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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล “เรื่องการพัฒนางานด้านการกงสุลในการดูแลคุ้มครอง

นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต”์ เป็นประเด็นที่ผู้เขียนมีความสนใจที่ศึกษาเพราะมีประสบการณ์โดยตรง 
เนื่องจากในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560- 
มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กงสุล โดยผู้เขียนพบว่าประเด็นที่นักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปต์ถูกจับกุม และ/หรือถูกส่งตัวกลับไทย เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่สร้างความกังวลใจให้แก่
นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นักศึกษาไทยมุสลิมโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแนะแนว
อย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ชีวิตในอียิปต์ก่อนการเดินทางไปศึกษา โดยเมื่อเดินทางไปถึง
อียิปต์แล้ว ก็จะได้รับค าแนแนวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และจากนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งการ
แนะแนวดังกล่าวยังไม่ได้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุลิมในวงกว้างมากนัก  

รายงานการศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือ เพื่อประเมินบทบาทและการ
ด าเนินการในเรื่องนี้ในปัจจุบันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และใช้การวิเคราะห์ TOWS 
Matrix ต่อยอดจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านการกงสุลในการดูแลคุ้มครองนักศึกษาเกี่ยวกับการแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ 
เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมได้เป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหาการถูกจับกุม 
โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ดังนี้  

1.  ด าเนินการเชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จากการสื่อสารทางออนไลน์ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่สนใจหรือวางแผนที่จะไปศึกษาที่อียิปต์ รวมทั้งผู้ปกครองและครูได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวก่อนเดินทางไปศึกษาที่อียิปต์ โดยการจัดการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์ด้วย
ระบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference  

2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ และด าเนินการถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ video conference ซึ่งจะสามารถเข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมที่ก าลังศึกษาอยู่ในอียิปต์ใน
วงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน  

3.  ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมอยู่ตลอดเวลา  

4.  การจัดท าค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ในรูปแบบข้อความ 
หรือในรูปแบบ infographic เผยแพร่ทางเฟซบุคของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นระยะ ๆ 
ตลอดทั้งปี 



จ 

5.  ขอความร่วมมือกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไทยไปแล้วให้
ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะแนว โดยการเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่สนใจจะเดินทางไปศึกษาที่อียิปต ์



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้เขียนขอขอบคุณบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ที่มีส่วนท าให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ พนัสพร
ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ที่กรุณาตอบรับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เขียน
ค้นคว้าหาข้อมูล และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอแนะ 

ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตพุทธพร อิ้วตกส้าน ที่ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหัวข้อที่จะ
ท าการศึกษา ขอขอบพระคุณอธิบดีฉัตรชัย วิริยเวชกุลและรองอธิบดีณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ที่ได้
สนับสนุนให้ผู้เขียนได้ใช้เวลาในการอบรมตลอดหลักสูตรอย่างเต็มที่  

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยนายเชษฐ์ พันทวี น.ส. อัมพร งามพิทักษ์โชค นายหาสัน 
กาเหย็ม นายอัศรินทร์ ดารากัย นายอัดนัน ต่วนมา และนายวิชัย จันทร์ขาว ที่สละเวลาให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ประกอบการสัมภาษณ์แก่ผู้เขียน และนายธนชัย ทับทอง ที่ได้สละเวลาอ่านรายงาน
ฉบับนี้  

ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ของสถาบันฯ ที่ด าเนินการจัดหลักสูตรการอบรมได้เป็นอย่างดียิ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ก็ตาม  

 
 
ศฐา อารยะกุล 
กันยายน 2564 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1 ความเป็นมา 
ภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

ในอียิปต์ประกอบด้วย งานด้านสัญชาติและนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทาง และงานคุ้มครองและดูแล
คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นงานที่มิได้แตกต่างจากงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตแห่งอ่ืน ๆ 
แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ความน่าสนใจและความท้าทายในการท างาน ก็คือ จากจ านวนคนไทยใน
อียิปต์ ประมาณ 4,200 คน จะเป็นนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 3,900 คน จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้มารับ
บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กลุ่มใหญ่ที่สุด ก็คือ นักศึกษาไทยมุสลิมซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ้น โดยนักศึกษาไทยมุสลิมที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว อาจมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
มาก่อน หรือมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ จึงท าให้มีความละเอียดอ่อนในการ
ท างาน  

ผู้ เขียนเห็นว่า ตลอดเวลาที่ ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาไทยมุสลิม และสามารถที่จะรักษาความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
ไทยมุสลิมได้โดยผ่านกงสุลซึ่งจะเป็นข้าราชการคนแรกของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นักศึกษาไทย
มุสลิมจะได้ติดต่อด้วย เนื่องจากเมื่อนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปถึงอียิปต์และจะสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนสอนภาษา ก็จะต้องมาขอหนังสือน าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ โดยที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของอียิปต์รวมทั้งมหาวิทยาลัยก าหนดว่า การจะยื่นเอกสารเพื่อใช้ในการติดต่อราชการกับ
หน่วยงานของอียิปต์ จะต้องมีหนังสือน าจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงท าให้นักศึกษาไทยมุสลิม
จะต้องมาติดต่อขอหนังสือน าต่าง ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งกงสุล
สามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการพูดคุยนักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อสอบถามทุกข์สุข สภาพความเป็นอยู่ 
การเรียน และสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวมาเรียนและเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการท าความรู้จักมักคุ้น
กับนักศึกษาไทยมุสลิมและยังเป็นการท าให้กงสุลเป็นที่รู้จักในหมู่นักศึกษาไทยมุสลิมด้วย 

อียิปต์เป็นประเทศในฝันที่นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเดินทางมาศึกษา
เนื่องจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Al Azhar โดยในแต่ละปีจะนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไป
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ยังอียิปต์ ประมาณ 500 คน (จ านวนนักศึกษาที่เดินทางไปก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19) 
โดยในจ านวนนี้จะมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับทุนรัฐบาลอียิปต์ปีละประมาณ 80-85 คน ซึ่งจะได้รับ
การปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปเรียน
โดยทุนส่วนตัวจะไม่มีโอกาสได้รับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ดี นักศึกษาไทยมุสลิมทั้ง
ทุนรัฐบาลอียิปต์และทุนส่วนตัวต่างก็ยังไม่ได้รับการแนะแนวอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ชีวิต
และการปฏิบัติตัวในอียิปต์ก่อนการเดินทางไปยังอียิปต์ จึงท าให้นักศึกษาไทยมุสลิมขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทการเมืองของอียิปต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอียิปต์ที่นักศึกษาไทยมุสลิมได้รับยังไม่มี
การกลั่นกรองถึงความถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมองประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่า
เป็นประเด็นทางศาสนา 

1.1.2  ความส าคัญของปัญหา 
โดยที่รัฐบาลอียิปต์ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of 

Emergency) ทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ภายหลังจากกลุ่มรัฐอิสลาม ( Islamic State) 
ได้ก่อเหตุระเบิดโบสถ์ในเมืองอเล็กซานเดรียและเมือง Tanta ท าให้มีผู้เสียชีวิต 45 คน และบาดเจ็บ
มากกว่า 120 คน โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยในประเทศและต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งทางศาสนา และกลุ่ม
ภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood: MB) ซึ่งทางการอียิปต์ประกาศให้เป็นกลุ่มก่อร้ายด้วย 
โดยการให้อ านาจรัฐบาลในการตรวจสอบสื่อ เพิ่มอ านาจให้เจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจตรวจสอบ
บุคคลที่ต้องสงสัย จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความส าคัญในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัย โดยการ
เรียกตรวจหนังสือเดินทางหรือไปตรวจค้นบ้านที่ต้องสงสัยได้ ซึ่งกฎหมายนี้ได้มีการขยายการบังคับใช้
ออกไปทุก ๆ สามเดือน โดยล่าสุดได้ขยายออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 25641 นอกจากนี้ ผู้แทน
หน่วยงานของอียิปต์ เช่น เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจ าประเทศไทยก็ยังได้เคยแจ้งกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกาในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะว่า ฝ่ายอียิปต์ขอให้ฝ่ายไทยแนะน านักศึกษา ที่
ก าลังศึกษาในอียิปต์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในอียิปต์2  

นอกเหนือจากมิติของงานด้านกงสุลแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ยังมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักศึกษาไทยมุสลิมตลอดทั้งปี โดยผ่านการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
ได้แก่ การจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อของบประมาณประจ าปีจากกระทรวงการต่างประเทศ ประมาณปีละ 20 โครงการ วงเงิน

                                           
1 Egypt’s Sisi extends state of emergency for more 3 months nationwide. [Online]. Available from:  
https://www.egypttoday.com/Article/1/106217/Egypt%E2%80%99s-Sisi-extends-state-of-
emergency-for-more-3-months. 
2 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 0402/61/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564  
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งบประมาณประมาณ 4-5 ล้านบาท3 โดยจะมีทั้งโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็น
ผู้ด าเนินการหลัก และโครงการที่สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น
ผู้ด าเนินการหลัก โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะใช้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้ข้อมูลและค าแนะน าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ เช่น ข้อมูลและเอกสารประกอบ
ที่ใช้ในการติดต่อด้านกงสุลเพื่อขอท าบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส สูติบัตร หรือ
หนังสือมอบอ านาจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทาง 
(1) หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (2) facebook messenger (3) อีเมล (4) Line และ (5) whatsapp 
รวมทั้งการแนะน าให้ติดตามประกาศต่าง ๆ ทางเฟซบุคของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และ
การแนะน าให้ต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่า การถือหนังสือเดินทางที่วี ซ่ายังมีอายุติดตัวเมื่อออก
นอกบ้าน การไม่ไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการ
แนะแนวดังกล่าวจะด าเนินการในช่วงระหว่างการกล่าวเปิดหรือกล่าวปิดงาน โดยเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร หรือผู้แทน ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยมุสลิมเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษา
ไทยมุสลิมโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ จึงยังไม่เห็นภาพการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ และเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องไกลตัว 

