใหบริการดานกงสุลฯ ทั้งน้ี แมวา
โครงการทั้งสองที่ใชเปน case study ขางตน เปนกลไกทางนโยบายการทูตสาธารณะที่ดีในการชวย
แกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยทางออมและชวยสรางความเขาใจบทบาทกระทรวงการ
ตางประเทศของชุมชนชาวไทยมุสลิมไดเปนอยางดี แตในขณะเดียวกัน ผูศึกษาพบวา ยังมีขอจํากัด
บางประการในการดําเนินโครงการทั้งสอง และผูเขารวมโครงการไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนอยางย่ิงในการดําเนินโครงการทั้งสองขางตนในอนาคต ซึ่งสามารถนําไปพิจารณาใช
ประโยชนปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเปนประโยชนในการนําไป
พิจารณาดําเนินโครงการตอยอดในจังหวัดที่เคยไดจัดโครงการเชนน้ีมาแลว อันจะมีประสิทธิภาพกวา
การดําเนินการแบบเดิมๆ โดยยังคงมุงใหนโยบายไทยตอโลกมุสลิมเกิดประโยชนสูงสุดตอชาวไทย
มุสลิมและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

ทายสุดน้ี ผูศึกษาหวังวา การศึกษาน้ีจะเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาดําเนินโครงการ
อื่นๆ ที่สอดคลองกับนโยบายไทยตอโลกมุสลิม การพิจารณาใชนโยบายการทูตสาธารณะตอโลกมสุลมิ 
การสรางความเขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศ การรักษาผลประโยชนของชาติ และการชวย
แกปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตในทางออมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในมิติตางประเทศซึ่งเปน
หนาที่รับผิดชอบหลักของกระทรวงการตางประเทศ  
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ผูศึกษาขอขอบคุณคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศทุกทานนับต้ังแต 
ฯพณฯ นายดอน  ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ฯพณฯ นายอนุสนธ์ิ  ชิณวรรโณ 
ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ทุกทานและฯพณฯ นายสาโรจน  ธนะสันติ เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงซันติอาโก ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการตางประเทศใหมี
ความรูรอบดาน เพื่อเตรียมบุคลากรกระทรวงการตางประเทศใหเปนนักการทูตที่มีคุณภาพในอนาคต 
และขอขอบคุณที่ไดอนุมัติใหผูศึกษาไดเขารับการอบรมใน นบท. รุนที่ 8 น้ี 

การอบรมครั้ ง น้ีเปนโอกาสดีในการศึกษาหาความรู ใหมๆ รู เทาทันสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก และไดมีโอกาสทัศนศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ที่สําคัญที่สุด ผูศึกษามี
โอกาสเสริมสรางเครือขายกับ นักบริหารจากกระทรวงฯ อื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณและความรู
จากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อเปดโลกทัศนใหกวางข้ึน ซึ่งผูศึกษาเช่ือมั่นวา จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการในระยะยาว 

หลักสูตรน้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากขาดการรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูอํานวยการ
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่ไดจัดการอบรมใหมี 
ความราบรื่น โดยการทุมเททํางานของผูอํานวยการภัทรัตน  หงษทอง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทาน 
ทั้งการจัดอบรม การจัด ทัศนศึกษา และการแสดงใหเหน็วา การทํางานเปนทีมทําใหการทํางานเสร็จลง
ดวยความราบรื่นและแกไขปญหา/อุปสรรคไดเสมอ 

ผูศึกษาขอขอบคุณคําแนะนําในการจัดการทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลจากคณาจารยที่
ปรึกษา กอรปดวย เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หิรัญพฤกษ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพร
ประสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ อาจารยที่ปรึกษา ที่มิไดเพียงใหคําแนะนําในการ
จัดทํารายงานการศึกษาดานวิชาการ แตสอนวิถีคิดในการศึกษาและมองประเด็นตางๆ อันจะเปน
ประโยชนในการวิเคราะหสถานการณการเมือง/การตางประเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะผูบริหารที่ดีตอไป  

ที่จะขาดเสียมิได ผู ศึกษาขอขอบคุณคําปรึกษา คําแนะนําและความรวมมือจากผูให
สัมภาษณชาวไทยมุสลิมทุกทาน เจาหนาที่ดําเนินโครงการที่ใชเปน case study ทั้งสองและทานที่
เกี่ยวของอื่นๆ ที่กรุณาสละเวลาและยินดีกรอกแบบสอบถาม (ที่มิอาจเอยนามไดทั้งหมด) และทําให
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนประโยชนในการตอยอดการศึกษา และศึกษาคนควาใน
ประเด็นสถานการณภาคใตและนโยบายการทูตสาธารณะแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูที่สนใจทั่วไป  

การอบรมครั้งน้ีเปนการลามาศึกษาในชวงระหวางการดํารงตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา 
ณ กรุงซันติอาโก ผูศึกษาขอขอบคุณเพื่อนรวมงานและเจาหนาที่ทองถ่ินทุกทานที่ไดชวยปฏิบัติงาน
แทนในระหวางเขารับการอบรม  

ที่สําคัญที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณกําลังใจจากบิดา มารดา คุณอาและเพื่อนผองนองพี่ชาวไทย
มุสลิม ที่ชวยผลักดันใหรายงานฉบับน้ีสําเร็จเปนรูปเลม ตลอดจนรําลึกไดวาขาราชการที่ดีควรทํางาน
เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  



ช 
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และขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดข้ึนนับต้ังแตมีการปลนปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 จนถึงปจจุบัน โดยความไมสงบเกิดข้ึนเปนรายวันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้งน้ี หากยอนไปดูประวัติศาสตร ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 
ประมาณ 16 ป ไดเกิดการรวมตัวตอตานอํานาจรัฐข้ึนในนาม “กบฎดุซงญอ”1 เปนครั้งแรกที่จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2491 จัดต้ังโดยนายหะยีสุหลง อับดุลกาแดร ประธานสภา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเรียกรองสิทธิในการปกครองของปตตานี ตอมา สถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตไมนาไววางใจ รัฐบาลในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงไดสงกองกําลังตํารวจ
รักษาความสงบที่จังหวัดชายแดนภาคใต จนเกิดการปะทะกันระหวาง “กบฎดุซงญอ” กับฝายตํารวจที ่อ. 
จะแนะ จ.นราธิวาส และนายหะยีสุหลงถูกจับกุม ไดรับการปลอยตัว กอนที่จะหายตัวไป  

หลังจากน้ัน 5 ป ไดเกิดขบวนการกอความไมสงบอยางเปนรูปธรรมเปนครั้งแรกเมื่อป 
2502 ในช่ือ “ขบวนการแนวรวมแหงชาติปลดปลอยปตตานี” (BNPP-The Barisan Nasional 
Pembebasan Patani) และขบวนการอื่นๆ อีกหลายขบวนการ ที่สําคัญคือ ขบวนการแนวรวมปฏิวัติ
แหงชาติมลายูปตตานี (BRN-The Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani) กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 
13 มีนาคม พ.ศ. 2503 ตอมา ในป 2521 ขบวนการดังกลาวไดแตกออกเปน 3 กลุม คือ BRN 
Congress (เนนบทบาทดานกองกําลังติดอาวุธ) BRN Ulama (เนนบทบาทดานศาสนา) BRN 
Coordinate (เนนบทบาทดานการเมืองและศาสนา) ปจจุบัน คงเหลือไวแต BRN Coordinate ยึด
มั่นแนวคิดแบงแยกดินแดน ไมเจรจากับฝายรัฐ และใชวิธีการรุนแรงในการปฏิบัติการกับประชาชนทกุ
ศาสนาที่ใหความรวมมือกับรัฐ (ความเปนมาของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต, ม.ป.ป., น. 4)  

สถานการณในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาและมีความเกี่ยวโยง
กับการดําเนินนโยบายของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพในแตละยุค แตไมไดลดทอนความสําคัญและความ
รุนแรงของปญหาลง ในทางตรงกันขาม ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยคงมีความละเอียดออน ซับซอนและเปราะบางตอความมั่นคง
ของประเทศไทย อยางย่ิง  

อาจกลาวไดวา ปญหาความขัดแยงมีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและภายนอกที่แทรกซอน 
เขามาในชวงเวลาที่ตางกันไป นอกเหนือไปจากความตางของศาสนา ชาติพันธุและภาษาแลว ยังมี
ปจจัยดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ ดวยเหตุน้ี สถานการณความรุนแรงในภาคใตจึงหลากหลายมิติ 

                                                
1
 สํานักวิชาการ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรสํานักวิชาการ, “กระบวนการเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ศึกษาเปรียบเทียบกรณีมินดาเนา สาธารณรัฐฟลิปปนส,” (เอกสารวิชาการ), หนา 2. 
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และโดยที่มีความตางของศาสนารวมทั้งปจจัยภายนอกเขามาเกี่ยวพัน ปญหาจึงมีความเกี่ยวพันกับมิติ
ตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได 

นับเปนเวลา 12 ปแลวที่เกิดสถานการณดังกลาวข้ึน ปญหาความรุนแรงไดรับการแกไขไป
ในทิศทางที่ดีข้ึน แตสถานการณความรุนแรงในปจจุบันมีความแตกตางไปจากหวงเวลาที่เกิดความ
ขัดแยงในระยะแรก2 

1.1.1  พัฒนาการของปญหา 
ปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนในชวงแรกน้ัน สวนใหญมาจากการกระทําของกลุมผู

กอเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณตางจากรัฐ ผูกอความไมสงบใชเงื่อนไขความรุนแรงมุงเปาทั้งชาวไทยพุทธ 
ชาวไทยมุสลิม ครู เจาหนาที่ฯ เพื่อดึงดูดความสนใจจากนานาประเทศและเปนเปาที่กระจายไปทั่ว 
โดยเนนการใชความรุนแรงในสถานที่ชุมชน อาทิ ตลาด โรงเรียน รานอาหาร (รานขาวตม รานนํ้าชา) 
เปนตน  

ในชวงสามปที่ผานมา การกอเหตุเกิดจากแรงจูงใจอื่นในสัดสวนที่มากข้ึน บางสวน 
มีความเช่ือมโยงและเอื้อประโยชนกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ ทั้งความขัดแยงเรื่องผลประโยชน
ของกลุมอิทธิพล ความเกลียดชังและเรื่องสวนตัว สงผลใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมาย 
ความบาดหมางของศาสนาที่ตางกัน เปาหมายในการกอความรุนแรงเปลี่ยนจากบุคคลทั่วไปเปนเจา
หนาดานความมั่นคงหรือบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับภาครัฐ อาทิ ผูใหญบาน มากกวาจะมุงทําราย
ประชาชน สงผลใหความรุนแรงลดลงไปมากและในหลายเหตุการณ เปนการสรางสถานการณ
มากกวาการมุงเปาไปที่ใดที่หน่ึงเชนในระยะแรก  

ประเด็นที่นาสนใจ คือ เริ่มมีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศมากข้ึน โดยมี
จํานวนองคกรระหวางประเทศปฏิบัติงานอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มมากข้ึน จากเดิม 340 
กวาองคกร เปนจํานวนประมาณ 500 องคกร3 และนานาประเทศเห็นพองวา ปญหาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไมไดมีความรุนแรงลดลง ในทางตรงกันขาม ความรุนแรงมีลักษณะที่มีความออนไหว
เพิ่มมากข้ึน หลายประเทศเริ่มหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณผานองคการระหวางประเทศหรือการ
สอบถามจากผูนําทางศาสนาโดยตรงแทนการสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งการหาขาวใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใตหรือจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคใตอาทิ ภูเก็ต สตูล สงขลา เปนตน โดยใน
หลายกรณี มิไดแจงใหทางการไทยทราบ  

อาจกลาวไดวา การเปลี่ยนยุทธวิธีการกอความไมสงบเปนไปเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของกลุมผูกอความไมสงบที่เคลื่อนไหวอยูในพื้นที่ เน่ืองจาก ผูกอความไมสงบสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการสรางสถานการณใหภาคใตไมสงบและไมปลอดภัย รวมทั้ง หันเหความสนใจของ
ตางประเทศไดแลว จึงไมมีความจําเปนที่ตองใชความรุนแรงเชนในระยะแรก โดยในระยะสามปที่ผานมา 
ผูกอความไมสงบเนนการใชหลักสากลและดึงความสนใจจากนานาประเทศแทน อาทิ กลุมผูกอความไมสงบ
รวมกันลงประชามติเพื่อ ขอแยกตนเองออกมาจากประเทศไทย การดําเนินการเชนน้ีมีองคกรระหวาง

                                                
2
 สัมภาษณ  สวาสดิ์  เถาวกลอย,  กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย,  8 มิถุนายน 2559. 

3
 สัมภาษณ  อํานาจ  พละพลีวัลย,  นักการทูตปฏิบัติการ กลุมงานความม่ันคงระหวางประเทศ กระทรวงการ

ตางประเทศ,  8 มิถุนายน 2559. 
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ประเทศสวนหน่ึงใหเงินทุนสนับสนุน โดยอางเหตุผลในการเสริมศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ แตในทาง
ปฏิบัติ เปนการสงเสริมการกอการ (enhance) โดยอางหลักสากลในการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม  

โดยสรุป แนวโนมของสถานการณในปจจุบันบงช้ีวา ระดับความรุนแรงไมไดช้ีวัด
ระดับความรุนแรงของปญหาที่ลดลง แตกลับช้ีวัดวา ปญหาไดกาวขามข้ันไปสูความออนไหวไปอีก
ระดับหน่ึงแลว ดวยสภาพสถานการณดังกลาวขางตน นานาประเทศจึงมองวา ปญหาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีสวนเกี่ยวของกับการกอการรายสากล โดยเฉพาะ การที่กลุมประเทศตะวันออก
กลางใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในภาคใตมาโดยตลอดและมีการติดตอระหวางกันอยาง
สม่ําเสมอกับคนในพื้นที่ การที่องคการระหวางประเทศเคลื่อนไหวอยูในพื้นที่ กอรปกับความรุนแรงที่
ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ ในขณะที่รัฐบาลไทยยังคงพยายามใหปญหาดังกลาวจํากัดเปน
ปญหาภายในประเทศอยางแทจริง  

นายสวาสด์ิ  เถาวกลอย กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (จากจังหวัด
กระบี่)4 เห็นวา ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวโยงกับหลายปจจัย เปนทั้งปญหาชาติพันธุ 
ความขัดแยงระหวางสองศาสนา กระบวนการคายาเสพติด การขาดการปฏิสัมพันธกับศอบต. และ
การที่ปญหาถูกจับตาใกลชิดจากตางประเทศ ลวนสงผลใหมีการสรางสถานการณในระยะหลังแบบ
หวังผลมากกวาในระยะแรก ดังน้ัน ประเด็นที่รัฐควรใหความสําคัญคือ การที่นานาประเทศหันมาให
ความสนใจปญหาความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมากข้ึน นอกจากน้ี คนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเห็นวา พวกเขาเปนชนเผามลายูมิใชคนไทย มีวิธีคิดที่ตางไปจากคนไทยมุสลิมในไทย 
เห็นวา รัฐปกครองตนเองอาจเปนคําตอบสําหรับการแกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีขอดี 
คือ ขจัดการยอมรับและเอื้อตอการสรางจารีตของวัฒนธรรมชุมชน  

1.1.2  นโยบายการแกปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวและสรางความมั่นคงในระยะยาว รัฐบาลไดให

ความสําคัญตอการแกไขปญหาภาคใตที่รากเหงาของปญหา โดยไดกําหนดนโยบายและองคกรในการ
แกไขปญหาไวเปนการเฉพาะ โดยจะขอกลาวถึงนโยบายที่เปนจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาและ
นโยบายที่เกี่ยวเน่ืองในหวงเวลาที่จะดําเนินการศึกษา ไดแก 

1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติเกีย่วกับชายแดนภาคใตต้ังแตป พ.ศ. 2521  
2) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตหวงเวลา พ.ศ. 

