รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring

จัดทาโดย นายชวดล นิปธานนนท์
รหัส 9035

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring

จัดทาโดย นายชวดล นิปธานนนท์
รหัส 9035

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ดร. กาญจนา วานิชกร)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ มุ่งศึกษา วิเคราะห์ และทาความเข้าใจถึงบทบาทของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งเป็นหน่วยราชการหลักของไทยในอียิปต์และเป็นหน่วยงาน
รับ ผิ ดชอบยุท ธศาสตร์การดาเนิ น การขณะศึกษาในต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การสนับสนุ น
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของรัฐบาลในการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring ซึ่งเริ่มต้นจากประเทศตูนีเซียก่อนที่จะขยายลุกลามเข้าไปใน
อียิปต์และประเทศใกล้เคียง โดยใช้แนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุนต่าง ๆ ที่ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรกับนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ซึ่งปัจจุบัน มีจานวน
3,500 คน จนเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรประสบผลสาเร็จด้วยดี แม้จะต้องเผชิญกับ
ปัจจัยความเสี่ยงของเหตุการณ์ความรุนแรงจากเหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมา
ก่อนว่าจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองประเทศและยังเผชิญกับความรุนแรงอยู่เป็นระยะใน
เวลาต่อมา โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. สภาพความมั่ น คงภายในอี ยิ ป ต์ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า น Arab Spring ช่ ว งปลายสมั ย
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak จนถึงสมัยอดีตประธานาธิบดี Mohamed Morsi (2555–2556) นับ
ได้ว่าเป็นสภาพวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนว่าประธานาธิบดี Hosni Mubarak ซึ่งครอง
อานาจมานาน 30 ปีจะถูกโค่นล้มโดยประชาชนชาวอียิปต์เอง เนื่องจากกระแสความไม่พอใจในหมู่
ชาวอี ยิ ป ต์ที่ เห็ น ว่าอดีตประธานาธิบ ดี Mubarak ปกครองประเทศโดยเล่ นพรรคเล่ นพวก มี การ
คอรัปชั่นอย่างมากและมีแผนที่จะให้บุตรชายสืบทอดอานาจ ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ Arab Spring
ที่เกิดขึ้นในตูนีเซียก่อนที่จะขยายลุกลามไปสู่อียิปต์และประเทศข้างเคียงอื่น ๆ ในเวลาต่อมา จึงเป็น
ชนวนให้ประชาชนชาวอียิปต์ออกมาชุมนุ มประท้วงใหญ่เพื่อขับไล่อดีตประธานาธิบดี Mubarak มี
การปะทะและเหตุการณ์บานปลายเป็นความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจและกลุ่มผู้ประท้วงจน
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
2. ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่ง
ในช่วงแรกไม่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าจะรุนแรงจนถึงขั้นต้องอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิม
ออกจากอียิปต์ แต่โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอดีตเอกอัครราชทูตฯ ทุกท่านได้สร้างปฏิสัมพันธ์
อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่ องกับนั กศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์โดยผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมและสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูป ถัมภ์จนมีความใกล้ชิดแต่
อาจจะยั ง ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย ประกอบกั บ
สถานการณ์ ในอี ยิ ป ต์ เองที่ มี ค วามรุน แรงเพิ่ ม มากขึ้ น จึ งส่ งผลให้ เมื่ อ สถานเอกอัค รราชทู ต ฯ ได้
ปรึกษาหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและมีคาสั่งให้อพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมออก
จากอียิปต์กลับประเทศไทยโดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประสบกับอุปสรรคใน
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ระยะแรกในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอียิปต์รวมทั้งการติดต่อกับนักศึ กษาไทย อย่างไรก็ดี จาก
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่มีมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทาให้ได้รับความร่วมมือจากสมาคม
นักเรียนไทยฯ และนักศึกษาไทยส่งผลให้การช่วยเหลือดูแลอพยพนักศึกษาไทยมุสลิมออกจากอียิปต์
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ประสบผลสาเร็จลุล่วงด้วยดี
3. เมื่ อ นาย Mohamed Morsi ห นึ่ ง ในแกนน ากลุ่ ม ภ ราดรภ าพ มุ ส ลิ ม (Muslim
Brotherhood) ซึ่งมีแนวคิดอิสลามนิยมได้รับชัยชนะเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีต่อจาก
นาย Mubarak (2555–2556) สภาพความมั่นคงในอียิปต์ยังคงเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะมีความ
วุ่น วายขึ้นอีกครั้ง เนื่ องจากอดีตประธานาธิบดี Morsi ต้องการใช้หลั กอิสลามนิยมเข้ามาปกครอง
อียิปต์ มีการใช้อานาจเพื่อให้สมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมเข้าไปดารงตาแหน่งสาคัญในรัฐบาล ส่งผล
ให้ ป ระชาชนชาวอี ยิ ป ต์ ไม่ พ อใจ ประกอบกั บ ชาวอี ยิ ป ต์ เริ่ ม ตระหนั ก ถึ งอ านาจของตนเองจาก
เหตุการณ์ ที่สามารถขั บไล่ผู้ ปกครองประเทศที่เห็ นว่าปกครองประเทศอย่างไม่เป็นธรรมได้ (อดีต
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak) จึงเริ่มการชุมนุมประท้วงขับไล่อดีตประธานาธิบดี Morsi โดยครั้งนี้
เป็นการต่อต้านทั้งการบริหารประเทศของนาย Morsi และกลุ่มภราดรภาพมุสลิม อย่างไรก็ดี ในครั้งนี้
มีกลุ่มที่ส นับสนุ นอดีตประธานาธิบดี Morsi ออกมาชุมนุมไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ต้องการขับไล่อดีต
ประธานาธิบดี Morsi เช่นกัน จนเหตุการณ์บานปลายไปสู่ความรุนแรงเหมือนสมัยการชุมนุมขับไล่
อดี ต ประธานาธิบ ดี Mubarak เมื่ อ ปี 2554 และส่ งผลกระทบต่ อ สวัส ดิ ภ าพความปลอดภั ยของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์จนมีการอพยพอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้ ศึกษาเห็ น ว่าการอพยพครั้งนี้ สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงไคโรสามารถประเมิ น
ความเสี่ยงได้รวดเร็ว เตรียมรับสถานการณ์วิกฤตและอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมได้ดีกว่า
การอพยพในปี 2554 เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตเพิ่งผ่านไปไม่ นาน ทาให้สามารถนาประสบการณ์และ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงเตรียมความพร้อม ทั้งการประสานงานกับฝ่ายอียิปต์และการปรับปรุง
ฐานข้อมูลนักศึกษาไทยในทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้การอพยพในปี 2556 ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ประสบกับอุปสรรคมากนัก
5. สภาพความมั่นคงในอียิปต์หลังเหตุการณ์ Arab Spring ในสมัยประธานาธิบดี Abdel
Fattah Al–Sisi (2557–.…) แม้จะดีขึ้นมากกว่าเดิม แต่ยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะเนื่องจาก
การตอบโต้ทั้งจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิมและกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม IS ทาให้
สภาพความมั่นคงในอียิปต์ยั งไม่อาจกล่าวได้ว่าปราศจากความรุนแรงโดยสิ้นเชิงแต่อยู่ในสภาพที่ฝ่าย
รัฐยังสามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้
6. ผู้ ศึ กษาเห็ น ว่าบทบาทของสถานเอกอั ครราชทู ต ณ กรุงไคโรในการดู แลสนั บ สนุ น
นั กศึกษาไทยมุส ลิมในอียิป ต์ในช่วงเปลี่ ยนผ่ าน Arab Spring มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยในต่างประเทศของรัฐบาล ทั้งนี้ หลังเหตุการณ์
Arab Spring บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจแบ่งออกได้ 2 ช่วง คือ ช่วงภาวะปกติและช่วง
เมื่อเกิดความรุน แรงและวิกฤต โดยควรสนับสนุนดูแลนักศึกษาไทยมุสลิ มใน 5 มิติโดยมุ่งเน้น ให้
น้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา คือ ดูแลสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย สนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพและทักษะ สนับสนุนด้านกีฬาและสันทนาการ
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และส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ โดยในช่วงเมื่อเกิดความรุน แรงและ
วิกฤตควรให้ความสาคัญกับมิติการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็นลาดับแรก
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ทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
สาธารณรัฐอาหรับ อียิ ป ต์เป็นประเทศที่นักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนใต้ เดินทางไป
ศึกษาต่อมากที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ปัจจุบัน (ปี 2560) มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาใน
อียิป ต์ป ระมาณ 3,500 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักศึกษาไทยมุส ลิมในต่างประเทศทั้งหมด
ประมาณ 7,500 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชายประมาณ 2,500 คน และนักศึกษาหญิงประมาณ 1,000 คน
โดยเกือบทั้งหมดศึกษาในมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร (Al–Azhar) 1 ส่วนใหญ่ ศึกษาในคณะนิติศาสตร์
อิสลาม 2,500 คน คณะศาสนศาสตร์ ประมาณ 400 คน และอักษรศาสตร์ภาษาอาหรับอีกจานวนหนึ่ง
ในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยเดินทางมาศึกษาในอียิปต์ทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาประมาณ 500 คน
ต่อปี จากสถิติระหว่างปี 2554–2559 พบว่านักศึกษาประมาณร้อยละ 70 มีภูมิล าเนาในจังหวัด
ชายแดนใต้โดยเป็ น นั ก ศึก ษาที่ ม าจากจังหวัด ปั ตตานี ม ากที่ สุ ด รองลงมา คือ ยะลา สงขลาและ
นราธิวาส ตามลาดับ
นั กศึ ก ษ าไท ยมุ ส ลิ ม ที่ เดิ น ท างไป ศึ ก ษ าที่ อี ยิ ป ต์ ไ ด้ รั บ การดู แลสนั บ สนุ น จาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด้วยความร่วมมือจาก“สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ” ซึ่ งก่ อ ตั้ งขึ้ น ที่ ก รุ งไคโรเมื่ อ วัน ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2498 โดยมี จุด ประสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทย เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับไมตรี
กับชาวอียิปต์และนักเรียนต่างชาติในกรุงไคโร เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยและเพื่อ
ติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วไป กิจกรรมในระยะแรกจัดขึ้นตามบ้านพักของนักเรียนหรือใช้ทาเนียบ
เอกอัครราชทูตฯ ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนงบประมาณของทางราชการในการเช่า
ที่ทาการสมาคมฯ ให้เป็นสัดส่วน กิจการของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ได้เจริญรุดหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง ด้านการศึกษา และส่งเสริมความสามัคคี รวมถึงการจัด
หนังสือ “ไคโรสาร” ซึ่งจัดทาขึ้นครั้งแรกในปี 2505 และการให้ความสะดวกแก่ผู้มาทาพิธีฮัจย์และ
อุ ม เราะห์ ช าวไทยที่ เดิ น ทางมาอี ยิ ป ต์ โดยในแต่ ล ะปี ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณแก่สมาคม ฯ ในการดาเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี โดย
แบ่งเป็น 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิชาการแก่นักศึกษาไทย
ในอียิ ป ต์ อาทิ กิจ กรรมติ ว หนั งสื อ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ (2) โครงการสนับ สนุน กิ จกรรม
นักศึกษาไทย อาทิ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกีฬาสี และ (3) โครงการสนับสนุนค่าเช่าที่ทาการ
สมาคมฯ2
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สถาบันและมหาวิทยาลัยอิสลามเก่าแก่ของอียิปต์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากชาวมุสลิมนิกายสุนหนี่ทั่วโลก
ก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ. 970–972
2
ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 7 สิงหาคม 2559
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อย่ า งไรก็ ดี จากเหตุ ก ารณ์ ปั ญ หาความไม่ ส งบในชายแดนใต้ ข องไทยซึ่ ง เริ่ ม จากกรณี
การปล้นปืน ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547
ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่นาไปสู่การสร้างสัญลักษณ์ทางการต่อสู้แก่ผู้ก่อความรุนแรงในเวลาต่อมาจนถึง
ปั จจุ บั น ได้แก่ เหตุการณ์ การยึดมัส ยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ของผู้ ก่อความรุนแรงเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2547 จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 107 คนและเหตุการณ์
การชุมนุมประท้วงตากใบของชาวไทยมุสลิมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 จนทาให้มีผู้เสียชีวิต 86 คน
ซึ่งเหตุการณ์ทั้ง 3 ดังกล่าวส่งผลให้มีความพยายามก่อเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้มาจนถึง
ปัจจุบัน ทาให้รัฐบาลให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อเป็นหนึ่งใน
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการแก้ไขปั ญ หาความมาสงบในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยสภาความมั่ น คง
แห่ งชาติ ร่ว มกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
เสนอแนะ “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ” ขึ้นโดยมี
เป้าหมายสาคัญให้กลุ่มเยาวชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะที่กาลังศึกษาในต่างประเทศได้กลับมาเป็นพลัง
สร้างสรรค์สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 และคณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 3 (และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน) โดยมียุทธศาสตร์ย่อยที่
สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) ยุท ธศาสตร์การดาเนินการก่อนการเดิน ทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เน้นการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศให้มีคุณภาพและเหมาะสม สามารถรองรับความต้องการ
ของผู้เรียนและความต้องการในการพัฒ นาประเทศ โดยพัฒ นาและขยายการศึกษาด้านอิสลามใน
ประเทศ ควบคู่ไปกับการศึกษาสายสามัญ โดยมีกระทรวงศึกษาศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2) ยุทธศาสตร์การดาเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ มุ่งให้การดูแลและเป็นที่พึ่งของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหมู่นักศึกษาไทยมุสลิม รวมทั้ง
สร้างความไว้วางใจเพื่อให้นักศึกษาไทยมุสลิมเป็นพลเมืองไทยและทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ โดยมี
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3) ยุทธศาสตร์การดาเนินการภายหลังหลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลาเนาอย่างมั่นใจใน
ฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
เปิ ด โอกาสในการประกอบอาชี พ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและส านั กงาน ก.พ. เป็น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่การจัดระบบการจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยการจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ การประเมินผล
ทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ ในต่างประเทศและภายหลังจบการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งการกาหนด
แผนงานโครงการและงบประมาณรองรับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบชัดเจน โดยมี
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ,
คานา.
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กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน และส านั กงบประมาณ เป็ น หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก
(รายละเอียด “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ” ปรากฏใน
ภาคผนวก ก)
อย่างไรก็ดี โดยที่อียิ ปต์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในครั้งสาคัญจาก
เหตุการณ์ Arab Spring ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในอียิปต์อย่างรุนแรงจนนาไปสู่
การโค่นล้มอดีตประธานาธิบดี Hosni Mubarak จากเหตุการณ์ปฏิวัติ “25 January Revolution”
ในปี 2554 ตามมาด้วยการขึ้ น สู่ อานาจและถูกโค่นล้ มอานาจของอดีตประธานาธิบดี Mohamed
Morsi4 จากเหตุการณ์ปฏิวัติประชาชนในปี 2556 (ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพโดยพลเอก Abdel
Fattah Al–Sisi ผู้บั ญ ชาการทหารบกอียิปต์ในขณะนั้น) ส่ งผลให้ รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีคาสั่งให้
อพยพคนไทยและนั กศึกษาไทยมุส ลิ มออกจากอียิปต์ 5 โดยทางเครื่องบินก่อนที่จะจัดเช่าเหมาล า
เครื่องบิ นจัดส่งคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์ในเวลาต่อมาหลังการขึ้นสู่
อ านาจของประธานาธิ บ ดี Abdel Fattah Al–Sisi เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2557 โดยในช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในดังกล่าวนับตั้งแต่ปลายสมัยอดีตประธานาธิบดี Mubarak ต่อด้วย
อดีตประธานาธิบดี Morsi จนถึงประธานาธิบดี Al–Sisi ในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีบทบาทสาคัญในการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิม 6 ทั้ง
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของอียิปต์ โดยนอกจากจะมีบทบาทในการ
ดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมแล้ว ยังต้องช่วยสนับสนุนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาไทย
มุสลิมในอียิปต์อย่างเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโรในการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิ มในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่านเหตุการณ์ Arab Spring ใน
อียิปต์ รวมทั้งความต้องการของนักศึกษาที่คาดหวังจะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
จึ ง น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาก าหนดบทบาทของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
รายงานฉบับนี้จะศึกษา ดังนี้
1.2.1 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรตามปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใต้
ผลประโยชน์ แห่ งชาติไทยในอียิ ป ต์ที่มี ต่อนักศึกษาไทยมุ ส ลิ มในช่ว งเปลี่ ยนผ่ าน Arab Spring ใน
อียิปต์สมัยอดีตประธานาธิบ ดี Mohamed Morsi ปี 2555–2556 และสมัยประธานาธิบดี Abdel
Fattah Al–Sisi ปี 2557–2560 ว่ าสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ ยข้ อ ที่ (2) ของยุ ท ธศาสตร์ก าร
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หนึ่งในแกนนาของกลุ่ม Muslim Brotherhood ซึ่งมีแนวคิดอิสลามนิยมและพยายามใช้หลักกฎหมายอิสลามใน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์ย่อยที่ (2) ของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศ
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สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด รวมทั้งความต้องการของ
นักศึกษาที่คาดหวังจะได้รับจากหน่วยราชการไทย โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตฯ
1.2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางประกอบการพิจารณากาหนดบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักของรัฐบาลไทยในอียิปต์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิม (ตามยุทธศาสตร์ย่อยข้อที่ (2) ของยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring ใน
อียิปต์สมัยอดีตประธานาธิบ ดี Mohamed Morsi ปี 2555–2556 และสมัยประธานาธิบดี Abdel
Fattah Al–Sisi ปี 2557–2560 และข้อเสนอแนะแนวทางประกอบการพิจารณากาหนดบทบาทของ
สถานเอกอัค รราชทู ตฯ ในการดูแ ลสนั บ สนุ นนั กศึก ษาไทยมุส ลิ มในอี ยิปต์ ได้อ ย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้การศึกษาข้อมูลจากข้อมูลออนไลน์และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
สัมภาษณ์/พูดคุยหารือกับข้าราชการระดับสูงและนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยและกาลังศึกษาอยู่ที่อียิปต์
รวมทั้งสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลนักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปต์ตามยุทธศาสตร์ย่อยข้อที่ (2) ของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอียิปต์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในอันเป็นผล
มาจากกระแส Arab Spring โดยเฉพาะปัจจัยด้านความมั่นคงภายในอียิปต์ในขณะที่จะต้องรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ทาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาโดยผ่าน
โครงการและกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาไทยมุสลิม
อย่างเป็นระบบและครอบคลุม เพื่อประโยชน์ในการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาจาก
ปัจจัยเสี่ยงด้านความมั่นคงภายในอียิปต์ รวมทั้งอาศัยข้อมูลความต้องการของนักศึกษาประกอบการ
กาหนดนโยบายและบทบาทดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโรในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินความสัมพันธ์กับอียิปต์และดูแลสนับสนุนนักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปต์
1.6 นิยามศัพท์
Arab Spring มีนักวิชาการไทยบางท่านอธิบายว่า อาหรับ สปริง คือ การเรียกร้องเสรีภาพ
ในประเทศกลุ่ ม อาหรั บ สาเหตุ ม าจากความยากจนและการแบ่ ง สั น ปั น ส่ ว นที่ ไ ม่ เป็ น ธรรม
นอกเหนือไปจากอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถรวมผู้คนเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น
และการนาเอาอิสลามการเมือง (Political Islam) มาใช้ อาหรับ สปริง เริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2553 ใน
ตูนิเซียหลังจากที่นาย Muhamed Buahsisi จุดไฟเผาตนเองหลังจากตารวจยึดแผงขายผักและผลไม้
ของเขา เป็ น ชนวนเหตุ ให้ ป ระชาชนจ านวนมากออกมาประท้ ว งแสดงความไม่ พ อใจการบริห าร
ประเทศของประธานาธิบดี Zine El Abidine Ben Ali ทาให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง รวมถึง
ปัญหาความยากจน การคอร์รัปชั่น อัตราเงินเฟ้อสูงและการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างหนัก
ประกอบกับมีการแพร่กระจายเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจน
ส่งผลให้ประธานาธิบดี Ben Ali ต้องหนีออกนอกประเทศ และต่อมากระแสดังกล่าวได้ขยายลุกลาม
ไปสู่ประเทศอาหรับต่าง ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน อาทิ อียิปต์ ลิเบีย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest)
การนิยามความหมายของ “ผลประโยชน์แห่งชาติ ” ที่แน่นอนตายตัวเป็ นเรื่องที่
กระท าได้ ย าก เนื่ อ งจากรั ฐ ที่ มีอ านาจอธิป ไตยจะให้ นิ ยามคาว่าผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ตามปั จจั ย
ภายในประเทศและปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ งผลกระทบต่ อ รัฐ ตามแต่ ล ะช่ ว งเวลา อย่ างไรก็ ดี นั ก คิ ด
นั ก วิ ช าการทางด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้ ใ ห้ นิ ย ามความหมายของ
“ผลประโยชน์แห่งชาติ” (National Interest) ไว้ อาทิ
1) Donald E. Nuechterlein ให้นิยามความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติ คือ
“สิ่งที่จัดว่าเป็นความต้องการและความมุ่งหวังของประเทศในการดาเนินความสัมพันธ์กับรัฐอธิปไตย
อื่น ๆ ที่ประกอบกันเป็นสภาวะแวดล้อมของชาติดังกล่าว” 7
2) Hans Joachim Morgenthau ให้ ค วามหมายของผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ใน
หลักประการที่ 3 ของ “หลัก 6 ประการในระบบการเมืองสัจจนิยม” (Six Principles of Political
Realism)8 ว่า “สัจจนิยมยอมรับว่าในการกาหนดประเภทของผลประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับบริบททาง
การเมื องและวัฒ นธรรมในการกาหนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งไม่ ได้ แปลว่าว่าผลประโยชน์ คื อ
อานาจแต่เพียงประการเดียวในทุกสถานการณ์”
2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
คาจากัดความของคาว่า “ความเสี่ยง” (Risk) ต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญและ
อาชีพ ของผู้ ให้ คาจ ากัดความ แต่แก่นของความหมายของคาว่าความเสี่ยงที่เหมือนกัน คือ ความ
ไม่ แ น่ น อน (หรื อ โอกาส) ที่ อ าจไปสู่ ค วามสู ญ เสี ย หรื อ การไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ดั ง นั้ น
“ความเสี่ ย ง” จึ งหมายถึง เหตุก ารณ์ ที่มี โอกาสเกิด ขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่ งผลในด้านลบที่ ไม่
ต้องการ “การบริหารความเสี่ยง” คือ กระบวนการซึ่งทุกคนในองค์การไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด
หรือบุคลากรในงานที่ส่วนไหนต่างต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการหาและให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ใน
การคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าหมาย จัดทาแผนงานและจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้หรือลดผลของความเสียหาย (หรือผลกระทบ) ที่อาจเกิดขึ้นอันจะมีผลต่อความสูญเสียของ
องค์การ และ “การจัดการความเสี่ยง” เป็นการบริหารภายในขอบเขตที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับความ
เสี่ยงได้เท่านั้น มิใช่การบริหารความเสี่ยงเพื่อขจัดความเสี่ยงในการบริหาร การบริหารความเสี่ยงจึง
7
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เป็น กระบวนการที่มุ่งสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับกับการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะที่มีความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้9
สาหรับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ น่าสนใจ คือ “การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การ หรือ Enterprise Risk Management : ERM”10 ซึ่งมีอยู่ 8 องค์ประกอบ โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะมีลักษณะเป็นขั้นตอนตามลาดับตามแผนภาพ ดังนี้