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พบว่า นอกเหนือไปจากนักศึกษาใหม่ที่เพิ่ง
เดินทางไปถึงอียิปต์แล้ว นักศึกษาที่ไปเรียนที่อียิปต์ก่อนหน้านี้จ านวนไม่น้อยก็ยังมีความเข้าใจว่า เมื่อ
ถูกจับกุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะสามารถไปช่วยเหลือเพื่อน าตัวออกมาจากสถานี
ต ารวจได้ รวมทั้งไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และขาดการ
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่ส าคัญด้านความมั่นคงของรัฐบาลอียิปต์ กอปรกับในเรื่อง
ทัศนคติต่อประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอียิปต์ นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่อง
ศาสนาไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง เช่น สถานการณ์ในปาเลสไตน์ หรือเข้าใจว่าอิสราเอลเป็นศัตรูกับ
อียิปต์ จึงท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประสบความยากล าบากในการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกตรวจเอกสารประจ าตัวแต่ไม่มีให้แสดง ก็
จะถูกควบคุมตัวไปด าเนินคดีที่สถานีต ารวจ โดยในหลาย ๆ กรณีสังเกตได้ว่าในช่วงที่ถูกจับกุมหนังสือ
เดินทางของนักศึกษาหมดอายุ ซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษาบางคนยังไม่เห็นความส าคัญของการต่อ
อายุหนังสือเดินทาง 

กระบวนการด าเนินการตามกฎหมายของอียิปต์เมื่อมีการจับกุมจะเริ่มจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะลงบันทึกประจ าวัน และควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจจะส่ง
เรื่องให้ (1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบข้อมูลการต่อวีซ่า (2) มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ

                                           
3 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด่วน ที่ CAI 181/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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สถานภาพการเป็นนักศึกษา และ (3) หน่วยงานความมั่นคง (National Security Service: NSS) 
ตรวจข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง ก่อนที่จะส่ง เรื่องให้ศาลพิจารณา โดยหาก NSS 
ตรวจสอบพบว่านักศึกษาได้เคยไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม หรือมีคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแนวคิดหัว
รุนแรงหรือกลุ่ม MB ก็จะเสนอให้ศาลพิจารณาส่งตัวกลับไทย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 
5-10 วัน โดยหากศาลพิพากษาให้ส่งตัวกลับไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็จะได้รับการ
ติดต่อจากต ารวจของเจ้าของคดีให้ด าเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทย และขอให้ส่งตั๋วเครื่องบินใปให้
ที่สถานีต ารวจ โดยต ารวจจะไปส่งนักศึกษาที่สนามบินเอง ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง 
(General Intelligence Service: GIS) เข้าตรวจสอบและจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัย ก็จะน าไปกักตัวไว้
ในสถานที่เฉพาะ เพ่ือด าเนินการสอบสวน โดยหากพบว่ามีการกระท าผิดจริงก็จะส่งกลับไทย  

อนึ่ง เมื่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้รับแจ้งจากนายกสมาคมนักเรียนไทย
ในกรุงไคโรฯ ว่ามีนักศึกษาถูกจับกุม การด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในช่วง 24 
ชั่วโมงแรก จะเริ่มต้นจากกงสุลจะไปติดต่อ/สอบถามที่สถานีต ารวจต่าง ๆ ที่อยู่ในย่านที่นักศึกษาถูก
จับกุม และในกรณีที่หากไม่สามารถตามหานักศึกษาตามสถานีต ารวจต่าง ๆ ได้เกินกว่า 24 ชั่วโมง 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็จะมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เพื่อสอบถามและ
ติดตามคนชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 36 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 
25064 รวมทั้งขอให้อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง ติดต่อ/สอบถามเบาะแสของนักศึกษาจาก 
NSS หรือ GIS อีกทางหนึ่งด้วย 

กล่าวได้ว่า ปัญหาที่นักศึกษาไทยมุสลิมถูกจับกุมด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น  
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษามากที่สุด ซึ่งการที่นักศึกษาเพียงไม่กี่คนถูกจับกุมในแต่ละปี  
ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมในภาพรวม รวมทั้งยังท าให้นักศึกษามุสลิมคน
อื่น ๆ เกิดความเครียดและวิตกกังวลว่า ตนอาจตกเป็นเป้าหมายการขอตรวจค้นเอกสารประจ าตัว
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในสายตา
ของหน่วยงานอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีนักศึกษาถูกจับกุมและถูกด าเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคง อนึ่ง ประเด็นที่นักศึกษาถูกจับกุมมักได้รับความสนใจจากหน่วยงานในไทยและสังคม
มุสลิมในไทย อย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ได้น าคณะเดินทางไปอียิปต์เพื่อเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิม โดยมีประเด็นค าถามที่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้รับการสอบถามจากคณะฯ ในระหว่างการบรรยายสรุปคือ  

                                           
4 Vienna Convention on Consular Relations 1963. [Online]. Available from:  
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf. 
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ขอทราบสาเหตุที่นักศึกษาไทยมุสลิมถูกจับกุม ทั้ง ๆ ที่  นักศึกษามาเพื่อศึกษา และเหตุใด 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงไม่สามารถช่วยนักศึกษาออกมาจากการจับกุมได้ทันที ผู้เขียนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่อุปทูตในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลแก่คณะฯ ว่า การป้องกันการถูกจับกุมที่ดีที่สุด  
ก็คือ การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม และในกรณีที่
นักศึกษาถูกจับกุมสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถด าเนินการได้คือ การไปเยี่ยมและ
ติดตามความคืบหน้าของคดีที่สถานีต ารวจ แต่ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายการด าเนินการของรัฐผู้รับได้ 

1.1.3  บทบาทการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด าเนินการเพื่อป้องกันนักศึกษาไทยมุสลิมจาก

การตกเป็นเป้าหมายของการถูกด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่าน 3 ช่องทาง 
ได้แก ่

1)  การออกประกาศให้ข้อมูลด้านการกงสุลและการเตือนคนไทยทางเฟซบุคของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด าเนินการให้ความดูแลและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ โดยเน้นการป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นกับคนไทย จึงมีการออก
ประกาศให้ข้อมูลด้านการกงสุลและการเตือนคนไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ออกประกาศเตือนในช่วงครบรอบเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองของอียิปต์ ซึ่งจะเป็นช่วงที่ทางการ
อียิปต์ให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษในการสอดส่องผู้ที่จะแสดงความเห็นต่างหรือต่อต้านทางการเมือง
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะมีการเพิ่มการวางก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารตามสถานที่ส าคัญ ๆ 
รวมทั้งการสอดส่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกประกาศเตือนดังกล่าวก็เพื่อให้
คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงสถานที่ส าคัญต่าง ๆ และสถานที่ที่มีคน
พลุกพล่าน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางการอียิปต์อย่างเคร่งครัด 

2) การแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในโอกาสที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ซึ่งในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในขณะศึกษาต่อในต่างประเทศ ก็ได้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมีการประสานกับสมาคมนักเรียนไทย 
ในกรุงไคโรฯ อยู่ตลอดเวลา และจะมีการหารือกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ในการจัดท าร่าง
ข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณประจ าปีภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ค าของบประมาณประจ าปีว่าใน
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ปีงบประมาณต่อไปจะมีกิจกรรมใดบ้างที่ประสงค์จะด าเนินโครงการ โดยจะมีการของบประมาณใน 
10 หมวดโครงการ ได้แก่  

2.1)  โครงการส่งเสริมการศึกษาความรู้วิชาการ 
2.2)  โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย 
2.3)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2.4)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 
2.5) โครงการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นพลเมืองไทย 
2.6)  โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพนักศึกษาไทย 
2.7)  โครงการรับปริญญาของนักศึกษาไทย 
2.8)  โครงการสนับสนุนค่าเช่าที่ท าการสมาคมนักศึกษาไทย 
2.9)  โครงการมอบเงินแก่มหาวิทยาลัย Al Azhar ผ่านผู้น าสูงสุดทางศาสนา

อิสลามของอียิปต์  
2.10) โครงการน าแพทย์ ทันตแพทย์ และจิตแพทย์ ตรวจรักษาคนไทย 
เมื่อได้ข้อเสนอโครงการจากสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ แล้ว  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็จะพิจารณาและรวบรวมเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการส่งไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีดังกล่าว ซึ่งปกติจะมีการ
อนุมัติงบประมาณเป็นรายไตรมาส ก็จะด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะใช้โอกาสการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในระหว่างการกล่าวเปิดงานหรือปิดงาน เพื่อแนะแนวและใช้เวลาในการให้ข้อมูลโดยสรุปเพียงสั้น ๆ 
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาที่มาร่วมงาน ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้าร่วมในแต่ละงานประมาณ 
300-500 คน จึงท าให้อาจยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทยมุสลิมเท่าที่ควรและกลุ่มที่รับฟังก็
เป็นเพียงเฉพาะนักศึกษาที่มาร่วมงานเท่านั้น ซึ่งนายอัดนัน ต่วนมา นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุง
ไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562 เห็นว่า เนื่องด้วยนักศึกษามีจ านวนมากและสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
แต่ละครั้งก็มีพื้นที่จ ากัด ดังนั้น การแนะแนวระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนักศึกษา
ได้ทั้งหมด และการแนะแนวอาจเข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น หากมีการเชิญประธานชมรมมาประชุม
เพื่อให้แจ้งสมาชิกของแต่ละชมรม5 นอกจากนี้ นายหาสัน กาเหย็ม นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุง
ไคโรฯ ปี พ.ศ. 2559/2560 เห็นว่า หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดการแนะแนวอย่างเต็ม
รูปแบบในระหว่างการจัดกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก และ