2555-2557  
3) แผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2558 ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกลุมภารกิจ 
ประกอบดวย 5 กระทรวง 1 หนวยงาน ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 
ตางมีหนาที่หลักในการสนับสนุนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

                                                
4
 สัมภาษณ  สวาสดิ์ เถาวกลอย, กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย,  8 มิถุนายน 2559. 
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ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว บทบาทหน่ึงของกระทรวงการ
ตางประเทศคือ การที่กรมสารนิเทศดําเนินโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค
และสถาบันเทวะวงศวโรปการดําเนินโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและฝก
ปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการตางประเทศ  

การเลือกใชโครงการทั้งสองเปน case study ในรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี 
สืบเน่ืองจากทั้งสองโครงการเปนโครงการคูขนานกันและมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน คือ เปนการ
ประชาสัมพันธบทบาทของกระทรวงการตางประเทศใหชาวไทยมุสลิมไทยไดรับทราบ โดยโครงการ
สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคเปนการนําขอมูลเกี่ยวกับกระทรวงการตางประเทศไป
ช้ีแจงใหสื่อมวลชนมุสลิม ผูนําชุมชน ผูนําศาสนาของจังหวัดตางๆ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่สนใจ สวน
โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการนําเยาวชนจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(สงขลา ยะลา นราธิวาสและปตตานี) มารูจักกระทรวงการตางประเทศใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานดานการตางประเทศ รวมทั้ง เปดโอกาสใหเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาส
แลกเปลี่ยน เรียนรูและไดรับประสบการณจากการเรียนรูวิถีชีวิตที่แตกตาง 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อประเมินโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคดําเนินการโดย
กองประชาสัมพันธการทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ และโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดน
ภาคใตและฝกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการโดยสถาบันเทวะวงศวโรปการวามี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธบทบาทภาครัฐ (กระทรวงการตางประเทศ) ไดตรงตามเปาหมาย
มากนอยเพียงใด มีขอดี ขอเสีย และอุปสรรคอยางไรบาง 

1.2.2 เพื่อพิจารณาตอยอดโครงการน้ี โดยการใหผูนําชุมชน ผูนําศาสนา เยาวชน และ
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มีสวนชวยประชาสัมพันธบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ และโดย
ทางออม การประชาสัมพันธเปนไปเพื่อตอบโตการที่นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
พยายามจะดึงปญหาสามจังหวัดภาคใตไป สูเวทีระหวางประเทศและเขามาแทรกแซงในที่สุด 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การประเมินการดําเนินโครงการทั้งสองในหวงเวลา 2556-2559 วา สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง มีสวนชวยใหชาวไทยมุสลิมใน
พื้นที่เขาใจบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึน 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
ใชวิธีสัมภาษณผูที่เคยเขารวมโครงการดังกลาว ประกอบดวยผูนําศาสนา ผูนํา

ชุมชน นักศึกษาและสื่อมวลชนมุสลิมใหมีความหลากหลาย เพื่อขอรับทราบความคิดเห็นและทัศนคติ
ตอการดําเนินโครงการดังกลาว 
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สัมภาษณผูดําเนินโครงการทั้งสองวา มีหลักในการดําเนินโครงการดังกลาวอยางไร
บาง และความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีอุปสรรค
หรือปญหาในการดําเนินโครงการอยางไรบาง 

วิเคราะหการใชนโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ในการดําเนิน
โครงการดังกลาว รวมทั้ง ใชทฤษฎีประเมินผลการดําเนินโครงการ (project evaluation) วาไดผล
ตามที่ต้ังเปาหมายไวหรือไม 
 
1.4  คําถามการศึกษา 

โครงการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศ
ตามเปาหมายที่ต้ังไวจริงหรือไม 

 
1.5  สมมุติฐานการศึกษา 

แมวา สถานการณในสามจังหวัดภาคใตเปลี่ยนแปลงไป โครงการทั้งสองยังคงชวยสราง
ทัศนคติที่ดีของคนในพื้นที่ตอบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึนและอาจมีสวนในการแกไข
ปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในทางออมอยางตอเน่ือง แตควรปรับปรุงวิธีการดําเนินการ และ
คงนโยบายในการดําเนินการโครงการดังกลาว ไมวาจะมีการเปลี่ยนเจาหนาที่ผูดําเนินการหรือรัฐบาล
ก็ตาม 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1  ตระหนักถึงขอดี ขอเสีย จุดแข็งและจุดดอยของการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อให
การดําเนินงานครั้ง ตอๆ ไป มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายไทยตอมุสลิมภายใตสภาพสถานการณปจจบุนั 

1.5.2  เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศทราบถึงทัศนคติของชาวไทยมุสลิมตอบทบาทของรัฐ 
และในทางกลับกัน ใหชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะ เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอภาครัฐ เพื่อปองกันมิให
เขาใจภาครัฐคลาดเคลื่อน จนสงผลใหถูกชักจูงใหไปรวมกลุมกับผูไมหวังดีหรือผูกอความไมสงบ และมี
แนวคิดแบงแยกดินแดนในระยะยาว ดังที่มีแนวโนมในปจจุบัน 

1.5.3  เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายไทยตอโลกมุสลิมของกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเฉพาะ การดําเนินนโยบายตางประเทศกับกลุมประเทศมุสลิมในชวงที่อาเซียนไดกาว
เปนประชาคมอาเซียน ใหมีผลประโยชนตอชาวไทยมุสลิมในไทยมากที่สุด อาทิ การเขารวมพิธีฮัจญ 
การสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางธุรกิจอาหารฮาลาล เปนตน 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  กรอบแนวคิดการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)  
ในการวิเคราะหขอดี ขอเสียของโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับ

ภูมิภาคและโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน ณ กระทรวง
การตางประเทศ โดยใชนโยบายการทูตสาธารณะในการศึกษาสวนบุคคลน้ีจะอางอิงแนวคิดของนาย 
Edmund Gullion ซึ่งไดกําหนดความหมายของนโยบายการทูตสาธารณะไวเมื่อป ค.ศ. 19655 วา  

“นโยบายการทูตสาธารณะ…..เกี่ยวของกับการที่ความเห็นของสาธารณชนมี
อิทธิพลตอการกําหนดและการดําเนินนโยบายตางประเทศ นโยบายการทูตสาธารณะครอบคลุมมิติ
ตางๆ ของความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งมีความลึกซึ้งกวานิยามของการทูตแบบด้ังเดิม การทูต
สาธารณะคือ การที่รัฐบาลประเทศใดประเทศหน่ึงปลูกฝงความเห็นของสาธารณชนของตนในประเทศอื่น 
เปนการสื่อสารสองทางระหวางกลุมเอกชนและผลประโยชนของประเทศหน่ึงตออีกประเทศหน่ึง การ
รายงานผลของการตางประเทศและผลกระทบตอนโยบาย การสื่อสารระหวางบุคคลที่มีอาชีพสื่อสาร 
อาทิ นักการทูตและสื่อมวลชนตางชาติ ตลอดจน กระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม” โดยแนวนโยบายการทูตสาธารณะเปนการนําแนวความคิดของสาธารณชนมาใช
ประโยชนในการรางและดําเนินนโยบายตางประเทศ สอดคลองกับเปาหมายของการศึกษาสวนบุคคล
ฉบับน้ี  

นาย Joseph Nye6 เปนนักทฤษฎีอีกคนหน่ึงซึ่งเปนผูคิดทฤษฎีนโยบายการทูต
สาธารณะ โดยอางอิงถึงอํานาจแบบออน (soft power) ซึ่งเปนสิ่งที่มีการอางอิงในทฤษฏีนโยบาย 
การทูตสาธารณะไววา 

“อํานาจแบบออนอิงอิทธิพลที่เปนนามธรรมหรืออิทธิพลทางออม อาทิ วัฒนธรรม 
คานิยมและอุดมการณ ปฏิเสธไมไดวา อํานาจในลักษณะน้ีมักเปนคําศัพทที่ถูกอางอิงมากที่สุดใน
บรรดาศัพทที่มีการอางถึงภายใตคํานิยามของการทูตสาธารณะ แมวาจะมีการใชคําวา อํานาจแบบ
ออน กันอยางแพรหลาย แตไมไดหมายความวา เราตางเห็นดวยกับคําจํากัดความและการนําไป
ประยุกตใช นาย Nye เปนผูนิยามศัพทคําวา อํานาจแบบออนเมื่อป พ.ศ. 2553 โดยเห็นวา สิ่งที่
จําเปน คือ การเพิ่มการลงทุนในการใชอํานาจแบบออนประเภทน้ี ความเกี่ยวโยงพึ่งพาอาศัยกันและ
กันมีความซับซอนมากกวาการใชอํานาจแบบแข็ง น่ันคือ การใชระบบอาวุธแบบใหมที่มีราคาแพง 

                                                
5
 Nicholas J. Cull, Routledge Handbook of Public Diplomacy (New York: Routledge, 2009), pp. 69-

70. 
6
 Ibid, pp.36-37. 
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นาย Nye จํากัดความหมายของอํานาจแบบออนเชนน้ีวาเปน ความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของผูอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งผลตามเปาหมายเชนที่บุคคลผูน้ันประสงคและอางวา มีสามวิธีหลกั
ในการทําใหบรรลุเปาหมายกลาวคือ 1) บีบบังคับภัยคุกคามใหหมดไป 2) โนมนาวใหเปลี่ยน
พฤติกรรมดวยการใชเงินจาง 3) ใชวิธีดึงดูดใจและเกณฑใหเขาเปนพวก”  

2.2.2  การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เปนคําที่มาจากคําวาการ

ประเมินผล (Evaluation) กับคําวา โครงการ (Project) หมายความวา กิจกรรมที่จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคบางประการ หรือหลายประการที่ต้ังไว หากมีกฏเกณฑ ข้ันตอนหรือกระบวนการที่
ดําเนินการแตกตางกันก็อาจไดผลลัพธออกมาไมเหมือนกัน สวนการประเมินผล เปนการตัดสินคุณคา
หรือความเหมาะสมในสิ่งที่ประเมิน เพื่อใหไดรับผลที่สอดคลองตามเกณฑน้ัน  

การประเมินโครงการเปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศปอนกลับ 
(feedback) ซึ่งสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ ทําใหทราบ
จุดเดน และจุดดอยของโครงการ และชวยใหทราบวาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
เพียงใด และที่สําคัญคือ ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการทั้งในปจจุบันและอนาคต7 

รายงานฉบับน้ีจะใชแนวทางการประเมินของนายเคิรกแพททริก ซึ่งไดกําหนดแนว
ทางการประเมินไว 4 ระดับ คือ การประเมินปฏิกิริยา (reaction evaluation) การประเมินการ
เรียนรู (learning evaluation) การประเมินพฤติกรรม (behavior evaluation) และการประเมินผลลัพธ
ที่เกิดข้ึนตอองคกร (results evaluation) เน่ืองจาก สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายงานการศึกษา
สวนบุคคลฉบับน้ี  

การศึกษาฉบับน้ีจะใชแนวคิดและทฤษฎีขางตนประกอบการประเมินผลการ
สัมภาษณและแบบสอบถามผูเขารวมโครงการชาวไทยมุสลิมและผูนําศาสนา เน่ืองจาก ผูศึกษาเห็นวา 
โครงการทั้งสองเปนโครงการในลักษณะการดําเนินงานดานจิตวิทยา การสอบถามความคิดเห็นจึง
นาจะมีความเหมาะสม 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1) Ibrahim Syukri, The Malay Kingdom of Patani, translated by Conner Bailey 
and John N.Miksic, Ohio University Press, 2005. 

ตีพิมพครั้งแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตนฉบับเปนภาษายาวี นาจะมุงใหคน
ในพื้นที่ไดอาน บอกเลาประวัติศาสตรเมืองปตตานีในชวงศตวรรษที่ 16 และ 17 เรื่อยมาจนกระทั่ง
ปตตานีถูกผนวกในดินแดนสยาม และเกิดปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหเกิดปญหา
ความรุนแรงในปจจุบัน โดยในตอนทายสุด ผูเขียนเสนอแนะการแกปญหา โดยการเรียกรองให
ปตตานีปกครองตนเอง  

                                                
7
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, เทคนิคการประเมินโครงการ (กรุงเทพฯ: บริษัท เฮาส ออฟ เคอรมิสท จํากัด, 2557), หนา 92. 
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2) Nicholas J. Cull, Routledge Handbook of Public Diplomacy, (New York: 
Routledge, 2009).  