Monitoring
Control Activities
Risk Response

Information
and Communication

Risk Assessment
Event Identification
Objective Setting
Internal Environment
1) ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยภายใน
องค์กร” ถือเป็นรากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการ
บริหารงานของผู้นา รวมไปถึงบรรยากาศที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและดาเนินภารกิจให้
บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวม ๆ ก็คือวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง
เพราะหากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงก็จะทาให้องค์กรนั้น ๆ
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง
2) การตั้งวัตถุประสงค์ (Objective Setting) สาหรับในองค์ประกอบนี้ก็เป็นเรื่อง
ของการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร (Business
unit) ระดับกลยุทธ์ (Strategic) หรือ การดาเนินงาน (Operations) เป็นต้น
9

จิรประภา อัครบวร และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552).
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กพร.ปค., การบริหารความเสี่ยง, จดหมายข่าว “เรียนรู้ สู้งาน” 6 (2549).
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3) การระบุเหตุการณ์ห รือปัญ หาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) หมายถึง
การระบุความเสี่ยง สาหรับองค์ประกอบนี้ถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะคือการกาหนด
ความเสี่ยวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ทั้งนี้ความเสี่ยงอาจแบ่งออก
ได้ 4 ด้าน ดังนี้ คือ
3.1) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) จะมองในเรื่องของการเลือก
กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการดาเนินงานขององค์กร
3.2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จะพิจารณาในเรื่องฐานะทาง
การเงิน
3.3) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) สาหรับความเสี่ยงใน
ด้ า นนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งของรายละเอี ย ดเพราะจะมองในมิ ติ ข องการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เรื่ อ งของเวลา
ความสูญเสีย ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความเสี่ยงในการดาเนินงานตามโครงการ
3.4) ความเสี่ ย งในการป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ยบ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(Compliance Risk) จะพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อการ
ถูกร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สาหรับองค์ประกอบนี้มีวัตถุประสงค์
อยู่ที่การแปลงข้อมูลดิบ (Data) ที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร (Information) ที่สามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้ ทั้งนี้ หลักในการวิเคราะห์จะมีอยู่ 3 ประเด็น คือ
4.1) การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ
(1) โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Probability) โดยอาจจาแนกเป็นเป็น
ระดับต่าง ๆ เช่น สูง ปานกลาง หรือ ต่า หรืออาจคิดเป็นค่าร้อยละของโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะ
เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ควรวิ เคราะห์ ทั้ ง จากข้ อ มู ล ในอดี ต และข้ อ มู ล ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ เป็ น ไปได้ ทั้ งหมด
(scenario analysis)
(2) ผลกระทบ (Impact) หรือลักษณะของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
มีความเสี่ยงนั้น ๆ ซึ่งผลกระทบก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าความเสี่ยงนั้น ๆ มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับองค์กรและชุมชนที่อยู่รอบข้างด้วย
(3) ระยะเวลา (Timeframe) หมายถึง ระยะเวลาที่ จะต้องดาเนินการ
สาหรับลดความเสี่ยงนั้น ๆ เช่น ต้องดาเนินการเร่งด่วน หรือ ไม่เร่งด่วน เป็นต้น
4.2) การจ าแนกกลุ่ ม (Classifying) ของความเสี่ ย ง หมายถึ ง ความเสี่ ย ง
ประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้น คือ ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) และ ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
4.3) การจัดลาดับความสาคัญ (Prioritize) ของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาดูว่ามี
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งใดบ้ างที่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ อยู่ ในล าดั บ ต้ น ๆ หรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อการบริหารขององค์กรมากกว่าความเสี่ยงด้านอื่น ๆ
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) จะเป็นการระบุถึงวิธีการที่จะใช้
ตอบสนองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วก็จะประกอบด้วย 4 วิธีการหลัก ๆ คือ
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5.1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะเป็น
การเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยงเอาไว้เลย
5.2) การควบคุมความสูญเสีย (reduction) โดยทั่วไปแล้วก็จะมีอยู่ 2 วิธีการ
ในการควบคุมความสูญเสีย คือ
วิธีการแรก คือ “การป้องกันการเกิดความสูญเสีย” เป็นวิธีการลดความถี่
ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือ การติดตั้งสายล่อฟ้า
เป็นต้น
วิธีการที่สอง คือ “การควบคุมขนาดของความสูญเสีย” เป็นวิธีการควบคุม
ความรุนแรงของความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น กรณีไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่ใช้
ตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจากัดวงของการแพร่ระบาดโดยการกาจัดสัตว์ปีกในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงเพื่อป้ องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปที่ยังพื้นที่อื่น ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการควบคุม
ขนาดของความสูญเสีย
5.3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (sharing) สาหรับวิธีการนี้ตัวอย่างที่เรามักจะพบ
เห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ กรณีบริษัทประกันภัย
5.4) การรั บ ความเสี่ ย งไว้ เอง (acceptance) เป็ น วิ ธี ที่ จ ะใช้ เมื่ อ วิ เคราะห์
ความเสี่ยงนั้นแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการใดเลยที่จะเหมาะสมนอกจากที่จะรับความเสี่ยงนั้นไว้เอง
6) กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ขั้นตอนหรือนโยบาย
ที่เป็นการควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ทาในองค์ประกอบที่แล้วจะ
ยังอยู่ระดับที่สามารถยอมรับได้
7) การสื่ อ สารและการส่ งข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และจาเป็ น ต่ อ การบริห ารความเสี่ ย ง
(Information and Communication) ขั้ น ตอนนี้ ถื อ ว่ ามี ค วามส าคั ญ เพราะจะเป็ น ส่ ว นที่ จ ะช่ ว ย
สนั บ สนุ น ในทุก ๆ องค์ป ระกอบที่ได้กล่ าวมาแล้ วข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร
(Internal Environment) อัน เป็ นรากฐานที่สาคัญ ขององค์ประกอบอื่น เพราะจะมีส่วนช่วยทาให้
บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตลอดจนถึงเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย
8) การตรวจติดตามการดาเนินงาน (Monitoring) จะเป็นการมองในภาพโดยรวม
ทั้งหมดของทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความ
เสี่ยงที่องค์กรได้นามาใช้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดเรื่องการบริห ารจัดการความเสี่ยงภายใต้ผลประโยชน์
แห่ งชาติมาประยุกต์ใช้ใ นการวิเคราะห์ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในการดูแล
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงภายในของอียิปต์ คือ ปัจจัยด้านความมั่นคงโดย
คานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติไทยในการปกป้องและดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์เป็น
สาคัญ
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ อาทิ หนังสือพิมพ์ บทความ บทวิเคราะห์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) หลักสูตรนักบริหารการทูตในเรื่องที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอียิปต์และนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
3) เอกสารและข้อมูลจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ
4) สรุปข้อมูลความเห็นของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์จากการสอบถามความเห็น
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ผู้ ศึ ก ษาจะใช้ แ นวคิ ด ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของสานักงานสภาความมั่นคง
แห่ งชาติ เอกสารที่ เกี่ย วข้ อ งของกระทรวงการต่ างประเทศและการสอบถามความต้ อ งการของ
นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุงไคโร ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักของรัฐบาลไทยในอียิปต์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab
Spring ในอียิปต์สมัยอดีตประธานาธิบดี Mohamed Morsi ปี 2555–2556 และสมัยประธานาธิบดี
Abdel Fattah Al–Sisi ปี 2557–2560 และข้อเสนอแนะแนวทางประกอบการพิ จารณาก าหนด
บทบาทของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในการดู แ ลสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาบทบาทการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงไคโรในช่ว งเปลี่ ย นผ่ าน Arab Spring ในอียิปต์นั้น ผู้ ศึกษาเห็ นว่าจาเป็นต้องนาเหตุการณ์
ความไม่สงบภายในอียิปต์ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมาเป็นข้อมูล เนื่องจากการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิป ต์นั้ น สถานเอกอัครราชทู ตฯ จาเป็นต้องให้ การดูแลไปตามสถานการณ์ ภ ายในอียิปต์ที่ส่ ง
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิม นอกเหนือจากการให้การดูแลสนับสนุนโดยทั่วไปตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยผู้ศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมใน
การอพยพนั กศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์เมื่อปี 2554 โดยเป็นหนึ่งในคณะทางานอพยพคนไทยและ
นักศึกษาไทยจากลิ เบีย และอียิป ต์เมื่อปฏิบัติห น้าที่อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศและเคยประจา
การปฏิบัติราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรระหว่างปี 2557–2560 จะนาข้อมูลปัจจัย
ความเสี่ยงภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
Arab Spring ในอียิปต์ คือช่วงปลายสมัยอดีตประธานาธิบดี Hosni Mubarak (ปี 2555) ก่อนการ
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ส มั ย อดี ต ประธานาธิบ ดี Mohamed Morsi (มิ ถุ น ายน 2555–กรกฎาคม2556)
จนถึงปัจจุบั นคือสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi (กรกฎาคม 2556–มีนาคม 2560) มา
เป็นข้อมูลประกอบบทบาทการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาข้อมูล ข่าวสารจากเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงาน
ศึกษาส่ว นบุ คคล (Individual Study) ของผู้ เข้ารับการอบรมหลั กสู ตรนักบริห ารการทูตที่ ผ่านมา
ข้อมู ล การสั ม ภาษณ์ อดี ตเอกอัครราชทู ต ณ กรุงไคโรในช่ว งที่ เกี่ยวข้ อง ข้อ มูล โครงการการดูแ ล
นักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความเห็นของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ใน
อียิ ป ต์ในช่ว งเวลาเปลี่ ย นผ่ านดั งกล่ าวเพื่ อ ให้ ได้ ภ าพรวมที่ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด โดยเฉพาะข้ อมู ล
ความเห็นจากนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงภายใน
อียิปต์และการได้รับการดูแลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง สรุปผลการศึกษาได้ตามลาดับการ
นาเสนอ ดังนี้
1. การดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรภายใต้ปัจจัย
ความเสี่ ย งด้ า นความมั่ น คงภายในอี ยิ ป ต์ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า น Arab Spring คื อ ปลายสมั ย อดี ต
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak จนถึงสมัยอดีตประธานาธิบดี Mohamed Morsi
2. การดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรภายใต้ปัจจัย
ความเสี่ยวด้านความมั่นคงในช่วงปัจจุบัน คือ สมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi
3. บทบาทการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใน 2
ช่วงเวลาข้างต้นเพื่อใช้ประกอบข้อเสนอแนะการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงต่อไป