                                           
5 สัมภาษณ์ อัดนัน ต่วนมา, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562, 27 กรกฎาคม 2564. 
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ส่งผลดีในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันและการสร้างระบบวัฒนธรรมแบบ
ผสมผสานของแต่ละภาคของประเทศไทย6 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
ยังมีช่องทางในการพัฒนาการด าเนินการให้ข้อมูลและการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์เพื่อให้
ครอบคลุมนักศึกษาไทยมุสลิมได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันได้ พื่อให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ไม่ได้มาร่วมงาน
สามารถรับฟังการแนะแนวไปด้วย 

3)  การด าเนินการร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ด าเนินการประสานกับสมาคมนักเรียนไทย 

ในกรุงไคโรฯ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สมาคมนักเรียนไทยฯ share ประกาศของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงไคโร รวมทั้งขอให้แจ้งหรือเตือนสมาชิกเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
นายวิชัย จันทร์ขาว นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562/2563 กล่าวว่า สมาคม
นักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ พยายามหาโอกาสในการเข้าถึงนักศึกษาหมู่มาก เพื่อชี้แจงและแนะน า
วิธีการใช้ชีวิตในอียิปต์ในโอกาสต่าง ๆ ที่สามารถท าได้ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็
ประชาสัมพันธ์ในทุกโอกาสอยู่เสมอ สิ่งที่เห็นว่าควรด าเนินการ คือ การประสานกับโรงเรียนในไทยให้
ย้ าเรื่องนี้เป็นพิเศษ และควรจัดท าคู่มือส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาน้ี7    

ทั้งนี้ ผู้เขียนพบว่า แม้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะได้ด าเนินการตาม
ข้อ 1.1.3 แล้ว ก็ยังมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามการแนะแนวดังกล่าว หรือไม่เคย
รับทราบเกี่ยวกับค าแนะน ามาก่อน โดยเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกตรวจก็พบว่าไม่มีเอกสาร
ประจ าตัวแสดงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีหลายกรณีที่ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
ต่าง ๆ ของทางการอียิปต์แล้วนักศึกษาก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยนายวิชัย จันทร์ขาว นายก
สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562-2563 ให้ความเห็นว่า นักศึกษาบางคนไม่ทราบว่า 
บางเรื่องที่เป็นเรื่องปกติของประเทศไทย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวังในอียิปต์ เช่น การ
ถ่ายภาพสถานที่ราชการหรือสถานที่ทางทหาร รวมถึงเรื่องความมั่นคงที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ๆ 
ส าหรับประเทศนี้8 อย่างไรก็ดี การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด าเนินการอย่างแข็งขันในการ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงมาก่อนนี้ รวมทั้งการไป
เยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินคดีร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อนักศึกษาถูกจับกุม จึงท าให้นักศึกษาไทยมุสลิมหรือสังคมมุสลิมในไทยมีความรู้สึกที่ดีต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

                                           
6 สัมภาษณ์ หาสัน กาเหย็ม, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2559/2560, 24 กรกฎาคม 2564. 
7 สัมภาษณ์ วิชัย จันทร์ขาว, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562/2563, 24 กรกฎาคม 2564. 
8 สัมภาษณ์ วิชัย จันทร์ขาว, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562/2563, 24 กรกฎาคม 2564. 
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ผู้เขียนเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถด าเนินการดูแล
คุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิมในเชิงรุกได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางในการ
ให้ค าแนะน า เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดปัญหานี้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาไทยมุสลิมตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ด้วยความรู้เท่าทัน ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ และข้อห่วงกังวลของหน่วยงานอียิปต์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตในอียิปต์ของนักศึกษาเอง 
ทั้งนี้ การด าเนินภารกิจด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ข้างต้น เป็นไปตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 25589 ที่ให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ตลอดจนดูแลปกป้องและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของคนไทย และตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงการต่างประเทศ 
5S/5มี synergy มีเอกภาพและบูรณาการ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศ
และในต่างประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับประชาชนชาวไทย10  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์
แก่นักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในปัจจุบัน 

1.2.2  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลและการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
พื้นที่น าไปใช้ประโยชน์ในการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในไทย เพื่อด าเนินการทั้งก่อนการ
เดินทาง และเมื่อเดินทางไปถึงอียิปต์แล้ว 

1.2.3  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและคุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิม
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในอียิปต์  

 
 

                                           
9 ราชกิจจานุเบกษา. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://image.mfa.go.th/mfa/0/KdWX2o37NC/กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ_พ.ศ._2558.pdf. 
10 กระทรวงการต่างประเทศ. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580). 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ.เอกสาร/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ.pdf. 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

ช่วงเวลาในการศึกษา จะศึกษาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2564 ที่
ผู้ศึกษาประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กงสุล โดย
จะศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปเรียนที่อียิปต์ในช่วงเวลาดังกล่าว 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
จะศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิและประสบการณ์ตรงที่ผู้ศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่

กงสุลได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงอียิปต์ 
การสัมภาษณ์ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว  
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
รวมทั้งการศึกษาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
และเอกสารวิจัยต่าง ๆ 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
งานการศึกษาส่วนบุคคลนี้จะเน้นวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยแหล่งที่มาของ

ข้อมูลจะมาจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิจากการวิจัยเอกสารราชการ 
เช่น โทรเลข 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลและ
การแนะแนวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในอียิปต์ไปสู่นักศึกษาในวงกว้างและเป็น
ระบบมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะสามารถพัฒนารูปแบบการแนะแนวเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในเชิงรุก และจะสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้เป็น  
วงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบันโดยผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการให้ข้อมูลประกอบการแนะแนวดังกล่าว
แก่หน่วยงานที่ไทยเพื่อให้จัดการแนะแนวแก่นักศึกษาในประเด็นนี้ก่อนการเดินทางไปยังอียิปต์ และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทย ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักจฬุาราชมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะได้พัฒนารูปแบบการแนะแนวเกี่ยวกับ

ข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาเป็นวงกว้างมากขึ้น
กว่าในปัจจุบัน  

1.6.2  หากนักศึกษาไทยมุสลิมทราบและเข้าใจข้อควรกระท าและไม่ควรกระท า ก็จะท าให้
สามารถใช้ชีวิตในระหว่างที่เรียนได้ โดยไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจเอกสารประจ าตัวและการถูก
จับกุม 

1.6.3  จะส่งผลดีในทางอ้อมต่อการด าเนินยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
1.7  นิยามศัพท์  

1.7.1  “มหาวิทยาลัย Al Azhar” เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ที่สอนใน
แนวทางอิสลามสายกลาง และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมุสลิม ก่อตั้งประมาณ ค.ศ. 972 เป็น
มหาวิทยาลัยเปิด ไม่ได้ควบคุมการลงชื่อเข้าชั้นเรียน และมีการสอบวัดผลแบบอัตนัยโดยไม่มีการสอบ
เก็บคะแนนกลางภาคเรียน 

1.7.2  “สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2498 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความกระชับไมตรีกับชาวอียิปต์ และนักเรียนต่างชาติ ติดต่อสื่อสารกับ
องค์กรทั่วไป รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันมีชมรมในสังกัด 42 ชมรม ประกอบด้วย
ชมรมภาคกลาง 16 ชมรม และชมรมภาคใต้ 26 ชมรม มีคณะกรรมการสมาคมจ านวน 45 คน 
ประกอบด้วยกรรมการ 25 คน อนุกรรมการ 20 คน นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ จะมา
จากตัวแทนภาคกลางและภาคใต้สลับกันไปในแต่ละปี โดยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
นักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ชุดใหม่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

1.7.3  “National Security Service (NSS)” เป็นหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ สังกัด
กระทรวงกิจการภายใน จะเน้นภารกิจในประเทศ โดยมุ่งไปที่การหาข้อมูลด้านข่าวกรอง และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย  

1.7.4  “General Intelligence Service (GIS)” เป็นหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์  
ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี จะเน้นภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองกับต่างประเทศ 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในการศึกษานี้ ผู้เขียนจะน าแนวคิด ทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจ
ด้านการกงสุลในด้านการดูแลคุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงไคโร ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT11 นโยบายการทูตเพือ่ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ12 
และยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ13 มาใช้เป็นกรอบในการค้นคว้าวิจัย เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนางานด้านการกงสุลในการดูแลคุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ ในด้านการ
เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตลอดจนการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษา
ต่อไป 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT ถูกคิดค้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ Albert Humphrey แห่ง

สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสียของ
องค์กรจากมุมมองปัจจัยภายในและภายนอก โดยในการศึกษานี้ผู้เขียนจะใช้การวิเคราะห์ SWOT 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใน
ปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนางานด้านนี้ในอนาคต  