อธิบายหลักการที่สหรัฐอเมริกาประยุกตใชนโยบายการทูตสาธารณะในสถานการณ
ตางๆ โดยเฉพาะชวงหลั งการกอการร าย และมุ ง เปา โจมตีกลุมแนวคิดหัวรุนแรง  anti-
American/West Islamic Militants ผานการแทรกแซงทางการทหารในกลุมประเทศมุสลิม อาทิ 
อาฟกานิสถานและอิรัก ทั้งสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรตางใชนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อชนะใจ
ชาวมุสลิมในตะวัน ออกกลาง รวมทั้ง ยังอธิบายแนวคิดนโยบายดังกลาวในศตวรรษที่ 20 ดวย  

3) โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค (รวมทั้งการประเมินและผลการ
จัดโครงการในจังหวัดตางๆ ) ดําเนินการโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

เปนโครงการที่ตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ ในการเสริมสรางและกระชับเครือขาย
ดานการประชาสัมพันธในกลุมชาวไทยมุสลิม อาทิ นักจัดรายการวิทยุ นักสื่อสารมวลชน ผูนําชุมชน 
ผูนําทางศาสนา พรอมทั้งสรางความรูจัก/คุนเคยกับชาวไทยมุสลิมในแตละภูมิภาคของไทย จึงตอง
ดําเนินการเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธระหวางภาครัฐและประชาชนชาวไทยมุสลิมใหแนนแฟน
ข้ึน โดยการจัดสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและการดําเนินงานของกระทรวงฯ ในมิติดานตางประเทศที่
เกี่ยวของกับชาวไทยมุสลิม อาทิ บทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ เพื่อขยายความรวมมือกับ
โลกมุสลิมและเผยแพรนโยบายรัฐบาลที่มีตอชาวไทยมุสลิมใหรับทราบในวงกวาง นอกจากน้ี การ
สัมมนาเปนโอกาสสรางชองทาง/กลไกสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล/ขอคิดเห็นระหวางภาครัฐและกลุม
ชาวไทยมุสลิม เพื่อใหภาครัฐรับทราบถึงความตองการที่แทจริงของกลุมชาวไทยมุสลิม และนําขอมูล
ใชประกอบการกําหนดนโยบายการตางประเทศที่เกี่ยวของตอไป  

ทั้งน้ี คาดหวังใหชาวไทยมุสลิมรับทราบขอมูลขาวสาร การดําเนินการและการมีสวน
รวมของกระทรวงการตางประเทศ รับทราบทัศนคติและความคิดเห็นของสื่อมุสลิมอันจะเปน
ประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่ เกี่ยวของ และขยายเครือขายและกระชับ
ความสัมพันธกับสถานีวิทยุสราญรมย  

4)  โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและฝกปฎิบัติงาน ณ 
กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ 

เกิดข้ึนจากการที่กระทรวงฯ เห็นชอบใหสํานักบริหารบุคคลรับนักศึกษามุสลิมช้ันปที่ 3 
และ 4 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและ 5 อําเภอของจังหวัดสงขลามาปฏิบัติงาน ณ กระทรวงฯ 
ในชวงปดภาคฤดูรอน เพื่อใหนักศึกษารูจักกระทรวงฯ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานการ
ตางประเทศและชวยสรางขวัญและกําลังใจ เปดโอกาสใหเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับประสบการณจากการเรียนรูวิถีชีวิตที่แตกตาง  

โครงการน้ีชวยสงเสริมนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแกไขปญหาชายแดนภาคใต เพื่อ
ชวยสรางทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติ แตกตางแตไมแตกแยก ทําใหเกิดความเขาใจและเช่ือวา
สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขได โดยการดูงานและการรับฟงการบรรยายจากหนวยงานตางๆ 
รวมทั้งชวยสรางทัศนคติที่ดีของนักศึกษาตอหนวยงานของภาครัฐ และใหเห็นถึงความจริงใจของ
รัฐบาลในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต รวมถึงสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางรัฐบาลกับคนใน
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จังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริมบทบาทของรัฐบาลในการดูแลคนไทยมุสลิมโดยไมเลือกปฏิบัติ และ
ชวยใหนักศึกษาไดรับขอมูลที่ถูกตอง ปองกันการถูกชักจูงจากกลุมผูไมหวังดี 

ทั้งน้ี คาดหวังให นักศึกษาที่เขารวมโครงการทําหนาที่ทูตกระทรวงฯ และเผยแพรสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ ใหแกชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

5) พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เฮาส ออฟ 
เคอรมิสท จํากัด, 2557.  

เปนหนังสือที่รวบรวมการประเมินโครงการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัย วิธีการประเมิน
ทางการศึกษา (กอน ระหวางและหลังการดําเนินโครงการ) รูปแบบการประเมินโครงการ การเขียน
รายงานเกี่ยวกับประเมินโครงการ การนําผลการประเมินโครงการไปใชประโยชนและจรรยาบรรณใน
การประเมินโครงการไวอยางละเอียด สามารถนําไปใชประโยชนในการวิจัย การสอนและการดําเนิน
โครงการไดอยางมีคุณคา  

6) นโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชายแดนภาคใตป พ.ศ. 2521  
มุงการประสานงานระหวางสวนราชการ มุงสรางความสงบสุขในพื้นที่และสรางความ

เขาใจอันดีกับประเทศมุสลิม นับเปนจุดเริ่มกอต้ังศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอบต.) และมีนโยบายแกไขปญหาภาคใตจากน้ันเรื่อยมา 

7) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตหวงเวลา พ.ศ. 2555-2557 
อิงยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เนนการแกไขปญหาที่เปนรากเหงาควบคูกับปญหาที่เปนปรากฏการณ โดยมุงขจัดเงื่อนไขของการใช
ความรุนแรงทุกระดับดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายและสรางสภาวะแวดลอมที่พรอมและ
เอื้ออํานวยตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงการกระจายอํานาจที่เหมาะสมตอการอยูรวมกัน
บนพื้นฐานของความหลากหลายในความเปนพหุสังคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ รวมทั้ง สรางความเขาใจรวมกันของผูรับผิดชอบทั้งในสวนกลาง
และในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กอ.รมน. 
และ ศอบต. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต 

8) แผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

มุงแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมดวยการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐอยางมีบูรณาการและมีเอกภาพในเชิงรุก  

9) ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมุสลิมจากเวปไซดและขอมูลจากเวปไซดกระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา: รายงานประเมินผลโครงการ 
 
 

จากผลการศึกษา โครงการการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคและโครงการ
รับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการตางประเทศ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยเฉพาะ การสรางความเขาใจของคนในพื้นที่ตอ
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศ  

ขอนําสรุปประมวลผลการดําเนินโครงการทั้งสอง ทั้งจากรายงานการประเมินผลโครงการ
และแบบสอบถาม เปนรายโครงการ ดังน้ี 
 
3.1  โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ดําเนินการโดยกรมสารนิเทศ 

3.1.1 ประมวลผลรายงานประเมินผลโครงการระหวางป 2556-2559  
1) รายละเอียดการจัดโครงการตามจังหวัด ดังน้ี 

2556 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม 
2557 จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดกระบี่ 
2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2559 จังหวัดระนอง  
จํานวนผูเขารวมสัมมนาระหวาง 100-150 คน ยกเวนที่ระนอง มีจํานวน 66 คน 

โดยระหวางรอยละ 66-97 มีความพึงพอใจอยางมากตอการสัมมนาและมีความประสงคใหจัดการ
สัมมนาในลักษณะน้ีอยางตอเน่ือง เพื่อรับฟงความคิดเห็นของนักจัดรายการวิทยุชาวไทยมุสลิมและ
เปนการเสริมสรางความเขาใจระหวางกระทรวงฯ และสื่อมวลชนชาวมุสลิม รวมทั้ง เปนโอกาสในการ
ช้ีแจงบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการอํานวยความสะดวกใหชาวไทยมุสลิมในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  

2) ขอเสนอแนะของผูเขารวมการสัมมนา พอสรุปไดดังน้ี 
- การจัดการสัมมนาเปนกลไกสําคัญตอการสรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับ

นโยบายของกระทรวงการตางประเทศตอโลกมุสลิม 
- สรางเครือขายระหวางนักจัดรายการวิทยุมุสลิม สื่อมวลชนมุสลิมและผูแทน

ชุมชนมุสลิม  
- ควรจัดตอเน่ืองทุกป ตามจังหวัดตางๆ ของไทย 
- เปนการประชาสัมพันธและรับฟ งขอคิดเห็นเกี่ ยวกับนโยบายการ

ตางประเทศระหวางกระทรวงฯ และชาวไทยมุสลิมในภาคเหนือ ประกอบดวย ชาวจีนฮอ ชาวปาทาน 
ชาวเขาเผาอาขาและเผามง 
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-  ควรพิจารณาเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูฟง เพื่อมิใหนําไปสูความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนระหวางกันและการขาดความเช่ือถือดานการวิเคราะหสถานการณในตะวันออกกลางที่
ชาวไทยมุสลิมใหความสนใจเปนอยางมาก  

-  ศึกษาเทคนิคการจัดรายการวิทยุใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี แนว
ทางการประชาสัมพันธตองถูกตองตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม  

-  หนวยงานรัฐบาลควรใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาชีพนอกเหนือจากสาขา
ศาสนา 

-  ควรผลักดันการศึกษาปอเนาะควบคูไปกับการศึกษาวิชาสายสามัญ  
-  ชาวไทยมุสลิมหวงกังวลในประเด็นความสัมพันธไทยและซาอุดิอาระเบีย 

โดยเฉพาะโควตาจํานวนคนไปประกอบพิธีฮัจญ  
-  ชาวไทยมุสลิมถูกจัดเปนพลเมืองช้ันสองของไทยในหลายประเด็น ดังน้ัน 

กระทรวงฯ ควรพิจารณาบรรยายในหัวขอมุสลิมที่ tailor-made เพื่อลดกระแสความรูสึกแปลกแยก  
- ผูเขารวมสัมมนาใหความสนใจในประเด็นการอํานวยความสะดวกชาวไทย

มุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  
-  ประเด็นความเปนอยูของชาวโรฮิงญา สัญชาติตุรกีในฐานะผูอพยพ 

โดยเฉพาะกลุมที่ถูกกักขังที่ระนองจํานวน 53 คน และคนไทยพลัดถ่ินในเมียนมารที่อพยพมาที่ระนอง 
ซึ่งประสบปญหาในการขอคืนสัญชาติไทย เน่ืองจาก ไมมีถ่ินที่อยูถาวรในประเทศไทย  

-  ควรประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในการจัดสัมมนา 
-  ควรจัดสัมมนาเรื่องความมั่นคงของมุสลิมและความสัมพันธของไทยตอ

มุสลิม  
-  ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายและติดตามประเมินผลบาง  
-  เวลาบรรยาย ไมควรใชคําภาษาอังกฤษปนไทย  
-  ควรกระชับขอมูลและเปดโอกาสใหซักถามมากกวาการบรรยายทางวิชาการ  
-  กิจการฮัจญควรอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ  
-  ควรใหความรูแกประชาชนของประเทศอาเซียน ใหความรูภาษาเพื่อนบาน

และภาษาอังกฤษ  
-  ควรประชาสัมพันธใหชาวบานทราบและใชประโยชนจากสื่อมุสลิม 
-  ควรบรรยายเรื่องมุสลิมไทยกับอาเซียน ขอดีจากการเปนประชาคมอาเซียน 

แรงงานตางชาติในเขตเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนไทยไดอะไรจากอาเซียน เนนในเรื่องสังคมมุสลิม 
-  ควรเชิญวิทยากรคนนอก อาทิ นักวิชาการมุสลิมมาบรรยาย  

3.1.2 การสัมภาษณเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ  
1) นายสุวัฒน  จิระพันธุ8 รองปลัดกระทรวงการตางประเทศกํากับดูแลงานดาน

สารนิเทศ (ชาวไทยมุสลิม) ไดใหความเห็นวา  

                                                
8
 สัมภาษณ  สุวัฒน จิระพันธุ,  รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ,  15 มิถุนายน 2559. 
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-  การจัดโครงการสัมมนาเชนน้ีเริ่มมา 14 ปแลว จัดไปแลวรวม 43 จังหวัด 
มูลเหตุสําคัญ คือ โดยที่ปจจุบันการสื่อสาร การไปมาหาสูและการที่สังคมไทยและประเทศไทยเปน
สังคมที่มีปฏิสัมพันธกับประชาคมโลกมาก มีนักทองเที่ยวมาอยูเมืองไทยปน้ีประมาณ 33 ลานคน ดวย
เหตุน้ี ชาวไทยควรที่จะไดรับรูความเปนไประหวางโลกกับประเทศไทย การดําเนินงานดานการ
ตางประเทศเปนหัวใจอันหน่ึงที่ทําใหจะไดมีการรับรูวา ในโลกใบน้ี การติดตอไปมาหาสู การสราง
เสริมเพื่อความรวมมือในดานตางๆ อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีบทบาทที่กระทรวง
การตางประเทศเขามามีสวนเกี่ยวของกันอยางไร ดังน้ัน ประชาชนทุกคนตามจังหวัดตางๆ ไมวาจะมี
อาชีพใดควรไดรับรูวา สอท. และ สกญ. ไทยที่มีอยู 96 แหงมีบทบาทอยางไรในเหตุการณสําคัญ ใน
เหตุการณฉุกเฉิน ในการสงเสริมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม หรือพูดใหงายคือ การตางประเทศไมใช
เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถมีสวนรวมดวยได 

-  ในการพิจารณาจังหวัดที่จะเดินทางไปจัดโครงการ จะใชจังหวัดหรือพื้นที่
เปนตัวต้ัง ในการจัดทีมไปบรรยายหรือไปใหขอคิดเห็น/ขอมูลตางๆ การบรรยายจะปรับใหเหมาะสม
และสอดคลองกับพื้นที่น้ันๆ จะเปนการแนะนําแนวคิด หลักคิด และวิธีคิดเกี่ยวกับประเด็นที่เปน
ปญหาในพื้นที่น้ัน เชน การเดินทางไปตามแนวชายแดน โดยที่เราเปนประชาคมอาเซียนแลว บางคน
อาจจะต่ืนตระหนกวาจะมี ปญหาเรื่องแรงงานตางชาติที่มาแกงแยงการทํามาหากิน ดังน้ัน ตามแนว
ชายแดนจะเปนการบรรยายในสวนของแรงงานตางชาติที่หลั่งไหลเขามาวา ไมควรต่ืนตระหนก เพราะ
ไมไดเปนอยางที่คิดไว แรงงานตางชาติมิไดมาแยงสาธารณูปโภคหรือมาแยงอาหาร งาน ฯ และการ
เขามาของแรงงานตางชาติ มิใชเพราะการเปนประชาคมอาเซียนเสียทีเดียว แตชาวไทยเองมี
พฤติกรรมการทํางานที่เปลี่ยนไปดวยและคาแรงงานเขาถูก ทั้งน้ี รัฐบาลดูแลการจดทะเบียนแรงงาน
ตางชาติอยู และในแงของการคาขาย มีการลงทุน ชวยสรางงาน ไทยจะเปนหุนสวนทางธุรกิจซึ่ ง
อาจจะขยาย เราสามารถไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานอาเซียนไดดวย หรือในจังหวัดที่มีชาวไทย
มุสลิมมาก เราก็จะไปจัดสัมมนารวมกับอิหมามและคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัดน้ันๆ 
ทั้งน้ี กต. มีนโยบายเกี่ยวกับโลกมุสลิมและจะไดเลาถึงการทูตเพื่อประชาชนที่เรามีตอพี่นองชาวไทย
มุสลิม โดยที่ไทยเปนประเทศอันดับที่สองในอาเซียนที่เปนเมืองที่มีผูนับถือมุสลิมอันดับสอง ของผูนับ
ถือศาสนาในประเทศไทย แมจะมีอัตราตางกันมากก็ตาม แตชาวไทยมุสลิมจะสัมผัสไดวา กระทรวง
การตางประเทศมีบทบาทในดานนโยบายไทยตอมุสลิม อาทิ การชวยบริการผูไปประกอบพิธีฮัจญ ฯ 
ซึ่ง กต.มีหนวยงานประจํา ที่กรุงเจดดาหในการใหบริการพี่นองชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ 
ทั้งในดานกงสุล (ออกหนังสือเดินทาง) งานทะเบียนราษฎร เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุและอื่นๆ บทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศในการชวยเจรจารวมกับคณะกรรมการสงเสริมการประกอบพิธีฮัจญ 
ชวยประสานขอโควตาชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ ฯ ตอซาอุดิอาระเบีย การบรรยายเนน
เน้ือหาที่เกี่ยวของกับชาวไทยมุสลิม การรับ นศ.มุสลิมมาฝกงาน เปนตน การบรรยายในลักษณะน้ี
อาจเปนแรงบันดาลใจใหเขาสนใจมารับราชการที่กระทรวงการตางประเทศ เพิ่มโลกทัศนของชาวไทย
มุสลิม โดยเฉพาะอยางย่ิง การที่ไทยเปนประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเปนหลักเปนพหุสังคม แตรัฐให
ความสนใจความเปนพหุสังคมมากขนาดไหน ชาวไทยมุสลิมมีโอกาสไดเห็นและไปคารวะ
จุฬาราชมนตรีด วยตนเอง เ ย่ียมสถานที่สํ าคัญๆ อาทิ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เปนตน แมประเทศมุสลิมในหลายประเทศไมมีสิ่งเหลาน้ี เชนที่ประเทศไทยมี  
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-  การจัดสัมมนาควรเปนการสื่อสารสองทาง เกิดประโยชนจากการเสวนากับ
ชาวไทยมุสลิม คือ การที่เรามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับชาวไทยมุสลิม โดยไดรับทราบเมื่อปลายปที่
แลวจากการเสวนาที่จังหวัดสตูลวา มีอยูชวงหน่ึง ฝายมาเลเซียไมยอมใหชาวไทยขามชายแดนไป หรือ
หลายจังหวัดสนใจขอรับทุนการศึกษา โดยขอไปเรียนในสาขาที่มีความหลากหลายมากข้ึน 
นอกเหนือไปจากสาขาศาสนาเพียงอยางเดียว (สวนใหญทุนที่ตางประเทศใหแกนศ. เปนทุนไปเรียน
สาขาศาสนาเพียงสาขาเดียว) ปจจุบัน คนที่จะไปตะวันออกกลางก็ไมจําเปนตองไปเรียน Islamic 
Studies อยางเดียว ขณะน้ี ในตุรกี มีสาขาแพทยใหเลือกดวย เปนตน นับเปนการไดรับขอมูลให
กระทรวงฯ นําไปพิจารณาและดําเนินการตอไปในระดับการเจรจา/หารือกับประเทศอื่นๆ เชน 
พิจารณาสอบถามกับฝายมาเลเซีย พิจารณาหารือกับประเทศที่สามารถใหทุนการศึกษากับชาวไทย
มุสลิมในไทย  

-  ผูเขารวมโครงการช่ืนชอบการดําเนินโครงการ อยากใหมาบอยๆ แต
กระทรวงฯ จัดไดปละ 3 หรือ 4 ครั้งตอปเทาน้ัน การเลือกจังหวัดใชหลักการความพรอมของจังหวัด
ผานทานผูวา โดยในสวนของภาคชุมชนตางๆ ผูดําเนินโครงการไดมีการพบหารือกับมหาวิทยาลัยของ
จังหวัด (พบอาจารยและนักศึกษา) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ผูนําชุมชน ชมรมสหกรณ 
นับเปนความหลากหลาย ทั้งน้ี กต.จะจัดบรรยายไมซ้ําจังหวัดกัน ขณะน้ี อยูในระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดที่จะจัดที่สงขลาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต เน่ืองจาก ยังไมเคยจัดโครงการใน
ลักษณะน้ีในชายแดนภาคใตเลย 

-  โครงการในลักษณะเชนน้ี ชวยใหเขาใจบทบาทภาครัฐเพิ่มข้ึน พิจารณาจาก
การตอบรับจากผูนําชุมชน โดยหากมีการประชาสัมพันธเพื่อสื่อใหกับคณะทูตานุทูตมุสลิมจาก
ประเทศตางๆ ประจําประเทศไทยไดรับทราบและเขาใจถึงขอเท็จจริงที่เปนอยูวา พี่นองชาวไทยมสุลมิ
อยูกันอยางไรในพื้นที่พหุสังคม ในแงของพื้นที่เอง ประชาชนก็ไดรับทราบถึงผลที่ภาครัฐใหความสนใจ
ชาวไทยมุสลิมภาคใต  

-  ในสวนของบทบาท กต.กับโลกมุสลิมน้ัน ไดมีการใชนโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชน ปจจุบัน โลกเล็กลงในยุคโลกาภิวัตน การรับรูขาวสารเปนการรับรูทันที ประชาชนไทยไป
มาหาสูกันอยางสม่ําเสมอจากประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหน่ึง กระทรวงการตางประเทศเปน
หนวยงานที่สามารถเอื้อมมือชวยเหลือคนไทยไดทั่วโลกไดทันที ไมวาจะในกรณีภัยสูรบ อุบัติเหตุ หรือ
ภัยพิบัติ จึงขอใหบริษัททัวรหรือชาวไทยทั้งหลายประสาน สอท. หรือ สกญ.ไวลวงหนากอนการ
เดินทาง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะสามารถติดตอไดทันท ี

2) นางสาววีนัส  อัศวภูมิ9 เลขานุการเอก กรมสารนิเทศ ไดใหความเห็นวา 
- โครงการน้ีเปนการปกธงยุทธศาสตรไทยตอมุสลิมในไทย เปนการใหความรู

ดานการใหบริการของกต.ขอควรรู การเดินทางไปตางประเทศ การใหทุนการศึกษา การไปประกอบ
พิธีฮัจญซึ่งผูเขารวมโครงการใหความสนใจ ใชเวลาเต็มที่ในการฟงบรรยาย  

                                                
9
 สัมภาษณ  วีนัส  อัศวภูมิ,  เลขานุการเอก กองประชาสัมพันธการทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการ

ตางประเทศ,  17 มิถุนายน 2559. 
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-  กิจกรรมหลักคือ การบรรยายเกี่ยวกับอาเซียน งานกงสุล นโยบายไทยตอ
มุสลิม การใหทุนการศึกษา การชวยเหลือผูไปประกอบพิธีฮัจญ โดยในระยะหลัง ไมคอยมีการเสวนา
ระหวางผูบรรยายกับผู เขารวมโครงการ โดยจะเปนการพบปะระหวางรองปลัดสุวัฒนฯ กับ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแทน 

-  ปกติจะจัดโครงการในลักษณะน้ีปละ 2 ครั้ง โดยเชิญกรมการกงสุล กลุมงาน
ความมั่นคง และสํานักนโยบายและแผนเขารวมโครงการดวย ซึ่งมีแผนจะดําเนินโครงการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตดวยในปงบประมาณ 2559  

-  การสรางความสมานฉันทอาจไมใชประเด็นหลักในการดําเนินโครงการ แต
เปนการสรางภาพลักษณของรัฐ เทาที่ผานมา ไดดําเนินโครงการในจังหวัดแมฮองสอน ยโสธร 
ระนอง/ชุมพร บุรีรัมย/ชัยภูมิ ซึ่งเสียงตอบรับดีมาก ผูเขารวมโครงการช่ืนชอบหนวยงานสวนกลาง มี
การพูดคุยระหวางกันอยางเปนกันเอง มีการประชาสัมพันธ สื่อมวลชนชวยทําสกูปขาวเพื่อสนับสนุน
นโยบายดังกลาว เครือขายวิทยุมุสลิมมีการติดตามผลภายหลังการโครงการฯ แต กต. ควรใช
ประโยชนจากสื่อมวลชนมุสลิมใหมากกวาน้ีซึ่งขอขอบคุณชาวไทยมุสลิมที่ยินดีมาฟงการบรรยาย และ
ต้ังใจถามคําถามตางๆ ทั้งน้ี ควรดําเนินโครงการลักษณะน้ีตอไป 

3.1.3 แบบสอบถาม  
1) แบบสอบถามผูที่เคยเขารวมโครงการจากจังหวัดกระบี/่เกาะลันตาจํานวน 6 คน 

เปนชาย 4 คน และเปนหญิง 2 คน  
-  ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นวา โครงการดังกลาวมีประโยชนโดยสามารถ

เปด โลกทัศนใหแกนักจัดรายการวิทยุและสรางเครือขายใหกวางขวางข้ึน เปนการเผยแพรความรูและ
สรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข เปนโครงการที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระทรวงการตางประเทศ ชวยปรับระดับความ
เขาใจตอกระทรวงฯ ไดดีย่ิงอีกหน่ึงชองทาง และทําใหชาวไทยมุสลิมไดมีความรูกวางข้ึนและตาง
ศาสนาเขาใจบริบทของมุสลิม การสื่อสารเปนการรับรูภารกิจของหนวยงานระหวางชาวไทยมุสลิม
และหนวยงานราชการ รวมทั้ง ชวยเอื้อภารกิจตอชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะ การอํานวยความสะดวก
ในการประกอบพิธีฮัจญ  

-  ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นวา ควรจัดโครงการตอไป ดวยเหตุผลที่
หลากหลาย คือ ไดรับความรู ความเขาใจ เกิดประโยชนแกกลุมบุคคลหลายหนวยงานและองคการ 
เปนการสานตอความรวมมือระหวางนักจัดรายการวิทยุดวยกันและระหวางนักจัดรายการวิทยุตอ
สถานเอกอัครราชทูต เปนการสืบทอดแนวความคิดที่ดีและมีประโยชนตอสังคม สรางความเปน
เอกภาพใหคงอยูตอไป เปนโครงการที่สามารถใหประชาชนเกิดการรับรูและปรับตัวใหทันสถานการณ 
และเปนสื่อกลางที่จะชวยประสานความคิดเห็น ความคิดตามรูปแบบประชาธิปไตย เพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ชาวไทยมุสลิมไดทราบนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศทามกลางสถานการณโลก เพิ่มทักษะกับกลุมเปาหมายและขยายผลไปสูชุมชน ตลอดจน 
ควรทําโครงการใหเขากับเหตุการณปจจุบัน โดยคํานึงถึงภาพลักษณมุสลิมที่กําลังตกตํ่าในการสราง
ภาพลบที่ผานมา  
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-  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ การใหตัวแทนชุมชนและองคการมีสวนรวมโดยเฉพาะ
องคการมุสลิมเขาไปรางนโยบายของกระทรวงการตางประเทศดวย ควรปรับปรุงสถานที่จัดงานใหมี
อาหารฮาลาล รองรับ มีการติดตามการทํางานและความรวมมืออยางตอเน่ืองหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนการทํางานและกิจกรรมใหบอยข้ึน ประชาสัมพันธโครงการและช้ีแจงนโยบายอยาง
ชัดเจนใหเปนที่แพรหลายสูชุมชน ควรทํารางนโยบายที่ไมขัดตอหลักศาสนาอิสลามและอยูในกรอบ
ของการทําดี สงเสริมการทําดี สามารถนําสาระขาวสารตางๆ มาปรับใชกับตนเองและชุมชนตลอดจน 
องคกรเครือขายตางๆ และการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทําใหเกิดชองวางในทางปฏิบัติ รวมทั้ง ควรจัดโครงการใหครอบคลุม
กลุมเปาหมาย ใหมีเน้ือหาใหเหมาะสมและมีการแยกกลุมทํากิจกรรม  

-  ผูเขารวมโครงการเห็นวา โครงการดังกลาวชวยเพิ่มความเขาใจบทบาท
กระทรวงการตางประเทศโดยทําใหเขาใจบทบาทและเขาใจการทํางานของกระทรวงฯ มากข้ึน เกิด
ความเขาใจทัศนคติและความไววางใจ ควรประชาสัมพันธการทํางานและการจัดโครงการของ
กระทรวงการตางประเทศ เปนโครงการที่แสดงถึงเจตนารมณที่แนวแนที่จะพัฒนาจิตมนุษยใหเกิดแก
มุสลิมไทยอยางย่ังยืนและถาวรตลอดไป แสดงใหเห็นวา กระทรวงการตางประเทศไดคิดนอกกรอบที่
บทบาทของแตละกระทรวงฯ ไดกําหนดไว ดังน้ัน ควรทําโครงการลักษณะเชนน้ีในโลกปจจุบันใหมาก
ข้ึนและหลายๆ ชองทางที่สามารถอาศัยสื่อชวยประชาสัมพันธในเชิงรุกใหมากข้ึน 

-  ผูเขารวมโครงการคนหน่ึง เสนอแนะวา ควรจัดทํารางนโยบายและนําไป
เผยแพรกระบวนการ วิธีการเขาถึงประชาชนใหมากและเขาใจงาย กระทรวงการตางประเทศตองเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใหมาก โดยควรใหประชาชนรับทราบขอปญหา ขอคิดเห็นและ
ดําเนินการใหตอเน่ืองและควรจัดสัญจรใหทั่วทุกภูมิภาค มีความหลากหลายเพื่อใหเขาใจปญหา 
ขอมูล บริบท และกลุมเปาหมาย ควรขยายเวลาซักถาม และควรติดตามประเมินผลการจัดโครงการ 
เพื่อขยายผลการอบรม  

2) แบบสอบถามสื่อมวลชนมุสลิมรวม 10 คน เปนชายทั้งหมด เปนผูเคยเขารวม
โครงการจากจังหวัดตางๆ อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต อยุธยา สงขลา ฯ  

-  ผู เขารวมโครงการเห็นวา โครงการดังกลาวมีประโยชนดวยเหตุผลที่
หลากหลาย คือ เปนการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอภาครัฐ และสังคมมุสลิม ทําใหมี
ความเคารพในความแตกตาง และสามารถอยูรวมกันโดยไมแตกแยก สื่อเปนกระบอกเสียงตอความ
เปนอยูของชาวมุสลิม มีความสําคัญตอการเปนมุสลิมที่ดีในการประสานสัมพันธ วิเทศสัมพันธอิสลาม
ประสานงานจากระดับจุลภาคสูระดับโลก ชวยแกไขปญหาประเทศมุสลิมที่รอนระอุไดอยางปจจุบัน
ทันดวน ชวยใหเขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศ เปนการเปดเวทีสํารองใหสื่อมุสลิม ซึ่งมี
โอกาสเขารวมการสัมมนาในลักษณะเชนน้ีไมมากนัก รูนโยบายสําคัญและเปนการเปดโลกทัศน เปน
โอกาสในการพบปะ สนทนาในประเด็นที่นาสนใจ และสื่อใหเห็นถึงบทบาทและหนาที่ของกระทรวงฯ  