12
3.1 สภาพความมั่นคงในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring ในปลายสมัยอดีตประธานาธิบดี
Hosni Mubarak จนถึงสมัยอดีตประธานาธิบดี Mohamed Morsi
ประธานาธิบ ดี Hosni Mubarak เป็นผู้นาอียิปต์ที่ครองอานาจมาอย่างยาวนาน 30 ปี11
โดยด ารงต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี อี ยิ ป ต์ ร วม 5 สมั ย ๆ ละ 6 ปี ทั้ ง นี้ สมั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ของอดี ต
ประธานาธิบ ดี Mubarak คือสมัยที่ 1 และ 2 ที่มีการปล่ อยนักโทษการเมืองที่อดีตประธานาธิบดี
Sadat จับ กุมไว้ และสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง สาบานจะต่อสู่กับการฉ้อฉลและยัง
รับปากว่าจะไม่ปกครองนานเกินกว่า 2 สมัย ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด12 และในแง่ของความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมในช่วงนี้ มีผู้ศึกษาเห็นว่า ไทยกับอียิปต์มีความเป็นหุ้นส่วนเฉพาะด้าน
(Partnership) ที่เข้มแข็ง ได้แก่ ในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมาจากปัจจัยที่
อียิ ป ต์เป็ น ศูน ย์ กลางการศึกษาด้านศาสนาอิส ลาม โดยเฉพาะมหาวิท ยาลั ยอัล อัซฮัร (Al–Azhar
University) ซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษาไทยมุสลิมมากกว่า 80 ปี โดย (ขณะนั้น) มีนักศึกษาไทยมุสลิม
ศึกษาอยู่ประมาณ 2,500 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนแก่นักศึกษาไทยปีละ 80 ทุน ได้ส่งครูมา
สอนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่งในไทยมานานกว่ า 20 ปี และตั้งแต่ปี 2549 ฝ่ายไทยได้
บริจาคเงินปีละ 1 ล้านบาท แก่มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทย
ค่อนข้างประสบความสาเร็จในการสร้างสัมพันธ์กับผู้นาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Al–Azhar โดย
อดี ตผู้ น าสู งสุ ด ทางศาสนาอิส ลามของอี ยิป ต์ (Grand Imam of Al–Azhar) คื อ Sheikh Tantawi
และคนปั จ จุบั น คือ Sheikh Al Tayeb ต่างเคยมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และจาก
ความสัมพันธ์อันดีกังกล่าว ทาให้ฝ่ายไทยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการช่วยสนับสนุนดูแล
นักศึกษาไทยมุสลิม13
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในอียิปต์เริ่มเลวร้ายลง โดยประธานาธิบดี Mubarak เริ่มกุมอานาจ
แทบทุกอย่างในประเทศไว้ทั้งหมด สมาชิกรัฐสภาต้องพึ่งฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยมี “ห่วงโซ่แห่ง
ผลประโยชน์” เป็นสิ่งล่อผ่านผลประโยชน์ในรูปของที่ดิน เงินกู้ และเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกจับกุมจนถึง
อิทธิพล และเมื่อประธานาธิบดี Mubarak ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว 4 สมัย บุตรชายคนแรก
คื อ Gamal Mubarak เริ่ ม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบิ ด าให้ ก้ า วเข้ า สู่ ก ารเมื อ ง โดยมี ข่ า วว่ า เพื่ อ
เตรียมการสาหรับการสืบทอดอานาจดังเช่นประธานาธิบดี Basah Al–Assad แห่งซีเรีย ขณะเดียวกัน
ในตลอดยุคสมัยของประธานาธิบดี Mubarak การต่อต้านที่ทนทานและทรงอิทธิพลมากที่สุดมาจาก
กลุ่ ม Muslim Brotherhood ซึ่ งก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2471 ท าให้ มี ก ารจั บ กุ ม สมาชิ ก ของกลุ่ ม ฯ อย่ า ง
กว้างขวางทาให้กระแสความไม่พอใจเริ่มขยายตัวมากขึ้น และในปี 2547 กลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม
ได้ก่อตั้งขบวนการเพื่อความเปลี่ยนแปลงในอียิปต์ (Egyptian Movement for Change) เพื่อต่อต้าน
การต่ออายุประธานาธิบ ดีสมัยที่ 5 ของ Mubarak และปฏิเสธความพยายามถ่ายโอนอานาจไปให้
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ครองอานาจหลังการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดี Anwar Al–Sadat ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981
โตมร ศุขปรีชา, ปฏิวัติ 2.0, แปลจากเรื่อง Revolution 2.0 โดย Wael Ghonim (สานักพิมพ์ openworlds,.
2555).
13
สืบสกุล คาโมง, การศึกษาการดาเนินความสัมพันธ์ของไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในสมัยประธานาธิบดี
Mohamed Morsi และในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi, (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนัก
บริหารการทูตรุ่นที่ 6, 2557).
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13
บุตรชาย (Gamal Mubarak) คาขวัญของกลุ่มนี้ คือ “ไม่ให้ต่ออายุไม่ให้สืบสายเลือดประธานาธิบดี ”
โดยสมาชิกของกลุ่มนี้มีทั้งนักวิชาการ ปัญญาชน นักข่าว นักข่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยและศิลปิน
โดยนับเป็นกลุ่มแรกที่แสดงออกอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่าต่อต้านการดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
ของ Mubarak และความพยายามในการสถาปนาบุตรชาย (Gamal Mubarak) ขึ้นเป็นตัวแทน และ
เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2547 มีการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงของ
เจ้ าหน้ าที่รัฐและเกิดเหตุวุ่น วายทั่วกรุงไคโร จากนั้นก็เกิดความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่าง
ประธานาธิบดี Mubarak กับกลุ่มต่อต้าน14
เหตุ ก ารณ์ ค วามตึ งเครี ย ดในอี ยิ ป ต์ เริ่ ม มาถึ งจุ ด เปลี่ ย นแปลงเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ Arab
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Spring ขึ้นโดยเริ่มต้นจากตูนีเซียในช่วงปลายปี 2554 และแพร่ขยายลุกลามไปสู่ประเทศรอบข้าง
รวมทั้งอียิปต์ กอปรกับกระแสการแพร่ขยายของอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลตามสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถกากับควบคุมได้ ส่งผลให้ กลุ่มนักเคลื่อนไหวและกลุ่มต่อต้าน
ระบอบประธานาธิบดี Mubarak16 โดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชน นักศึกษามหาวิทยาลัยและเยาวชนคน
รุ่นใหม่ที่เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากกว่าคนรุ่นก่อน ส่งผลให้การชุมนุม
เพื่อเฉลิมฉลองวันตารวจแห่งชาติ 25 มกราคม ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองประจาปีทั่วไป กลายเป็นวันที่
กลุ่มต่อต้านและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ที่ระบอบ Mubarak ได้ก่อขึ้นมากว่า
30 ปี นัดหมายกันผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นวันรวมตัวเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้าน โดยใช้ชื่อว่า “25
มกราคม : การปฏิวัติต่อต้านการทรมาน ความยากจน คอร์รัปชั่นและการว่างงาน” มีประชาชน
ออกมาชุมนุมเป็ นจานวนมากจนน าไปสู่การลาออกจากตาแหน่งของประธานาธิบดี Mubarak ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 255417
การล่มสลายของยุคประธานาธิบดี Mubarak ที่ครองอียิปต์มาอย่างยางนาน 30 ปี เป็นผล
ให้ อียิ ป ต์เข้าสู่ การเมื องการปกครองภายใต้ค ณะนายทหารที่เรียกว่า Supreme Council of the
Armed Forces (SCAF) ซึ่งน าโดยจอมพล Mohamed Tantawi ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพั นธ์ 2554
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โตมร ศุขปรีชา, ปฏิวัติ 2.0, แปลจากเรื่อง Revolution 2.0 โดย Wael Ghonim, (สานักพิมพ์ openworlds,.
2555).
15
คือ การเรียกร้องเสรีภาพในประเทศกลุ่มอาหรับ สาเหตุมาจากความยากจนและการแบ่งสันปันส่วนทีไ่ ม่เป็นธรรม
นอกเหนือไปจากอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถรวมผู้คนเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น และการนาเอา
อิสลามการเมือง (Political Islam) มาใช้ อาหรับ สปริง เริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2553 ในตูนิเซียหลังจากที่นาย
Mohamed Buahsisi จุดไฟเผาตนเองหลังจากตารวจยึดแผงขายผักและผลไม้ของเขา เป็นชนวนเหตุให้ประชาชน
จานวนมากออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจการบริหารประเทศของประธานาธิบดี Zine El Abidine Ben Ali
ทาให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาความยากจน การคอร์รัปชั่น อัตราเงินเฟ้อสูงและการปราบปราม
ผู้ชุมนุมประท้วงอย่างหนัก ประกอบกับมีการแพร่กระจายเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวางจนส่งผลให้ประธานาธิบดี Ben Ali ต้องหนีออกนอกประเทศ และต่อมากระแสดังกล่าวได้ขยายลุกลาม
ไปสู่ประเทศอาหรับต่าง ๆ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองภายใน อาทิ อียิปต์ ลิเบีย
16
คือ การกุมอานาจเบ็ดเสร็จ เล่นพรรคเล่นพวก จนทาให้เกิดการคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางในวงการราชการและ
เอกชน ประชาชนถูกจากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจเริ่มถดถอย คนว่างงานมาก
ขึ้น รวมทั้งการไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อแผนการสืบทอดอานาจไปสู่บุตรชาย คือนาย Gamal Mubarak
17
โตมร ศุขปรีชา, เรื่องเดียวกัน.

14
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 แต่สถานการณ์ในอียิปต์ยังไร้เสถียรภาพ ความไม่แน่นอนและความไม่สงบ
เนื่ องจากเกิดการตื่นตั วทางการเมืองของประชาชนหรืออยู่ในยุค “ประชาธิปไตยเบ่งบาน” มีการ
ชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งทางการเมื อ งของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ทั้ ง กลุ่ ม เยาวชน (น าโดยกลุ่ ม 6th April Youth
Movement และกลุ่ม Youth Revolutionaries) กลุ่มอิสลามนิยม (Islamist) ที่นาโดยกลุ่มภราดร
ภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) และการหยุดงานประท้วงของกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ จากทุกวงการ
ทั้ งในกรุ งไคโรและต่ า งจั งหวั ด โดยประเด็ น ความขั ด แย้ ง หลั ก ในอี ยิ ป ต์ ในช่ ว งเวลาดั งกล่ าว คื อ
ความไม่พอใจฝ่ายทหาร (SCAF) ที่การดาเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเป็นไปล่ าช้าและ
หวาดระแวงว่าฝ่ายทหารจะพยายามรักษาอานาจและไม่ทาตามเจตนารมณ์ การปฏิวัติ ตลอดจน
ความไม่พอใจการดาเนินการของฝ่ายทหาร เช่น การพิจารณาคดีพลเรือนโดยศาลทหาร (ประมาณ
12,000 คดี) และการใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Law) รวมทั้งแนวโน้มที่ฝ่ายทหาร
ใช้ความรุ น แรงกับ กลุ่ มที่เห็ น ต่างโดยให้ ตารวจใช้ความรุน แรงกับกลุ่ มผู้ ประท้วง ทาให้ เหตุการณ์
บานปลายเกิ ด การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ของกลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว ง ขณะที่ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว งก็ ต อบโต้ ด้ ว ย
ความรุน แรง (อาทิ การเผาสถานที่ราชการ การทาลายทรัพย์สินสาธารณะและเอกชน อีกทั้งยังมี
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์ (Coptic Christian) อยู่เป็นระยะ
อาทิ การบุกเผาโบสถ์คริสต์ การบุกบ้านเรือนและร้านค้าของชาวคริสต์ และการปราบปรามผู้ประท้วง
ชาวคริ สต์ อย่ างรุน แรงโดยฝ่ ายทหาร) และปัญ หาอาชญากรรมที่พุ่ งสู งขึ้น โดยรัฐบาลไม่ส ามารถ
ควบคุมสถานการณ์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้เต็มที่ เกิดภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางความมั่นคง
(Security Vacuum) หรือความล้มเหลวทางความมั่นคง (Security Failure) 18 จนกระทั่งฝ่ายทหาร
ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่
สาคัญ 2 คน คือ จอมพล Tantawi (ตัวแทนกลุ่มอานาจทหาร) และนาย Mohamed Morsi แกนนา
กลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood)
นาย Mohamed Morsi แกนน ากลุ่ มภราดรภาพมุ ส ลิ ม (Muslim Brotherhood) ได้รับ
การเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยประธานาธิบดี Morsi
ได้รับ การกล่ าวขานว่าเป็ น ประธานาธิบดีคนแรกที่ม าจากการเลื อกตั้งอย่างบริสุ ท ธิ์ยุติธ รรม เป็ น
ประธานาธิบดีของประชาชน แต่การเริ่มต้นของรัฐบาลใหม่ คือ การเริ่มต้นของปัญหา ประธานาธิบดี
Morsi ซึ่งเดิมเป็นผู้นากลุ่มภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่มีเนื้ อหาอิงศาสนามากขึ้น ทาให้ ประชาชนสายเสรีนิยม พวกนับ ถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้ งมุส ลิ ม
บางคนไม่เห็นด้วย เพราะเสมือนกับทาให้กลายเป็นรัฐมุสลิมแทนที่จะเป็นรัฐประชาธิปไตย นอกจากนี้
ฝ่ายต่อต้านยังเห็นว่าประธานาธิบดี Morsi พยายามรวบอานาจฝ่ายบริหาร โดยการแต่งตั้งรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการที่มาจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิมและแทรกแซงอานาจตุลาการ ทาให้กลุ่ม
ต่อต้านเห็ น ว่ารัฐบาลไม่บริห ารประเทศเพื่อประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงและเกิดการชุมนุม
ประท้ ว งทั้ ง ในกรุ ง ไคโรและต่ า งจั ง หวั ด เป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ช่ วงปลายปี 2555 และ
สถานการณ์ความรุนแรงมาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญเมื่อกลุ่มต่อต้านออกมาชุมนุมประท้วงที่จตุรัส Tahrir
ใจกลางกรุ ง ไคโรซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2556 เพื่ อ ขั บ ไล่ ป ระธานาธิ บ ดี Morsi
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สืบสกุล คาโมง, เรื่องเดียวกัน.