                                           
11 SWOT คืออะไร และ การวิเคราะห์ SWOT ท าอย่างไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.thinkaboutwealth.com/swot-swot-analysis/. 
12 กระทรวงการต่างประเทศ, นโยบายการต่างประเทศ การด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.mfa.go.th/th/page/นโยบายการต่างประเทศ?menu 
u=5d5bd3c715e39c306002a889. 
13 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.nsc.go.th/Download1/strategy_studentlk,ki5c[j’w.pdf. 
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การวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 4 ส่วน ซึ่งอาจจะเรียกว่า 
SWOT Matrix ก็ได้ ได้แก่  

ก. Strengths (จุดแข็ง): วิเคราะห์จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

ข. Weaknesses (จุดอ่อน): วิเคราะห์จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  

ค. Opportunities (โอกาส): วิเคราะห์โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการท างาน 
ซึ่งกค็ือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อการท างานขององค์กร  

ง. Threats (ภัยคุกคาม หรืออุปสรรค): วิเคราะห์ภัยคุกคาม อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลเสียต่อการท างานของ
องค์กร 

ทั้งนี้ สามารถแสดงการวิเคราะห์ SWOT ในรูปตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยด้านบวก ปัจจัยด้านลบ 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยภายนอก โอกาส ภัยคุกคามหรืออุปสรรค 

 
2.1.2  นโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 256214 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อ
ประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยแรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ 
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ โดยนโยบายการทูต
เพื่อประชาชนมีแนวทางคือ การให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่ถูก
หลอกเป็นผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์ เช่น ค้าประเวณี ลูกเรือประมงไทย และแรงงานไทยที่
ประสบปัญหาในต่างประเทศ การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การท าหนังสือเดินทาง โดย

                                           
14 ราชกิจจานุเบกษา, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
PDF/2562/E/186/T0001.PDF. 
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มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ (2) การจัดท าและพัฒนา
ระบบ Application E-Visa Database ของระบบตรวจลงตราและการกงสุล และ (3) การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ 

2.1.3 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศซึ่งที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รับทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ฯ ดังนี ้

2.1.3.1  ยุทธศาสตร์การด าเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีมาตรการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศในทุกสาขา ได้แก่  

1) การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศมุสลิม 
สาขาวิชาที่ได้รับการรับรอง  

2)  โอกาสในการประกอบอาชีพ  
3)  ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายในประเทศนั้น ๆ  
4)  ข้อมูลการสนับสนุน และการให้ความช่วยเหลือและบริการของ

สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
5)  การเผยแพร่ข้อมูล และการจัดอบรมให้ค าแนะน าก่อนการเดินทาง

ไปศึกษาต่อ 
2.1.3.2  ยุทธศาสตร์การด าเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ ก าหนดให้ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ โดยมี
มาตรการด าเนินการ ดังนี้  

1) สร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นพลเมืองไทยและการเป็นตัวแทน
ของประเทศไทย ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยการดูแล
ของหน่วยงานรัฐทั้งในและต่างประเทศอย่างจริงจัง ต่อเนื่องจนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ผูกพัน และ
ภูมิใจในมาตุภูม ิ
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2) ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการ การดูแลสุขภาพอนามัย กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับ
สถานทูตและผู้แทนหน่วยงานรัฐในประเทศนั้น ๆ ตลอดจนการอ านวยความสะดวก และการให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ 

3)  การช่วยเหลือในการติดต่อกับทางบ้าน สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ 

4)  ส่งเสริมการรวมตัวเป็นชมรมหรือสมาคม เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อกับสถานทูต และทางราชการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

2.1.3.3  ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจาก
ต่างประเทศกลับภูมิล าเนาอย่างมั่นใจ โดยการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีกับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมต่อนักศึกษาเหล่านี้ในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

2)  อ านวยความสะดวกและเร่งรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุ ฒิ
การศึกษา ให้สามารถน ามาเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้โดยเร็ว 

3)  ส่งเสริมและเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่จบจากต่างประเทศ โดยให้ค าแนะแนวในด้านอาชีพอย่างเป็นระบบ จัดการฝึกอบรมอาชีพ และ
ร่วมมือกับภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยที่ท าธุรกิจในประเทศมุสลิม เพื่อรองรับการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาเหล่านี ้

4)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาล โดยอาจจัดตั้งในลักษณะของสมาคมหรือ
ชมรม เพื่อเป็นเครือข่ายพลังร่วมในการเสนอแนะต่อรัฐบาล ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะงานวิจัยด้าน
วัฒนธรรม หรือจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 

2.1.3.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยมีมาตรการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ ศึกษาอยู่ ใน

ต่างประเทศทั้งหมดอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์นี ้
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2)  ให้กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่ ชี้แจง ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
ของโลกมุสลิมต่อสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมการศึกษาของโลกมุสลิมและให้มีการ
เชื่อมโยงการศึกษาระหว่างโลกมุสลิมกับโลกการศึกษาทั่วไป 

3)  ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประสานการด าเนินการร่วมกัน เพื่อมุ่ง
ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ 

4)  ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล โดยให้น้ าหนัก
การประเมินผลทั้งขณะศึกษาในต่างประเทศและภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี ้

5)  ให้มีการก าหนดแผนงานโครงการและให้มีงบประมาณรองรับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้อย่างเป็นระบบชัดเจน 

 
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

โดยที่ยังไม่มีการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนางานในด้านการกงสุลในการคุ้มครองดูแล
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ในประเด็นการแนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่
นักศึกษา ผู้เขียนจึงจะศึกษาโดยเทียบเคียงจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต ซึ่งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และของกระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งสามารถที่จะน ามาปรับใช้กับการศึกษาของผู้เขียนได้ 

2.2.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลของ น.ส. อัญชลี สายฟ้า เมื่อปี พ.ศ. 2555 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาฮัจย์ของหน่วยราชการไทย กรณีศึกษาปัญหาฮัจย์กับบทบาทของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อกระทรวงฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอ
แนวทางปรับเพิ่มบทบาทของกระทรวงฯ เกี่ยวกับภารกิจฮัจย์ให้มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ 
บังเกิดผลการแก้ปัญหาฮัจย์ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขอุปสรรคการด าเนินนโยบายของ
กระทรวงฯ และเสริมสร้างหลักประกันในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยผู้ศึกษาเห็นว่า 
หากมีการพัฒนาและขยายประเด็นการศึกษาต่อไปอีก โดยก าหนดให้ฮัจย์เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย 

2.2.2 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลของนายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เรื่อง
มาตรการในการตรวจลงตราเพื่อคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
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อิสลามาบัด ซึ่งได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
หามาตรการในการตรวจลงตราที่จะสามารถตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัดกั้นบุคคลกลุ่ม
เสี่ยงไม่ให้เดินทางเข้าไทยได้ โดยมีข้อเสนอด้านนโยบายต่อกระทรวงฯ ในการจัดท าระบบการตรวจลง
ตราแบบ online เต็มรูปแบบ โดยให้มีการบูรณาการการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเข้าไปอยู่ในระบบ
ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลและคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงไม่ให้
เดินทางเข้าไปไทยได้  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด  

ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ ผู้เขียนจะใช้การวิเคราะห์ SWOT นโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบในการศึกษาบทบาทของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักในขณะศึกษาในต่างประเทศของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ และน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานด้านการกงสุลในการดูแล
คุ้มครองนักศึกษาไทยมุสลิมในประเด็นการพัฒนาวิธีการในการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ 
เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสิมได้เป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยด าเนินการในเชิงรุกผ่านการ
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference เช่น Webex Meetings Zoom หรือ Facebook 
Live และการจัดบรรยายเพื่อแนะแนวอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวดังกล่าวแก่หน่วยงาน
ที่ไทย เพื่อให้ด าเนินการจัดการแนะแนวในเรื่องนี้ให้แก่นักศึกษาก่อนการเดินทางไปยังอียิปตด์้วย  

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ในบทนี้ผู้เขียนจะศึกษาบทบาทการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใน
การเผยแพร่ข้อมูลและการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนในการให้ความคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทย และ
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยจะได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อจะได้ทราบถงึจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรค เกี่ยวกับบทบาทในการ
ด าเนินการดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในการนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในอียิปต์ ผู้เขียนจึงขอน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ ดังต่อไปน้ี15 
 

  

  

                                           
15 ฝ่ายนักศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สถานะ ณ 29 มกราคม 2563 
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ทั้งนี้ นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลาและ
นราธิวาส 
 
ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาไทยมุสลิมจ าแนกตามระดับของช้ันเรียนที่ก าลังศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษาไทย (โดยประมาณ) คน 
ระดับก่อนมหาวิทยาลัย 58 
เตรียมภาษาอาหรับ 1,085 
นักศึกษาทุนทีย่ังไม่ได้เดินทางมา 85 
ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย Al Azhar) 2,447 
ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ) 200 
ปริญญาโท 36 
ปริญญาเอก 1 

รวม 3,912 
 
ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาไทยมุสลิมในมหาวิทยาลัย Al Azhar จ าแนกตามคณะ 

คณะ จ านวนคน 
อิสลามศึกษา 1,047 
นิติศาสตร์อิสลาม 778 
ศาสนวิทยา 459 
อักษรศาสตร์ภาษาอาหรับ 96 
Islamic Call 40 
ศึกษาศาสตร ์ 15 
ภาษาศาสตร์และการแปล 3 
แพทย์ศาสตร ์ 8 
มนุษย์ศาสตร ์ 1 
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3.1  การวิเคราะห์ SWOT ต่อบทบาทการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ใน
การเผยแพร่ข้อมูลและการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม 