-  ผูเขารวมโครงการเห็นวา ควรจัดอยางตอเน่ืองจากเหตุผลที่หลากหลายคือ 
เพื่อใหความรูและสานสัมพันธที่ดีตอชาวไทยมุสลิม โดยสื่อมวลชนสามารถสะทอนสิ่งที่กระทรวงการ
ตางประเทศตองการเปนความรวมมือ ควรติดตามผลอยางตอเน่ือง ควรประชาสัมพันธเพื่อเจาะคนทีม่ี
คุณภาพพอจะรับความรูเพื่อเปนประชาชนที่ดี กระทรวงฯ จะรับทราบความมุงหมายของมุสลิม 
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ประเด็นปญหาในโลกมุสลิม ควรเชิญผูแทนองคกรและสื่อมวลชนเขารวมสัมมนาดวย ตลอดจน สราง
ความเขาใจตอสื่อมวลชนมุสลิมมากข้ึนและประชาชนไดรูจักกระทรวงฯ มากข้ึน  

-  ผูเขารวมโครงการเห็นควรปรับปรุงการดําเนินโครงการ กลาวคือ ควรมีการ
ลงพื้นที่ ชุมชนมุสลิมอยางสม่ําเสมอ ปรึกษาหารือกับผูนําชุมชนมุสลิม เพื่อความเขาใจอันดี และควร
จัดกิจกรรม เพื่อใหชาวมุสลิมไดมีสวนรวมทํางานกับภาครัฐ ขยายเวลาการซักถามและการสรุป ควร
สรุปประเด็นจัดพิมพเปนนโยบายเพื่อสรางความพอใจที่หารือกัน ควรคัดเลือกผูแทนตามการทํางาน 
ควรเช่ือมโยงกับกลไกกับมุสลิม เชน คณะกรรมการอิสลามในไทย เพื่อขยายการรับรูขาวสารของ
กระทรวงการตางประเทศ ฯ ควรพัฒนาใน แตละสวนเพื่อระดมสมองและหาแนวทางแกไขปญหา 
ควรจัดหารือกลุมยอยเพื่อหารือแกไขปญหา อาทิ ประเด็นพหุสังคม การอยูรวมกันอยางสันติ ฯ ควรมี
การศึกษาดูงาน มีการติดตามผลและการปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ และควรใหสื่อมุสลิมมี
โอกาสจัดรายการของตนมากข้ึน  

- ผูเขารวมโครงการเห็นวา การจัดโครงการเชนน้ี ทําใหเขาใจบทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเปนการแสดงบทบาทที่ดีของกระทรวงการตางประเทศใน
การที่จะใหความสําคัญแกสังคมมุสลิมและเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศน และนโยบาย 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระทรวงฯ ไดพยายามให
ภาคสวนเขาใจและมีการปฏิสัมพันธกับมุสลิมในประเทศและโลกมุสลิมและมีสวนรวมในการประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้ง ชวยเหลือมุสลิมในตางประเทศยามวิกฤต ควรใหความรู 
ประชาสัมพันธจนเปนที่เขาใจ ควรใหสิทธิประกอบกิจการตางๆ โดยราบรื่น แสดงใหเห็นวา บุคลากร
กระทรวงฯ จริงใจตอมุสลิมในไทยในการชวยเหลือในวิกฤตตางๆ ไดทราบบทบาทดานสารนิเทศของ
กระทรวงฯ และเขาใจวามุสลิมมีสิทธิอะไรบาง อยางไรบาง  

-  ผูเขารวมโครงการเสนอใหมีความจริงใจ สม่ําเสมอ ใจกวาง และเคารพความ
แตกตางที่ไมทําใหแตกแยก ทั้งหมดจะทําใหเราอยูรวมกันอยางเขาอกเขาใจกันมากข้ึน ควรติดตามผล
อยางตอเน่ือง เพิ่มระยะเวลาในการสัมมนา เพื่มสัดสวนของสตรีในการเขารวม ควรศึกษาสถานการณ
และนําผลมาเสนอ ควรจัดใหมีเปาหมายหลากหลาย ควรมีการสื่อสารกับโลกมุสลิม ควรเชิญผูแทน
องคการตางๆ เขารวมโครงการองคการละ 1 ทาน ควรเชิญผูสื่อขาวใหสัมผัสวิถีชาวไทยพุทธ ควรจัด
อยางตอเน่ืองเพื่อแสดงให ชาวมุสลิมไดแสดงความเห็นและควรมีโครงการลักษณะน้ีมากข้ึน เพื่อให
ความรู แมอาจจะไมทั่วถึง บางครั้งอาจไมไดความรวมมือ แตการเขารวมการสัมมนาชวยตอยอด
ความรูได  

3.1.4 ขอจํากัด  
1) ในการจัดทําแบบสอบถามมีขอจํากัดในการใหขอมูลสวนตัว โดยเฉพาะ ช่ือ-สกุล 

ทั้งน้ี หากผูสอบถามมิใชคนไทยมุสลิม สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณภาคใต เน่ืองดวย สาเหตุดานความปลอดภัย และผูศึกษามักจะไดรับคําตอบวา เกิดข้ึน
จากสาเหตุหลายปจจัย หรือไมทราบสาเหตุของสถานการณชายแดนภาคใตแตอยางใด และสวนใหญ
จะไมเห็นดวยในการใหเจาหนาที่รัฐลงพื้นที่  

2) การระบุวาเคยเขารวมโครงการใดบางในแบบสอบถามก็เปนขอจํากัดเชนกัน 
เน่ืองจาก ผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาการเขียนเปนลายลักษณอักษร เหมือนการใหความเห็นกับ
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ทางการ ซึ่งอาจถูกเขาใจผิดวามาใหขอมูลกับภาครัฐ อันอาจสรางความไมปลอดภัยใหแกผูตอบ
แบบสอบถามในภายหลัง 

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงจัดทําแบบสอบถามที่ไมระบุช่ือ-สกุล และช่ือของโครงการที่เขา
รวม แตไดจัดสงแบบสอบถามใหแกผูที่เคยเขารวมโครงการทางอีเมล (สําหรับภาคใต) และย่ืนดวย
ตัวเอง (สําหรับสื่อมวลชนมุสลิม) เพื่อใหไปกระจายตอสื่อมวลชนมุสลิมคนอื่นๆ ทั้งน้ี ไดสง
แบบสอบถามใหผูที่เคยเขารวมโครงการทั้งสอง โดยใชคําถามที่เหมือนกัน เพื่อใหการวัดผลมีระบบ
และมีความชัดเจน ตรงตอเปาหมายของรายงานการศึกษาฉบับน้ี 

 
3.2 โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการ
ตางประเทศ ดําเนินการโดยสถาบันเทวะวงศวโรปการ  

3.2.1 ประมวลผลรายงานประเมินผลโครงการระหวางป 2556-2559  
โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและปฏิบัติงาน ณ 

กระทรวงการตางประเทศ รับนักศึกษาฝกงานปละ 20 คน ในป 2556 และเริ่มรับปละ 30 คนในป 
2557-ปจจุบัน  

นักศึกษาประกอบดวยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในภาคใต  อาทิ 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี 
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี 
และมหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาไดรับฟงบรรยายสรุปจากหนวยงานตางๆ ของกระทรวงการ
ตางประเทศ อาทิ ฝกปฏิบัติงานที่กรมการกงสุล ฯ เย่ียมชม/ฟงบรรยายสรุป/ทัศนศึกษาหนวยงาน
สําคัญ อาทิ สํานักจุฬาราชมนตรีฯ อบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมสัมพันธเชิงวิชาการและกิจกรรมที่
สรางแรงบันดาลใจ คายภาษาอังกฤษ (เริ่มเมื่อป 2557) ชุมชนอิสลามลําไทร ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สถานีโทรทัศนชอง NBT และกิจกรรมเรียนรูวิถีชุมชนของคนไทยภาคกลาง 
เปนตน โดยจะพิจารณาเย่ียมชมสถานที่ตามความเหมาะสม 

1) ผลการประเมินพอสรุปได ดังน้ี  
-  นักศึกษาไดรับความรูและมีความเขาใจเพิ่มมากข้ึนตอการดําเนินงานของ

กระทรวงฯ โดยสวนใหญใหความสนใจและซักถามในประเด็นตางๆ ในการบรรยายสรุปภารกิจของ
กระทรวงฯ โดยเฉพาะในหัวขอ บทบาทของกระทรวงฯ ตอการแกไขปญหาชายแดนภาคใต 

-  ยินดีที่มีโอกาสเขาเย่ียมชมหนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรระหวาง
ประเทศที่สําคัญและมีช่ือเสียง โดยเฉพาะการเขาเย่ียมศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลและองคการยูเนสโก  

-  กิจกรรมพี่พบนอง ไดจัดใหนักศึกษานําเสนอสิ่งที่ไดรับรูจากการเขารวม
โครงการฯ และวิธีการที่จะนําความรูไปเผยแพร เพื่อสรางความรู ทัศนคติที่ดีและความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินการของกระทรวงฯ แกคนในชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการสรางความสมานฉันทตอไป 

-  นักศึกษาประทับใจการตอนรับที่อบอุนและการดูแลจากกระทรวงฯ เกิด
ความสนิทสนมและความรูสึกที่ดีระหวางการเขารวมโครงการ เพื่อนําไปสูการรวมตัวเปนเครือขาย
ตอไป ที่จะชวยเผยแพรความรูและทัศนคติที่ดีตอกระทรวงฯ และภาครัฐแกชุมชนและสังคมตอไป 
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- เปนปแรกที่มีการจัดกิจกรรมคายภาษาภาษาอังกฤษในตางจังหวัดให
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ ซึ่งกิจกรรมไดรับผลตอบแทนที่เปนที่นาพอใจ 

- การเขารับโอวาทจากทานรองปลัดสุวัฒน จิราพันธุ เปนการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูเพิ่มพูนประสบการณ และไดกลาวถึงพหุสังคมทางชาติพันธุในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งความแตกตางในเรื่องอัตลักษณมิใชปญหาแตเปนสีสันที่ทําใหสังคมมีความสมบูรณ การ
เคารพในอัตลักษณที่แตกตางกันเปนหัวใจสําคัญของการอยูรวมกันดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง 

-  การพปปะกับ Dr.Halit Eren ตําแหนง Director General ประจํา 
Research Centre for Islamic History , Art and Culture of the Organization of the 
Islamic Conference (IRCICA) โดยไดสรางความประทับใจใหเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต 
และสรางความประทับใจให Dr. Eren โดยเห็นวากระทรวงฯ จัดโครงการที่เปนประโยชนแกเยาวชน
จังหวัดชายแดนภาคใต และหากมีโอกาสมาเยือน ประสงคจะเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
กระชับความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค  

-  การที่ Dr.Eren แสดงความสนใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง
กรณีที่จะมีการเยือนของเลขาธิการ OIC ก็นาจะใชโอกาสน้ีขยายผลเพื่อกระชับความรวมมือดาน
การศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษาหรือการดูงานในประเทศมุสลิม หรือศึกษาดูงานในประเทศมุสลิม 
อาทิ ตุรกี เปนตน เปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูความหลากหลายของโลกมุสลิม รวมถึงเปดโลกทัศน
และพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมอีกดวย  

2) ขอเสนอแนะของผูเขารวมการสัมมนา พอสรุปไดดังน้ี 
-  ควรปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการดําเนินโครงการใหมีความตอเน่ืองและ

สอดคลองกับการปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่จะปด-เปดตามแบบประเทศในกลุม
อาเซียน (ชวงกลางเดือนพฤษภาคม- กลางเดือนสิงหาคม) 

-  เสนอการจัดกิจกรรมความสัมพันธระหวางนักศึกษาจากจังหวัดชายแดน
ภาคใตฯ จํานวน 10 รุน มีผู เขารวมโครงการรวม 231 คน เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากการเขารวมโครงการฯ รวมทั้งเปนการรวมตัวเพื่อสรางเครือขายระหวางกันและกับ
กระทรวงฯ และเปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูเขารับการอบรมโดยตรง และเปนการประเมินผลการ
จัดโครงการดังกลาวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมฯ ของคณะซึ่งกระจายอยูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงวิชาการตอไป  

3.2.2 การสัมภาษณเจาหนาที่ดําเนินโครงการ 
นางสาวจุฑามาศ  นันทิยา10 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เพิ่งเปลี่ยนศาสนาเปน

อิสลาม เมื่อป 2559) ไดใหความเห็นวา  
-  โครงการน้ีเริ่มมาต้ังแตป 2549 ตนมาทําต้ังแตป 2551 (รุนที่ 3) ซึ่งเปนโครงการ

ที่กระทรวงการตางประเทศต้ังใจทําข้ึนเพื่อสรางความเขาใจระหวางภาครัฐและเยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเนนใหเขาใจถึงการชวยเหลือดูแลพี่นองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา 

                                                
10

 สัมภาษณ  จุฑามาศ  จินันทิยา,  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
กระทรวงการตางประเทศ,  7 มิถุนายน 2559. 
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ปตตานีและนราธิวาส) โดยไดขยายรวมสตูลและสงขลาเมื่อสองสามปที่ผานมา เน่ืองจาก ในชวงเริ่ม
โครงการ เหตุการณภาคใตยังไมลามมาถึงสงขลา ดังน้ัน ในระยะแรกเริ่ม จะเชิญนักศึกษาในสาม
จังหวัดเขารวมโครงการ โดยหวังใหนักศึกษาเหลาน้ีนําผลการเขารวมโครงการไปขยายตอเพื่อนๆ 
นักศึกษา กลาวคือ ภายหลัง 1 เดือน นักศึกษาเหลาน้ีตองทํากิจกรรมข้ึนและนําสงใหสถาบันการ
ตางประเทศฯ รับทราบ ทั้งน้ี การรับสมัครในสี่รุนแรก จะประกาศรับสมัครที่ยะลา โดยใหประกวด
เขียนเรียงความ และสอบสัมภาษณ โดยใหความสําคัญกับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณกอน 
(อาจเปนพอ แม พี่ ปา นา อา) และสอบถามทัศนคตินักศึกษาในประเด็นพหุสังคม ปกติ รับปละ 20 คน 
โดยมารับเพิ่มเปน 30 คน เมื่อปที่แลว เฉลี่ยมีนักศึกษามาสมัคร 120-130 คน โดยแตละจังหวัดได
โควตาคละกันไป  

-  เมื่อรับสมัครแลว สถาบันการตางประเทศฯ จะดูแลต้ังแตการเดินทาง (เดินทาง
โดยรถไฟ เน่ืองจาก ตามระเบียบ ไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได) อาหารและที่พักที่ตองเปน 
ฮาลาลเทาน้ัน (ตามแบบอยางที่ถูกตองของชาวมุสลิม) ในสวนของการดูงาน จะผลัดกันไป โดยเนน
ความหลากหลาย ทั้งเรื่องอาเซียน ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล สํานักจุฬาราชมนตรี ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เรียนรูประวัติศาสตรวิสาหกิจชุมชน (โครงการในพระอุปถัมปของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร)ี โครงการศิลปาชีพ เปนตน  