15
ขณะเดียวกันกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มภารดรภาพมุสลิมก็ได้รวมตัวประท้วงกลุ่มต่อต้านที่จตุรัส Rabaa
ในกรุงไคโรเช่น เดียวกัน ยิ่งทาให้ สถานการณ์ ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น มีการโจมตีทาร้ายซึ่งกันและกัน
สถานการณ์ด้านความมั่นคงเสื่อมถอยลงทุกขณะ ส่งผลให้ฝ่ายทหารนาโดยจอมพล Abdel Fattah
Al–Sisi อดี ต ผู้ บั ญ ชาการทหารบกในขณะนั้ น เป็ น แกนน าของกลุ่ ม ทหารออกมาเรี ย กร้ อ งให้
ประธานาธิบ ดี Morsi สนองตอบความต้ อ งการของประชาชนโดยการลาออกจากต าแหน่ ง แต่
ประธานาธิบดี Morsi ปฏิเสธ จนในที่สุดฝ่ายทหารได้กดดันให้ประธานาธิบดี Morsi ลงจากตาแหน่ง
ในเดื อ นกรกฎาคม 2556 ซึ่ ง สร้ า งความไม่ พ อใจฝ่ า ยทหารเป็ น อย่ า งมากต่ อ กลุ่ ม สนั บ สนุ น
ประธานาธิบดี Morsi ที่ชุมนุมอยู่ที่จตุรัส Rabaa จนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 กองกาลังทหารและ
ตารวจได้เข้าสลายการชุมนุมส่งผลให้ผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน19 ส่งผลให้อียิปต์กลับเข้าสู่การปกครอง
ของคณะทหารอีกครั้ง
3.2 สภาพความมั่นคงอียิปต์ในช่วงหลัง Arab Spring สมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi
พลเอก Abdel Fattah Al–Sisi ผู้บั ญ ชาการทหารบก ซึ่งเป็ นผู้ นากองทัพ ในการโค่น ล้ ม
ประธานาธิบดี Mohamed Morsi จากกลุ่มภารดรภาพมุสลิม ได้รับการยกย่องจากชาวอียิปต์ว่าเป็น
ผู้กู้ชาติ กอบกู้อียิปต์ให้รอดพ้นจากกลุ่มภารดรภาพมุสลิ มภายใต้การนาของประธานาธิบดี Morsi20
และพลเอก Sisi ได้แสดงออกถึงยุทธวิธีที่ชาญฉลาดเนื่องจากได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตทั้งจาก
ประธานาธิ บ ดี Mubarak จอมพล Tantawi มาจนถึ งประธานาธิบ ดี Morsi ที่ ต่ างพยายามรัก ษา
อานาจของตนโดยการรวบอานาจและแทรกแซงกลุ่มอานาจต่าง ๆ เพื่ อทาลายล้างฝ่ายต่อต้านและ
รักษาอิท ธิพ ลอานาจทางการเมืองของตน และน าไปสู่ การเล่ น พรรคเล่ น พวก เกิ ดการคอร์รัปชั่ น
ขณะเดียวกันพลเอก Sisi คงตระหนักดีถึงการรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของประชาชนจากผลของ
สื่อและการสื่อสารออนไลน์และจานดาวเทียมที่รัฐบาลไม่สามารรถควบคุมได้อย่างเด็ดขาดดังเช่นสมัย
ที่มีเพียงสิ่งพิมพ์ สถานี วิทยุห รือสถานีโทรทัศน์ภ ายในประเทศเหมือนในอดีต ดังนั้น ในทันทีที่ยึด
อานาจจากประธานาธิบดี Morsi พลเอก Sisi ได้แต่งตั้งนาย Adly Mansour ประธานผู้พิพากษาศาล
รัฐธรรมนูญของอียิปต์ให้ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราว (4 กรกฎาคม 2556–8 มิถุนายน 2557)
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยพลเอก Sisi ดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายใต้การนาของนาย Hazem Al Beblawi นายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีชั่วคราวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 แต่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า พลเอก
Sisi คือ ผู้ที่กุมอานาจบริหารประเทศที่แท้จริงโดยทางพฤตินัย 21 และเกิดกระแส Sisi Fever ขึ้นอย่าง
กว้ า งขวางจนกระทั่ ง จอมพล Sisi ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งประธานาธิ บ ดี เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2557 และสาบานตนเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีอียิปต์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557
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เหตุการณ์สลายการชุมนุมครั้งนี้ทาให้นานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และประเทศยุโรปต่างประณามการกระทาที่ใช้
ความรุนแรงของฝ่ายทหารและเห็นว่าเป็นการปฏิวตั ิยึดอานาจผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็น
ประชาธิปไตย ส่งผลให้สหรัฐฯ สมัยอดีตประธานาธิบดี Barak Obama ระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่อียิปต์
มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม 2556
20
ในช่วงนั้นชาวอียิปต์บางกลุ่มเปรียบ Sisi ว่าเป็นเสมือนอดีตประธานาธิบดี Mohamed Nasser รัฐบุรุษของชาวอียิปต์
21
ต่อมาพลเอก Sisi ได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นจอมพล (Field Marshal)

16
อย่ างไรก็ ดี สถานการณ์ ทั่ ว ไปในอี ยิ ป ต์ ยั งนั บ ได้ ว่ าอยู่ ในภาวะที่ ไม่ แ น่ น อนและยั งขาด
เสถียรภาพ มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจประเทศถดถอย มีความขัดแย้งขึ้นใน
สังคม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ ความเกลี ยดชังฝ่ายอิส ลามนิยมหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ anti–
Islamist hypernationalism ในสังคมอียิปต์ และมีการปราบปรามฝ่ายเห็นต่างและต่อต้านรัฐบาล
อย่างกว้างขวาง โดยฝ่ายความมั่นคงอียิปต์ได้ดาเนินการปราบปรามจับกุมสมาชิกกลุ่มภารดรภาพ
มุสลิมรวมกว่า 20,000 คน สมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมถูกศาลตัดสินประหารชีวิตกว่า 700 คนและ
การห้ ามการดาเนิ น กิจ กรรมของกลุ่ ม 6th April Youth Movement การจับกุม สื่ อมวลชนทั้งชาว
อียิปต์และสื่อมวลชนต่างชาติที่เห็นต่างจากรัฐบาล นอกจากนั้น อียิปต์ยังต้องเผชิญกับปัญหาการก่อ
การร้าย การก่อวินาศกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อเหตุที่อ้างความรับผิดชอบโดยกลุ่ม Ansar
Beit Al Maqdis ซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่ม Al Qaeda (ต่อมากลุ่มฯ ได้ประกาศสวามิภักดิ์ต่อ
กลุ่ม Islamic State–IS ในปี 2557) ที่ได้ปฏิบัติการก่อการร้าย การระเบิดท่อส่งก๊าซในเขตไซนาย
และการโจมตีทหารตารวจอียิปต์ หลายสิบครั้งนับตั้งแต่การยึดอานาจเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 255622
และอียิปต์ได้ประกาศให้กลุ่มภราดรภาพมุสลิมเป็นกลุ่มก่อการร้ายในเดือนธันวาคม 2556 ส่งผลให้
ทหารตารวจอียิปต์ปราบปรามจับกุมสมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมอย่างหนักหน่วง และกลุ่มได้ตอบโต้
กลับด้วยความรุนแรง อาทิ การวางระเบิดสถานที่ราชการต่าง ๆ และการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารตารวจ
เป็นระยะต่อเนื่อง
อียิปต์ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน Arab Spring ต้องเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง
และความมั่นคงหลายครั้ง ทั้งปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งภายในและภัยคุกคามด้านความมั่นคงจาก
กลุม่ หัวรุนแรงต่าง ๆ โดยเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงของประธานาธิบดี Mubarak ประธานาธิบดี
Morsi จนถึงประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi ที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งและความมั่นคงใน
อียิปต์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ด้วยนั้น สรุปได้ดังนี้23
3.2.1 สมัยประธานาธิบดี Hosni Mubarak
1) พ.ศ. 2535–2540 กลุ่ ม หั ว รุน แรง Gama’a al–Islamiyya ปฏิ บั ติ การโจมตี
เจ้ าหน้ าที่รั ฐและสถานที่ท่องเที่ย วของอียิปต์ โดยได้โจมตีสถานที่ท่องเที่ยวเมือง Luxor ส่ งผลให้
เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต 62 คน
2) กรกฎาคม 2548 กลุ่ ม อิส ลามหั ว รุน แรงลอบวางระเบิ ดที่ เมื อง Sharm El–
Sheikh ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบริเวณทะเลแดงของอียิปต์
3) เมษายน 2549 กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงลอบวางระเบิดที่เมือง Dahab สถานที่
ท่องเที่ยวของอียิปต์ มีผู้เสียชีวิต 20 คน
4) เมษายน 2551 ศาลทหารอียิปต์สั่งจาคุกสมาชิกระดับแกนนาของกลุ่มภราดร
ภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) จานวน 25 คนและจับกุมสมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมเพิ่มขึ้น
อีก 800 คนในระยะเวลา 1 เดือนต่อมา ส่ งผลให้กลุ่มภราดรภาพมุสลิ ม (Muslim Brotherhood)
ประท้วงไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเนื่องจากเหลือผู้สมัครที่ไม่ถูกจับกุมเพียง 20 คน
22
23

สืบสกุล คาโมง, เรื่องเดียวกัน.
http://www.bbc.com/news/world–africa–13315719
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5) สิ งหาคม 2552 สมาชิกกลุ่ มก่อ การร้าย Hezbollah ของเลบานอน 26 คน
ถูกนาตัวขึ้นศาลที่กรุงไคโรในข้อหาก่อการร้ายในกรุงไคโรและลักลอบขนส่งอาวุธให้แก่กลุ่ม Hamas
ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงในปาเลสไตน์
6) มกราคม 2554 เกิดการปฏิ วัติ “25 มกราคม” จากกระแส Arab Spring ที่
เกิดขึ้นในตูนีเซีย จนนาไปสู่การลงจากอานาจของประธานาธิบดี Mubarak ในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ปีเดียวกัน
7) เมษายน–สิ งหาคม 2554 กลุ่ ม ต่อ ต้านรัฐ บาลทหารชุม นุ ม ประท้ ว งที่ จตุ รัส
Tahrir จนนาไปสู่การสลายชุมนุมจากฝ่ายทหารในเดือนสิงหาคม
3.2.2 สมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi
1) สิงหาคม 2555 กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐในเขตไซนายส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต 16 คน
2) ธันวาคม 2555 รัฐสภาที่เสียงข้างมากเป็นสมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมและ
กลุ่มอิสลามนิ ยมเห็ น ชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ใช้ห ลักอิสลามในการปกครองประเทศ จากัด
สิทธิเสรีภาพในการพูดและการชุมนุม สร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มเสรีและประชาชนจานวนมาก
3) มกราคม 2556 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญออกมาชุมนุมประท้วง
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าสลายการชุมนุม มีผู้เสียชีวิต 50 คน สถานการณ์ตึงเครียด ทาให้พลเอก Sisi ออกมา
ประกาศเตือนถึงอันตรายของความขัดแย้งที่มีต่อความมั่นคงของประเทศ
4) กรกฎาคม 2556 ฝ่ า ยทหารโดยการสนั บ สนุ น ของประชาชนโค่ น ล้ ม
ประธานาธิบดี Morsi
5) สิ งหาคม 2556 ทหารและต ารวจเข้ าสลายการชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม ที่ ส นั บ สนุ น
ประธานาธิบดี Morsi มีผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน เกิดการจลาจลในกรุงไคโรและเมืองใหญ่ ๆ ของอียิปต์
โบสถ์คริสต์นิกายคอปติก 40 แห่ง ถูกฝ่ายอิสลามนิยมเผา
6) ธั น วาคม 2556 อี ยิ ป ต์ ป ระกาศให้ กลุ่ ม ภ ราดรภ าพ มุ ส ลิ ม (Muslim
Brotherhood) เป็นกลุ่มก่อการร้ายและดาเนินการปราบปรามสมาชิกกลุ่มอย่างหนักหน่วง
3.2.3 สมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al–Sisi
1) พฤศจิกายน 2557 กลุ่ม Ansar Beit Al Maqdis ที่ปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาล
อียิปต์ประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม Islamic State–IS
2) พฤษภาคม 2557 อดีตประธานาธิบดี Morsi ถูกศาลตัดสินจาคุกตลอดชีวิตใน
ข้อหารู้เห็นเป็นใจให้สมาชิกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมหลายร้อยคนที่ถูกคุมขังหลบหนีออกจากเรือนจา
ในช่วงความวุ่นวายในปี 2554 โดยก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน อดีตประธานาธิบดี Morsi ถูกตัดสิน
จาคุก 20 ปี ในข้อหาใช้อานาจไปในทางมิชอบในช่วงที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
3) มิถุนายน 2558 นาย Hisham Barakat อัยการอียิปต์เสียชีวิตจากการลอบวาง
ระเบิดสังหารในกรุงไคโร24