3.1.1  จุดแข็ง  
1)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และมี

นักศึกษาไทยมุสลิมมาติดต่อด้านกงสุลตลอดทั้งปี พิจารณาได้จากสรุปรายงานการปฏิบัติงานกงสุล
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร16   

 
ตารางที่ 4 รายงานการปฏิบัติงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
วัน เดือน 

ปี 
หนังสอื
เดินทาง 

รับรอง
เอกสาร 

ทะเบียน
สมรส 

มรณบัตร แก้ไข 
มรณบัตร 

สูติบัตร แก้ไข 
สูติบัตร 

ทะเบียน
หย่า 

ผ่อนผัน
ทหาร 

ออก
หนังสอืน า 

 เล่ม ครั้ง ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ครั้ง 
ต.ค.60-
ก.ย.61 

593 853 17 1 0 47 2 2 169 8139 

ต.ค.61-
ก.ย.62 

646 685 18 2 0 53 0 1 182 5196 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

538 787 7 6 0 2 1 2 148 4873 

ต.ค.63-
พ.ค.64 

260 547 77 0 5 14 0 1 55 5270 

 
โดยผู้เขียนในฐานะกงสุลก็ได้ใช้โอกาสพูดคุยกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มาติดต่อ

อยู่ตลอดเวลา จึงได้รับทราบว่าก่อนการเดินทางไปศึกษา นักศึกษาไทยมุสลิมจะได้รับค าแนะน าเป็นหลัก
เกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เคยได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยจะได้รับทราบข้อมูลในการใช้ชีวิตในอียิปต์จากศิษย์เก่า รุ่นพี่โรงเรียนหรือรุ่นพี่ชมรม ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของนายอัศรินทร์ ดารากัย นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 
2560/256117   

2)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีข้าราชการด้านการเมืองที่ติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของอียิปต์อยู่ตลอดเวลา จึงสามารถประเมินและวิเคราะห์ถึงทิศทางการเมือง
ของอียิปต์ และมาตรการที่ทางการอียิปต์จะประกาศใช้ได้  

3)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรองที่ติดต่อ
ประสานงานกับ NSS และ GIS อยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ทราบข้อมูล ท่าที/ความห่วงกังวลในประเด็น

                                           
16 สรุปรายงานการปฏิบัติงานกงสุล ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สถานะ ณ 10 มิถุนายน 2564 
17 สัมภาษณ์ อัศรินทร์ ดารากัย, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2560/2561, 8 สิงหาคม 2564. 
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ด้านความมั่นคงของฝ่ายอียิปต์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยนายเชษฐ์ พันทวี 
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรองให้ข้อมูลว่า หน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ประสานและ/หรือ 
แจ้ง ดังนี้ (ก) ช่วยแจ้งเตือนนักศึกษาไม่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
โดยผ่านการแสดงออกผ่านการแต่งกายที่สื่อในเชิงสัญลักษณ์ อาทิ การสนับสนุนปาเลสไตน์ หรือการ
สนับสนุนกลุ่ม MB ที่มีการชูสี่นิ้วหรือภาพการชูสี่นิ้ว (เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม MB เพื่อแสดงการ
สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี Morsi) รวมทั้งการเดินทางไปทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน
ต่างจังหวัดและได้พบปะพูดคุยหรือเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ของกลุ่ม MB หรือท ากิจกรรม อื่น ๆ 
หากเข้าหลักเกณฑ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ก็จะด าเนินการจับกุมสอบสวนและถูกผลักดันออก
นอกประเทศแต่เพียงสถานเดียว (ข) ขอให้ท าความเข้าใจกับนักศึกษากรณีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
การเมืองในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนและ/หรือการคัดค้านทางการเมืองต่อรัฐบาลใน
ประเทศที่ก าลังศึกษาอยู่ รวมทั้งการแสดงออกในเชิงเห็นใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการ
แสดงออกในที่สาธารณะหรือในสื่อออนไลน์ อาทิ การสนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ หรือชาว
อุยกูร์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์เห็นว่า การแสดงออกลักษณะดังกล่าวเป็น
การบ่อนท าลายความมั่นคงภายใน และอาจท าให้นักศึกษาต่างชาติตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อการ
ร้ายสากลได้ และ (ค) ไม่ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าไปยังพื้นที่ที่มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 
แม้ว่าจะเป็นการสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันก็ตาม เพราะจะถูกเฝ้ามองตรวจสอบพฤติการณ์และอาจถูก
ควบคุมตัวไปสอบสวนและส่งกลับประเทศได้ เนื่องจากถูกมองว่าฝักใฝ่ทางการเมืองและผิด
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ18 โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรองได้น าข้อมูลที่ได้รับ
แจ้งจากหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ดังกล่าวรายงานให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และทีม
ประเทศไทยทราบเป็นประจ า จึงท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถแจ้งข้อมูลนี้ให้
นักศึกษาไทยมุสลิมทราบ รวมทั้งมีการประกาศเตือนเป็นระยะ ๆ  

4) นักศึกษาไทยมุสลิมมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และ
ทราบว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถที่จะติดต่อกับ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รวมทั้งหากมี
ค าถามหรือข้อสงสัยใด ๆ จะสอบถามผ่านทาง facebook messenger19 อีเมล whatsapp หรือ 
Line ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีแนวปฏิบัติว่าค าถาม 
ต่าง ๆ ที่ได้รับการสอบถามจะได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งความรวดเร็ว

                                           
18 สัมภาษณ์ เชษฐ์ พันทว,ี อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน, 6 สิงหาคม 2564. 
19 Facebook page @rtecairo ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีผู้ติดตามจ านวน 18,790 คน ณ 2 สิงหาคม 
2564 
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ในการตอบค าถามต่าง ๆ ดังกล่าว ท าให้นักศึกษาไทยมุสลิมรับรู้ได้ถึงความใส่ใจในการดูแลคนไทยใน
อียิปต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

5) มีสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ 
โดยมีนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับการเลือกตั้งมาท าหน้าที่คณะกรรมการสมาคมจ านวน 45 คน 
ประกอบด้วยกรรมการ 25 คน อนุกรรมการ 20 คน เป็นเครือข่ายในการท างานของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร โดย น.ส. อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการโท และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ในช่วง
ธันวาคม 2558-ธันวาคม 2562 เห็นว่า โดยพื้นฐานแล้วนักศึกษากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานรัฐไทยมีความสัมพันธ์หรือความเชื่อที่เปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การมีสมาคม
นักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ถือว่า “เข้มแข็ง” มากพอสมควรเป็นตัวเชื่อมในการท างาน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ช่วยในการลดความเปราะบางและเสริมความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาได้ โดยการ engage สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ไม่ใช่การพึ่งพิง แต่เป็นการดึงสมาคม
นักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ทั้งนี้ ในภาพรวมนักศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน
เป็นอย่างดี อีกทั้งนักศึกษายังตระหนักถึงความจริงใจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในการ
สนับสนุนการศึกษาและดูแลสวัสดิภาพให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง20 ซึ่งสอดคล้องกับที่
นายอัดนัน ต่วนมา นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562 กล่าวว่า จะเป็นการที่
ดีมาก ๆ หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของลูก ๆ รับฟังและแก้ไข
ปัญหาร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ อย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และเรื่องใหญ่
อย่างกรณีที่นักศึกษาไทยมุสลิมถูกจับกุมหรือเจ็บป่วยไม่สบาย เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที21   

3.2.2  จุดอ่อน  
1)  บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ที่ท างานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

มีจ านวนจ ากัด พิจารณาได้จากแผนผังการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร22   

                                           
20 สัมภาษณ์ อัมพร งามพิทักษ์โชค, เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 
2562, 7 กรกฎาคม 2564. 
21 สัมภาษณ์ อัดนัน ต่วนมา, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562, 27 กรกฎาคม 2564. 
22 แผนผังการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สถานะ 23 กันยายน 2563 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีข้าราชการสายการทูต 1 คนท าหน้าที่
กงสุล และมีผู้ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายกงสุล จ านวน 3 คน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ (1) การรับรองเอกสาร (2) การออกเอกสารหรือหนังสือน าต่าง ๆ แก่นักศึกษาไทยมุสลิมและคน
ไทยที่ท างานทั้งในอียิปต์ และประเทศเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้แก่ ซูดาน 
จิบูตี และเอริเทรีย (3) การคุ้มครองดูแลในกรณีที่นักศึกษาไทยมุสลิมหรือคนไทยเจ็บป่วย ถูกจับกุม 
เสียชีวิต และ (4) การออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปไทย และมีข้าราชการสาย
การทูต ฝ่ายนักศึกษา 1 คน โดย น.ส. อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา 
ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 2562 ให้ข้อมูลว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา 
มีดังนี้ (1) การประสานงานกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ (และสมาคมนักศึกษาไทย ณ ซูดาน) 
ในด้านต่าง ๆ และในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณและการด าเนิน
โครงการดังกล่าว รวมทั้งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของกระทรวงการตางประเทศ และแนวทางการด าเนินงานด้านนักศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร ให้สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ รับทราบ ตลอดจนข้อจ ากัดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเจตนารมย์และความจริงใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐในการ
สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษา (2) การประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ
ส านักจุฬาราชมนตรี รวมทั้งหน่วยงานที่ไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ของสมาคมนักเรียนไทยใน  

29 กันยายน 2563 
แผนผังการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
p  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