-  ขณะน้ี สถาบันการตางประเทศฯ อยูในระหวางการสรางเครือขายเยาวชนที่เขา
รวมโครงการในแตละรุน ต้ังแตรุนที่ 1 ถึง รุนที่ 11 ใหไดพบปะกัน ซึ่งจะเปนประโยชนมาก หลายคน
จบไปทํางานแลว อาทิ เกษตรกร ครู อาจารย มหาวิทยาลัย เปนตน 

-  โครงการน้ีเปดโลกทัศนนักศึกษา โดยเฉพาะ การเปลี่ยนทัศนคติที่บิดา มารดา
นิยมใหลูกหลานเรียนศาสนาเปนหลัก ใหเขาใจถึงการที่อาเซียนกําลังจะเขามีบทบาทตอชาวไทย
มุสลิม อาทิ ในประเด็นเศรษฐกิจฮาลาล โดยนักศึกษารูสึกขอบคุณทางกระทรวงฯ ที่ใหโอกาสไดเขา
มาเย่ียมชม  

-  ชวงแรกๆ มีอุปสรรคในการจัดโครงการ เพราะตางรูจักกันไมดีพอ โดยทุกคน
ตองการใหจัดอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี จะมีการใหนักศึกษากรอกใบประเมินผลและบอกเลาความรูสึกใน
การเขารวมโครงการ ซึ่งนักศึกษาสวนใหญคาดไมถึงวา กระทรวงการตางประเทศจะสรางความ
ประทับใจให  

-  นักศึกษาหลายคนกลาวถึงสถานการณในภาคใตวา จริงๆ เขาใจเจตนารัฐบาลไทย 
แตรัฐบาลไทยอาจจะไมเขาใจพวกเขาวา ตองการอะไรในพื้นที่ โดยเทาที่ผานมาหนวยงานภาครัฐมิ
เคยใหในสิ่งที่พื้นที่ตองการ การที่มีเจาหนาที่ทหารประจําอยู ทําใหสถานการณรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ
จากการที่เจาหนาที่ทหารและตํารวจในพื้นที่ไมเขาใจประเพณีหรืออัตลักษณของชาวไทยมุสลิมอยาง
แทจริง ดังน้ัน เจาหนาที่ผูดําเนินโครงการควรมีความรู ความเขาใจศาสนาอิสลามอยางถองแท เพื่อให
ดําเนินโครงการอยางตรงเปาหมาย  

- นักศึกษามีความเขาใจภาครัฐมากข้ึน แตอยากจะเห็นความเขาใจระหวางภาครัฐ
และคนในพื้นที่เพิ่มข้ึน ซึ่งเขาเขาใจภายหลังจากการรวมโครงการแลววา ภาครัฐหวังดีกับเขา แตไม
ควรจํากัดและมีขอหามในสิ่งที่ไมควร อาทิ การหามพูดภาษามลายู การจํากัดการเรียนศาสนา 
(ปอเนาะ) เปนตน 
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-  ภายหลังการจัดโครงการในระยะหลัง มีช่ัวโมงเสวนาเพิ่ม เพื่อขอรับทราบ 
feedback นักศึกษาเพิ่มเติม เปนการดําเนินการเพื่อมิใหนักศึกษาเกิดทัศนคติเชิงลบตอเจาหนาที่รัฐ 
ใหไดมีการสื่อสารสองทาง ปรากฏวา ปญหาอยูที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมากกวานโยบายในการดําเนิน
โครงการ 

-  นักศึกษาหรือคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต หากมีความไวเน้ือเช่ือใจใครก็ตาม 
จะใหความรวมมืออยางเต็มที่ พรอมที่จะใหขอมูลและชวยเหลืออยางเต็มที่ อยากใหเจาหนาที่มีความ
เขาใจอัตลักษณคนในพื้นที่กอนจะลงไปปฏิบัติงานเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิดระหวางกัน อันจะ
นําไปสูความขัดแยงในระยะยาว  

3.2.3 แบบสอบถาม 
แบบสอบถามนักศึกษามุสลิมที่เคยเขารวมโครงการรวม 10 คน เปนชาย 5 คน 

และหญิง 5 คน เปนผูเคยเขารวมโครงการจากจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส บางสวนเขารวม
โครงการต้ังแตรุนแรกๆ มีอาชีพเปนครู help desk และนักศึกษา  

1) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวา โครงการน้ีมีประโยชนดวยเหตุผลตางๆ กัน 
กลาวคือ โครงการน้ีเปดโอกาสใหบุคคลในสามจังหวัดไดเขามาสัมผัสสถานที่ราชการที่สําคัญในกทม. 
โดยเฉพาะ กระทรวงการตางประเทศ เปดโลกทัศนของนักศึกษาและผูจัดโครงการไดรับรูถึงปญหาที่
เกิดข้ึน สรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาตางๆ ทําใหรูจักกันมากข้ึน นักศึกษาไดเรียนรูจากการ
ทํางานของบุคคลใน กต. และการทํางานในองคการตางๆ ที่ไดเย่ียมชม พัฒนาศักยภาพ เสริมความรู
เกี่ยวกับการทํางานของภาครัฐ ชวยฝกการทํางาน ฝกพูด กลาแสดงออกและเรียนรูเกี่ยวกับกระทรวง
การตางประเทศ เปนการ ฝกการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อตอนรับอาเซียน และเรียนรูทัศนคติตางๆ 
และแนวคิดที่สามารถนํามาใชในการวางแผนและในการทํางานตางๆ  

2) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวา ควรจัดโครงการน้ีตอไปเน่ืองจาก เปน
โครงการที่ดี เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู มีประสบการณที่ดีและไดพบปะกับบุคคลหลากหลาย
กระทรวงฯ รวมทั้ง เรียนรูการทํางานในกระทรวงการตางประเทศ เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาสาม
จังหวัดใหเขาใจและมีภาพลักษณที่ดีตอกระทรวงการตางประเทศ/สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ และเปนประโยชนตอรุนนองๆ ไดมารวมโครงการน้ีเชนกัน  

3) ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ควรมีการแลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษาไทยกับ
นักศึกษาตางประเทศบาง เพื่อใหไดรับรูวามีพี่นองไทยมุสลิมที่สามารถอยูรวมกับคนอื่นๆ ไดอยางมี
ความสุข กระทรวงการตางประเทศควรศึกษาวัฒนธรรมมุสลิม จัดเวทีเสวนาร วมกันระหวาง
กระทรวงฯ และตัวแทนชุมชน ควรใหมีหลายๆ โครงการ เน่ืองจาก โครงการน้ีรับนักศึกษาไดเพียง 30 
คน ไมเพียงพอกับนักศึกษาชายแดนภาคใต ซึ่งมีจํานวนมาก โดยควรใหลงมือฝกงานจริงๆ เชน ทําวีซา 
เปนตน ทั้งน้ี ควรขยายเวลาในการดูงานใหมากกวาสองสัปดาห ควรจัดโครงการประเภทน้ีใหคนใน
ชุมชนทองถ่ินดวย เพื่อนําไปประยุกตใชในชุมชน สวนการดําเนินนโยบายตอมุสลิม ควรเปดโอกาสให
ประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรางนโยบายภายใตการยอมรับและเขาใจอัตลักษณของแตละพหุสังคม 
และอยากใหโครงการน้ีเขาถึงประชาชนมากข้ึน โดยควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงกอนการรับสมัคร 
ควรใชงบประมาณในการเพิ่มจํานวนผูเขารวมมากกวาการเลี้ยงตอนรับหรืออาหารบุฟเฟต เน่ืองจาก 
นักศึกษาที่เขารวมโครงการเปนตัวสื่อในการกระจายความรูและความเขาใจของสถาบันไดเพิ่มข้ึน ควร
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เปดเวทีใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการสรางความเขาใจแกคนในพื้นที่ ตลอดจน โครงการน้ีสามารถ
สรางความเขาใจแกเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตได เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและสราง
ทัศนคติที่ดี  

4) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวา โครงการน้ีชวยเพิ่มความเขาใจบทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึน เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูประสบการณใน กต. ซึ่งมี
ความสําคัญมากสําหรับมุสลิมทําใหรูจักบทบาทของกระทรวงฯ มากข้ึน โดยรูถึงหนาที่และบทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึน ในการคิด การวางแผน และไดเขาใจจุดประสงคสําคัญของ
กระทรวงฯ มากข้ึน นักศึกษาบางสวนเขาใจวา กระทรวงฯ ไมไดมีบทบาทเพียงแคงานประสานกับ
ประเทศตางๆ แตมีบทบาทในประเทศ อีกมาก และมีโครงการอีกหลายอยาง อยางเชน โครงการน้ีมี
บทบาทในการผลักดันเยาวชนใหมีความเขาใจกระทรวงฯ มากข้ึน อีกบางสวนเขาใจเพิ่มข้ึนวา 
กระทรวงฯ มิไดมีบทบาทแคการที่เอกอัครราชทูตประจําการในประเทศตางๆ แตมีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศชาติ และรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตองทําหนาที่หลายอยาง เชน กรมสารนิเทศ งาน
สารนิเทศ บริการประชาชน เปนตน ทั้งน้ี เปนการยากที่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะได
สัมผัสและเขาเย่ียมคารวะผูใหญหลายๆ ทาน  

5) ผูตอบแบบสอบถามเสนอให  เปดโอกาสให นัก ศึกษาฝกงานที่ สถาน
เอกอัครราชทูต มีการรวมรุนทุกรุน ใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาวิถีชีวิตกับคนตางประเทศ อยางเชน 
ดูงานตางประเทศ ประเทศใกลเคียงในภูมิภาคอาเซียน  

นอกจากน้ี นักศึกษาหลายคนเกิดความรูสึกดีตอกระทรวงการตางประเทศ วามี
บทบาทในการรักษาผลประโยชนของชาติ แตทําหนาที่บริการประชาชนดวย และมีนักศึกษาหน่ึงคนมี
อคติกับภาครัฐ โดยตองการทราบวา บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการบริหารจัดการสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน เปนเชนไร ซึ่งภายหลังการเขารวมโครงการ ไดเขาใจกระบวนการทํางาน
ภาครัฐมากข้ึน กระทรวงฯ มีบทบาทและหนาที่ของกระทรวงฯ อยางชัดเจน และเห็นความจริงใจของ
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศที่มุงมั่นจะพัฒนา สงเสริมใหพื้นที่ที่มีความขัดแยงใหมีสันติสขุและ
สามารถอยูรวมกันอยางมีสุข 

3.2.4 ขอจํากัด 
การจัดทําแบบสอบถามนักศึกษามีขอจํากัดที่ไมสามารถใหนักศึกษารุนกอนๆ ตอบ

แบบสอบถามไดมากนัก โดยสามารถรวบรวมไดเพียง 10 คน ซึ่ง 6 คนเปนการสอบถามจากนักศึกษา
ที่ เขารวมโครงการในป 2559 และเพื่อใหการประเมินผลมีความรอบดาน และเปนประโยชนใน
การศึกษาวิธีการแกไขปญหาในระยะยาว การสอบถามความคิดเห็นผูดําเนินโครงการทั้งสองน้ันเปน
ประโยชนในการประกอบการพิจารณาการดําเนินโครงการตอไปใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและ
สอดคลองกับการดําเนินนโยบายยุทธศาสตรของไทยตอโลกมุสลิมดวย ทั้งน้ี ผู ศึกษาเห็นวา 
ขอเสนอแนะในแบบสอบถาม การสัมภาษณ ผู ดําเ นินโครงการมีประโยชนตอการวัดความ
ประสิทธิภาพของโครงการทั้งสองไดเปนอยางดี 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ขอสรุปผลการศึกษาตามที่ไดศึกษาจากแบบประเมินผลและแบบสอบถามเปนรายโครงการ 
ดังน้ี 

4.1.1 โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค  
1) ภาพรวม 

ในภาพรวม โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคมีเสียงตอบ
รับที่ดีถึงดีมาก โดยผูเขารวมโครงการสวนใหญเขาใจภาครัฐมากข้ึน หากคํานวณอัตราเฉลี่ย ผูเขารวม
โครงการรอยละ 66.33-97.65 (ชวงป 2556-2559) มีความพึงพอใจอยางมากตอการสัมมนา และมี
ความประสงคใหจัดการสัมมนาฯ ในลักษณะน้ีอยางตอเน่ือง เพื่อรับฟงความคิดเห็นของชาวไทย
มุสลิมจากสาขาอาชีพที่หลากหลาย เปนการเสริมสรางความเขาใจระหวางกระทรวงฯ และสื่อมวลชน
ชาวมุสลิมในประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายไทยตอโลกมุสลิม ตลอดจน เปนโอกาสในการช้ีแจง
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการอํานวยความสะดวกใหชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ  

โครงการน้ียังเปดโอกาสใหผูนําศาสนา ผูนําชุมชน สื่อมวลชนมุสลิมและชาวไทย
มุสลิมใน พื้นที่ ฯ รับทราบถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในดานตางๆ ผานการเสวนา ซึ่งเปนการสื่อสาร
สองทาง ทําใหกระทรวงฯ ไดรับทราบถึงความเห็นของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะ ปญหาและ
สถานการณในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําไปพิจารณารางนโยบายไทยมุสลิมของกระทรวงการ
ตางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ใหมากที่สุด  

2) การเลือกจังหวัดในการจัดโครงการ 
ตามคําใหสัมภาษณของรองปลัดสุวัฒนฯ ขางตน การเลือกจังหวัดและพื้นที่ที่

จะไปบรรยายในโครงการจัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมฯ น้ัน ยึดหลักความพรอมของจังหวัด
ผานทานผูวาราชการจังหวัด และจะจัดบรรยายไมซ้ําจังหวัดกัน โดยขณะน้ี อยูในระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดที่จะจัดที่สงขลาและ สามจังหวัดชายแดนภาคใต เน่ืองจาก ยังไมเคยจัดโครงการใน
ลักษณะน้ีในชายแดนภาคใต (ไดทราบอยาง ไมเปนทางการวา กระทรวงฯ ยังไมสามารถจัดโครงการน้ี 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในเดือนสิงหาคม 2559 ได เน่ืองจาก เกิดสถานการณที่มัสยิดกลาง 
จังหวัดยะลา ทําใหสถานการณมีความออนไหว)  

3) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
กระบวนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการนักจัดรายการวิทยุมุสลิมฯ อาศัยความ

สมัครใจและความสะดวกของผูเขารวมโครงการเปนพื้นฐาน ซึ่งในการจัดโครงการฯ ในแตละจังหวัด
รับผูเขารวมโครงการไดประมาณ 100-150 คน โดยประสานงานผานคณะกรรมการอิสลามกลาง
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ประจําจังหวัดยึดหลักความหลากหลายและเพศ ใหโควตาผูเขารวมจากแตละจังหวัด อาทิ หากจัด
โครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะเชิญผูเขารวมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัด
ใกลเคียงเขารวมฟงการบรรยายดวย ทั้งน้ี เทาที่ผานมา ผูเขารวมโครงการเปนชายมากกวาหญิง  