24
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4) มกราคม 2559 กลุ่ม Islamic State โจมตีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในเมืองกิซ่า
ใจกลางกรุงไคโร
5) ธันวาคม 2559 กลุ่ม Islamic State อ้างความรับผิดชอบต่อการระเบิดสังหาร
ตัวเองภายในโบสถ์คริสต์สาคัญใจกลางกรุงไคโร มีผู้เสียชีวิต 25 คน
6) เมษายน 2560 รัฐบาลอียิปต์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเหตุการณ์ลอบ
วางระเบิดสังหารตัวเองภายในโบสถ์คริสต์ในกรุงไคโรและเมืองอเล็กซานเดรีย มีผู้เสียชีวิต 40 คน
3.3 การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
3.3.1 การอพยพนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในอียิปต์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์ (2554)
จากเหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์จนนาไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองภายในอียิปต์ และมีเหตุ
รุ น แรงเกิ ด ขึ้ น เป็ น ระยะทั้ ง จากกลุ่ ม ชุ ม นุ ม ผู้ ป ระท้ ว ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และกลุ่ ม ก่ อ การร้ า ยต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะในกรุงไคโร ซึ่งเป็นที่ที่นักศึกษาไทยมุสลิมพานักอาศัยอยู่ จึงทาให้รัฐบาลไทยมีความห่วง
กังวลในสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาไทยมุสลิม โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรได้เฝ้า
ติดตามพัฒ นาการอย่างใกล้ชิดอย่า งต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ปฏิวัติ “25 มกราคม” ในปี 2554 จาก
กระแส Arab Spring ที่ เริ่ ม ขึ้น ในตู นี เซี ย จนน าไปสู่ ก ารลงจากอานาจของประธานาธิบ ดี Hosni
Mubarak ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกัน นับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งแรกในอียิปต์ที่รัฐบาลไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศประกาศให้มีการอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมออกจากอียิปต์
ระหว่างวันที่ 1–11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการในอียิปต์ โดยที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาคม
นั ก เรี ย นไทยฯ ซึ่ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานงานกั บ นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม โดยสมาคมนั ก เรีย นไทยฯ
มีเครือข่ายติดต่อกับประธานชมรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยประสานกับนักศึกษาไทยมุสลิม จึงทาให้
การดาเนินการอพยพมีความราบรื่นมากขึ้น โดยการอพยพคนไทยในอียิปต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ไทยมุสลิม สถานเอกอัครราชทูตฯ มีทะเบียนรายชื่อนักศึกษาไทยและมีเครือข่ายติดต่อกับนักศึกษาไทย
(โดยผ่ านการประสานงานกับ สมาคมนักเรียนไทยฯ) ทาให้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้
กระทรวงการต่ างประเทศตัดสิ น ใจอพยพคนไทยโดยเครื่องบิ นพิ เศษ สถานเอกอัครราชทู ตฯ จึง
สามารถแจ้งข่าวและนัดหมายกับนักศึกษาไทยได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ในการอพยพคนไทยในอียิปต์
ครั้งนี้ ทางการอียิปต์มิได้ปิดน่านฟ้า กระทรวงการต่างประเทศจึงจัดแผนการอพยพให้เดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยตรง โดยได้จัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยและจ้างเหมาสายการบินอียิปต์แอร์
ส่งกลับนักศึกษาไทยทั้งหมดรวม 2,308 คน25

25

ฉัตรชัย วิริยเวชกุล, การอพยพคนไทยในต่างประเทศ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤติผ่านกรณีศึกษา
เหตุการณ์อพยพคนไทยที่อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่นในปี 2554, (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหาร
การทูตรุ่นที่ 5, 2556), หน้า 26–27.
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ทั้ งนี้ ในส่ ว นของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุงไคโรใน ขณะนั้ น ได้ ด าเนิ น การ
เตรียมการอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์เมื่อได้รับคาสั่งจากกระทรวงการต่างประเทศ
สรุปได้ดังนี้26
1) ติดต่อประสานทางการอียิปต์เพื่อขออนุญาตให้เครื่องบินพิเศษของการบินไทย
บินผ่านและลงจอดที่สนามบินกรุงไคโร ซึ่งประสบปัญหาความล่าช้าจากทางการอียิปต์จนทาให้เกือบ
ไม่ได้รับการอนุญาตให้บินผ่านและลงจอดได้ทันเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องคานึงถึงระยะเวลาที่ต้องรีบ
ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์ภายในอียิปต์ขณะนั้นมีความไม่แน่นอนและมีความวุ่นวายทั่วกรุงไคโร
ทาให้การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของทางการอียิปต์มีความยากลาบาก
2) ประสานงานกับสมาคมนักเรียนไทยฯ เกี่ยวกับฐานข้อมูลติดต่อนักศึกษาไทย27
โดยใช้เฟซบุ๊กสมาคมนักเรียนไทยฯ และการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการประสานงานหลัก
เพื่อสอบถามความปลอดภัยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข่าวสารเหตุการณ์เป็นระยะ ซึ่งมีส่วน
ช่วยทาให้นักศึกษาไทยมุสลิมทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอียิปต์
3) รวบรวมรายชื่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและ
จัดลาดับรายชื่อผู้ที่จะเดินทางตามความสาคัญ โดยจะให้ความสาคัญกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นสตรี
ครอบครัวนักศึกษาที่มีเด็กเป็นลาดับแรก
4) กาหนดจุ ดนั ดหมาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ (1) จัดหารถไปรับนักศึกษาที่
พานักอยู่ในหอพักนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่พานักเองโดยใช้บริเวณที่ทาการสมาคมนักเรียนไทยฯ
เป็นจุดนัดพบ เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหอพักนักศึกษาเพื่อไปสนามบิน และ (2) นักศึกษาไทย
มุสลิมบางส่วนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปสนามบินเอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสาน
กับสมาคมนักเรียนไทยฯ เพื่อติดต่อสอบถามความคืบหน้าของการเดินทางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5) ตั้ ง จุ ด รวมพล ณ ภายในสนามบิ น ซึ่ งต้ อ งใช้ ก ารเจรจากั บ ทางการอี ยิ ป ต์
พอสมควรเนื่องจากสถานการณ์ ณ เวลานั้นมีความวุ่นวายทั่วกรุงไคโรและมีผู้เดินทางออกจากอียิปต์
จานวนมาก รวมทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในสนามบินเข้ามาเกี่ยวข้อง
6) ดูแลประสานงานการจัดส่งคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมขึ้นเครื่องเดินทาง
กลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ การดาเนิ น การของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถใช้กรอบปัจจัยความเสี่ยงภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติมาวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้
กรอบปัจจัยความเสี่ยง
Internal Environment ได้แก่ ความ
วุ่นวายจากกระแส Arab Spring ที่เกิดขึ้น
ในตูนีเซียและแพร่ขยายไปสู่อียิปต์ ซึ่ง
นับเป็นครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์
ดังกล่าวขึ้นในอียิปต์และในช่วงเวลานั้นไม่
26
27

การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ทางการเมืองอียิปต์เป็น
สาคัญเพื่อประเมินแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของไทย โดยให้ความสาคัญกับการดูแล
สวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม เป็ น ล าดั บ รองลงมา
เนื่องจากยังไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ขณะนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ มีฐานข้อมูลเพียงบางส่วนและยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย
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มีผู้คาดคิดว่ากระแสดังกล่าวจะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในอียิปต์ได้ในเวลา
อันรวดเร็ว
Objective Setting คือ การกาหนดกลยุทธ์
(Strategic) หรือการดาเนินงาน
(Operations) ที่เกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพ
นักศึกษาไทยมุสลิม

การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
นักศึกษาไทยมุสลิมมากนัก

ในช่วงแรกยังไม่มีการกาหนดเป็นพิเศษ เนื่องจากมุ่งเน้น
การติดตามพัฒนาการณ์ภายในอียิปต์เป็นสาคัญ แต่ต่อมา
ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น
เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงเริ่ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมโดยตรง
Event Identification ได้แก่ การวิเคราะห์ - ให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ทางการเมืองในอียิปต์เป็น
สาเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรงและ
ล าดั บ แรก โดยในช่ ว งแรกยั ง ไม่ เห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ว่ า
แนวโน้มของเหตุการณ์
เหตุการณ์ ดังกล่ าวจะพัฒ นาไปสู่ ความรุนแรงครั้งใหญ่
และส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิม
จนต้องมีการอพยพในเวลาต่อมา
- เมื่อเหตุการณ์พัฒนาไปสู่ความรุนแรงมากและอาจส่งผล
กระทบต่อสวัสดิภาพของคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปต์ จึงเริ่มมีการหารือและประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศไทยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์
Risk Assessment ในช่วงแรกที่เกิด
- ติ ด ตามพั ฒ น าการความรุ น แรง โดยยั ง ไม่ มี ก าร
เหตุการณ์ประเมินว่าเหตุการณ์จะมีความ เตรียมการอพยพเนื่องจากประเมินว่าฝ่ายรัฐบาลอียิปต์
รุนแรงแต่น่าจะจากัดเฉพาะบางพื้นที่
น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสถานการณ์ไม่
น่าจะรุนแรงลุกลามถึงขั้นต้องอพยพ
- มีการพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับเจ้าหน้าที่
กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต อาเซี ย นในกรุ ง ไคโรเพื่ อ
ประกอบการประเมินสถานการณ์
- เมื่อเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมาก (ช่วงประมาณตั้งแต่
วั น ที่ 27 ม ก ร า ค ม 2554) ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สวั ส ดิ ภ าพของคนไทยในและนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ใน
อียิปต์ จึงได้เรียนเสนอข้อมูลและความเห็นให้กระทรวง
การต่ า งประเทศพิ จ ารณาเตรีย มรั บ สถานการณ์ แ ละ
ต่ อ มากระทรวงการต่ า งประเทศได้ มี ค าสั่ งให้ ท าการ
อพยพคนไทยและนั ก ศึก ษาไทยมุส ลิ ม ในอียิ ป ต์ ซึ่งได้
ดาเนินการอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมระหว่าง
วันที่ 1–11 กุมภาพันธ์ 2554 รวมทั้งสิ้น 2,308 คน
Risk Response
โดยที่ ความรุน แรงในอียิปต์ เป็ นความเสี่ ยงที่ ฝ่ ายไทยไม่
อาจควบคุมได้และมีพัฒนาการความรุนแรงขยายวงกว้าง
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Control Activities

Monitoring

การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
มากขึ้ น จึ ง ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งได้ (avoidance)
และต้ อ งใช้ ก ารควบคุ ม ความสู ญ เสี ย แทน (reduction)
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ “การควบคุ ม ขนาดของความ
สูญเสี ย” และ “การป้องกันการเกิดความสู ญเสีย ” โดย
ขอให้สมาคมนักเรียนไทยฯ เป็นผู้ประสานติดต่อสอบถาม
ความเป็ น อยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม เป็ น ระยะอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด และเมื่ อ ได้ รับ ค าสั่ งให้ ด าเนิ น การอพยพ ก็ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างเร่งรีบโดยประสานงานกับสมาคมนักเรียน
ไทยฯ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทั้งเรื่องฐานข้อมูลนักศึกษา
การกาหนดจุดรวมพล การเดินทางไปสนามบินและการ
ประสานการขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษของการบินไทย
ติ ด ตามสอบถามความปลอดภั ย และสวั ส ดิ ภ าพของ
นักศึกษาไทยมุสลิมนับตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรง
มากขึ้นจนถึงการประสานขึ้นเครื่องบินอพยพกลับประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ติดตามและมองภาพรวมของเหตุการณ์ โดยเฉพาะเมื่ อ
ต้ อ งมี ก ารอพยพ แม้ อ าจจะประสบปั ญ หาเรื่ อ งของ
ฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ยั งไม่ปรับปรุงให้ทันสมัย
และการวางแผนอพยพล่ ว งหน้ า แต่ ได้ มี ก ารติ ด ตาม
พัฒ นาการอย่างใกล้ ชิดและสามารถแก้ไขปั ญ หาเฉพาะ
หน้าได้จนภารกิจสาเร็จลุล่วง

จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจสรุปปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดูแลอพยพ
นักศึกษาไทยมุสลิมในครั้งนี้ได้ ดังนี้
1) การประเมินความเสี่ยง ที่อาจจะไม่ตรงกับความรุนแรงในช่วงแรกทาให้ขาด
การวางแผนเตรียมการในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการอพยพและต้องเร่งรีบดาเนินการเมื่อต้องดาเนินการ
อพยพในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนว่ากระแส Arab Spring ใน
อียิปต์จะมีความรุนแรงมากจนถึงต้องมีการอพยพคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมออกจากอียิปต์ แต่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรก็สามารถประเมินความเสี่ยงและตอบสนองความเสี่ยงได้อย่ าง
รวดเร็วในเวลาต่อมาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงในขณะนั้นจนภารกิจสาเร็จ
ลุล่วง สนองตอบผลประโยชน์ข องชาติในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทย
และนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ได้
2) ฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิม ที่แม้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรจะมีอยู่
แต่ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้เมื่อนักศึกษา
ไทยมุสลิมจาเป็นต้องมาติดต่อขอรับใบรับรองเมื่อเดินทางถึงอียิปต์เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ ทาให้
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ข้อมูลอาจไม่ตรงกับความจริงมากนัก โดยเฉพาะสถานที่พักอาศัยและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
หรือรายชื่อและหมายเลขติดต่อของบุคคลในครอบครัวของนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นใกล้ชิดกับสมาคมนักเรียนไทยฯ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางประสานงานของนักศึกษาไทยมุสลิมทาให้เมื่อต้องดาเนินการอพยพสถานเอกอัครราชทูตฯ
จึงสามารถติดต่อประสานงานกับนักศึกษาไทยมุสลิมได้อย่างรวดเร็ว
3.2.2 การอพยพนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในอียิปต์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์ (2556)
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศมีความจาเป็น ต้องอพยพคนไทยและ
นักศึกษาไทยมุสลิมออกจากอียิปต์เป็นครั้งที่ 2 จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในอียิปต์
สมั ย อดี ต ประธานาธิ บ ดี Mohamed Morsi โดยนายสี ห ศั ก ดิ์ พวงเกตุ แ ก้ ว ปลั ด กระทรวง
การต่างประเทศในขณะนั้นได้แถลงต่อสื่อมวลชนที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2556 ว่ า 28 (1) กระทรวงการต่ า งประเทศและสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไคโร ได้ ติ ด ตาม
สถานการณ์ความไม่สงบในอียิปต์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่
14 สิ ง หาคม 2556 ซึ่ งมี ก ารปะทะกั น ระหว่ างเจ้ า หน้ าที่ ท างการอี ยิ ป ต์ กั บ กลุ่ ม ผู้ ส นั บ สนุ น อดี ต
ประธานาธิบดี Mohamed Morsi ทาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมาก (2) การประชุมฯ ใน
วันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยหากมีความจาเป็น ในขณะนี้
สถานการณ์อยู่ในระดับที่ 3 กล่าวคือ เกิดความไม่สงบ และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
คนไทยในอียิปต์ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องอพยพคนไทย (3) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
โดยเอกอัครราชทูต จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และความจาเป็นที่จะต้องอพยพคนไทย และโดยที่
สถานการณ์ ยั งน่ าเป็ น ห่ ว งและสามารถเข้าสู่ วิกฤตได้ จึงขอแนะนาให้ คนไทยที่ไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องอยู่ในอียิปต์พิจารณาเดินทางออกโดยสายการบินพาณิชย์ในขณะที่ยังทาได้อยู่ Z4) ที่ประชุมได้
หารือเกี่ยวกับวิธีทางเลือกต่าง ๆ ในการอพยพคนไทย เช่น การใช้เครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินเช่า
เหมาลา รวมทั้งเครื่องบินของกองทัพอากาศไทย โดยอาจผ่านนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ
กรุ ง อั ม มาน จอร์ แ ดน หากไม่ ส ะดวกที่ จ ะมี เที่ ย วบิ น ตรงออกจากกรุ ง ไคโร ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลไทยมี
ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายกันจากการอพยพคนไทยในอียิปต์และลิเบียเมื่อปี 2554 ซึ่งต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศได้มีคาสั่งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรดาเนินการอพยพคนไทยและ
นักศึกษาไทยมุสลิมออกจากอียิปต์ในวันที่ 19–21 สิงหาคม 2556 รวม 900 คน โดยส่วนหนึ่งใช้สาย
การบินอียิปต์แอร์บินตรงกลับประเทศไทยและส่วนที่เหลือใช้สายการบิน ต่าง ๆ ออกจากกรุงไคโรไป
นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนที่จะโดยสารเครื่องบินของการบินไทยกลับประเทศไทย โดย
การอพยพครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรสามารถดาเนินการได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากมี
ประสบการณ์จากเมื่อครั้งอพยพในปี 255429
การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในครั้งนี้สามารถดาเนินการได้
อย่ า งรวดเร็ ว และประสบกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคน้ อ ยกว่ า การอพยพครั้ ง แรกในปี 2554 เนื่ อ งจาก
(1) ลักษณะของเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเหตุ การณ์เมื่อปี 2554 ซึ่งผ่านมาเพียงไม่นานทาให้สามารถ
28
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https://www.facebook.com/ThaiMFA/videos/624906267549385/?fallback=1
ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
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ประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น (2) รูปแบบการดาเนินการดูแลอพยพนักศึกษา
ไทยมุ ส ลิ ม ใกล้ เคี ย งกั บ เหตุ ก ารณ์ ในปี 2554 ท าให้ ส ามารถน าประสบการณ์ ม าปรับ ใช้ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถคาดเดาถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการดาเนินการได้
ทาให้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้ อาทิ ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสาย
การบินเมื่อประเมินว่าเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงจนอาจต้องมีการอพยพ แจ้งข้อมูลกับนักศึกษาไทย
มุสลิมเป็นระยะ จัดเตรียมยานพาหนะขนส่งและการประสานงานที่สนามบิน เป็นต้น (3) นักศึกษา
ไทยมุส ลิ ม มีความเข้าใจกับ เหตุการณ์ และขั้น ตอนการรับ ความช่ วยเหลื อดู แลอพยพมากขึ้น โดย
นักศึกษาไทยมุสลิมที่อพยพกลับประเทศไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่
เคยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมาแล้วเมื่อปี 2554 ทาให้เข้าใจต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ มากขึ้น ส่งผลให้
มีความตระหนกหวาดกลัวลดน้อยลง ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และปฏิบัติตัวได้
อย่ างรวดเร็ วเมื่อได้ รั บ แจ้ งจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาให้ การอพยพครั้งนี้ รวดเร็ว และราบรื่น
มากกว่าการดาเนินการในปี 2554
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า ฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ
กรุงไคโรจะได้รับการปรับปรุงขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นการบันทึกตามข้อมูลที่นักศึกษาให้ เมื่อมา
ขอรับใบรับรองเช่นเดิม ทาให้ยังขาดความแม่นยาโดยเฉพาะรายละเอียดสถานที่พักอาศัยที่นักศึกษา
ไทยมุสลิมอาจจะไม่ได้พานักอยู่ตามสถานที่ที่เคยให้ ข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้ ทาให้การ
กาหนดจุดรวมพลและขนส่งทางยานพาหนะต้องดาเนินการผ่านสมาคมนักเรียนไทยฯ ซึ่งเข้าถึงข้อมู ล
ปัจจุบันของนักศึกษาไทยมุสลิมได้มากกว่าเนื่องจากเป็นศูนย์รวมการทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปต์ ทาให้ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
3.4 นโยบาย เป้ า หมายและการด าเนิ น การการดู แ ลสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (เมษายน 2549–เมษายน 2553)
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ไว้ว่า นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์แบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่
คือ (1) กลุ่มที่ต้องการศึกษาศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นมุสลิมที่ดี (2) กลุ่มที่ผู้ปกครองส่งไปเรียน
เพื่อให้พ้นจากสิ่งยั่วยุในประเทศไทย หรือเพื่อ “ดัดนิสัย” (3) กลุ่มที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ (4) กลุ่มที่หวาดกลัวว่าจะได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก แต่หน่ วยงานด้านความมั่นคงมักเหมารวมว่านักศึกษาไทย
มุสลิมที่ไปศึกษาด้านศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพวกหัวรุนแรง
และมีพฤติกรรมที่ต้องจับตามอง ซึ่งช่องว่างทางทัศนคตินี้เป็นอุปสรรคสาคัญต่อความพยายามในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการแก้ไขปั ญหาของนักศึกษาไทยมุสลิมแบบเหมารวม ดังนั้น หน่วยงาน
ของรั ฐ และสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ งไคโรจะต้ อ งไม่ ม องนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม แบบเหมารวม
การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม จะต้ อ งยึ ด หลั ก ปรั ช ญาการท างาน
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยการ “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา” เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาสาเร็จลุล่วงและมีผลยั่งยืน
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การดาเนิ น การของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรจึงมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพั นธ์กับ
นักศึกษาไทยมุสลิมโดยผ่านการสนับสนุนกิจกรรมโครงการของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยสิ่ งเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในช่วงนั้น คือ การสร้างความไว้วางใจต่อรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ โดยเฉพาะการแสดงเจตนารมณ์
ของรัฐบาลว่ามิได้ทอดทิ้ง แต่มีความห่วงใยนักศึกษาไทยมุสลิ มเช่นเดียวกับนักศึกษาไทยที่นับถือ
ศาสนา อื่ น ๆ ของประเทศ ซึ่ งสะท้ อ นได้ จ ากโครงการและกิ จ กรรมต่ าง ๆ ตามเป้ าประสงค์ 3
ประการ30 คือ
1) โครงการและกิ จกรรมเพื่ อสร้ างความรู้สึ กร่ วมของความเป็ นพลเมื องไทยและการเป็ น
ตัวแทนของประเทศไทยที่เป็นกาลังสาคัญของชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ อาทิ การจัด
งานจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ การจัดตั้ง Thai Corner ที่สมาคมนักเรียนไทยฯ การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์คัพ
การแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาประเทศอาเซียน การจัดงานรับปริญญาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร การนานักศึกษาไทยมุสลิมเข้าร่วมแสดงศิล ปวัฒนธรรมไทยใน
งานต่าง ๆ ที่จัดโดยฝ่ายอียิปต์และสมาคมประเทศต่าง ๆ การบริจาคเงิน 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร เป็นต้น
2) โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ไคโร และ
ภาครัฐโดยรวม อาทิ การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในการขอ
ต่ออายุการตรวจลงตราและขยายเวลาการพานักในอียิปต์ การขอทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ของอียิปต์เช่น ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การศึกษาและ
คอมพิ ว เตอร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย 6th October ซึ่ งเป็ น มหาวิท ยาลั ย เอกชนชั้ น น าของอี ยิ ป ต์ ให้ แ ก่
นักศึกษาไทยมุส ลิ มที่กาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลั ยอัล อัซฮัรปีละ 10 ทุน โครงการนาแพทย์และ
ทั น ตแพทย์ ไ ปให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ การอบรมพิ เศษทางรั ฐ ศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจการค้า โดยร่วมกับสานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงไคโร การจัดให้นักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาดูงานองค์การและสถานที่สาคัญต่าง ๆ
ของอียิปต์ การสัมมนาวิชาการ การสัมมนาสาหรับนักศึกษามุสลิมสตรี การแนะแนวและงานรับน้องใหม่
การติวหนังสือก่อนสอบแก่นักศึกษารุ่นน้อง เป็นต้น
3) โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริม บทบาทของสมาคมนั ก เรี ย นไทยในกรุ งไคโรใน
พระบรมราชูปถัมภ์ให้มีบทบาทและสามารถทาหน้าที่เป็นผู้แทนของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์อย่าง
แท้จริงและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาไทยมุ สลิมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
อาทิ การสนับสนุนค่าเช่าที่ทาการสมาคมนักเรียนไทยฯ การจัดซื้ออุปกรณ์การทางานและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้แก่สมาคมนักเรียนไทยฯ การจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุด
ของสมาคมนักเรียนไทยฯ การสนับสนุนงบประมาณการจัดทา “ไคโรสาร” ประจาปี การอบรมให้
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พรพรรณ บัวเกิด, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ : ศึกษากรณีการ
ดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 2,
2553).
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ความรู้ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ
เมื่อเข้ารับหน้าที่ใหม่ เป็นต้น
นายพีรศักย จันทวรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (พฤศจิกายน 2556–กันยายน
2559) ให้สัมภาษณ์ 31 ถึงจุดมุ่งหมายที่ครอบครัวนิยมส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อด้านศาสนา
อิส ลามที่ม หาวิทยาลั ย อัล อัซฮัรของอียิปต์ว่าการที่ค รอบครัวส่ งบุ ตรหลานไปศึกษาต่ อที่อียิปต์ มี
เป้าหมายเพื่อ (1) ให้ลูกหลานได้รับการขัดเกลาให้เป็นคนดีต ามหลักศาสนาอิสลามเป็นหลัก โดยมี
เป้าหมายทางวิชาชีพเป็นเรื่ องรอง อาทิ มีเป้าหมายเพื่อให้กลับมาเป็นครูหรือโต๊ะอิหม่าม 32 (2) ได้
ประโยชน์ด้านสถานะทางสังคมว่าได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรในอียิปต์ ซึ่งจะได้รับการ
ยอมรับยกย่องทางสังคม จึงเป็นทั้งค่านิยมและความเชื่อทางศาสนา (3) สาหรับกลุ่มที่มีความประพฤติ
สุ่มเสี่ยงหรือมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด อาจจะอนุมานได้เพียงว่าคงมี
สิ่ งจู งใจในเรื่ องเหล่ านี้ อ ยู่ ด้ว ยบ้ าง ส าหรับ นโยบายหลั กของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในการดู แ ล
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์นั้น ได้แก่ การให้ความอบอุ่นดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ การส่งเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับภาครัฐ การส่งเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
และการส่งเสริมอิสลามสายกลาง
3.5 ข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องจากนักศึกษาไทยมุสลิมในกรุงไคโรและการดาเนิน การของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร33
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ได้เสนอข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องผ่านสมาคมนักเรียนไทยฯ
ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรและทางการไทยพิจารณาเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) ส่งเสริมการเรีย นภาษาอาหรับ โดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันภาษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลั ยอัล อัซฮัร ในประเทศไทยเพื่ อเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาของนั กศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาไทยเกือบทั้งหมดต้องเข้าเรียนเพื่อปรับทักษะด้านภาษาก่อนนาประกาศนียบัตรการสาเร็จ
หลั ก สู ต รด้ า นภาษาดั ง กล่ า วไปสมั ค รเรี ย นกั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ซ ฮั ร ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจ ารณาโดยเสนอจัดตั้งศูนย์สอนภาษาอาหรับ
ในพื้ น ที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยร่ว มกับ สถานเอกอั ครราชทู ตอี ยิป ต์ ป ระจาประเทศไทยช่ ว ย
ประสานงานกับฝ่ายอียิปต์อีกทางหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดรูปแบบ สถานที่
และขั้นตอนดาเนินการที่เหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและฝ่ายอียิปต์
2) นาคณะอาจารย์สอนภาษาอาหรับจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ไปทาการทดสอบภาษาที่
ประเทศไทยให้กับนักศึกษาไทยมุสลิม เพื่อลดระยะเวลาการเรียนปรับภาษาในอียิปต์และเพิ่มโอกาส
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาวิทยาลั ยอัล อัซฮัร โดยเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรพิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้ว ซึ่งฝ่ายอียิปต์ยินดีที่จะร่วมมือหากฝ่ายไทยมี
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สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
น. ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นาในพิธีทางศาสนาอิสลาม และมักเป็นหัวหน้าชุมชนด้วย. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
พ.ศ.2554.
33
รวบรวมจากการสอบถามความเห็นนักศึกษาไทยมุสลิมโดยสมาคมนักเรียนไทยฯ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโรเมื่อสิงหาคม 2559
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ความพร้อม อย่างไรก็ดี โดยที่ขณะนี้ทักษะด้านภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่ยังขาด
พื้นฐานที่เพียงพอและการจัดส่งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ไปทดสอบภาษาที่ ประเทศไทยมี
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงต้องประเมินความคุ้มค่าก่อน และเห็นว่าน่าจะดาเนินการต่อจากการจัดตั้ง
สถาบันสอนภาษาอาหรับในประเทศไทยสาเร็จแล้ว
3) เที ยบวุฒิ การศึกษาสายสามัญ ของไทยกับวุฒิ การศึกษาสายสามัญ ของอียิปต์เพื่ อให้
นักศึกษาไทยสามารถเข้าศึกษาในสาขาสายสามัญและสายวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากสาขาศาสนา
และภาษาอาหรับ เป็น เรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผลั กดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยประสานขอให้
กระทรวงศึกษาธิการของไทยพิจารณาและผลักดันในทุกโอกาสที่มีคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
เยื อนอียิ ป ต์ อย่ างไรก็ ดี โดยที่ การเที ยบวุฒิ กับ ฝ่ ายอียิป ต์ ฝ่ ายไทยจาเป็ น ต้องแปลหลั กสู ต รและ
หนังสือเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอาหรับเสนอให้ฝ่ายอียิปต์ประกอบการพิจารณา อีกทั้งหลักสูตรของไทย
และอียิปต์ก็มีความแตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องตกลงมาตรฐานหลักสูตรที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้เพื่อใช้
ในการเทียบวุฒิ ซึ่งทั้งสองฝ่ายกาลังดาเนินการอยู่
4) ก่ อ สร้ างหอพั ก นั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ไทยที่ เป็ น สตรี ในพื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ซ ฮั ร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงข้อจากัดด้านพื้นที่ที่จะใช้สร้างหอพัก จึงต้อง
พิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแทน
5) จัดซื้อสถานที่ทาการสมาคมนักเรียนไทยฯ ถาวร สถานเอกอัครราชทูตฯ กาลังพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อเสนอนี้
6) แก้ ไขปั ญ หาการตรวจลงตราของสถานเอกอั ค รราชทู ต อี ยิ ป ต์ ป ระจ าประเทศไทย
เนื่องจากทางการอียิปต์มีความเข้มงวดต่อนักศึกษามากยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับ
สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจาประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่อียิปต์ยัง
ประสบกับ ปัญ หาความมั่น คง หน่ วยงานฝ่ ายความมั่นคงของอียิปต์จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณา
อนุมัติผู้ที่เดินทางไปอียิปต์ก่อนที่สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจาประเทศไทยจะตรวจลงตราได้
โดยที่เรื่องนี้เป็นปัจจัยความมั่นคงและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสาหรับฝ่ายอียิปต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
ถึงสาเหตุของความล่าช้า อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือฝ่ายอียิปต์ โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ช่วยดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมแล้ว
7) ติดตามเร่งรัดกระบวนการที่จะจัดให้นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร
เดินทางมาอียิปต์ได้ทันเวลาเปิดภาคการศึกษา เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานของอียิปต์ อาทิ
มหาวิทยาลัย ฯ ที่เป็ น ผู้ อนุ มัติทุน และหน่วยงานด้านความมั่นคงของอียิปต์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
สถานเอกอัครราชทูต อียิปต์ประจาประเทศไทยตรวจลงตราได้ ซึ่งสถานเอกอัค รราชทูตฯ ได้ติดตาม
ประสานกับหน่วยงานของอียิปต์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดมาเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเดินทาง
ไปอียิปต์ได้ทันเวลาเปิดภาคเรียนมากที่สุด