                         เอกอัครราชทูต 

                          
อัครราชทูตที่ปรึกษา 

- Head of Chancery ก ากับดูแลงานบริหาร 
- ก ากับดูแลและกล่ันกรองงานทุกด้าน 

      -    กงสุล คุ้มครองคนไทยใน ตปท.  
      -    กงสุลกิตติมศักดิ์ 
      -    การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  

    
            ท่ีปรึกษา 

-  ความสัมพันธ์ไทย-จิบูตี 

-  งานด้านนักศึกษาไทยในอียิปต์ 
   และซูดาน 

-  ความร่วมมือกับอัล-อัซฮัร  
-  งาน จชต. และ OIC 

-  หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกล  
   ณ กรุงไคโร 
- งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

         
เลขานุการโท 

- สารนิเทศ วัฒนธรรม การศึกษา 

- การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- พิธีการทูต 

- ความสัมพันธ์ไทย-ซูดาน 

- งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
เลขานุการโท 

- ความสัมพันธ์ไทย-อียิปต์ 

- ความสัมพันธ์ไทย-เอริเทรีย 

- ทุนฝึกอบรม ความร่วมมือวิชาการ 

- คณะกรรมการอาเซียนในกรุงไคโร 
(ACC) 

- การเมืองพหุภาคี/ภูมิภาค  การหาเสียง 
แลกเสียง  

- งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
เลขานุการโท 

- งานคลัง  งบเดือน 

- พัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานบุคลากร  /ลูกจ้าง 

- สารบรรณ  
- ถุงเมล์การทูต 

- รองหัวหน้าศูนย์ศึกษาทางไกล 

- งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 



23 

 

กรุงไคโรฯ และการด าเนินงานร่วมกันของทั้งสององค์กร ตลอดจนประเด็นที่อาจมีความเข้าใจ  
ไม่ตรงกันจากหลายฝ่าย รวมทั้งขอทราบข้อมูล/ข้อคิดเห็น ทั้งที่เป็นทางการและเป็นการภายใน
เกี่ยวกับประเด็นงานดา้นนักศึกษา23 (3) เป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกล ณ กรุงไคโร และ (4) เป็น
เจ้าหน้าที่ทวิภาคีดูแลความสัมพันธ์ประเทศในเขตอาณา คือ จิบูตี ซึ่งมีประเด็นที่ต้องติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือที่ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( Illegal, 
Unreported and Unregulated-IUU) ด้วย  

2)  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กับ
นักศึกษาไทยมุสลิม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากข้าราชการครบ
วาระประจ าการหรือนักศึกษาไทยมุสลิมส าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไทย  

3) การไม่มีช่องทางในการติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนต่าง ๆ ในไทยที่มีนักศึกษา
ประสงค์จะเดินทางไปยังอียิปต์ จึงท าให้ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับค าแนะน าในการใช้ชีวิตในอียิปต์
แก่นักศึกษาหรือครูได้ก่อนการเดินทางไปยังอียิปต ์

4) การไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้าว่า จะมีนักศึกษาจากโรงเรียนใดบ้างที่จะเดินทางไป
ศึกษาต่อที่อียิปต์ และไม่มีข้อมูลในภาพรวมว่าในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ จะมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้นกี่คนที่
จะเดินทางไปศึกษา ซึ่งในเรื่องนี้นายอัดนัน ต่วนมา นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ.  
2561/2562 เห็นว่า จะเป็นการดีมากหากหน่วยงานที่ไทยจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนว่า ในแต่ละปี 
จะมีนักศึกษาไปศึกษาต่อทั้งสิ้นจ านวนกี่คน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทั้งการแนะแนว การให้ความ
ช่วยเหลือและรับฟัง รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ในระหว่างที่ศึกษา24  

3.2.3  โอกาส  
1)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่

กงสุลได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและ/หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ รวมทั้งจาก
การวิเคราะห์ประเมินของเจ้าหน้าที่การเมืองและอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง มาประมวลและ
จัดท าเป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์
ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักศึกษา และหากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามการแนะแนว
ดังกล่าวก็จะท าให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลต่อการถูก
จับกุม และเมื่อศึกษาจบแล้วจะได้กลับไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไ 

                                           
23 สัมภาษณ์ อัมพร งามพิทักษ์โชค, เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 
2562, 30 กรกฎาคม 2564. 
24 สัมภาษณ์ อัดนัน ต่วนมา, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562, 27 กรกฎาคม 2564. 
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2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีโอกาสและ/หรือ ศักยภาพในการ
พัฒนาการแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมได้
ทั่วถึงและกว้างขวางมากขึ้นโดยระบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference เช่น 
Webex Meetings Zoom หรือ Facebook Live โดย น.ส.อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการโทและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 2562 เห็นว่า การแนะแนวโดยเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน จะสามารถเข้าถึงนักศึกษาในวงกว้างมากขึ้น โดยนักศึกษาที่ไม่
สะดวกเข้ารับชมในขณะนั้นก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ อย่างไรก็ดี การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
การแนะแนวให้ชัดเจนว่า คือ นักศึกษาไทยมุสลิมที่ก าลังจะไปศึกษาที่อียิปต์ในปีถัดไป หรือที่เดินทาง
ไปถึงอียิปต์แล้ว หรือ นักศึกษาไทยมุสลิมทั่วไปที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปศึกษาที่อียิปต์ ซึ่งหาก
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ก็จะช่วยให้การแนะแนวออกมาได้ตรงวัตถุประสงค์มากขึ้น25   

3) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถด าเนินการแนะแนวในเชิงรุกอย่าง
เต็มรูปแบบโดยเน้นการจัดการบรรยายและมีช่วงเวลาที่เปิดให้มีการถาม-ตอบในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ โดยนายอัดนัน ต่วนมา นายกสมาคมนักเรียนไทย
ในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562 แสดงความเห็นด้วยว่า การเปิดเพจหรือช่องทางทางโซเชียลที่
นักศึกษาสามารถเข้าถึง เมื่อมีการจัดกิจกรรมแนะแนวก็สามารถถ่ายทอดสด ซึ่งจะท าให้เข้าถึง
นักศึกษาได้มากขึ้น26 นอกจากนี้ น.ส. อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา 
ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 2562 เห็นว่า การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรใช้โอกาสในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ จะช่วยให้นักศึกษามีข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิต
มากขึ้น ช่วยให้นักศึกษามีความ “ตระหนักรู้” ถึงความสุ่มเสี่ยงและการลดความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการลดโอกาสในการถูกจับกุม หรือหากถูกจับกุมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการปล่อยตัวมาก ขึ้น27   

4) งานด้านนักศึกษาไทยถือได้ว่าเป็นงานหลักหรืองานที่มีความส าคัญล าดับต้น ๆ 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร รวมทั้งเป็นงานที่ได้รับความสนใจและการให้ความส าคัญจาก
หน่วยงานในไทย ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงสามารถใช้โอกาสจากการติดต่อ
ประสานงานตลอดเวลากับหน่วยงานในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักจุฬาราชมนตรี เพื่อประสาน
ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ และ/หรือเข้าร่วมการแนะแนวในเชิงรุก 
ซึ่งนายวิชัย จันทร์ขาว นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562/2563 เห็นว่า การแนะแนว

                                           
25 สัมภาษณ์ อัมพร งามพิทักษ์โชค, เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 
2562, 30 กรกฎาคม 2564. 
26 สัมภาษณ์ อัดนัน ต่วนมา, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2561/2562, 27 กรกฎาคม 2564. 
27 สัมภาษณ์ อัมพร งามพิทักษ์โชค, เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 
2562, 30 กรกฎาคม 2564. 
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โดยเฉพาะในช่วงที่นักศึกษาจ านวนมากมาสอบชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลอียิปต์ที่จัดโดยส านัก
จุฬาราชมนตรี ซึ่งจะมีครูเดินทางมาด้วย จะเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาที่ประสงค์จะไปเรียนอียิปต์ได้
รับทราบข้อมูลนี้ รวมทั้งครูก็จะได้น าข้อมูลที่ได้รับทราบไปแนะน านักศึกษาในโรงเรียนของตนได้  
ซึ่งแม้นักศึกษาที่มาสอบชิงทุนการศึกษาฯ จะไม่สามารถได้รับทุนการศึกษาทุกคน แต่หากมิได้รับ
ทุนการศึกษาฯ ก็จะเดินทางไปศึกษาที่อียิปต์ด้วยทุนส่วนตัว28   

5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อาจพิจารณาขอความร่วมมือจากอาจารย์
ของมหาวิทยาลัย Al Azhar ซึ่งมีความรู้สึกที่ดีกับนักศึกษาไทยมุสลิมและประเทศไทย ให้ช่วยแนะแนว
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ได้ 

3.2.4  ภัยคุกคามหรืออุปสรรค  
1)  หากสภาพแวดล้อมด้านการเมืองหรือความมั่นคงของอียิปต์เปลี่ ยนแปลงไป 

ทางการอียิปต์ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นเอกสารประจ าตัวของบุคคล หรือการ
ตรวจค้นบุคคล ณ ที่พักได้ โดย น.ส. อัมพร งามพิทักษ์โชค เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา 
ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 2562 เห็นว่า อียิปต์ยังคงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ และมีการด าเนินการด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การมีข้อมูลและ
ความตระหนักรู้ที่มากขึ้นของนักศึกษา อาจไม่เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าจะช่วยให้นักศึกษาไม่ถูกจับกุม 
100 % อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตามกฎหมายของอียิปต์และตามค าแนะน าของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร อย่างจริงจัง ตลอดจนการระแวดระวังและตื่นรู้ต่อความสุ่มเสี่ยงอยู่เสมอ ก็จะช่วยลดโอกาส
ในการถูกจับกุมหรือหากถูกจับกุมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการปล่อยตัวมากขึ้นได้29 สอดคล้องกับ
ที่นายอัศรินทร์ ดารากัย นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2560/2561 เห็นว่า ปัญหาที่
พบคือนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับค าแนะน าหรือการแนะแนวเกี่ยวกับใช้ชีวิตในอียิปต์แล้ว แต่บางครั้ง
ไม่ได้น าไปใช้ในชีวิตจริง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตที่แตกต่างจากไทย เช่น การอยู่ที่ไทยแล้วไม่
พกบัตรประชาชนอาจเป็นเรือ่งปกติ แต่การชีวิตในอียิปต์การพกหนังสือเดินทางเป็นเรื่องส าคัญ30  

2) ตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ผู้เขียนได้น าเสนอไปในตอนต้นของบทนี้  
จะพบว่าโดยที่นักศึกษาเกือบทั้งหมดไปศึกษาด้านศาสนา จึงมองประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
สถานการณ์ในปาเลสไตน์เป็นประเด็นทางศาสนา จึงท าให้มีความละเอียดอ่อนในการท าความเข้าใจ
กับนักศึกษาว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นทางการเมือง มิใช่ประเด็นทางศาสนา โดยนายเชษฐ์ พันทวี 
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง ให้ข้อมูลว่า แม้ประเทศที่ศึกษาอยู่จะยินดีและเปิดกว้างให้

                                           
28 สัมภาษณ์ วิชัย จันทร์ขาว, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2562/2563, 24 กรกฎาคม 2564. 
29 สัมภาษณ์ อัมพร งามพิทักษ์โชค, เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา ระหว่างธันวาคม 2558-ธันวาคม 
2562, 30 กรกฎาคม 2564. 
30 สัมภาษณ์ อัศรินทร์ ดารากัย, นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ปี พ.ศ. 2560/2561, 8 สิงหาคม 2564. 
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นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาด้านศาสนาในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่แนวทาง
มุสลิมสายกลางไปทุกภูมิภาคทั่วโลกให้มุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ หรืออยู่ร่วม
ในพหุสังคมได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ใช้กลไกด้านความมั่นคงตรวจสอบนักศึกษาต่างชาติและบุคคล
ทั่วไปที่จะเข้าไปใช้ชีวิตทั้งทางด้านการศึกษาและการท างาน เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดรับกลุ่มที่มีแนวคิด
รุนแรงเข้าประเทศไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี พบว่ากลุ่มที่นิยมแนวทางที่แตกต่างจากสายกลางได้เข้า
ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยจ านวนมากและท ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในแนวทางของตน ซึ่งหน่วยงาน
ความมั่นคงของอียิปต์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติที่ขัดต่อกฎหมายไว้แล้ว  
แต่ยังไม่มีแนวทางด าเนินการต่อกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวอย่างจริงจัง 31 ดังนั้น ผู้ เขียนเห็นว่า  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จะต้องหารือกับหน่วยงานที่ไทย (ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ) 
เช่น ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือส านักจุฬาราชมนตรี เพื่อหาช่องทางในการให้ข้อมูล/
ความรู้ในเรื่องนี้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อให้มีความรู้เท่าทันก่อนการเดินทางไปศึกษาที่อียิปต์ รวมทั้ง
สามารถที่จะทราบถึงสิ่งที่ควรกระท าและสิ่งที่ไม่ควรกระท า ก็จะท าให้สามารถใช้ชีวิตในระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยู่ได้โดยไม่ถูกจับกุม หรือลดความเสี่ยงในการถูกจับกุม 

 
3.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ต่อยอดจากการวิเคราะห ์SWOT32   

การวิเคราะห์ SWOT ท าให้ทราบว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรค ในการแนะแนวข้อมูลการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม
อย่างไรบ้าง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินไปทางไหน ดังนั้น การใช้ TOWS Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมืออีก
ชิ้นหนึ่งที่ต่อยอดมาจากการวิเคราะห์ SWOT ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ขององค์กร เพื่อช่วยองค์กรก าหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบสอดคล้องกับทรัพยากร
ขององค์กรและเผชิญต่อสิ่งแวดล้อมและตามสถานการณ์ได้อย่างดีและถูกต้อง โดยในการศึกษานี้ 
ผู้เขียนจะศึกษาการจับคู่ของจุดแข็งกับโอกาส และจุดอ่อนกับโอกาส ดังน้ี  

3.2.1  กลยุทธ์เชิงรุก  
เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็งกับโอกาสตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.3 ที่ได้กล่าวถึงไป

แล้วข้างต้น เพื่อเป็นการน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสที่ได้รับจากภายนอก  
 

  

                                           
31 เชษฐ์ พันทวี. อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน. สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2564. 
32 TOWS Matrix ต่อยอดจาก SWOT เพือ่ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
https://www.thinkaboutwealth.com/tows-matrix/ 5 สิงหาคม 2564] 
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ตารางที่ 5 การจับคู่จุดแข็งและโอกาสของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
จุดแข็ง โอกาส 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และมี
นักศึกษาไทยมุสลิมมาติดต่อด้าน
กงสุลตลอดทั้งป ี

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กงสุลได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และ/หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ รวมทั้ง
จากการวิเคราะห์ประเมินของเจ้าหน้าที่การเมืองและอัคร
ราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง เพื่อมาประมวลและจัดท าเป็น
ข้อมูลประกอบการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษา
ไทยมุสลิม 

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
มีข้าราชการด้านการเมืองที่ติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
อียิปต์อยู่ตลอดเวลา 

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีโอกาสและ/หรือ 
ศักยภาพในการพัฒนาการแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ในอียิปต์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสสลิมได้ทั่วถึง
และกว้างขวางมากขึ้นโดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 
video conference 

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
มีอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง
ที่ติดต่อประสานงานกับ NSS และ 
GIS อยู่ตลอดเวลา 

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถด าเนินการแนะ
แนวในเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการจัดการบรรยาย
และมีช่วงเวลาที่เปิดให้มีการถาม-ตอบในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ 

4.นักศึกษาไทยมุสลิมมีความรู้สึกที่ดี
ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร และทราบว่าหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือมีกรณีที่ต้องการความ
ช่วยเหลือก็สามารถที่จะติดต่อกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้
ตลอดเวลา 

4. งานด้านนักศึกษาไทยถือได้ว่าเป็นงานหลัก หรืองานที่มี
ความส าคัญล าดับต้น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร  รวมทั้ ง เป็นงานที่ ได้ รับความสนใจและการให้
ความส าคัญจากหน่วยงานในไทย 

5. มีสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ 
ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
อียิปต์ เป็นเครือข่ายในการท างาน 

5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถขอความร่วมมือ
จากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Al Azhar ซึ่งมีความรู้สึกที่ดีกับ
นักศึกษาไทยไทยมุสลิมและประเทศไทย ให้ช่วยแนะแนว
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิม 
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3.2.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อนกับโอกาสตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.3 ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

ข้างต้น เพื่อเป็นการลดหรือแก้ไขจุดอ่อนเราหรือท าให้ปัญหาน้อยที่สุดเพื่อรับผลประโยชน์จากโอกาส
ที่เข้ามา  

 
ตารางที่ 6 การจับคู่จุดอ่อนและโอกาสของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

จุดอ่อน โอกาส 
1. บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมมีจ านวนจ ากัด 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กงสุลได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และ/หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ รวมทั้ง
จากการวิเคราะห์ประเมินของเจ้าหน้าที่การเมืองและอัคร
ราชทูตที่ปรึกษาด้านข่าวกรอง เพื่อมาประมวลและจัดท าเป็น
ข้อมูลประกอบการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษา
ไทยมุสลิม 

2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กับ
นักศึกษาไทยมุสลิมเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้หากข้าราชการครบวาระประจ าการ
หรื อนั กศึ กษาจบการศึ กษาและ
เดินทางกลับไทย 

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีโอกาสและ/หรือ 
ศักยภาพในการพัฒนาการแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ในอียิปต์ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมได้ทั่วถึง
และกว้างขวางมากขึ้นโดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 
video conference 

3. การไม่มีช่องทางในการติดต่อ
โดยตรงกับโรงเรียนต่าง ๆ ในไทยที่มี
นั กศึกษาไทยมุสลิมประสงค์จะ
เดินทางไปยังอียิปต ์

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถด าเนินการแนะ
แนวในเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการจัดการบรรยาย
และมีช่วงเวลาที่เปิดให้มีการถาม-ตอบในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ 

4. การไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้าว่า จะ
มีนักศึกษาจากโรงเรียนใดบ้างที่จะ
เดินทางไปศึกษาต่อที่อียิปต์ และไม่มี
ข้ อ มู ล ใ น ภ า พ ร ว ม ว่ า แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษาจะมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น
กี่คนที่จะเดินทางไปศึกษา 

4. งานด้านนักศึกษาถือได้ว่าเป็นงานหลัก หรืองานที่มี
ความส าคัญล าดับต้น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร  รวมทั้ ง เป็นงานที่ ได้ รับความสนใจและการให้
ความส าคัญจากหน่วยงานในไทย 



29 

 

จุดอ่อน โอกาส 
- 5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถประสานความ

ร่ วมมือจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  Al Azhar ซึ่ งมี
ความรู้สึกที่ดีกับนักศึกษาไทยมุสลิมและประเทศไทย ให้ช่วย
แนะแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาในบทที่ 3 ท าให้ทราบถึงการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงไคโร ในการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ป้องกันปัญหาที่นักศึกษาถูกจับกุม 
และ/หรือถูกส่งตัวกลับไทย เนื่องจากไม่มีเอกสารประจ าตัวแสดงหรือการไปแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในสื่อสั งคมออนไลน์ โดยรู้ เท่ า ไม่ถึ งการณ์  ซึ่ งการด า เนินการดั งกล่ าวของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สอดรับกับบริบททางการเมืองของอียิปต์ที่รัฐบาลอียิปต์ให้
ความส าคัญกับประเด็นความมั่นคง จึงมีการตรวจเอกสารประจ าตัวบุคคลและสอดส่องการแสดง
ความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สามารถ
พัฒนาการด าเนินการในเชิงรุกได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
จึงสามารถน าข้อมูลมาประมวลและจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่
นักศึกษาไทยมุสลิม อนึ่ง การด าเนินการดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ยังจะส่งผลดี
ในทางอ้อมต่อการด าเนินยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ด้วย 

ผู้เขียนได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหรือ
อุปสรรคต่อการด าเนินการที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และใช้การวิเคราะห์ 
TOWS Matrix ในการหากลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงแก้ไขในการพัฒนาการแนะแนวดังกล่าว  
ซึ่งพบว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีศักยภาพในการพัฒนาช่องทางต่าง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ เพื่อให้เข้าถึง
นักศึกษาไทยมุสลิมทั้งที่ก าลังศึกษาในอียิปต์และนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแผนจะเดินทางไปศึกษาที่
อียิปต์ในอนาคตได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  จากการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งมีจุดแข็งเนื่องจากเป็น

หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่และมีนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการด้านกงสุลตลอดทั้งปี รวมทั้งยังมีช่องทาง
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ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์และการที่ทางการอียิปต์จับกุมบุคคลที่ไม่มี
เอกสารประจ าตัวแสดงหรือไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร จึงควรที่จะสรุปรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบว่า (1) นักศึกษา
ไทยมุสลิมมีความกังวลมากที่สุดต่อการถูกจับกุมหากไม่มีเอกสารประจ าตัวบุคคลแสดง หรือการไปกด 
like กด share ในเฟซบุคด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ (2) เสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศ
ประสานไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อขอให้จัดการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
เชิญส านักจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมด้วย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงความส าคัญของเรื่องนี้และให้
หน่วยงานข้างต้นรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  
ที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีความสนใจจะไปศึกษาที่อียิปต์ได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าและเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการไปศึกษา นอกเหนือไปจากการเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาเล่าเรียน 
ซึ่งการด าเนินการนี้ยังส่งผลดีในทางอ้อมต่อความรู้สึกของสังคมไทยมุสลิมที่เห็นว่าส่วนราชการไทยให้
ความส าคัญและใส่ใจกับการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาไทยมุสลิม 

2) โดยที่งานด้านนักศึกษาเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของไทย และ
ส านักจุฬาราชมนตรีก็ให้การดูแลและใส่ใจกับนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร จึงควรประสานส านักจุฬาราชมนตรีผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ส านัก
จุฬาราชมนตรีให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการจัดช่วงเวลาเพื่อแนะแนวข้อมูลการใช้ชีวิตในอียิปต์
ให้แก่นักศึกษาทุนรัฐบาลอียิปต์และให้รวมนักศึกษาทุนส่วนตัวที่ไปศึกษาที่อียิปต์เป็นประจ าทุกปีก่อน
การเดินทางไปอียิปต์ โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งมีฐานข้อมูลในเรื่องนี้เข้าร่วม
เป็นวิทยากรในการแนะแนวด้วย 

3) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ควรประสานไปยังกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อขอให้ส านักงานหนังสือเดินทางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค33 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
จังหวัดยะลาและสงขลา จัดพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่
นักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปศึกษาที่อียิปต์ และประชาสัมพันธ์ข้ อมูลเฟซบุคของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่สนใจสามารถติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้โดยตรง 

 

                                           
33 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาค, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/19745สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง. 
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4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ควรด าเนินการเชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จาก

ระบบการประชุมหรือการสื่อสารทางออนไลน์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่
สนใจหรือวางแผนที่จะไปศึกษาที่อียิปต์ รวมทั้งผู้ปกครองและครูได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวก่อน
เดินทางไปศึกษาที่อียิปต์ โดยการจัดการแนะแนวการใช้ชีวิตในอียิปต์ด้วยระบบการประชุมออนไลน์
ผ่านระบบ video conference เช่น Webex Meetings Zoom หรือ Facebook Live โดยการ
ประชาสัมพันธ์วันและเวลาที่จะท าการแนะแนวผ่านเฟซบุคของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร  

2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ควรด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในเชิง
รุกอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการแนะแนวนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งจะเดินทางไปถึง และขยายไปยัง
นักศึกษาทุกคนผ่านระบบ video conference เช่น Webex Meetings Zoom หรือ Facebook 
Live หรือใช้โอกาสในระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ โดยพิจารณาปรับ
รูปแบบการด าเนินการจากปัจจุบันที่มีการกล่าวให้ข้อมูลเพียงสั้น ๆ ในระหว่างการกล่าวเปิด-ปิดงาน เป็น
การบรรยาย โดยมีช่วงเวลาที่เปิดให้มีการถาม-ตอบ และด าเนินการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook 
Live ซึ่งจะสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้เป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน  

3) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการกับนักศึกษาไทยมุสลิมอยู่ตลอดเวลา และพิจารณาต่อยอด
ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีระหว่างบุคคลเช่นในปัจจุบันนี้ให้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนที่ท าให้นักศึกษา
ไทยมุสลิมเห็นว่า ข้าราชการทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ต่างก็ให้
ความใส่ใจในการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมเช่นเดียวกัน โดยพิจารณาจัดการสนทนา ( talk) ของ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ผ่าน facebook live สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อเล่าเรื่องใน
แบบที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับงานที่แต่ละคนท าหรือความสนใจในชีวิต ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไทยมุสลิม
ได้รู้จักข้าราชการแต่ละคนมากขึ้น โดยสอดแทรกการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์เข้า
ไปด้วย  

4) โดยที่เฟซบุคของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีผู้ติดตามมากกว่า 
18,000 คน และมีผู้ให้ความสนใจเข้ามากด like หรือกด share ประกาศหรือการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตลอดเวลา ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร จึงควรใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยการจัดท าค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ในอียิปต์ ในรูปแบบข้อความ หรือในรูปแบบ  infographic เผยแพร่ทางเฟซบุคของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ จะต้องมี
การปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้มึความทันสมัยอยู่เสมอ  
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5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ขอความร่วมมือกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่
ส าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไทยแล้ว ให้ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะแนวโดยการเล่า
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในอียิปต์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่สนใจ
จะเดินทางไปศึกษาที่อียิปต์ รวมทั้งขอให้เผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิม
ดังกล่าวอีกทางหน่ึงด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 
1.  ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ด้านข่าวกรอง 

1) ข้อห่วงกังวลที่ได้รับข้อมูล/รับแจ้งจากหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์กรณ๊ที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาไทยมุสลิมมีอะไรบ้าง 

2) ข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงประสาน/แจ้ง เป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมมี
อะไรบ้าง 

3) ข้อมูลในด้านใดที่ได้รับทราบจากหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ เมื่อติดตามเรื่องที่
นักศึกษาถูกจับกุม 
 
2.  ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร  

1) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนักศึกษาในการประสานงานกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ 
และหน่วยงานที่ไทย 

2) ที่ผ่านมา ทราบหรือไม่อย่างไรว่า มีการแนะแนวให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมเกี่ยวกับข้อมูล
การใช้ชีวิตในอียิปต์ ทั้งก่อนการเดินทางไปและเมื่อเดินทางถึงอียิปต์แล้ว 

3) มีข้อคิดเห็นอย่างไร หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมมือกับหน่วยงานที่ไทย 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือส านักจุฬาราชมนตรี ใน
การแนะแนวโดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference เช่น Webex meetings Zoom 
หรือ facebook live และการใช้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาไทยมุสลิมจัดการแนะแนว
อย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยให้นักศึกษาไทยมุสลิมมีข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น และลดความ
เสี่ยงในการถูกจับกุมลง หรือไม่ อย่างไร 
 
3.  ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ  

1) ในฐานะนายกสมาคมไทยในกรุงไคโรฯ ทราบหรือไม่ว่า นักศึกษาไทยมุสลิมก่อน
เดินทางไปอียิปต์และเมื่อถึงอียิปต์แล้ว ได้รับการแนะน าเกี่ยวกับใช้ชีวิตในอียิปต์จากหน่วยงานที่ไทย 
หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างเป็นระบบ/ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 

2) ปัญหาที่พบเจอว่านักศึกษาไทยมุสิมไม่ทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในอียิปต์มีในเรื่องใดบ้าง 
3) เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และสมาคมนักเรียนไทยใน

กรุงไคโร ได้ใช้วิธีบริหารจัดการอย่างไร เห็นว่าควรพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิม 
อย่างไรในอนาคต ทั้งก่อนการเดินทางไปอียิปต์และระหว่างที่อยู่ในอียิปต์ 



38 

 

4) การแนะแนวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในระหว่างการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างประกาศเตือนคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
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ประกาศทางเฟซบุคของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 
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