4) หัวขอในการบรรยาย 
สวนใหญจะเปนการบรรยายในหัวขอเดียวกัน อาทิ อาเซียน งานกงสุล 

นโยบายไทยตอมุสลิม การใหทุนการศึกษา การชวยเหลือผูไปประกอบพิธีฮัจญ เปนตน โดยจะปรับ
หัวขอใหเหมาะกับความตองการของผูเขารวมโครงการ สวนใหญจะมีการประสานงานไปลวงหนากับ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในประเด็นการบรรยาย เพื่อใหมีเวลาเตรียมหัวขอการบรรยาย 

ในระยะหลัง ไมมีช่ัวโมงเสวนาในโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมฯ 
เน่ืองดวยขอจํากัดของเวลา แตมีการหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจําจังหวัด ผูนํา
ชุมชน ในการเย่ียมคารวะ ก็นาจะเปนประโยชนในการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ
สนทนา/หารือไปประมวลผล 

5) ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดรับเพิ่มเติมจากใบประเมินผล แบบสอบถามและการ

สัมภาษณ คือ โครงการน้ีมีประโยชน ควรจัดอยางตอเน่ือง มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบและใชประโยชนจากสื่อมุสลิมใหมากกวาน้ี โดยควรมีการจัดเสวนาภายหลังการจัดโครงการ 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการชวยแกปญหาความเขาใจภาครัฐ (กระทรวงการตางประเทศ) ในระยะยาว 
มากกวาการจัดบรรยายเพียงอยางเดียว 

4.1.2  โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและปฏิบัติงาน ณ 
กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการโดยสถาบันเทวะวงศวโรปการ  

1) ภาพรวม 
การดําเนินโครงการในชวง 2556-2559 นักศึกษาไดรับความรูและมีความ

เขาใจเพิ่มมากข้ึนตอการดําเนินงานของกระทรวงฯ โดยสวนใหญใหความสนใจและซักถามในประเด็น
ตางๆ ในการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะในหัวขอ บทบาทของกระทรวงฯ ตอการ
แกไขปญหาชายแดนภาคใต จากการสัมภาษณนางสาวจุฑามาศฯ ผูดําเนินโครงการ ปรากฏวา 
นักศึกษามีความเขาใจภาครัฐมากข้ึน แตอยากจะเห็นความเขาใจระหวางภาครัฐและคนในพื้นที่
เพิ่มข้ึน  

โครงการน้ีเนนการเปดโลกทัศนการศึกษาใหนักศึกษามหาวิทยาลัยในหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ตลอดจน ปรับทัศนคติบิดา 
มารดาที่นิยมใหบุตรหลานเรียนศาสนาเปนหลัก ซึ่งสวนใหญมีความประทับใจและตองการใหจัด
โครงการน้ีอยางตอเน่ือง 

2) การเลือกจังหวัดในการจัดโครงการ 
รับนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานีและนราธิวาส) โดย

ไดขยายรวมสตูลและสงขลาเมื่อสองสามปที่ผานมา  
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3) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
ใหความสําคัญกับผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณเปนหลักและทัศนคติของ

นักศึกษาเปนสําคัญ (ประมาณ 20-30 คน) โดยมีผูสมัครประมาณ 120-130 คน  
4) กิจกรรมในการดําเนินโครงการ 

เ ย่ียมชม/รับฟงบรรยายสรุปจากหนวยงานตางๆ ของกระทรวงการ
ตางประเทศ อาทิ ฝกปฏิบัติงานที่กรมการกงสุล ฯ สํานักจุฬาราชมนตรีฯ ชุมชนอิสลามลําไทร  
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สถานีโทรทัศนชอง NBT คายภาษาอังกฤษ 
(เริ่มเมื่อป 2557) กิจกรรมสัมพันธเชิงวิชาการกิจกรรมที่สรางแรงบันดาลใจ และกิจกรรมเรียนรูวิถี
ชุมชนของคนไทยภาคกลาง โดยจะพิจารณาเย่ียมชมสถานที่ตามความเหมาะสม 

มีช่ัวโมงเสวนาในการสอบถาม feedback นักศึกษา และในระหวางการดําเนิน
โครงการ ในการไปดูงานและฟงบรรยายตามสถานที่ตางๆ ผูดําเนินโครงการ และเจาหนาที่ ศอบต. 
จะใชเวลาสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาไปดวย และใชการสังเกตการสอบถาม/การต้ังคําถาม
ของนักศึกษาตอผูบรรยาย  

5) ขอเสนอแนะ 
เสนอการจัดกิจกรรมความสัมพันธระหวางนักศึกษาจากจังหวัดชายแดน

ภาคใตฯ จํานวน 10 รุน รวม 231 คน เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการเขารวม
โครงการฯ รวมทั้งเปนการรวมตัวเพื่อสรางเครือขายระหวางกันและกับกระทรวงฯ และเปนการรับฟง
ขอคิดเห็นจากผูเขารับการอบรมโดยตรง 

ควรปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการดําเนินโครงการใหมีความตอเน่ืองและ
สอดคลองกับการปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่จะปด-เปดตามแบบประเทศในกลุม
อาเซียน (ชวงกลางเดือนพฤษภาคม- กลางเดือนสิงหาคม) ซึ่งสถาบันเทวะวงศฯ ไดดําเนินการแลว 

 
4.2  คําถามการศึกษา 

การที่ผูเขารวมโครงการแสดงความเห็นวา ประสงคใหจัดโครงการทั้งสองอยางตอเน่ือง 
แสดงใหเห็นวา กระทรวงการตางประเทศใชนโยบายการทูตสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของรองปลัดสุวัฒนฯ ที่กลาวถึง การที่โครงการสัมมนานักจัดรายการ
วิทยุมุสลิมวา ชวยใหเขาใจบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในดานการทูตเพื่อประชาชนมากข้ึน 
และคําใหสัมภาษณของนางสาวจุฑามาศฯ วา นักศึกษารูสึกขอบคุณทางกระทรวงฯ ที่ใหโอกาสไดเขา
มาเย่ียมชม 

หากพิจารณาจากผลการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง รายงานการประเมินผล การสัมภาษณผู
ดําเนินโครงการ และแบบสอบถาม กอรปกับความเห็นสวนตัวของผูศึกษาที่ไดเคยดําเนินโครงการ
สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลมิระดับภูมิภาค สามารถตอบคําถามการศึกษา ที่ต้ังไววา  

“โครงการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศ
ตามเปาหมายที่ต้ังไวจริงหรือไม”  

ผูศึกษาเห็นวา ทั้งโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคและโครงการรับ
นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตฝกอบรมและปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการตางประเทศมี
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ประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจบทบาทกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึน โดยสามารถเพิ่มพูน
ความเขาใจถึงหนาที่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศ ที่มีมากไปกวาการประสานงาน
กับตางประเทศ และดําเนินงานดานการทูตทวิภาคีและพหุภาคี แตมีหนาที่บริการประชาชนในดาน
งานกงสุล การพัฒนาประเทศชาติ และงานในประเทศดวย ซึ่งผูที่เขารวมโครงการทั้งสองเห็นควร
ขยายเวลาการดําเนินโครงการ เพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการ จัดการสานเสวนาระหวางชาวไทยมุสลมิ
และกระทรวงการตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปดโอกาสใหชาวไทยมุสลิมรับทราบ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินวิถีชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจน ขยายเวลาการดูงานใน
กระทรวงการตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานจริงเพิ่มเติม จึงนับไดวา การดําเนิน
โครงการทั้งสองเปนการดําเนินการที่ถูกทาง และผูที่เขารวมโครงการเห็นดวยวา โครงการดังกลาวมี
สวนชวยแกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในทางออมมาอยางตอเน่ือง ทามกลางสถานการณ
ที่รอนระอุ แมวา การสรางความสมานฉันทมิใชเปาประสงคหลักของโครงการ  

 
4.3  การนําทฤษฎีมาวัดผลโครงการ 

เพื่อใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการในการดําเนินการตอยอดไดในอนาคต ผูศึกษาขอสรุปการวัดผลการดําเนิน
โครงการทั้งสอง ดังน้ี  

4.3.1 ทฤษฏีการทูตสาธารณะ 
นาย Edmund Gullion เห็นวา นโยบายการทูตสาธารณะ คือ การที่ความเห็นของ

สาธารณชนมีอิทธิพลตอการกําหนดและการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยมีอิทธิพลในทางตรงและ
ทาง ออมตอวัฒนธรรมและคานิยม และการที่นาย Joseph Nye จํากัดความคําวา อํานาจแบบออน 
ไววา เปนความสามารถในการโนมนาวพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหไดผลตามที่บุคคลผูน้ันประสงค 
โดยการขอให รวมมือดวย  

จากผลการศึกษา โครงการทั้งสองประสบความสําเร็จในการใชนโยบายการทูต
สาธารณะโนมนาวชาวไทยมุสลิมจากหลายสาขาอาชีพ ผูที่สนใจและนักศึกษาที่เขารวมโครงการทั้ง
สองเขาใจบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ เพื่อใหกระทรวงฯ พิจารณานํา
ความคิดเห็นดังกลาวไปกําหนดนโยบายไทยตอโลกมุสลิม ใหสอดคลองกับความประสงคของชาวไทย
มุสลิมใหมากที่สุด เพื่อปองกัน มิใหเกิดความขัดแยงหรือชองวางระหวางกระทรวงการตางประเทศใน
การดําเนินนโยบายใดๆ ที่จะมีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะยาว  

ในฐานะที่ผูศึกษาเคยดําเนินโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมภิาค 
เห็นวา การดําเนินโครงการภายใตนโยบายการทูตสาธารณะใหมีประสิทธิภาพน้ัน ควรดําเนินการ
คูขนานไปกับยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงและการทหาร รวมทั้งนโยบายของกระทรวงอื่นๆ ที่
เปนเจาภาพหลักในแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

ผลการศึกษายังสะทอนวา ชวงหลายปที่ผานมา ชาวไทยมุสลิมทั้งผูนําศาสนา ผูนํา
ชุมชนและนักศึกษาหาจังหวัดชายแดนภาคใตมิไดรับรูนโยบายหรือมีความเขาใจบทบาทกระทรวงการ
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ตางประเทศเทาที่ควร ชองวางน้ีอาจมีสวนสรางความหางเหินและความไมเขาใจตอนโยบายอื่นๆ หรือ
รับทราบกิจกรรมตางๆ ที่กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินมา เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจและสราง
ภาพลักษณที่ ดีตอกระทรวงการตางประเทศ จึงอาจเปนสาเหตุใหผู เขารวมโครงการที่ตอบ
แบบสอบถามหลายคนเห็นพองกันวา เจาหนาที่ในพื้นที่หลายคนปฏิบัติงานดวยความไมเขาใจ
ประเพณีหรืออัตลักษณของชาวไทยมุสลิมอยางแทจริง โดยเปนสวนสําคัญของการดําเนินนโยบายการ
ทูตสาธารณะ เชนเดียวกับการที่ชาวอาหรับและ ชาวมุสลิมช่ืนชมจุดยืนของสหรัฐฯ แตไมช่ืนชม
นโยบายของสหรัฐฯ เปนตน ดังน้ัน นโยบายการทูตสาธารณะ จึงมีสวนในการสรางความเขาใจ
ระหวางผูคนที่มีความตางดานวัฒนธรรม ศาสนาและคานิยม นอกจากน้ี ผูเขารวมโครงการสวนใหญ
ประสงคจะเห็นความเขาใจระหวางภาครัฐและคนในพื้นที่เพิ่มข้ึน สอดคลองกับเปาประสงคในการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่จะลดหรือสรางความเขาใจความตางของวัฒนธรรมและศาสนา 
เพื่อมิใหเกิดชองวางจากความแตกตางจากศาสนาหรือวัฒนธรรม 

ขอจํากัด 
ผูศึกษาเห็นวา ยังมีขอจํากัดอีกบางประการที่นโยบายการทูตสาธารณะไมสามารถ 

โนมนาวใหผูเขารวมโครงการทั้งสองเห็นคลอยตามได กลาวคือ  
1)  การศึกษาศาสนา (ปอเนาะ)  

จากการที่บิดา มารดาชาวไทยมุสลิมนิยมสงบุตรหลานเรียนวิชาศาสนาอิสลาม
ศึกษา ในขณะที่การศึกษาศาสนา (ปอเนาะ) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตถูกจํากัดใหปรับหลักสูตร
ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยการกําหนดหลักสูตรใหสอนวิชาสายสามัญเปนหลัก
และมีการสอนศาสนาอิสลามประกอบ แทนการอนุญาตใหมีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามเพียง
อยางเดียว โดยทางการจะควบคุมการเรียน การสอนของโรงเรียนปอเนาะอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก 
เกรงวา การศึกษาศาสนาอิสลามเพียงอยางเดียวจะเปนการปลูกฝงความคิดในการกอความไมสงบแก
ผูเขารวมโครงการทั้งสอง  

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจทัศนคติของชาวไทยมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตในประเด็นศาสนาอิสลามใหมาก เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ
ไมพยายามเปรียบเทียบหรือหาขอแตกตางระหวางแกนของศาสนาอิสลามในภาคอื่นๆ ของไทยกับ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต เน่ืองจาก ในความเปนจริง ความเครงครัดในเรื่องศาสนาเปนเรื่องสวน
บุคคล ความเขาใจวัฒนธรรมศาสนาจะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน  

2)  การหามพูดภาษามลายู/ยาวีในพื้นที่  
ภาษายาวีเปนภาษาที่ใชกันในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนขอจํากัดที่นโยบายการทูต

สาธารณะไมอาจโนมนาวใหชาวไทยมุสลิมเปลี่ยนการใชภาษาได เชนที่นายสวาสด์ิฯ กรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยไดใหสัมภาษณวา คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเห็นวา พวกเขาเปนชน
เผามลายูมิใช คนไทย มีวิธีคิดที่ตางไปจากคนไทยมุสลิมในไทย ดังน้ัน การพูดภาษามลายูจึงเปนการ
แสดงอัตลักษณทาง เช้ือชาติของตน แตในขณะเดียวกัน เปนการกีดกันชาวไทยพุทธ/เจาหนาที่จาก
การสื่อสารสองทางกับชาวไทยมุสลิม  
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เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอาจพิจารณาหาลามภาษายาวีไวชวยปฏิบัติงาน เพื่อ
คลายขอจํากัดในสวนน้ี และเชนเดียวกับขอ 1 ควรมีความเขาใจถึงความแตกตางทางชาติพันธุ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

4.3.2  ทฤษฏีการประเมินโครงการ  
หากพิจารณาการประเมินการดําเนินโครงการตามแนวทางของนายเคิรกแพททริก

น้ัน ไมวาจะเปนการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมของผูเขาอบรม 
หรือการประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึนตอองคกรจากรายงานการประเมินผล จากการสัมภาษณหรือ
แบบสอบถามของโครงการทั้งสอง พอสรุปได ดังน้ี  

1) การประเมินปฏิกิริยา  
หากประเมินจากปฏิกริยาของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งผูนําศาสนา ผูนําชุมชน 

นักศึกษาและชาวไทยมุสลิมที่สนใจลวนประสงคใหมีการจัดโครงการทั้งสองโครงการเชนน้ีอีก 
เน่ืองจาก เห็นวามีประโยชนและประสงคจะใหจัดตอเน่ือง โดยสวนใหญมีความประทับใจและเห็นวา 
กระทรวงการตางประเทศมีความจริงใจในการดําเนินโครงการใหชาวไทยมุสลิมในหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

ปฏิกิริยาที่ผูดําเนินโครงการไดรับสําหรับโครงการจัดสัมมนานักจดัรายการวิทยุ
มุสลิม คือ การตอบรับที่ดีและความพยายามในการเดินทางมาเขารวมโครงการ แมจะมีระยะทางไกล 
เชน จัดโครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แตเชิญผูเขารวมโครงการมาจากจังหวัดยะลา นราธิวาส 
และปตตานี ผูเขารวมโครงการยินดีขับรถยนตมาเขารวมโครงการ นับเปนปฏิกิริยาเบื้องตนที่ประสงค
จะมีสวนรวมในการแกปญหาและแสดงใหเห็นถึงความสนใจในการใหความรวมมือกับภาครัฐเชน
กระทรวงการตางประเทศ  

ในสวนของนักศึกษา ก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีตอการเขารวมโครงการรับ
นักศึกษามาฝกงานเชนกัน โดยใหความสนใจมาสมัครกันมาก และมีความกระตือรือรนที่จะเขารวม
โครงการ จากการแสดงความเห็นถึงความมีประโยชนของโครงการ  

2) การประเมินการเรียนรู 
หากประเมินการเรียนรู โครงการทั้งสองเปนการเสริมสรางความเขาใจระหวาง

คนในพื้นที่กับกระทรวงการตางประเทศ โดยควรมีเน้ือหาที่เหมาะสม (tailor-made) กับชาวไทย
มุสลิมในแตละพื้นที่ กลาวคือ ชาวไทยมุสลิมในภาคใตมีปญหาดานสถานการณในขณะที่ชาวไทย
มุสลิมในภาคเหนือไมประสบปญหาเหลาน้ี แตจะสนใจการคา การลงทุน และการเปดประชาคม
อาเซียน ตางไปจากชาวไทยมุสลิมในภาคกลางเชนกัน สําหรับการเรียนรูในสวนของความสัมพันธทวิ
ภาคีไทย-ซาอุดิอาระเบียน้ัน หลายคนเขาใจถึงบทบาทของกระทรวงฯ ที่ชวยเจรจากับซาอุดิอาระเบีย
ขอโควตาจํานวนคนไทยมุสลิมเพื่อเขารวมพิธีฮัจญ ชาวไทยมุสลิมอีกหลายคนกังวลกับความสัมพันธ
ไทย-ซาอุดิอาระเบีย นอกจากน้ี บางสวนกลัววา ชาวไทยมุสลิมจะเปนพลเมืองช้ันสอง และปญหาการ
จัดการกับชาวโรฮิงญา 

สําหรับการเรียนรูของนักศึกษาหาจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ไดเรียนรูจากการ
ไปเย่ียมชมสถานที่ตางๆ ซึ่งรองปลัดสุวัฒนฯ ไดกลาวใหสัมภาษณไววา แมในประเทศมุสลิมบาง
ประเทศ ก็ไมมีสิ่งเหลาน้ี อาทิ ธนาคารกลางอิสลามแหงประเทศไทย ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เปนตน 
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และจากการฟงบรรยายของบุคคลสําคัญเกี่ยวกับปญหาชายแดนภาคใต ตลอดจน การเรียนรูวิถีชีวิต
ของชาวไทยในภาคกลาง นับเปนการเรียนรูนอกกรอบที่เปนประโยชนตอโลกทัศนของนักศึกษา เพื่อ
แสดงใหเห็นวากระทรวงฯ ใหความสําคัญตอชาวไทยมุสลิมไมย่ิงหยอนไปกวาชาวไทยพุทธหรือชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆ  

3) การประเมินพฤติกรรมของผูเขาอบรม 
หากประเมินพฤติกรรมของผูเขาอบรม สวนใหญมีความประทับใจในโครงการ

ทั้งสอง 
ผูตอบแบบสอบถามโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมฯ รายหน่ึงเห็นวา 

กระทรวงฯ ไดคิดนอกกรอบ เนนการทูตเพื่อประชาชน และการที่โลกปจจุบันเปนโลกของขอมูล
ขาวสาร จําเปนตองจัดทําโครงการที่สามารถใหประชาชนเกิดการรับรู และปรับตัวใหทันกับ
สถานการณ และเปนสือ่กลางที่จะชวยประสานความคิดเห็น ความคิดตาง ตามรูปแบบประชาธิปไตย 
ทั้งในประเทศและสังคมโลก เพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สังคมเกิดการ
เรียนรูและนานาประเทศใหความสนใจ จึงนาจะอนุมานไดวา พฤติกรรมของผูเขาอบรมเปนไปในทาง
ที่เขาใจบทบาทของกระทรวงฯ เพิ่มมากข้ึน สื่อมวลชนมุสลิมก็ยินดีที่จะชวยประชาสัมพันธงานของ
กระทรวงการตางประเทศ หากไดรับการรองขอ  

สวนพฤติกรรมของนักศึกษาหลังการเขาอบรมนาจะมีความเขาใจบทบาทและ
หนาที่ของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มข้ึนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ พฤติกรรมตอ
ภาครัฐนาจะเปนไปในทางบวกมากข้ึน ไมเพียงแตไมตอตานการผูกมิตรของเจาหนาที่กระทรวงฯ แต
นาจะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาทของกระทรวงฯ ในดานการชวยเหลือชาวไทยมุสลิมในระหวาง
การประกอบพิธีฮัจญ งานดานการกงสุล การใหทุนการศึกษา การเปดรับสมัครชาวไทยมุสลิมมาสอบ
คัดเลือกเปนขาราชการกระทรวงฯ เปนตน  

4) การประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึนตอองคกรจากรายงานการประเมินผล 
โดยที่ผลตอบรับตอโครงการทั้งสองเปนบวก สะทอนวา การดําเนินนโยบาย

การทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการทั้งสองใหมี
ความตอเน่ือง มาเปนเวลา 14 ป ในกรณีของโครงการจัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับ
ภูมิภาค และ 10 ป สําหรับโครงการรับนักศึกษาจากหาจังหวัดชายแดนภาคใตมาฝกงาน ทั้งน้ี ความ
ตอเน่ืองของโครงการทั้งสองนาจะตอบโจทยไดดี วา การดําเนินโครงการไดสรางผลลัพธที่ดีตอองคกร 
โดยสามารถทําใหชาวไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการทั้งสองเห็นบทบาทของกระทรวงฯ ไดชัดเจนข้ึน  

ผูเขารวมโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมเห็นวา การจัดโครงการ
เชนน้ี ทําใหเขาใจบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเปนการแสดงบทบาทที่ดีของ
กระทรวงการตางประเทศในการที่จะใหความสําคัญแกสังคมมุสลิมและเปนการแสดงใหเห็นถึงการมี
วิสัยทัศน และนโยบาย “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ควร
ติดตามผลอยางตอเน่ืองและบอยครั้ง กระทรวงฯ ไดพยายามใหภาคสวนเขาใจและมีการปฏิสัมพันธ
กับมุสลิมในประเทศและโลกมุสลิม  
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ดังน้ัน ผลลัพธที่กระทรวงฯ ไดรับจากการประเมินผลน้ี ข้ึนอยูกับการติดตาม
ผลและการปฏิสัมพันธกับชาวไทยมุสลิมเปนหลัก เพื่อใหภาพลักษณที่ดีของกระทรวงการตางประเทศ
คงอยูกับผูเขารวมในระยะยาว โดยการประชาสัมพันธใหผูที่ไมไดเขารวมโครงการไดทราบ 

เชนเดียวกัน นักศึกษาชาวไทยมุสลิมลวนประเมินผลการดําเนินโครงการเปน
บวก สวนใหญมีพฤติกรรมตอบสนองที่ดีตอการดําเนินโครงการ ทุกคนประสงคจะใหมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง เพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจมาสมัครเปนขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ แสดงความประสงคที่จะฝกงานที่กระทรวงการตางประเทศและไมมีพฤติกรรมตอตาน
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ  

จากผลตอบรับที่ดีมากทั้งสองโครงการ แสดงใหเห็นวา การดําเนินนโยบายการ
ทูตสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่วางไว 
อยางไรก็ดี ตองตระหนักวา ความคิดเห็นที่ประมวลไดน้ีเปนสวนหน่ึงของผูที่เขารวมโครงการเทาน้ัน 
เปนความคิดเห็นของผูที่เขารวมโครงการสวนใหญ มิใชทุกคน จึงอาจไมไดรวบรวมความเห็นของ
ผูเขารวมโครงการไดครบถวน แตรวบรวมความเห็นเทาที่ไดรับความรวมมือ โดยมีการประมวล
ความเห็นเปนอัตรารอยละ แตจากการสอบถาม ผูที่เคยเขารวมโครงการทั้งสองช่ืนชอบการดําเนิน
โครงการในลักษณะน้ี  

สวนการจัดทํารายงานประเมินผลโครงการรับนักศึกษาจากภาคใตน้ัน แมจะมี
การตอบแบบสอบถามทุกคน แตมิไดจัดทําการประมวลผลเปนรอยละ ตลอดจน มีขอเสนอแนะความ
คิดเห็นที่คลายกัน ในรายงานการประเมินผลในแตละป ควรประเมินผลจากความคิดเห็นใหมากข้ึน 
มิใชรายงานความคิดเห็นที่คลายกันเชนเดียวกันทุกป  

 
4.4  ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหนโยบายการทูตสาธารณะสะทอนวา มีบทบาทในการเสริมสรางความเขาใจบทบาท
กระทรวงการตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหมีการดําเนินโครงการทั้งสองที่ใชเปน 
case study ไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวและสรางความเขาใจตอพหุสังคมและอัตลักษณของชาว
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ ขอเรียนขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

4.4.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) โดยที่โครงการทั้งสองประสบความสําเร็จ กระทรวงการตางประเทศอาจ

พิจารณาใชนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจเกีย่วกับบทบาทกระทรวงการตางประเทศ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเน่ือง และพิจารณาเพิ่มการใชนโยบายการทูตสาธารณะเพิ่มเติม 
โดยใหกรมสารนิเทศเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ และหากเปนไปได อาจพิจารณาดําเนิน
โครงการฯ รวมกับสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  

2) ในปจจุบัน ยังรับผูเขารวมโครงการไดนอย จึงอาจพิจารณาของบประมาณ 
ในการดําเนินการใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการ สําหรับโครงการจัด

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาคน้ัน ควรเพิ่มจํานวนจังหวัดและความถ่ีในการดําเนินการ 
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สวนโครงการรับนักศึกษามุสลิมฯ ควรเนนรับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบและมีทัศนคติที่ยังไมคอย
เขาใจบทบาทภาครัฐเพิ่มข้ึน เทาที่ผานมา มีผูสมัคร 100 กวาคน แตรับไดเพียง 20-30 คน 

3) กําหนดใหเปนนโยบายวา การดําเนินโครงการไมยึดติดกับบุคลากร (กระทรวง
การตางประเทศมีนโยบายหมุนเวียนบุคลากรไปประจําการตางประเทศทุกๆ ๔ ป โดยประมาณ) 
เน่ืองจาก ในบางชวงเวลา มีผูดําเนินโครงการเปนมุสลิม ซึ่งเปนผลพลอยไดของกระทรวงฯ ทั้งน้ี ควร
ใชนโยบายการทูตสาธารณะสรางความเขาใจกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อนําไปสูการ
สรางความเขาใจกับชาวไทยมุสลิมโดยรวม  

4.4.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) เจาหนาที่ผูดําเนินโครงการทุกคนควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

อัตลักษณดานตางๆ ของชาวไทยมุสลิมและความเปนพหุสังคมของพื้นที่ภาคใตหรือหากเปนไปได ผู
ดําเนินโครงการควรเปนชาวไทยมุสลิม โดยอาจพิจารณาใชบุคลากรที่เปนขาราชการเกษียณจาก
กระทรวงการตางประเทศหรือขาราชการชาวไทยมุสลิม เพื่อใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และสรางความไวเน้ือเช่ือใจกับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่ชัดเจนและเกิดประโยชน  

2) เจาหนาที่ควรหารือกันกอนไปบรรยายในพื้นที่ เพื่อใหเขาใจตรงกันในกิจกรรม
ที่จะไปดําเนินการและควรระมัดระวังในการตอบคําถามที่มีความละเอียดออน และระวังไมใหเน้ือหาที่
จะไปบรรยายสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ ประเด็นสถานการณภาคใต  

3) พิจารณาใชประโยชนจากสื่อมวลชนมุสลิมใหมากข้ึน โดยชวยประชาสัมพันธ
กิจกรรมกระทรวงการตางประเทศอยางตอเน่ือง และสรางเครือขายสื่อมวลชนมุสลิมใหไดพบปะกับ
สื่อมวลชนภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบอยางตอเน่ือง ทัง้น้ี 
เทาที่ผานมา สื่อมวลชนมุสลิมไมไดรับขาวสารของกระทรวงการตางประเทศมากเทาที่ควร และไมมี
การสรางเครือขายอยางเปนรูปธรรม ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

4) ในการดําเนินโครงการ จําเปนอยางย่ิงที่ตองจัดรูปแบบโครงการใหสอดคลอง
กับพื้นที่และสถานการณที่เปลี่ยนไป เพื่อใหตอบสนองความตองการของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มาก
ที่สุดสําหรับทั้งสองโครงการ สถานการณภาคใตที่เปลี่ยนไปนาจะเปนตัวกําหนดการดําเนินโครงการ
ในแตละป ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการบรรยาย/การดูงาน ที่สําคัญ ควรตรวจสอบวา หาก
ผูเขารวมโครงการในจังหวัดเดิมที่ไปบรรยาย เปนคนเดิม ควรพิจารณาหาหัวขอที่ไมซ้ํากับปที่ผานมา 
ทั้งน้ี โดยคงสาระหลักไว  

5) หากเปนไปได ควรทํางานในลักษณะบูรณาการดับกรมอื่นๆ ในกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อจัดโครงการสัมมนาเชนน้ีรวมกัน โดยเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะ ใช
งบนอย แตไดประสิทธิภาพมาก อาทิ กรมอาเซียนมีโครงการอาเซียนสัญจร สมาคมสหประชาชาติมี
โครงการสัญจรปละครั้ง เปนตน  
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