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผู้ศึกษาเห็นได้ว่านโยบาย เป้าหมายและการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโรในการดู แ ลสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ปรากฏตามยุทธศาสตร์ย่อยข้อที่ (2) ของ
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่กาหนดว่า “มุ่งให้การดูแล
และเป็นที่พึ่งของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหมู่นักศึกษา
ไทยมุสลิม รวมทั้งสร้างความไว้วางใจเพื่อให้นักศึกษาไทยมุสลิมเป็นพลเมืองไทยและทรัพยากรที่มีค่ า
ของประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ” โดยในส่วนของการดูแล
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring ในอียิปต์นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโรได้น านโยบายของท่านเอกอัครราชทูตทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาปรับใช้ทาให้ ใน
ช่วงแรกของการช่วยเหลืออพยพนักศึกษาไทยในปี 2554 อาจจะประสบกับอุปสรรคบ้างเนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด อยู่น อกเหนือการควบคุมของฝ่ายไทยและมีการประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่
ครอบคลุมไปถึงการต้องอพยพ อีกทั้งฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ที่มีอยู่ในขณะนั้ นยังไม่ได้
รั บ การปรั บ ปรุ งให้ ทั น สมั ย แต่ ด้ ว ยนโยบายการดูแ ลสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ ข อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทาให้นักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความใกล้ชิดและไว้
เนื้ อ เชื่ อ ใจ ท าให้ เมื่ อ สถานเอกอัค รราชทู ต ฯ ต้ อ งเร่ งด าเนิ น การอพยพเพื่ อ สวัส ดิ ภ าพและความ
ปลอดภัยของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ในเวลาต่อมาก็สามารถดาเนินการได้อย่างเรียบร้อยรวดเร็ว
จนภารกิจสาเร็จลุล่วงลงด้วยดี
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งข้ อ เสนอแนะและข้ อ เรี ย กร้ อ งของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในอี ยิ ป ต์ ที่ มี ถึ ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรและทางการไทยพิจารณาเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 นั้นจะเห็นว่าเป็น
ข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นสาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนภาษา
อาหรับ การนาคณะอาจารย์สอนภาษาอาหรับจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร การเทียบวุฒิการศึกษาสาย
สามั ญ ของไทยกั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสายสามั ญ ของอี ยิ ป ต์ การแก้ ไ ขปั ญ หาการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจาประเทศไทย และการติดตามเร่งรัดกระบวนการที่จะจัดให้นักศึกษา
ไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร สามารถเดินทางมาอียิปต์ได้ทันเวลาเปิดภาคการศึกษา
โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภั ย 2 ประเด็น ได้แก่ การก่อสร้างหอพัก
นักศึกษามุสลิมไทยที่เป็นสตรีในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร และการจัดซื้อสถานที่ทาการสมาคม
นักเรียนไทยฯ ถาวร โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงปัญหาบทบาทการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
อียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรทั้งในช่ วงเหตุการณ์ปกติและช่วงเหตุการณ์ความรุนแรง
จากเหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์ทั้ง 2 ครั้งแต่ประการใด จึงอาจจะอนุมานได้ว่านักศึกษาไทย
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มุส ลิ มในอียิป ต์ทั้งหมดจ านวน 3,208 คนที่ได้รับ การดูแลช่ว ยเหลื อจากสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโรในการอพยพจากเหตุการณ์ ความรุนแรงในอียิปต์ในปี 2554 (จานวน 2,308 คน) และปี
2556 (จานวน 900 คน) เห็นว่าบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในช่วงเวลาความรุนแรง
ทั้ง 2 ดังกล่าวและจนถึงปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อที่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ห่วงกังวลเป็น
พิเศษ แต่ให้ความสาคัญกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากกว่า
4.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาเห็นว่าการดูแลสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโรในช่วงเปลี่ยนผ่าน Arab Spring จนถึงช่วงหลังการเปลี่ยนผ่าน (2556–2560) เป็นการดูแล
ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านความมั่นคงในอียิปต์ภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติที่ต้องพิทักษ์ดูแลสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของไทยในอียิปต์ ผู้ศึกษาจึง
เห็นว่าการดาเนินการทั้งด้านนโยบายและการดาเนินการที่เหมาะสมต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
จะเป็นการช่วยลดปัจ จัยความเสี่ยงภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นในความ
จริงใจและเอาใจใส่ที่ภาครัฐมีต่อนักศึกษาด้วย จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้ศึกษาซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเห็นว่าในภาพรวม
เชิงนโยบาย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรควรสานต่อแนวนโยบายที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ทุก ท่ านได้ ว างแนวทางไว้เนื่ องจากมี ความครอบคลุ ม ในทุ กมิ ติทั้ งในด้ านการดู แล สวัส ดิ ภ าพและ
ความปลอดภัย การสนับสนุนการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ การสนับสนุนด้านกีฬา
และสันทนาการ และการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ปรากฏใน “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศ” อีกด้วย แต่การให้ความสาคัญ กับด้านใดมากน้อยเป็นพิเศษนั้น ต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ความเหมาะสมและความต้องการของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลามา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรสามารถสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาลตามปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงสถานการณ์ปกติก็ให้การดูแล
สนับสนุนในด้านการศึกษา การส่งเสริมศักยภาพและทักษะ การสนับสนุนด้านกีฬาและสันทนาการ
และการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลย
ประเด็นด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นประเด็นที่ดาเนินการได้ทุกช่วงเวลา
ในด้านงบประมาณสนับสนุน ผู้ศึกษาเห็นว่า “งบยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม” ที่
กระทรวงการต่างประเทศจัดสรรให้สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่เป็น
ประจาทุกปีเป็นนโยบายที่เหมาะสมและสมควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
สาคัญให้แก่สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ดูแลสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่ าง ๆ รวมทั้งสวัสดิภาพความ
ปลอดภัย
สาหรับข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ที่ได้เสนอไว้ นั้น
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไคโรได้ ผ ลั ก ดั น และด าเนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง หลายเรื่ อ ง
สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้เริ่มดาเนิ นการไปแล้วบางส่วนและจะ
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ผลักดัน ให้ สาเร็จลุ ล่วงต่อไป อาทิ จัดตั้งสถาบันสอนภาษาอาหรับ ปรับเทียบวุฒิ การศึกษา แก้ไข
ปั ญ หาการตรวจลงตราของสถานเอกอั ค รราชทู ต อี ยิ ป ต์ ป ระจ าประเทศไทยและติ ด ตามเร่ ง รั ด
กระบวนการที่ จ ะจั ด ให้ นั กศึ กษาไทยที่ ได้ รับ ทุ น จากมหาวิท ยาลั ยอัล อั ซฮั ร เดิ น ทางมาอี ยิป ต์ ได้
ทันเวลาเปิดภาคการศึกษา เป็นต้น ส่วนเรื่องสร้างหอพักนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นสตรีและจัดซื้อที่ทา
การสมาคมนักเรียนไทยฯ เป็นการถาวรนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าการเช่าตึกที่มีขนาดและในพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่ อ ใช้ เป็ น ทั้ งหอพั ก และที่ ท าการสมาคมฯ จะมี ค วามเหมาะสมมากกว่า เนื่ อ งจาก (1) ต้ อ งใช้
งบประมาณจานวนมากเพื่อสร้างตึกหอพักให้เพียงพอต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นสตรีที่มีอยู่ประมาณ
1,000 คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต (2) ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณจานวนมาก
และต้องใช้ต่อเนื่องทุกปีเพื่อบริหารจัดการดูแลตึกและดูแลนัก ศึกษาที่พักในหอพักที่สร้างขึ้น ขณะที่
หากเช่าตึกอาคาร เจ้าของที่ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสภาพตึกอาคาร (3) คล่องตัวที่จะหาเช่าตึก
อาคารใหม่ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ขณะที่การสร้างตึกอาคารถาวรจะทาให้ย้าย
หาที่ ใหม่ที่เหมาะสมกว่าในช่วงเวลานั้ น ๆ ทาได้ยากเพราะเป็ นสิ นทรัพ ย์ถาวรของรัฐ บาลไทย มี
กระบวนการและขั้นตอนที่จะขายหรือปล่อยเช่าที่ใช้เวลานาน ขณะที่การเช่ามีความคล่องตัวในการหา
เช่าตึกอาคารใหม่ที่มีขนาด สภาพและในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลาได้มากกว่า
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
พิจารณาดาเนิ นการใน 5 มิติ คือ ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย สนับสนุน
การศึกษา เสริ มสร้างศักยภาพและทักษะ สนับสนุนด้านกีฬาและสั นทนาการ และส่ งเสริมความ
เข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงภาวะปกติ
และเมื่อเกิดเหตุรุนแรงและวิกฤติ ดังนี้
4.2.2.1 การดาเนินการในช่วงภาวะปกติ
มิติ
ข้อเสนอแนะการดาเนินการ
ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย 1. ทาฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้ว ยรายละเอียดข้อมูล ส่ว น
บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดการ
ติ ด ต่ อ ครอบครัว ที่ ป ระเทศไทย โดยประชาสั ม พั น ธ์ ในกลุ่ ม
นักศึกษาว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาที่ภ าครัฐจะดูแลได้
สะดวกและรวดเร็ว และผู้ที่มาลงทะเบียนฐานข้อมูลจะได้รับ
สิทธิลาดับแรก (priority) กรณีที่ต้องอพยพ
2. แจ้งข่าวสาร แจ้งเตื อน ให้ ค าแนะน าเรื่องสถานการณ์ ความ
มั่ น คง ความปลอดภั ย เมื่ อ เริ่ ม เกิ ด เหตุ รุ น แรง โดยเน้ น ให้
หลี ก เลี่ ย งพื้ น ที่ เสี่ ย ง บริ เวณที่ มี ก ารชุ ม นุ ม สถานที่ ที่ มี ก าร
ปราบปราม ไม่อ อกนอกเคหะสถานในยามวิกาล แนะน าให้
เดิ น ทางเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น และไม่ ใ ห้
เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
3. จั ด วางเครื อ ข่ า ยกั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประสานข้ อ มู ล กั บ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ
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4. ทาความคุ้น เคยกับ สถานีตารวจในพื้ นที่ ที่มี นักศึกษาไทยพั ก
อาศัยอยู่และประสานขอความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาไทย
และขอให้ ป ระสานสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ โดยใกล้ ชิ ด และ
ทันท่วงทีหากเกิดเหตุเกี่ยวกับนักศึกษา
5. ประสานกับ ฝ่ ายความมั่ น คงและหน่ ว ยข่าวกรองของอี ยิ ป ต์
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ สวั ส ดิ ภ าพความ
ปลอดภัยของนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานกับ กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์โดยเฉพาะแผนก
กงสุลที่ดูแลชาวต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ
7. ประสานเรื่องมาตรการที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัย กับ
มหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ช ฮั ร โดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยนั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติ
8. แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถานการณ์ ค วามมั่ น คงในอี ยิ ป ต์ แ ละ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ สวัส ดิ ภ าพความปลอดภั ย ของ
นั ก ศึ ก ษากั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ต่ า ง ๆ ในกรุ ง ไคโร
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤต
9. ประสานกับสมาคมนักเรียนไทยและชมรมภูมิภาคของนักศึกษา
เพื่ อช่ว ยสื่ อสารไปยัง กลุ่มนักศึกษาให้ ท ราบถึงสถานการณ์ ที่
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและการดูแลตัวเอง
เบื้องต้นที่เหมาะสม
10. ปรับปรุงแผนอพยพและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยเพื่อให้
พร้อมใช้ได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต อาทิ ฐานข้อมูลนักศึกษา
ผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
อียิปต์ (เช่น ฝ่ายความมั่นคง สนามบิน กระทรวงการ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัล ฮัซฮัร) สารวจเส้นทาง/จุดนัด
หมาย/จุดรวมพล เป็นต้น
1. ติดตามเรื่องทุนการศึกษาประจาปีการอบรมเตรียมความพร้อม
ในไทย ประสานการเดินทาง การรับที่สนามบิน จัดหาที่พักโดย
ชมรมต่ า ง ๆ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ในการปรั บ ตั ว
สนับสนุนกิจกรรมรับน้อง
2. สนับสนุนด้านการตรวจลงตรากับ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
อียิปต์ การออกเอกสารรับรองเพื่อใช้ในการสมัค รเรียนต่อที่
มหาวิ ท ยาลั ย แก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งการยื่ น ค าร้ อ งขอขยายการ
พานักอยู่ในอียิปต์ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้า
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เมื อง เจ้ าหน้ าที่ มหาวิ ท ยาลั ย จั ดเจ้ าหน้ าที่ ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไปรวบรวมและอานวยความสะดวกการยื่นคา
ร้อง
3. ประสานกับสถาบันภาษาเรื่องการลดค่าธรรมเนียม ตลอดจน
การบริจาคเงินของรัฐบาลไทยปีละ 1 ล้านบาท
4. หาลู่ ท างจั ด ค่ า ยฝึ ก ภาษาเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มด้ า นภาษา
อาหรับของนักเรียนที่จะมาศึกษาต่อในอียิปต์ โดยเฉพาะทักษะ
การฟังและพูด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียน
ปรับภาษาในอียิปต์หาช่ องทางให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาในสาย
วิท ยาศาสตร์ โดยการแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งการเที ย บวุ ฒิ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายและการขอรับทุนการศึกษา
5. แนะนาให้นักศึกษาเรียนด้านศาสนาเพิ่มเติมกับสถานที่เรียนที่มี
ความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของทางการอียิปต์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง
6. ประสานแก้ไขปัญหาเรื่องการรับรองวุฒิเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษา
สามารถศึ กษาต่อ หรือเข้าท างานได้ ทั้ งสายศาสนาและสาย
วิทยาศาสตร์
7. สนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ารับการอบรมเรื่องการตีความและชี้
ขาดทางศาสนาเพื่อให้นาหลั กการอิส ลามที่ถูกต้องไปใช้และ
เผยแพร่ต่อ
1. สนั บ สนุ น การจั ด อบรมเสริ ม ทั ก ษะด้ านต่ าง ๆ เช่ น การพู ด
การเป็นผู้นา ความรู้ทางรัฐศาสตร์
2. เชิญบุคลากรไทยมุสลิมที่เป็นผู้บริหาร/ผู้ที่ประสบความสาเร็จ
ในอาชี พ ไปบรรยายให้ ค วามรู้ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ กระตุ้ น
ศักยภาพและทักษะการพัฒนาตนเอง
3. จัดโครงการกระตุ้นความคิดและการฝึกทักษะทางวิชาการ เช่น
ประกวดเรียงความ จัดโต้วาที
4. ส่งเสริมกิจกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาไทยมุสลิมที่
เป็นสตรีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์
5. สนับสนุนการจัดทาวารสาร "ไคโรสาร" เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
การแสดงความคิดเห็น
6. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมทางวิชาการ เช่นชมรมภาษาอังกฤษ
ชมรมคอมพิวเตอร์
7. สนับ สนุ นกิ จกรรมที่ ส ร้างส านึ กส่ ว นรวม เช่ นการร่ว มกัน ท า
ความสะอาดคณะมหาวิทยาลัย
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8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สาคัญ เช่น การเลี่ยงละ
ศีลอด
9. จัดอบรมความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม อาทิ การ
เป็นผู้ประกอบการ ทักษะวิชาครู
10. สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งทางวั ฒ นธรรม เช่ น การฝึ ก สอน
การแสดง การสนับสนุนเครื่องดนตรี
สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 1. สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬามินิซอคเกอร์เป็นประจาทุกปี
2. สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาสี
3. สนับสนุนการแข่งขันกีฬากับนักศึกษาอาเซียน
4. สนับสนุนทางอ้อมให้กับการขายอาหารเพื่อหารายได้ของชมรม
ต่าง ๆ
5. สนับสนุนการจัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่ทางศาสนา สถานที่
ทางประวัติศาสตร์และแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของอียิปต์เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์
ส่ งเสริ ม ความเข้ ม แข็งขององค์ ก ร 1. จัดฝึกอบรมด้ านการบริหารและการคลังแก่กรรมการสมาคม
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
นักเรียนฯ เป็นประจาทุกปี
2. สนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีของสมาคมนักเรียนฯ
3. ส่งเสริมการติดต่อและการจัดกิจกรรมร่วมของสมาคมนักศึกษา
อาเซียน
4. สนับสนุนค่าเช่าที่ทาการสมาคมนักเรียนฯ
5. ให้สมาคมนักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันชาติและกิจกรรม
ส่งเสริมสถาบันชาติ
4.2.2.2 การดาเนินการเมื่อเกิดเหตุรุนแรงและวิกฤต
มิติ
เมื่อเริ่มเกิดเหตุความรุนแรง

ข้อเสนอแนะการดาเนินการ
1. แจ้งข่าวสาร แจ้งเตือน ให้คาแนะนาเรื่องสถานการณ์ความ
มั่นคง ความปลอดภัยโดยเน้นให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง บริเวณที่
มีการชุมนุม สถานที่ที่มีการปราบปราม ไม่ออกนอกเคหะสถาน
ในยามวิกาล แนะนาให้เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน
และกันและไม่ให้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง
2. ใช้เครือข่ายข่าวสารกับนักศึกษาแจ้งเหตุในพื้นที่ให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ทราบอย่างทันท่วงทีและดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขต่าง ๆ ตามคาแนะนาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
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3. เตรียมฐานข้อมูลนักศึกษาและแผนอพยพให้ใช้ได้ทันท่วงที
กรณีเกิดวิกฤตและอาจต้องอพยพ
4. ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีคน
ชาติของตนศึกษาอยู่ในอียิปต์34 เพือ่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และศึกษามาตรดาเนินการที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
ดาเนินการร่วมกันต่อมหาวิทยาลัย ฝ่ายความมั่นคง กระทรวง
การต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของนักศึกษา
เมื่ อพั ฒ นาการไปสู่ ภ าวะวิ กฤตจน 1. จัดเวรยามหรือหน่วยระวังป้องกันในช่วงที่สถานการณ์
ต้องอพยพ
ล่อแหลม
2. ลาดับความสาคัญกับการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นสตรี
และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
3. จัดเตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและเตรียมการอพยพเมื่อจาเป็น ทั้ง
ในด้านกาลังคน ยานพาหนะ งบประมาณ แผนงาน เอกสาร
เดินทาง เอกสารจาเป็นอื่น ๆ การกาหนดจุดนัดพบ จุดรับ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของอียิปต์และไทย รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอื่นที่อาจมีการ
อพยพนักศึกษาของตนในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
เพื่อร่วมมือช่วยเหลือการอพยพนักศึกษาไทยมีความสะดวก
ราบรื่นมากยิ่งขึ้น
4. เตรียมแผนรองรับหากเกิดวิกฤตการณ์เรื่องอาหาร การธนาคาร
เช่น สารองอาหาร เงินสด
5. ประสานข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตอื่นในกรุงไคโร
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤต
และอพยพ
6. ประสานกับส่วนกลางในกรุงเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ รวมทั้งในการ
อพยพนักศึกษาออกจากอียิปต์ การรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และในการนากลับมาศึกษาต่อเมื่อสถานการณ์สงบและ
ปลอดภัยแล้ว
7. ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงของไทยอาทิ สานักข่าวกรอง
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ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน โดยมาเลเซียมีนักศึกษามากทีส่ ุด คือ ประมาณ 11,000 คน อินโดนีเซีย
ประมาณ 4,000 คนและบรูไนประมาณ 300 คน โดยเกือบทั้งหมดศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรเช่นเดียวกับ
นักศึกษาไทย

34
มิติ

ข้อเสนอแนะการดาเนินการ
แห่งชาติและ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) เกี่ยวกับการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน นั้น ๆ และการอุดหนุนงบประมาณ การให้ข่าวสาร
ชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์แก่สื่อมวลชนไทย
ที่สอบถามเพื่อถ่ายทอดไปยังครอบครัวของนักศึกษาในไทยที่มี
ความห่วงใย
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ภาคผนวก ข.
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์35
ปัจจุบั นมีนั กศึกษาไทยศึกษาในอียิปต์ประมาณ 3,500 คน 36 คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศทั้งหมดประมาณ 7,500 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชายประมาณ 2,500
คน และนักศึกษาหญิงประมาณ 1,000 โดยเกือบทั้งหมดศึกษาในมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรในแต่ละปีมี
นักศึกษาไทยเดินทางมาศึกษาในอียิปต์ทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษา เฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อปี
จากสถิติระหว่างปี 2554–2559 พบว่านักศึกษาไทยมุสลิมประมาณร้อยละ 70 มีภูมิลาเนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเป็นนักศึกษาที่มาจากจังหวัดปัตตานีมากที่สุด รองลงมา คือ ยะลา สงขลาและ
นราธิวาส ตามลาดับ
จากจานวนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ 3,500 คน สามารถแบ่งได้เป็น
1. นักเรียนระดับ Special Studies37
5 คน
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา
15คน
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1
5 คน
4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
85 คน
5. นักเรียนระดับเตรียมภาษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
500 คน
6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2,850 คน
7. นักศึกษาระดับปริญญาโท
10 คน
8. นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1คน
ภาพรวมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร
นั กศึกษาไทยในอียิ ป ต์เกือบทั้งหมดศึกษาที่มหาวิท ยาลัยอัล อัซฮัร ในเขตเมืองนั สร์ซิตี้
(Nasr City)38 โดยส่วนใหญ่ศึกษาในคณะนิติศาสตร์อิสลาม 2,500 คน คณะศาสนศาสตร์ ประมาณ
400 คน และอักษรศาสตร์ภาษาอาหรับอีกจานวนหนึ่ง
นักศึกษาไทยแบ่ งเป็น 2 กลุ่มหลั ก ได้แก่ (1) นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลั ย
จานวน 80 คนต่อปี ซึ่งจะมีสิทธิเข้าพักในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัย และ (2) นักศึกษาไทยที่
เดินทางมาศึกษาโดยทุนส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเช่าที่พักอาศัยรวมกันตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่โรงเรียน
เดียวกันในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัย และมีอีกส่วนหนึ่ง (แต่เป็นจานวนน้อย) ที่ยื่นสมัครและได้รับการ
อนุมัติให้เข้าพักในหอพักนานาชาติของทางมหาวิทยาลั ย ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีหากมี
ที่ว่าง โดยนักศึกษาหญิงไทยมักได้รับการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เป็นพิเศษจากทางมหาวิทยาลัย
35

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 7 สิงหาคม 2559
ปี 2559
37
หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านศาสนาอิสลามหรือภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจากอัล อัซฮัรก่อนที่จะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1
38
ห่างจากเขตเมืองชั้นใน (CBD) ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยูไ่ ม่ไกลจากมหาวิทยาลัยฯ มากนัก ทาให้นักศึกษา
ต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทยนิยมไปเช่าห้องพักอยู่อาศัย
36
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ในภาพรวม นักศึกษาไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร มี
ความประพฤติ เรี ย บร้ อ ยและมารยาทดี มี ค วามอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน ให้ ค วามเคารพผู้ ใหญ่ รั ก ษา
กฎระเบี ย บ ไม่ ก่ อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าท รวมทั้ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ได้กล่าวชมเชยความประพฤติของนักศึกษาไทย
ต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ อยู่บ่อยครั้ง
การขอรับการตรวจลงตราเข้าอียิปต์ของนักศึกษาไทยมุสลิม
นักศึกษาไทยมุสลิมสามารถขอตรวจลงตราเพื่อเดินทางมาศึกษาในอียิปต์ 2 ประเภท คือ
“Entry Visa” (นักศึกษาไทยเดินทางไปอียิปต์โดยใช้ Entry Visa แล้วจึงดาเนินการเปลี่ยนเป็นการ
ตรวจลงตราประเภทนั กเรีย นที่อียิปต์) และให้ การตรวจลงตราประเภทนักเรียน ทั้งนี้ ในปัจจุบั น
ภาครัฐของอียิปต์และมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารและประวัติ
เพื่อคัดกรองให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอียิปต์เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการศึกษาและมีความพร้อม
ด้ า นการเงิน ที่ จ ะศึ ก ษาและด ารงชี วิ ต อยู่ ได้ ในอี ยิ ป ต์ จ นจบการศึ ก ษา รวมทั้ งต้ อ งการให้ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ รับทราบถึงการเดินทางมาศึกษาต่อที่อียิปต์ของนักศึกษาไทยมุสลิมด้วย
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอียิปต์
ค่าเล่ าเรียนด้านศาสนาในอียิปต์เป็นเงินไม่สู งนัก ค่าเรียนเตรียมภาษาเฉพาะปีแรกมี 7
ระดับ ๆ 540 ปอนด์อียิป ต์ (ประมาณ 2,150 บาท) ค่าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมค่าหนังสื อ
ค่าอาหาร ค่าเดิน ทาง และค่าที่พัก โดยนักศึกษามักเช่าพักอยู่รวมกันและช่วยกันออกค่าเช่า รวม
ค่าใช้จ่ายแต่ละคนต่อเดือนราว 1,000 ปอนด์อียิปต์ (หรือประมาณ 4,000 บาท) หรือราว 12,000
ปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 48,000 บาท) ต่อปี
บ้านพัก / หอพักนักศึกษาไทยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร
1. นักศึกษาไทยที่พักในหอพักนักศึกษานานาชาติ ปัจจุบัน 39 มีนักศึกษาต่างชาติพักอาศัย
อยู่ ในหอพั ก นานาชาติ ในกรุ งไคโร ประมาณ 3,000 คน โดยเป็ น นั ก ศึ ก ษาไทยจ านวน 465 คน
แบ่งเป็นนักศึกษาชายจานวน 218 คน และนักศึกษาหญิงจานวน 247 คนนับเป็นนักศึกษาต่างชาติที่
ได้ รั บ การจั ด สรรให้ เข้ า พั ก มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ นั ก ศึ ก ษาอิ น โดนี เซี ย จ านวน 282 คน ทั้ ง นี้
นักศึกษาที่ถูกจัดสรรให้เข้าพักในหอพักนักศึกษานานาชาติจะได้สิทธิ์ในการอยู่ในหอพักฯ จนสาเร็จ
การศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกินเกณฑ์จานวนปีการศึกษาตามปกติ คือ ประมาณ 4–5 ปี
สิทธิพื้นฐานที่นักศึกษาในหอพักนานาชาติทุกคนได้รับ ได้แก่ การใช้สาธารณูปโภคและ
ได้รับ อาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันในโรงอาหารของหอพั กโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย บริการรถรับ –ส่ ง
ระหว่างหอพักกับมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ ายส่วนตัวประมาณเดือนละ 400 ปอนด์อียิปต์ (ประมาณ
1,880 บาท) บริเวณหอพักมีรั้ วรอบขอบชิด มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย เฝ้ าเวรตลอด 24 ชั่ ว โมงและมี ส ถานพยาบาลของหอพั ก ส าหรั บ
39
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นักศึกษาที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการและ
สันทนาการในบริเวณหอพัก เช่น การสอนภาษาอาหรับพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และห้องสมุด ห้องรับชมรายการโทรทัศน์ ห้องออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม การแข่งขัน
กีฬาและจัดทัศนศึกษาสถานที่สาคัญในอียิปต์ เป็นต้น
แต่ เดิ ม มหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ซ ฮั ร เปิ ด การเรีย นการสอนและบริ ก ารหอพั ก นั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ ในวิท ยาเขตอื่น ๆ ด้ ว ย อาทิ วิท ยาเขตอเล็ ก ซานเดรีย และวิท ยาเขตดุ ม ยาต ซึ่ งเคยมี
นักศึกษาไทยประมาณ 46 คน40 ศึกษาและพักอาศัยที่วิทยาเขตดุมยาต อย่างไรก็ดี เมื่อต้นปี 2559
รัฐบาลอียิปต์ประกาศยกเลิกการศึกษาและการพักอาศัยของนักศึกษาต่างชาติในวิทยาเขตต่าง ๆ ที่อยู่
ต่างเมือง โดยให้นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดศึกษาภายในกรุงไคโรเท่านั้นด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง
ภายในประเทศ
2. นักศึกษาไทยมุสลิ มที่พักในห้ องพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาไทยที่พัก
อาศัยอยู่ตามห้ องพักนอกมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ 7 8 10 และพื้นที่อับบาสในเขต Nasr
City และพื้นที่ฮุเซนในเขตดัรรอซะห์ โดยทั่วไปจะมีสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปในเกณฑ์พอใช้ ไม่แออัด
ราคาค่าเช่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับค่าเช่าห้องพักย่านใจกลางเมือง โดยนักศึกษาไทยมุสลิมนิยมเช่า
อยู่รวมกันห้องละ 5–8 คนเพื่อช่วยกันเฉลี่ยค่าเช่าห้องพัก ค่าน้าและค่าไฟ ฯลฯ ทาให้ค่าใช้จ่ายต่อคน
ลดลงและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายจากครอบครัวที่ประเทศไทยมากจนเกินไป
ประวัติสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์
“สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2498 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทย เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
กระชับไมตรีกับชาวอียิปต์และนักเรียนต่างชาติในกรุงไคโรเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
ไทยและเพื่อติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วไป กิจกรรมในระยะแรกจัดขึ้นตามบ้านพักของนักเรียนหรือใช้
ทาเนียบเอกอัครราชทูต ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนงบประมาณของทางราชการในการ
เช่าที่ทาการสมาคมฯ ให้เป็นสัดส่วน กิจการของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ได้เจริญรุดหน้า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง ด้านการศึกษา และส่งเสริมความสามัคคี รวมถึง
การจัดหนังสือ “ไคโรสาร” ซึ่งจัดทาขึ้นครั้งแรกในปี 2505 และการให้ความสะดวกแก่ผู้มาทาพิธีฮัจย์
และอุมเราะห์ชาวไทยที่เดินทางมาอียิปต์
ปัจจุบันที่ทาการสมาคมนักเรียนฯ ตั้งอยู่ที่ที่ตึกที่ 6 ชั้นหนึ่ง ซอยญามาลุดดีน อัชชัย ยาล
เขตนั สร์ซิตี้ เป็ นอพาร์ ตเมนท์ขนาดกลาง มีห้องโถงรองรับนักศึกษาประมาณ 40 คน ห้ องรับแขก
ห้องสมุด ห้องทางานและห้องน้าเล็ก ๆ การที่ที่ทาการสมาคมนักเรียนฯ ตั้งอยู่ในเขตนัสร์ซิตี้ ซึ่งอยู่
ใกล้กับที่พักของนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ส่ งผลให้สมาคมนักเรียนฯ มีป ฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาได้สะดวก
ใกล้ชิดโดยได้ใช้ที่ทาการสมาคมนักเรียนฯ ในการทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดชุมนุมเชิงวิชาการ
การประชุมเตรียมการจัดโครงการ และต้อนรับคณะผู้มาเยือน เป็นต้น
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ณ ปี 2559 สมาคมนั กเรียนฯ ประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมจานวน 39 ชมรม แบ่งเป็น
ชมรมภาคกลาง 15 ชมรม และชมรมภาคใต้ 24 ชมรม มีนายกและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนฯ
จานวน 26 คน เป็นผู้บริหารงานสมาคมนักเรียนฯ ทั้งนี้ นายกสมาคมนักเรียนฯ จะมาจากสมาชิก
ภาคใต้และภาคกลางสลับกันไปทุกปี และมีการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนฯ ชุด
ใหม่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นสตรีเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมสมาคมนักเรียนฯ ด้วย
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายชวดล นิปธานนนท

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน

ตําแหนงปจจุบัน

– เขารับราชการที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2537
– นักการทูต 3–4 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
– เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
– เจาหนาที่การทูต 6 กรมเอเชียตะวันออก
– นักการทูตชํานาญการ สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย
– นักการทูตชํานาญการ กรมการกงสุล
– นักการทูตชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
– ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
– อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
นักการทูตชํานาญการพิเศษ
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการตางประเทศ

