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รายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินบทบาทการด้าเนินภารกิจ

สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ 
การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย (1) การประเมินผล
การด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดขึ้นในห้วงปี 2560-
2564 และ (2) การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรในการด้าเนินภารกิจ ทั้งใน
มิติกลไกและโครงสร้าง มิติสังคมจิตวิทยา และมิติการบริหารจัดการ โดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์
จากเอกสารข้อมูลของทางราชการเกี่ยวกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐในประเด็นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) รายงานผลการด้าเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรวบรวมสถิติและประเมินผลจากการจัดท้า
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว 

จากการศึกษา พบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส้าคัญในฐานะเป็นหน่วยงาน 
“กลางทาง” ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา 
ไทยมุสลิมในต่างประเทศให้ตอบสนองเป้าประสงค์และแนวนโยบายของภาครัฐในการน้าหลักการ
ทรัพยากรมนุษย์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาบน
พ้ืนฐานของความยอมรับในอัตลักษณ์และวิถีชิวีตของนักศึกษาไทยมุสลิม มาใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. อันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. โดยสามารถด้าเนินบทบาทการเป็น “ผู้ปกครอง” และ “ผู้ประสานงาน
ด้านบริการ” ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ภายใต้ข้อจ้ากัดและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ได้
อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักศึกษาไทยมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปลูกฝัง
ทัศนคติอันดีของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ  

โดยที่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในระหว่างการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ผู้ศึกษาเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศควร
พิจารณาผลักดันให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยให้
น้้าหนักต่อการด้าเนินภารกิจของหน่วยงานต้นทาง กลางทางและปลายทางอย่างทัดเทียม ผ่านการก้าหนด
กลไกในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และริเริ่มการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการก้าหนด



จ 

โครงการที่เป็นการต่อยอดและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การด้าเนินภารกิจดังกล่าวน้าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ 
ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา นายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นายพุทธิพร อ้ิวตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อิหม่าม ดร. วิสุทธิ์  บิลล่า
เต๊ะ อดีตผู้อ้านวยการศูนย์ประสานงานส้านักจุฬาราชมนตรี พ.อ. ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ผู้อ้านวยการ
กองข่าว กรมข่าวทหารบก น.ส. โรฮานา ฮะยียูโซะ นักวิชาการศึกษาช้านาญการศูนย์อ้านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ น.ส. นริสสา สมานะวณิชย์ นักการทูตช้านาญการ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร นายยะห์ยา วงศ์กันยา นักการทูตช้านาญการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 
และผู้แทนกลุ่มนักศึกษาจากสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ตลอดจนนายธรินด์ เลิศสุขีเกษม 
นักการทูตปฏิบัติการ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่เป็นผู้แนะน้าและอ้านวยความสะดวก
ในการนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยบทสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น 
นับเป็นองค์ประกอบส้าคัญของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต  
ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่ได้กรุณาให้ความรู้และค้าแนะน้าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจัยส้าคัญ
อีกประการหนึ่งที่ท้าให้การจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบคุณ
ผู้อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
อบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 13 ประจ้าปี 2564 ทุกท่าน ส้าหรับความช่วยเหลือและการอ้านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรมฯ ตลอดจนขอชื่นชมผู้ที่อยู่ เบื้องหลังการอบรม 
นบท. ในปีนี้ ที่สามารถผลักดันและจัดการฝึกอบรมฯ ให้ประสบผลส้าเร็จท่ามกลางความท้าทายจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรง จนท้าให้
จ้าเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์อย่างเต็มระบบ  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณก้าลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด
ผู้บังคับบัญชาทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือนสนิท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการรุ่นน้อง  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ในช่วงปี 2563-2564 ทุกคน ที่ช่วยอุทิศเวลา 
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ในการก้ากับดูแลและปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
(กรกฎาคม -กันยายน 2564) ที่ผู้ศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. ซึ่งมีส่วนท้าให้ผู้ศึกษา
สามารถจัดสรรเวลาในการศึกษาเรียนรู้และแสวงประโยชน์จากหลักสูตรดังกล่าวได้อย่างเต็มที่  
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้ร่วมเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 13 ทุกท่าน ส้าหรับ
มิตรภาพ และความห่วงใยที่ส่งถึงกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และข้อความแชทออนไลน์  ซึ่งท้าให้ 
ผู้ศึกษาได้ตระหนักว่า สัมพันธภาพและความปรารถนาดีระหว่างมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่สามารถ
แบ่งปันระหว่างกันได้ในหลากหลายช่องทาง ตราบเท่าที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานไมตรีจิต 
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ผู้เขียนจะน้าประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
นบท. ในปีนี้ ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีและ
มีคุณประโยชน์เหล่านี้ให้แก่เพ่ือนข้าราชการรุ่นน้องต่อไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ ์ตลอดจนความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ โอกาส
ทางการศึกษา นอกเหนือไปจากสาเหตุทางการเมืองต่าง ๆ ซึ่งมักเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกให้เป็น
เงื่อนไขของปัญหา และน้าไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่โดยกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์แตกต่าง
จากรัฐ หรือกลุ่มที่รู้สึกคับแค้นใจและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด้าเนินงานของภาครัฐ ส่งผลให้เกิด
บรรยากาศของความกลัวและความหวาดระแวง และการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐกับประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่หยั่งรากลึกและส่งผลกระทบต่อแนวทางการด้าเนินงานของภาครัฐในการ
เสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. ให้เป็นสังคมที่มีความม่ันคงปลอดภัยและปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง 

ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่  จชต. โดย 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดท้านโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งมิติด้านการพัฒนาและความมั่นคง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  จชต.  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีการน้อมน้า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ในนโยบาย 
การบริหารและการพัฒนา จชต. ฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้แนวทางสันติวิธี 
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดการใช้ความรุนแรง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยึดมั่น
ในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ 
นิติธรรมและกติการะหว่างประเทศ1 และมีนัยครอบคลุมถึงการส่งเสริมและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ชาวไทยมุสลิมใน จชต. ที่มักเผชิญกบัข้อจ้ากัดด้านการศึกษาด้วยเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ
และสังคมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาวไทยมุสลิม  

                                           
1 สภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562, หน้า 4-5. 
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ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. 
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความส้าคัญกับการน้าหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศ  

1.1.1 สถานการณ์และค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

การศึกษาในพ้ืนที่ จชต. จ้าแนกออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ (1) โรงเรียนรัฐบาลซึ่งมี
การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยตามหลักสูตรมาตรฐานของประเทศ (2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ” หรือ “โรงเรียนสอนศาสนา” ที่ส่วนใหญ่
สอนหลักสูตรมัธยมศึกษา โดยใช้หลักสูตรควบคู่ทั้งของรัฐบาลหรือการศึกษานอกระบบในช่ วง
กลางวัน และสอนวิชาศาสนาในช่วงบ่ายหรือกลางคืน (3) โรงเรียนปอเนอะ ซึ่งบริหารโดยครูสอน
ศาสนาในพ้ืนที่มุ่งเน้นการสอนวิชาศาสนา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามและ 
ความเข้าใจต่อคัมภีร์อัลกุรอาน และใช้ภาษามลายูในการเรียน การสอน จึงมีบทบาทส้าคัญในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศาสนาใน จชต. และ (4) โรงเรียนตาดีกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจ้า
มัสยิดและท้าหน้าที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาศาสนาในระดับประถมศึกษา 

สถานการณ์ความรุนแรงใน จชต. ท้าให้การศึกษาหยุดชะงัก โดยเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่แทรกซึมเข้าไปในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต เช่น 
การก่อเหตุต่อเป้าหมายที่เป็นสถานศึกษาอันน้าไปสู่การปิดโรงเรียน  และการลอบสังหารครู   
สร้างความห่วงกังวลและบาดแผลทางจิตใจที่ยากต่อการเยียวยา ลดแรงจูงใจในการศึกษาต่อของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ และท้าให้สถานการณ์การศึกษาใน จชต. ในภาพรวมอยู่ในสภาวะที่แย่ลงเพ่ิมเติม
ไปจากความเหลื่อมล้้าทางโอกาสและข้อจ้ากัดในการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบอาชีพ  ท้าให้
กล่าวได้ว่า เงื่อนไขและทางเลือกทางการศึกษาใน จชต. มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากภาคอ่ืนของ
ประเทศไทย2  

อย่างไรก็ดี จากสถิติพบว่า มีเด็กและเยาวชนจากพ้ืนที่ จชต. จ้านวนมากที่สนใจ
ศึกษาต่อในต่างประเทศ อันเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น (1) การตอบสนองค่านิยมของ 
ชาวไทยมุสลิมใน จชต. ที่ให้ความส้าคัญกับการศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในแหล่งก้าเนิดของศาสนา
ในประเทศแถบตะวันออกกลาง เพ่ือยกระดับสถานะทางสังคมในท้องถิ่นในฐานะผู้น้าทางศาสนา  
(2) แรงจูงใจจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อด้านศาสนาในต่างประเทศที่ต่้ากว่าการศึกษาต่อในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ส่งเสริมแนวคิด

                                           
2 องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ, เสียงจากใจเด็ก: ชายแดนใต้ ผ่านกระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม, หน้า 26-28. 
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การช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ ่งกันและกันระหว่างพี่น้องชาวมุสลิม หรือ “Muslim brotherhood”  
(3) การสนองตอบความต้องการของครอบครัวที่ไม่ต้องการให้บุตรหลานตกเป็นเหยื่อของปัญหาทาง
สังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดใน จชต. ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน (4) ข้อจ้ากัดด้านภาษา
และโอกาสในการแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะ  ซึ่งขาดความสามารถและมีข้อจ้ากัดในการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และทักษะความรู้ในสายสามัญ3 

ตามสถิติล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564 มีนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศประมาณ 4,390 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีจ้านวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ  12,000 คน อันเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทาง
กลับประเทศไทย โดยประเทศที่นักศึกษาไทยมุสลิมสนใจเดินทางไปศึกษาต่อ ได้แก่ อียิปต์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ซูดาน ปากีสถาน จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย ตุรก ีและอิหร่าน4 

1.1.2  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
โดยตระหนักถึงความส้าคัญในการก้ากับดูแลและการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

ไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่มีอยู่จ้านวนมาก และเพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าว
เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง
สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหา จชต. รัฐบาลภายใต้การน้าของ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จึงได้ก้าหนดให้จัดท้า
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. และภายใน ประเทศ (2) การส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาต่อส้าหรับนักเรียนไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ (3) การก้าหนดแนวทางในการด้าเนินการต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นระบบและมีความชัดเจน และ (4) การส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย เพ่ือลดความรู้สึกแปลกแยก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. และปัญหาภายในประเทศ5 

                                           
3 สรุปประเด็นจากบทสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ และเอกอัครราชทูตประจ้า
ประเทศโลกมุสลิม  
4 สถิติรวบรวมโดยกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
5 สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ [ออนไลน์], 
2564, แหล่งที่มา: http://www.nsc.go.th/Download1/strategy_student.pdf [27 มิถุนายน 2564]. 
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ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจ้าแนกมาตรการในการด้าเนินการออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ย่อย 
โดยมีการก้าหนดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับผิดชอบมาตรการต่าง ๆ ดังนี้  

1)  ยุทธศาสตร์การด้าเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาภายในประเทศให้มีคุณภาพและเหมาะสม  สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงค์เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศในทุกสาขา และบริหารจัดการ
ข้อมูล ระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เป็นอย่างเหมาะสม โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

2)  ยุทธศาสตร์การด้าเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วม
ของความเป็นพลเมืองไทยและการเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ผ่านการด้าเนินโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกับครอบครัว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนการรวมตัวของชมรมหรือสมาคมนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมี
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

3)  ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับภูมิล้าเนาด้วยความมั่นใจ   
มีความเข้าใจและทัศนคติอันดีกับหน่วยงานภาครัฐ อ้านวยความสะดวกและเร่งรัดการเทียบโอนและ
รับรองวุฒิการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ส่งเสริม
และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่างกลุ่มนักศึกษา 
ไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและส้านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส้านักงาน ก.พ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

4)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อ
ในต่างประเทศทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและทันสมัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาของโลก
มุสลิมกับโลกการศึกษาทั่วไป ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และประเมินผลการด้าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งในขณะที่ศึกษาต่อในต่างประเทศและภายหลังส้าเร็จการศึกษา  โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ส้านักงาน ก.พ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ6 

  

                                           
6 เรื่องเดียวกัน 
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1.1.3  บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม  
นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา กระทรวงการต่างประเทศได้ด้าเนินภารกิจการดูแล 

และสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน7 ตามยุทธศาสตร์การด้าเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนี้จึงเป็นเสมือนหน่วยงาน “กลางทาง”  
ที่รับผิดชอบการดูแลทุกข์สุขและอ้านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม  ควบคู่ไปกับ 
การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ือด้าเนิน
ภารกิจดังกล่าว ผ่านกรอบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ จชต. เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ  โดยมี 
การด้าเนินโครงการและกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผ่านโครงการน้านักศึกษาจากพ้ืนที่ 
จชต. เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ  โดยสถาบันการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการ และโครงการและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ ใน
ประเทศมุสลิมทั่วโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน จอร์แดน กาตาร์ 
อิหร่าน คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ตุรกี อียิปต์ ซูดาน โมร็อกโก และ
แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและผลการด้าเนินการของ
กระทรวงการต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมในต่างประเทศเท่านั้น  

1.1.4  แนวทางการด าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ  

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง
การต่างประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะให้แก่นักศึกษา  เพ่ือประโยชน์ในการ
ด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในฐานะ 
“พลเมืองไทย” ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมให้ได้เรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทาง
ความคิด เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และน้าองค์ความรู้ที่ได้รับในระหว่างการศึกษาต่อใน

                                           
7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส้านักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรือน ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กองอ้านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
เครือข่ายองค์กรมุสลิมที่เกี่ยวข้อง 
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ต่างประเทศไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาพ้ืนที่  จชต. 
ต่อไป โดยมีการจ้าแนกลักษณะโครงการออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1)  การส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา  อาทิ โครงการตรวจสุขภาพฟันและ 
ช่องปากให้แก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร  

2)  การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนา อาทิ กิจกรรมฉลองเลี้ยงละศีลอด 
เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนให้แก่นักศึกษาไทยในอียิปต์และจอร์แดน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงไคโร และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน  

3)  การพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา  อาทิ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับการแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยให้แก่นักศึกษาไทยในซาอุดิอาระเบีย  ผ่านการจัดท้า 
สื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 

4)  การส่งเสริมความสามัคคีผ่านกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสานฝันกีฬา
ฟุตบอลของสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM United FC) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

5)  การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม
รับน้องใหม่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ซูดาน และปากีสถาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และกิจกรรมทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองเจดดาห์ 

6)  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและชมรมนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมและชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศต่าง  ๆ เช่น อียิปต์ 
ซูดาน ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน คูเวต และจอร์แดน8 

ทั้งนี้ ในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก้ากับดูแลโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม  ได้เน้นย้้าให้สถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด้าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้
นักศึกษาไทยมุสลิมที่อยู่ในเขตรับผิดชอบได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนจัดท้าแบบประเมินและแบบ
ส้ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดตัวชี้วัด 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และพิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อไป 

                                           
8 ข้อมูลสรุปและรวบรวมโดยกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
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1.1.5  ปัญหาและอุปสรรคของกระทรวงการต่างประเทศในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

ในห้วงที่ผ่านมา การด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ เผชิญกับปัญหาและประเด็นท้าทายหลายประการ 
ดังนี้ 

1) ปัญหาในมิติกลไกและโครงสร้าง  
ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินบทบาทหน่วยงาน “กลางทาง” 

ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ  สมช. กระทรวง
การต่างประเทศมีข้อจ้ากัดในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ   
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
นักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากการด้าเนินภารกิจดังกล่าวมีนัยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่ง และแต่ละแห่งมีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวคิดและกลยุทธ์ในการด้าเนินการที่
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในเรื่องนี้ให้เกิด
เอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติ
เชิงบวกของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดความรู้สึกหวาดระแวงและแก้ไขปัญหา
การขาดความไว้วางใจภาครัฐของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมบางกลุ่มที่อาจเคยมีประสบการณ์ในเชิงลบ
ต่อปฏิบัติการในเชิงยุทธวิธีของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่  จชต. อาทิ การสุ่มตรวจเชิงรุก  
ซึ่งเป็นทัศนคติที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และหยั่งรากลึก
จนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้กลไกการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่ปี ในช่วงที่นักศึกษา
เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 

2) ปัญหาในมิติสังคมจิตวิทยา  
แม้กระทรวงการต่างประเทศจะยึดมั่นในการด้าเนินภารกิจการสนับสนุน

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศอย่างเท่าเทียมในฐานะ “พลเมืองไทย” โดยไม่เลือกประติบัติต่อ
กลุ่มนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า นักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศมีหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน  
อันเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมในพ้ืนที่ จชต. เช่น การยึดมั่นในหลักความเชื่อตามค้าสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ค่านิยมและความเชื่อเรื่องการศึกษาต่อด้านศาสนาอิสลามใน
ต่างประเทศจะมีส่วนช่วยยกระดับสถานะทางสังคม และกระแสกดดันทางสังคมระหว่างกลุ่มนักศึกษา
ไทยมุสลิมด้วยกันเอง ซึ่งล้วนเป็นประเด็นในเชิงสังคมจิตวิทยาที่มีนัยละเอียดอ่อน  และเป็นปัจจัยที่
อาจส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ  ในการก้าหนดรูปแบบ
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โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับ สามารถสนองตอบ
ความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม  โดยเฉพาะ 
ในประเทศที่มีนักศึกษาสนใจเดินทางไปศึกษาต่อจ้านวนมาก อาทิ อียิปต์ และอินโดนีเซีย ซึ่งมีกลุ่ม
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านการด้าเนินงานของภาครัฐอย่างรุนแรงพ้านักอยู่  โดยมี 
การรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบและไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดโดยกระทรวง
การต่างประเทศ รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มอ่ืนเกิด
ความรู้สึกหวาดระแวง ขาดความเชื่อมั่นในแนวนโยบายของรัฐ อันเป็นปัจจัยที่มีส่วนลดแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมโครงการ  

3) ปัญหาในมิติการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาสมดุล

ในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศระหว่างการอ้านวยความสะดวกและ
การด้าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เพ่ือมุ่ง “ซื้อใจ” นักศึกษา ซึ่งมักถูกมองว่า เป็นปัจจัย 
ที่ท้าให้นักศึกษาไทยมุสลิมเกิดความคาดหวัง และปลุกกระแสเรียกร้องให้ภาครัฐด้าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ตามสิทธิที่ตนพึงได้รับในฐานะ “ผู้ด้อยโอกาส” หรือ “ผู้ถูกกระท้า” กับ
การสอดแทรกแนวคิดและการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม  
พหุวัฒนธรรมไวัในโครงการและกิจกรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่  
เพ่ือกระตุ้นแนวคิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในฐานะ “พลเมืองไทย” ตลอดจนความท้าทายในการชี้แจง
และท้าความเข้าใจกับสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ให้ตระหนักถึงความส้าคัญ  
ความจ้าเป็น และความเชื่อมโยงของการส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมกับการส่งเสริม
ความมั่นคงมนุษย์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต.  

 
1.2  ค าถามการศึกษา 

การด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง 
การต่างประเทศตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  
ตลอดห้วงที่ผ่านมาประสบปัญหานานาประการ  ทั้งในมิติกลไกและโครงสร้าง  สังคมจิตวิทยา  
การบริหารจัดการ กระทรวงการต่างประเทศควรจะก้าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด้าเนิน
ภารกิจดังกล่าวในอนาคตอย่างไร เพ่ือเผชิญและก้ามข้ามปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งประเด็นท้าทาย
ต่าง ๆ และขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สุงสุด ทั้งในมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาไทยมุสลิม และการเสริมสร้างความมั่นคงของภาครัฐ ตลอดจนสนองตอบแนวนโยบายของ
ภาครัฐในการน้าหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่  จชต. 
และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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1.3  สมมติฐานการศึกษา 

การด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้สนองตอบความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของภาครัฐ
ในการน้าหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่  จชต. 
จ้าเป็นต้องพ่ึงพาการบูรณาการความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการของทุกองคาพยพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และด้าเนินการโดยค้านึงถึงปัจจัยความเชื่อมโยง
และการรักษาดุลยภาพระหว่างการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมเป็น 
จุดศูนย์กลาง กับการเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่ จชต. ที่มีนัยละเอียดอ่อน
ด้วยปัจจัยความแตกต่างทางค่านิยม หลักความเชื่อด้านศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม 

 
1.4  วิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดท้าขึ้น โดยวิธีการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  

1.4.1  เอกสารข้อมูลของทางราชการเกี่ยวกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  
ในประเด็น จชต. เอกสารรายงานผลการด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม  
ในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ บทความ สิ่งพิมพ์ งานวิจัย ข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1.4.2  การรวบรวมสถิติและประเมินผลจากการจัดท้าแบบสอบถามความคิดเห็นและ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

1.4.3  การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1)  กลุ่มเอกอัครราชทูตและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อียิปต์ จอร์แดน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และปากีสถาน 

2)  กลุ่มผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ้านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส้านักจุฬาราชมนตรี 

3)  กลุ่มผู้แทนนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1  การศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมและการประเมินผลการด้าเนินโครงการและ
กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ในกลุ่มประเทศมุสลิมต่าง ๆ ในห้วงปี 2560-2564 โดยเฉพาะตัวอย่างโครงการ
และกิจกรรมเด่นที่จัดในอียิปต์ มาเลเซีย ปากีสถาน จอร์แดน และอินโดนีเซีย ซึ่งมีการด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมีจ้านวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ้านวนมาก  

1.5.2  การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ที่อาจเป็นตัวแปรในการด้าเนิน
ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น ทัศนคติและค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับโลกมุสลิม ทิศทางและแนวนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. 
และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

 
1.6  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.6.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

1.6.2  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในบทบาทและการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษา 
ไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษา และการตอบสนองเป้าประสงค์ของภาครัฐ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที ่จชต.  

1.6.3  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการด้าเนินการ
ของกระทรวงการต่างประเทศในอนาคต เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
อย่างแท้จริง รวมทั้งตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่  จชต. 
ตลอดจนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1.6.4  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของสภาความม่ันคงแห่งชาติ และเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ในการด้าเนินภารกิจการ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในอนาคตต่อไป  
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1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1.7.1  กระทรวงการต่างประเทศได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการด้าเนินภารกิจ

สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  เ พ่ือให้การด้าเนินภารกิจดังกล่าวในอนาคต 
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วิถีปรกติใหม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงและแนวนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. อย่าง
ยั่งยืน 

1.7.2  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งมี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อจ้ากัดของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนินภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ และน้าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  และ
ก้าหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ เพ่ือให้การด้าเนินภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถสนองตอบความต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี จชต. ต่อไป  
 

 
 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
กลุ่มประเทศเป้าหมายต่าง ๆ ในห้วงปี 2560-2564 และให้ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ หน่วยงาน “กลางทาง” ที่ด้าเนินภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา  
ไทยมุสลิมในต่างประเทศของสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) โดยด้าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผ่าน
กรอบแนวคิดและทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของ
ชุมชน  

แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติที่ใช้หลัก  “เสรีภาพ
จากความต้องการพ้ืนฐาน” (freedom from want) “เสรีภาพจากความหวาดกลัว” (freedom 
from fear) และ “เสรีภาพในการด้ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี” (freedom to live in dignity)9 เป็น
แนวคิดที่มักถูกหยิบยกและน้าไปใช้ในบริบทของการบริหารจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งและ  
การแก้ไขวิกฤตการณ์ต่าง ๆ โดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการของภาครัฐ
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยและปกป้องประชาชนให้รอดพ้นจากประเด็นท้าทายและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต ผ่านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง การเสริมสร้างความอดทน 
อดกลั้นทางสังคม และการส่งเสริมความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ซึ่งเป็นแนวทางที่มี 
ความเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน
โดยมีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง10 

                                           
9 United Nations, “In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All: 
Report of the Secretary-General” UN document A/59/2005, [Online], 21 March 2015, Available from: 
https://undocs.org/A/59/2005 [2021, June 27]. 
10 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Democracy and Human 
Security”, Democracy, Conflict and Human Security: Pursuing Peace in the 21st Century, [Online], 

https://undocs.org/A/59/2005%20%5b2021
https://undocs.org/A/59/2005%20%5b2021
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ในประเทศไทย ความหมายของ “ความมั่นคงของมนุษย์” ตามค้าจ้ากัดความของ
แผนพัฒนางานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545-2549) หมายถึง การที่
ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย  การตอบสนองต่อความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่สิ้นหวัง และมีความสุข 
ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในประเด็นดังกล่าวได้จัดท้า“ยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556-2566” เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด 
ความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านการส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(จชต.) เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ จชต. เป็นหนึ่งใน “กลุ่มเสี่ยง” ตามโครงสร้างเชิงสถาบัน 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาด้านความม่ันคงของมนุษย์11  

สถานการณ์ความรุนแรงใน จชต. ได้ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดประเด็นปัญหาและ
ความท้าทายต่อความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่  จชต. ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงในอาชีพของผู้หญิงที่ต้องปรับตัวไปรับ
บทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อสูญเสียผู้น้าจากสถานการณ์ความรุนแรง (2) การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด และ (3) การเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้มีความเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพยายามของภาครัฐ ในการส่งเสริมความมั่นคง
ของมนุษย์ และการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึง
จ้าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือและค้านึงถึงปัจจัยเชื่อมโยงดังกล่าว  ตลอดจนมิติความสัมพันธ์
ระหว่าง “ความมั่นคงของมนุษย์” กับ “ความมั่นคงของชุมชน” ในการก้าหนดแนวทางการด้าเนินการ
และการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา จชต. ซึ่งรวมถึงภารกิจสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

  

                                           
Available from: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-conflict-and-
human-security-handbook-volume-1.pdf [2021, June 26]. 
11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ United Nations Development Program, Thailand, แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2556-2566 [ออนไลน์], 2564, แหล่งที่มา: http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/ 
539681f52ccac.pdf [27 มิถุนายน 2564]. 
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2.1.2  ทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วม (Pathways to Participation)  
คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับหนทางสู่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  ที่จัดท้าขึ้นโดย  

แฮร์รี เชียร์ (Harry Shier)12 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส้าหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยทฤษฎีดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานวิจัยและทฤษฎีเรื่อง 
“บันไดในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน” (Ladder of Children’s Participation) โดย
ศาสตราจารย์ โรเจอร์ ฮาร์ท (Roger Hart)13 ซึ่งเป็นต้นแบบในการก้าหนดแนวคิดด้านการเรียนรู้และ
การด้าเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะของหน่วยงานนักศึกษา  (student agency) 
ภายในปี ค.ศ. 2030 ขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Cooperation and Development: OECD) 

สาระส้าคัญของทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วมของ ดร. แฮร์รีฯ คือ การก้าหนด
ระดับและขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือดึงดูดความสนใจให้
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างจริงใจ  และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
รายละเอียดแนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 

                                           
12 ดร. แฮร์รี เชียร์ (Harry Shier) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนชาวอังกฤษ ที่เคย
ด้ารงต้าแหน่งสมาชิกใน  UN Committee on the Rights of the Child International Expert Group และ
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษท่ีมหาวิทยาลัย Macquarie และมหาวิทยาลัย Western Sydney ในออสเตรเลีย 
13 ศาสตราจารย์โรเจอร์ ฮาร์ท (Roger Hart) เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมประจ้ามหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
อาจารย์ร่วมด้านจิตวิทยาการพัฒนา ผู้อ้านวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ และผู้อ้านวยการร่วมในคณะวิจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเด็ก ที่น้าเสนอผลงาน การวิจัยโดยมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาในเด็กและเยาวชนและ
ความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในเด็กและ
เยาวชนไปใช้ในการก้าหนดแนวทางและรูปแบบสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้ออ้านวยต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
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ภาพที่ 1 ทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วม 
ที่มา: Organizing Management (2564: ออนไลน์) 

 
จากแผนภาพประกอบข้างต้น องค์ประกอบส้าคัญตามทฤษฎีเส้นทางสู่การมี 

ส่วนร่วมของ ดร. แฮร์รีฯ มี 2 ส่วน ดังนี้  
1) ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ก.  การถูกรับฟัง (Children are listened to) คือ การที่เด็กและเยาวชน
ริเริ่มแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับฟังอย่างตั้งใจ 

ข.  การได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น (Children are supported 
in expressing their views) คือ การที่เด็กและเยาวชนสามารถเผชิญและก้าวข้ามประเด็นท้าทาย
ต่าง ๆ เช่น ความเขินอาย ความรู้สึกหวาดระแวง การมีอคติ และข้อจ้ากัดด้านภาษาและวัฒนธรรม 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเสรีและมั่นใจ โดยได้รับการตอบสนองในเชิงบวกจากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ค.  การน้าเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นที่ยอมรับ (Children’s views are taken 
into account) คือ การที่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องน้าข้อคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไปใช้
ประกอบการตัดสินใจและการพิจารณาในประเด็นส้าคัญต่าง ๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดในการด้าเนินการ  
ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะของการจัดท้าแบบสอบถามและการปรึกษาหารือระหว่างกัน  
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ง.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  (Children are 
involved in decision-making processes) คือ การที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในโครงสร้างและ
กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานและองค์กร เพ่ือเสริมสร้างและกระตุ้นความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของ (ownership) ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นรากฐานของการปลูกฝังแนวคิด
หน้าที่พลเมืองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

จ.  การแบ่งปันอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ
(Children share power and responsibility for decision-making) คือ การที่เด็กและเยาวชน
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนรับผิดชอบในการด้าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหรือสมาชิก 

2) ขั้นตอนและกระบวนการในการมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
ก.  การเปิดโลกทัศน์ (Openings): ซึ่งหมายถึงการที่หน่วยงานหรือองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ยอมรับและตระหนักถึงความส้าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพ 
(empowerment) ในเด็กและเยาวชน  

ข.  โอกาส (Opportunities): ซึ่งหมายถึงการที่หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณา
ด้าเนินการเตรียมการในเรื่องงบประมาณ  ก้าหนดห้วงเวลา และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ  
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

ค.  ภาระผูกผัน (Obligations): ซึ่งหมายถึงการที่หน่วยงานหรือองค์กร
เห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนไว้ในแนวนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการด้าเนินการตามความคาดหวังของเด็กและเยาวชน  ตลอดจน
สร้างเงื่อนใขในการดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นระบบ14  

ทั้งนี้ ในการน้าทฤษฎีดังกล่าวมาปรับใช้ในการด้าเนินโครงการและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หน่วยงานและองค์กรอาจมุ่งเน้นการวิเคราะห์และทบทวนสถานะของ
การมีส่วนร่วมในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาขยายบทบาทและก้าหนดระดับ
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมต่อไป ทฤษฎีดังกล่าวจึงอาจเป็นประโยชน์ส้าหรับ
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุนนักศึกษา  
ไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

 
 

                                           
14 Organizing Management, Models Pathways to Participation [Online], Available from: 
https://organizingengagement.org/models/pathways-to-participation/ [2021, June 25]. 

https://organizingengagement.org/models/pathways-to-participation/
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 เอกสารราชการที่เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีนัยเชื่อมโยงกับประเด็น

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1)  นโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. พ.ศ. 2560-2562 โดยสภาความมั่นคง

แห่งชาติ 
2)  แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2558-2560 โดย

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.  
3)  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดย

สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
4)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายใต้ข้อ 4.2.3 “การสร้างความปลอดภัย

และความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่ จชต. เพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัย 
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่าง 
เท่าเทียมกับภาคอ่ืน” 

5)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2562-2565) 
ภายใต้นโยบายที่ 3: การป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงใน จชต. กลยุทธ์ที่ 1: การบูรณาการ 
การด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 5: การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวยต่อการสร้างสันติสุข  โดยยึดมั่น
แนวทางสันติวิธีและสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที ่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จชต. รวมถึงการเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่ง 

2.2.2  รายงานการศึกษาภายใต้หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
จากการส้ารวจพบว่า มีรายงานการศึกษาที่มีนัยเกี่ยวข้องกับประเด็นการสนับสนุน

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหา จชต. ดังนี้ 
1) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ: 

ศึกษากรณีการด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร” จัดท้าโดย น.ส. พรพรรณ บัวเกิด 
รุ่นที่ 2 ประจ้าปี 2553 ซึ่งน้าเสนอบทวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินโครงการและกิจกรรม
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในช่วงปี 2550-2552 ซึ่งเป็น
ช่วงแรกท่ีเริ่มมีการบังคับใช้ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
โดยใช้ 2 กรอบแนวคิดประกอบการศึกษา ดังนี้ 

ก.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมที่ให้ความส้าคัญต่อ
ทรัพยากรหรือปัจจัยน้าเข้า และอาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
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สุจริตและเป็นธรรม เป็นการให้ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน ทั้งในแง่
ของผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (value for money) รวมทั้ง 
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  ซึ่งน้าไปสู่การบริหารแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผลงาน และการบริหารคุณภาพโดยรวม  

ข.  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยส้าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) การก้าหนดวิสัยทัศน์ (2) การก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
(3) การก้าหนดกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  (4) การน้ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และ  
(5) การประเมินผล นับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  ที่มีส่วนช่วยยกระดับ
ความสามารถและมาตรฐานการท้างานขององค์กร โดยการบูรณาการกระบวนการท้างานใน 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  (2) การน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และ (3) การควบคุมและ
ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์  

รายงานฉบับนี้พบว่า ในภาพรวมการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษา 
ไทยมุสลิมในอียิปต์โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เนื่องจากมีกระบวนการวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และค้านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหาและอุปสรรคส้าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูตฯ  คือ การรักษาความต่อเนื่องในการด้าเนิน
โครงการ รวมทั้งการก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
โดยสามารถครอบคลุมและสนองตอบความต้องการของนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์แต่ละกลุ่มได้
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่ยังคงมีความรู้สึกหวาดระแวงและขาดความไว้วางใจ
ต่อการด้าเนินงานของภาครัฐ  

2) เรื่อง “การปรับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนนักศึกษา
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดท้าโดย ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. รุ่นที่ 5 ประจ้าปี 2556  
ซึ่งน้าเสนอข้อจ้ากัดทั้งในเชิงนโยบายและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้การด้าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปี 
2551-2556 เกิดปัญหาและอุปสรรคและไม่อาจด้าเนินการในลักษณะ  “เชิงรุก” ได้อย่างเต็มที่  
โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของภารกิจตามหลัก  SWOT Analysis รวมทั้งใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) มาปรับใช้ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้้าเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาส้าหรับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ จชต. โดยการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ การขยายวงเงินในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม
ใน จชต. และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในพ้ืนที่ จชต. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3) เรื่อง “ตุรก:ี ทางเลือกทางการศึกษาส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดท้าโดย น.ส. เนตรนภา คงศรี รุ่นที่ 6 ประจ้าปี 2557 ซึ่งใช้หลัก SWOT 
Analysis ในการน้าเสนอจุดแข็งของตุรกี ในฐานะหนึ่งในประเทศมุสลิมสมัยใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประเทศตะวันตกและรับอารยธรรมตะวันตกเข้าไว้มากกว่าประเทศในโลกมุสลิมในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางและเอเชีย ตลอดจนเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
วิชาสายสามัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจหล่อหลอมให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่ในตุรกี  
ห่างไกลจากแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง เพ่ือส่งเสริมให้ตุรกีเป็นทางเลือกส้าหรับการเดินทางไป
ศึกษาต่อของนักศึกษาไทยมุสลิมจากพ้ืนที่ จชต.  

4) เรื่อง “บทบาทสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในการสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซีย” จัดท้าโดย น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก รุ่นที่ 9 
ประจ้าปี 2560 ซึ่งเป็นการน้าเสนอปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินภารกิจสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซียในช่วงปี 2558-2560 โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดล 
C-PEST15 ที่ประยุกต์มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Stakeholder Theory and Strategic Management) และพบว่า  
การด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยยังเป็นไปอย่างจ้ากัด  เนื่องจาก 
สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหน่วยงานกลางทาง จึงประสบความท้าทายในการส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การบริหารจัดการและแนวทางการด้าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการด้าเนินภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซียของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา  

จากการศึกษารายงานการศึกษาทั้ง 4 ฉบับตามที่ระบุข้างต้น ผู้เขียนพบว่า ผู้จัดท้า
รายงานการศึกษาแต่ละรายมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
ไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นภารกิจที่มีความส้าคัญและสมควรด้าเนิน

                                           
15 การวิเคราะห์ด้วยโมเดล C-Pest ประยุกต์มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ  PEST ซึ่งริเริ่มโดย 
ศาสตราจารย์ ฟรานซิส อากิลาร์ (Francis Aguilar) อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด  เมื่อปี 2510 ในหนังสือ 
Scanning the Business Environment โดย C-Pest ประกอบด้วย  
C หมายถึง ลูกค้า (Customer) ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงนักศึกษาไทยมุสลิม  
P หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง (Political)  
E หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic)  
S หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
T หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological)  
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ต่อไป เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และปลูกฝังทัศนคติอันดีระหว่าง
นักศึกษาไทยมุสลิมกับหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นรากฐานส้าคัญน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
จชต. อย่างไรก็ดี ในฐานะหน่วยงาน “กลางทาง” กระทรวงการต่างประเทศมีข้อจ้ากัดหลายประการ
ในการด้าเนินภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น จชต. ของภาครัฐ ตลอดจนการสนองตอบความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิม  โดยปมปัญหาหลักอยู่ที่ 
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่มีนัยละเอียดอ่อน  
อันเนื่องจากความซับซ้อนในมิติสังคมวิทยาของสังคม จชต. ตลอดจนค่านิยมและการยึดมั่นในหลัก
ความเชื่อทางศาสนาของนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งผู้เขียนจะรวบรวมประเด็นและพัฒนาการของปัญหา
ต่าง ๆ ที่สะท้อนอยู่ในรายงานการศึกษาทั้ง 4 ฉบันนี้ เพ่ือน้าไปวิเคราะห์และน้าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขและปรับปรุงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศต่อไป  

2.2.3  บทความและเอกสารผลงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
1)  เสียงจากใจเด็ก: ชายแดนใต้ ผ่านกระบวนการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม โดยองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จัดท้าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ จชต. ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ทัศนคติ
ของเด็กเกี ่ยวกับสันติภาพ และการรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้างสันติภาพ   
ผ่านการด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน้าโดยเยาวชน (Youth-led Participatory Action Research: 
YPAR) ที่ได้รับการออกแบบให้เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมและเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  

การศึกษาผลงานวิจัยฉบับนี้ท้าให้ผู้เขียนตระหนักว่า สถานการณ์ความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ จชต. ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ความเป็นอยู่ มุมมองและแนวคิดด้านการศึกษา ตลอดจน
ทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  จชต. ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างเงื่อนไขและ
ข้อจ้ากัดในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  นอกจากนี้ 
ผลงานวิจัยฉบับนี้ยังเน้นย้้าความจ้าเป็นในการแก้ไขปัญหา จชต. อย่างมีพลวัตร โดยค้านึงถึงตัวแปร 
ที่หลากหลายของชุมชน และการใช้กระบวนการเชิงบวกผ่านความสมานฉันท์ระหว่างรัฐบาล  
ภาคประชาสังคม ฝ่ายศาสนาและหน่วยงานด้านการศึกษา โดยมี “เด็กเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของผู้เขียนที่มุ่งเสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาน้าหลักการ  “ความมั่นคง
ของมนุษย์” มาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศ  
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2)  เอกสารส้าหรับการประเมินผลงานเรื่อง “บทบาทเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอิสลามาบัดต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในปากีสถาน” และข้อเสนอแนวคิดเรื่อง “การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในปากีสถานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยนายยะห์ยา วงษ์กันยา 
ซึ่ งน้าเสนอผลการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  ที่จัดโดย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ในช่วงปี 2561-2563 โดยมีการระบุประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยในปากีสถานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งผู้เขียนได้
น้ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในรายงานการศึกษาฉบับนี้  

3)  บทความเรื่อง “การพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” โดยนายณฐพงษ์ จิตรนิรัตน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคง
ของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้งในพ้ืนที่ จชต. โดยน้าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในรูปแบบ 
“ชุมชนศรัทธา” ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นมีสิทธิในการก้าหนด
อนาคตตนเองอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ทางศาสนา สังคม และชาติพันธุ์ 
รวมทั้งการใช้ “กระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา” เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสันติภาพใน จชต. 
อย่างยั่งยืน  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะใช้แนวคิดเรื่อง “กระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา” 
ประกอบการทบทวนและพิจารณาจัดท้าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก้าหนดรูปแบบโครงการและ
กิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่สามารถสนองตอบความต้องการ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยมุสลิมได้อย่างแท้จริง 

4) บทความเรื่อง “การติดตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557” โดยนายทนาย เพ่ิมพูล ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือติดตามการขับเคลื่อนผลผลิต
และผลลัพธ์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนา  จชต. ในช่วงปี 2555-2557 โดยน้าเสนอ 
บทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านการติดตามในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ก.  การติดตามการขับเคลื่อนทางด้านทรัพยากร ได้แก่ (1) ความเหมาะสม
และความพอเพียงของงบประมาณ (2) ความเชื่อมโยงและเหมาะสมของแนวนโยบาย (3) กระบวนการ
และกลไก ซึ่งหมายรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง ความสัมพันธ์และระดับความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย (4) ภาคี ซึ่งหมายรวมถึงองค์ประกอบ บทบาท ความส้าคัญ 
และระดับความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
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ข.  การติดตามผลผลิตในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ดังนี้ (1) สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. (2) สถิติการสูญเสียประชากรในพ้ืนที่ (3) สถิติ 
การสูญเสียเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ (4) สถิติการสูญเสียยุทโธปกรณ์ และ (5) การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

ค.  การติดตามผลลัพธ์ ซึ่งหมายถึงการติดตามประสิทธิผลในการด้าเนิน
นโยบาย โดยค้านึงถึงวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของนโยบาย  และการติดตามการอ้านวยให้เกิด
เสรีภาพและความเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะใช้ประโยชน์จากการติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายตามแนวทาง ก. คือ การติดตามการขับเคลื่อนทางด้านทรัพยากรเป็นกรอบในการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  และเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท้าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกและกระบวนการในการส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

2.3.1  รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะน้าข้อมูลที่ได้รับจาก (1) การรวบรวมข้อมูลข้อเสนอ
และผลการด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ   
ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมที่ด้าเนินการต่อเนื่อง 
และมีผู้ เข้าร่วมจ้านวนมากพอสมควร  (2) ผลจากการส้ารวจแบบสอบถามความคิดเห็นและ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ และ (3) บทสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ   
ไปใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
บทบาทและการด้าเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะในมิติที่เชื่อมโยงกับการใช้กลยุทธ์เชิงสันติวิธีผ่านการ
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มนักศึกษา 
ไทยมุสลิม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต.  

2.3.2  นอกจากนี้ รายงานการศึกษาฉบันนี้ จะพิจารณาน้าเสนอแนวทางในการก้าหนด
รูปแบบโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง 
การต่างประเทศให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการยึดหลักการ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง  และการใช้ทฤษฎีเส้นทางสู่การมี 
ส่วนร่วมตามนัยข้อ 2.1.2 เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาไทยมุสลิมเข้าร่วมโครงการและ
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เสริมสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิม
กับหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นรากฐานส้าคัญน้าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนจะน้าเสนอผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) สรุปผล
การด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศจากการรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการก้ากับดูแลโครงการและกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง  ๆ ตลอดจนข้อคิดเห็น
ของนักศึกษาที่ร่วมกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นและการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการ (2) บทวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษา 
ไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  โดยสรุปจากบทสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ทั้งกลุ่มผู้ด้าเนินโครงการ ได้แก่ เอกอัครราชทูตและข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินโครงการ (3) มุมมองของนักศึกษาที่มีต่อภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสรุปจากบทสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาไทยมุสลิมในมาเลเซีย  
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก และ (4) บทวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศกับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จชต.) 
 
3.1  สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

3.1.1 สถิตินักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
จากการรวบรวมสถิติจ้านวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศโดยหน่วยงาน

ภาครัฐ เพ่ือประกอบการจัดท้ายุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศ พบว่า ในช่วงปี 2550-2562 นักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
มีจ้านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000-12,000 คน โดยกระจายตัวอยู่ในประเทศมุสลิมทั่วโลก อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา 
ไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการด้ารงชีวิตและ
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ความห่วงกังวลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศที่ก้าลังศึกษาต่อ ท้าให้นักศึกษาส่วนใหญ่
ตัดสินใจเดินทางกลับภูมิล้าเนาในประเทศไทย จ้านวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศจึงลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยล่าสุด (สถานะ ณ เดือน
มกราคม 2564) มีนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศคงเหลือเพียง 4,390 คน หรือลดลงประมาณร้อยละ 
58.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 10,460 คน  
 
ตารางท่ี 1  สถิตินักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเปรียบเทียบช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -1916-

ปัจจุบัน 

ประเทศ 
จ านวนนักศึกษาโดยประมาณ (คน) 

ในช่วงปี 2560-2562 
ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 

จ านวนนักศึกษา
โดยประมาณ (คน) 

ในช่วงปี 2563-ปัจจุบนั 

สัดส่วนร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

(%) 
อียิปต ์ 3,800 1,800 - 52.63 

มาเลเซีย 2,000 80 -96 
อินโดนีเซีย 2,000 1,500 -25 

ซูดาน 700 400 -42.86 
ปากีสถาน 550 100 -81.81 
จอร์แดน 460 140 -69.57 

ซาอุดิอาระเบีย 400 40 -90 
ตุรก ี 400 200 -50 

อิหร่าน 150 130 -13.33 
รวม 10,460 4,390 -58.03 

 
จากสถิติล่าสุดของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ยังคงพ้านักในต่างประเทศรวม 4,390 คน 

ตามตารางที่ 1 สามารถจ้าแนกสถิติจ้านวนนักศึกษารายประเทศ รายละเอียดสาขาการศึกษา และ
ข้อมูลส้าคัญต่าง ๆ เรียงจากประเทศที่มีจ้านวนนักศึกษามากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 

1) อียิปต์ เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 3,800 คน ลดลง 2,000 คน ปัจจุบัน
เหลือ 1,800 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 52.63 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่ 
จชต. ที่เดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในสาขาด้านศาสนา  และมีนักศึกษา
บางส่วนจากภาคอ่ืนที่ศึกษาต่อในสายวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ โดยในปี 

                                           
16 สถิตินักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเปรียบเทียบในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 - ปัจจุบัน รวบรวมโดยกลุ่มงาน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ  
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2564 มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร17 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมรวมทั้งสิ้น 144 ทุน 
แบ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสายศาสนา  72 ทุน และสายสามัญ 72 ทุน ทั้งนี้ สมาคม
นักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรกลางของนักศึกษาในการติดต่อประสานงาน
และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ โดยด้าเนินงานร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

2) อินโดนีเซีย เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 2,000 คน ลดลง 500 คน 
ปัจจุบันเหลือ 1,500 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากพ้ืนที่ จชต. ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในสายศาสนา ภาษาศาสตร์และครุศาสตร์ 
โดยเฉพาะทุนการศึกษาจากองค์กรมูฮัมมาดิยะห์18 ซึ่งมีความร่วมมือกับศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซียมักจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังของหน่วยงาน
ความมั่นคง เนื่องจากเชื่อว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านในอินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มแนวร่วมขบวนการที่เคลื่อนไหวอยู่ใน จชต. ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซียมีการรวมตัว
จัดตั้งสมาคมและชมรมนักศึกษา จ้าแนกตามกลุ่มและความสนใจของนักศึกษา โดยข้อมูลของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ระบุว่า มีสมาคมและชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซีย 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการประมาณ  10-12 ชมรม กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่ว
อินโดนีเซีย ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา เมืองสุราการ์ตา เมืองมาลัง เมืองสุราบายา และ
เมืองบันดุง  

3) ซูดาน เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 700 คน ลดลง 300 คน ปัจจุบัน
เหลือ 400 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 42.86 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาจากพ้ืนที่ จชต. ที่เดินทางไป
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในสายศาสนาและสายสามัญ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ และรัฐศาสตร์ และเป็น
กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาต่อในซูดาน เนื่องจากปัจจัยด้านศาสนาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความอดทน อดกลั้น 

                                           
17 มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร (Al-Azhar) เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ และได้รับการยอมรับจากชาว
มุสลิมทั่วโลกในด้านการสอนศาสนาแนวทางอิสลามกระแสหลักของนิกายสุหนี่ และส่งเสริมการปรองดองในสังคมที่
มีความหลากหลายทางศาสนา โดยได้รับการขนานนามจากชาวอาหรับให้เป็น Oxford of the Middle East ผู้ที่
ส้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมักได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม 
18 องค์กรมูฮัมมาดิยะห์ (Muhammadiyah) เป็นองค์กรศาสนาที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมใน 
จชต. เพื่อศึกษาต่อในอินโดนีเซียในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ โดยด้าเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. อย่างไรก็ดี 
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรดังกล่าวบางรายประสบปัญหาในการเทียบวุฒิการศึกษาเมื่อส้าเร็จการศึกษาและ
เดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งท้าให้ในระยะหลังองค์กรดังกล่าวยุติการให้ทุนการศึกษาในสาขาที่ประสบปัญหาเรื่อง
การเทียบโอนวุฒิทางการศึกษา  
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และความสมถะ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร รับผิดชอบการดูแลและให้การสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในซูดาน โดยด้าเนินงานร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในซูดาน และสถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม  

4) ตุรกี เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 400 คน ลดลง 200 คน ปัจจุบันเหลือ 
200 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของ
ตุรกี เพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายศาสนา และมีบางส่วนที่ศึกษาในสายสามัญ โดยมีสมาคม
นักเรียนไทยในตุรกีเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานและด้าเนินกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอังการา 

5) จอร์แดน เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 460 คน ลดลง 320 คน ปัจจุบัน
เหลือ 140 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 69.57 โดยส่วนใหญ่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายศาสนา และ
บางส่วนศึกษาในสายสามัญ โดยมีสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนเป็นตัวกลางในการติดต่อ
ประสานงานและด้าเนินกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 

6) อิหร่าน เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 150 คน ลดลง 20 คน ปัจจุบัน
เหลือ 130 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 13.33 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากพ้ืนที่ จชต. และภาคกลาง 
ที่เดินทางไปศึกษาต่อในสายศาสนาและภาษาศาสตร์ โดยทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ 

7) ปากีสถาน เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 550 คน ลดลง 450 คน ปัจจุบัน
เหลือ 100 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 81.81 โดยส่วนใหญ่ศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและ 
สายศาสนา และบางส่วนที่ศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (มาตราซะห์) ในเมืองการาจี และ
เมืองละฮอร์ อย่างไรก็ดี ระยะหลังนักศึกษาเริ่มสนใจศึกษาต่อสายสามัญที่สถาบันการศึกษาใน 
กรุงอิสลามาบัดมากขึ้น ทั้งนี้ นักศึกษาไทยมุสลิมในปากีสถานรวมตัวจัดตั้งสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทย
ในปากีสถาน เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ปากีสถาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
โดยในปัจจุบัน มีสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทยในปากีสถานรวม 2 แห่ง ในกรุงอิสลามาบัดและ 
เมืองการาจี ตามล้าดับ  

8) มาเลเซีย เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ  2,000 คน ลดลง 1,920 คน 
ปัจจุบันเหลือ 80 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 96 โดยส่วนใหญ่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาใน
สายสามัญ ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมทั้งแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์  
ในขณะที่บางส่วนศึกษาในสายศาสนา โดยมีสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย  (Thai Students 
Association in Malaysia-TSAM) เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน โดยด้าเนินงาน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย เพ่ือช่วยติดตามให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในมาเลเซีย 
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9) ซาอุดิอาระเบีย เดิมมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 400 คน ลดลง 360 คน 
ปัจจุบันเหลือ 40 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 90 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสายศาสนา โดยทางการซาอุดิอาระเบียจัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่นักศึกษาโดยตรง 
โดยไม่ผ่านหน่วยงานภาครัฐของไทย ทั้งนี้ นักศึกษาไทยในซาอุดิอาระเบียได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรม
นักศึกษาไทยในซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดและเมืองเจดดาห์ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อ
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
กิจกรรมและการขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทั้งในด้านค้าปรึกษา ด้านการด้ารงชีวิตและ
ความช่วยเหลือในมิติงานกงสุล19  

3.1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
ในห้วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 กระทรวงการต่างประเทศได้รับ 

จัดสรรวงเงินงบประมาณเพ่ือด้าเนินภารกิจสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
จากงบรายจ่ายอ่ืน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (จชต.) 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่ จชต. กิจกรรมการศึกษา เพ่ือความมั่นคง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 28 
ล้านบาท โดยในช่วงปี 2559-2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 มีการเบิกจ่ายวงเงิน
งบประมาณดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 97.41 อย่างไรก็ด ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ตั้งแต่ปี 2563 ได้ส่งผลกระทบให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งไม่สามารถ
ด้าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมได้ตามที่ก้าหนด อันเนื่องจากข้อจ้ากัด
ด้านมาตรการสาธารณสุขภายในของแต่ละประเทศ และมาตรการจ้ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
ท้าให้สัดส่วนการเบิกจ่ายวงเงินงบประมาณตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยมี
การเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 43.32 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมเป็นวงเงินที่มีการเบิกจ่ายจริง
ประมาณ 11.41 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 26.35 ล้านบาท รายละเอียด 
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง  
การต่างประเทศในห้วงทีผ่่านมา ดังปรากฏตามตารางที่ 2  
 
 
 
 

                                           
19 ข้อมูลสรุปและรวบรวมโดยกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ  ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
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ตารางท่ี 2  สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินสะสม ค่าเฉลี่ย 
งบประมาณต่อป ี

ผลการเบิกจ่าย สัดส่วนร้อยละ 
ผลการเบิกจ่าย 

2559 33,000,000 33,000,000 33,000,000 32,813,994 99.44 
2560 30,200,000 63,200,000 31,600,000 29,760,000 98.54 
2561 30,200,000 93,400,000 31,133,333 28,560,000 94.54 
2562 26,350,000 119,750,000 29,937,500 25,600,000 97.15 
2563 26,350,000 146,100,000 29,220,000 11,415,040*20 43.32 
2564 25,908,100 172,008,100 28,668,017 8,404,700 

(สถานะ ก.ค. 2564) 
32.44 

รวมท้ังสิ้น 172,008,100 - - - - 

 
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดสรรวงเงินงบประมาณตามที่ปรากฏในตารางที่  2 

ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศมุสลิมที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไป
ศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ครอบคลุม 18 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ อินเดีย 
ปากีสถาน จอร์แดน กาตาร์ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน เยเมน ตุรกี อียิปต์ ซูดานสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ โมร็อกโก และแอฟริกาใต้ รวมทั้งจัดสรรวงเงินงบประมาณอีกส่วนหนึ่งให้แก่สถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพ่ือด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษา จชต. ภายในประเทศ ทั้งนี้ 
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ สามารถจ้าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมสวัสดิการของ
นักศึกษา (2) โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนา (3) โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของนักศึกษา (4) โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา (5) โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา และ  
(6) โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

 

                                           
20 กระทรวงการต่างประเทศได้โอนงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม

ในต่างประเทศ วงเงินรวม 11,191,000 บาท คืนให้แก่ส้านักงบประมาณ เพื่อจัดท้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ปี พ.ศ. 

2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 อันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 
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ตารางท่ี 3  สรุปจ้านวนโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยกระทรวง 
การต่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ 2559-256421 

 
 

จากการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัด
โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ ในช่วงตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏ
ตามตารางที่ 3 พบว่า โครงการและกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นส้าคัญและมีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ (1) โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาไทยมุสลิม  เช่น โครงการ
พัฒนาทักษะการแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย  ผ่านการจัดท้าสื่อการเรียนการสอนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด (2) โครงการส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา 

                                           
21 สถิติข้อเสนอและการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่สรุปและรวบรวมโดยกลุ่มงาน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
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เช่น โครงการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และ (3) โครงการ
ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม เช่น กิจกรรมฉลองเลี้ยงละศีลอด
ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ประเทศโลกมุสลิมแทบทุกแห่ง 

โครงการทั้ง 3 ประเภทตามที่ระบุข้างต้นเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับหน่วยงานภาครัฐ  เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ และสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้โดยตรง อีกทั้งเป็น
โครงการที่เป็นที่สนใจและสามารถดึงดูดนักศึกษาไทยมุสลิมได้ทุกกลุ่ม และมักได้รับการตอบรับในเชิงบวก
จากนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด้าเนินการ
ขณะศึกษาต่อในต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองไทยและการเป็น
ตัวแทนของประเทศ 

สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณและ
การด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  โดยสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่งจ้าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการ รวมทั้งประเภทของ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่ก่อให้เกิดอุปสรรคและความท้าทายต่อการด้าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบเดิม โดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลจ้านวนมาก 
ซึ ่งไม่อาจด้าเนินการได้ เนื่องจากข้อจ้ากัดจากมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ  และ
ข้อจ้ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ  ดังนั้น ในการจัดท้าข้อเสนอโครงการประจ้าปี  2564 
กระทรวงการต่างประเทศจึงก้าหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศมุสลิม  
ทุกแห่ง พิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ไทยมุสลิมให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (new normal) มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ในการด้าเนินกิจกรรมรายละเอียด
ข้อมูลประเภทโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง 
การต่างประเทศในห้วงปี 2563-2564 ดังปรากฏตามแผนภูมิที ่1 และ 2 
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จ้านวนโครงการที่ใด้รับการอนุมัติ : 98 กิจกรรม 

จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ : 47 กิจกรรม 

แผนภูมิที่ 1 โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

 
จ้านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ : 99 กิจกรรม 

จ้านวนโครงการที่คาดว่า จะสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 : 61 กิจกรรม 

แผนภูมิที่ 2 โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
 

3.1.3  สรุปข้อคิดเห็นของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อโครงการ 
ในการจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนได้ส้ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง  ๆ 
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ผ่านการจัดท้าแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ  “บทบาทกระทรวง 
การต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ” โดยมีนักศึกษาในช่วงอายุตั้งแต่ 
15-35 ปี สนใจเข้าร่วมกรอกแบบสอบถามดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 105 คน (ชาย 80 คน หญิง 19 คน  
ไม่ประสงค์ระบุเพศ 6 คน) ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่ จชต. แบ่งเป็นกลุ่มที่ยังคง
ศึกษาอยู่ร้อยละ 97.1 และกลุ่มที่ส้าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วร้อยละ 2.9 ครอบคลุมนักศึกษาทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็นกลุ่มที่ศึกษาในสายศาสนาร้อยละ 85.7 
และสายสามัญร้อยละ 14.3 สรุปผลการศึกษาท่ีได้รับจากการจัดท้าแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้  

3.1.3.1 ความพึงพอใจต่อการด้าเนินโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวนคน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
การด้าเนินการในภาพรวม 38 38 27 2 - 
รูปแบบโครงการ 32 40 29 4 - 
สถานที่ด้าเนินโครงการ 30 41 32 2 - 
หัวข้อและรายละเอียด 29 41 32 3 - 
แนวทางการประชาสัมพันธ์ 30 42 29 4 - 
องค์ประกอบและสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการ 21 52 29 3 - 
 

3.1.3.2 ความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวนคน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
การบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง 23 51 24 7 - 
ประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตและโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ 

26 44 29 6 - 

การส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

25 48 28 4 - 

ความเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาและ  
การพัฒนาพ้ืนที่ จชต. 

17 34 36 14 4 

การเพ่ิมพูนโอกาสทางการศึกษาและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

22 46 27 10 - 

การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ 

29 42 27 6 1 
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3.1.3.3 การด้าเนินการในล้าดับต่อไป 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (สัดส่วนร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ความเหมาะสมในการด้าเนินโครงการต่อไป 
ในอนาคต 

70.5 20 7.6 1.9 - 

ความเชื่อมโยงกับการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

21.9 46.7 24.8 6.7 - 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวม 

21 34.3 36.2 5.7 2.9 

 
ผลจากการส้ารวจความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 

80.5)22 เห็นสมควรให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศต่อไป โดยร้อยละ 96.2 ของนักศึกษาที่ร่วมกรอกแบบสอบถามฯ สนใจเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ  และยินดีแนะน้าโครงการ
ดังกล่าวต่อไปยังบุคคลอ่ืนเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมในอนาคต ในขณะที่ร้อยละ 3.8 ของนักศึกษาไม่มี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการในอนาคตและไม่ประสงค์แนะน้าโครงการต่อไปยังบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ร้อยละ 
68.6 ของนักศึกษาเห็นว่า โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศมีส่วนช่วย
ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และร้อยละ 
55.3 ระบวุ่า ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

3.1.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ 
ในมุมมองของนักศึกษา  โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน

ต่างประเทศท่ีจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศประสบปัญหาและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ ดังนี้ 

 
 
 

                                           
22 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ผู้เขียนได้จัดท้าขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ
นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศ
โลกมุสลิม จึงมิได้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์และไม่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ  
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ล าดับ ประเด็น สัดส่วนร้อยละ
ของนักศึกษา 

1. ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณในการด้าเนินโครงการ 40 
2. ขอบข่ายการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละโครงการ 16.2 
3. รูปแบบการด้าเนินโครงการ 12.4 
4. การน้าไปปรับใช้ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 10.5 
5. การประชาสัมพันธ์โครงการ 5.7 

6. การก้าหนดหัวข้อ รายละเอียด และวัตถุประสงค์โครงการ 3.8 
7. ปัญหาในมิติอ่ืน ๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระยะเวลา 

ในการด้าเนินโครงการ การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ และทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิม 

11.4 

 
3.1.3.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในอนาคต 

นักศึกษาไทยมุสลิมที่ ร่ วมกรอกแบบสอบถามเสนอให้กระทรวง 
การต่างประเทศพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศใน
มิติต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่เข้าร่วม
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเรียงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการตามล้าดับ
ความส้าคัญ ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็น สัดส่วนร้อยละ

ของนักศึกษา 
1. การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 29.5 
2. การต่อยอดโครงการให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในอนาคต 
20 

3. การปรับรูปแบบและลักษณะของโครงการ 19 
4. การขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 10.5 
5. การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการ 7.6 

6. การปรับแนวทางในการก้าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และรายละเอียด 
ของโครงการ 

7.6 

7. การปรับปรุงและพัฒนาโครงการในมิติอ่ืน ๆ เช่น การเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
และการปรับปรุงแนวทางการเข้าถึงนักศึกษา 

5.8 
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จากการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
รูปแบบและแนวทางการด้าเนินโครงการในอนาคต พบว่า นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่ประสงค์ให้
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือสนองตอบความต้องการที่แตกต่างของนักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะโครงการเชิงปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ต่าง  ๆ อาทิ ทักษะด้านภาษาและ
การประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถน้าไปต่อยอดและก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

แผนภูมิที่ 3  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
อนาคต 

 
3.2  บทวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

ในการศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินภารกิจสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์จาก 
บทสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้าเนินภารกิจดังกล่าว  ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ด้าเนิน
โครงการ หมายถึง เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ประจ้าสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ในประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อ (2) กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ 
ซึ่งหมายถึง กลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก้าหนดแนวนโยบายและ
สนับสนุนการด้าเนินโครงการในมิติต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และต่อยอด 
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การด้าเนินภารกิจดังกล่าว ได้แก่ ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศูนย์อ้านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส้านักจุฬาราชมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงใน
พ้ืนที่ จชต. ได้แก่ กรมข่าวทหารบก และ (3) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งหมายถึง นักศึกษา 
ไทยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มตัวแทนนักศึกษาไทยมุสลิมในมาเลเซีย 
สรุปสาระส้าคัญ ดังนี้  

3.2.1  ปัจจัยแวดล้อมในมุมมองของผู้ด าเนินโครงการ  
ในฐานะหน่วยงาน “กลางทาง” ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและให้การสนับสนุน

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มักเผชิญกับปัจจัย
แวดล้อมในมิติต่าง ๆ ที่สร้างความท้าทายในการด้าเนินโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3.2.1.1 มิติกลไกและโครงสร้าง 
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ซึ่งสามารถจ้าแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) กลุ่มนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อหน่วยงานภาครัฐ (2) กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมสายกลางที่ไม่แสดง
ท่าทีและความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจน ซึ่งอาจประกอบด้วยกลุ่มที่มีแนวคิดเปิดกว้าง
ต่อความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม และกลุ่มที่ยึดหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานทางสังคมและความเชื่อของครอบครัวและชุมชน และ (3) กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิด
ในเชิงต่อต้านการด้าเนินงานของรัฐ และไม่ประสงค์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ  

การด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ดี การด้าเนิน
ภารกิจดังกล่าวนับเป็นการแก้ไขปัญหาที่  “ปลายเหตุ”23 เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
โครงการเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานความคิดและทัศนคติในเชิงบวกต่อหน่วยงานภาครัฐ  จึงพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยอาจ
ด้าเนินการผ่านสมาคมหรือชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน ซึ่งอยู่ในความสนใจและการติดตามของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่  
จชต. มักไม่สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมใด ๆ ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
รวมทั้งแสดงท่าทีชัดเจนว่า สามารถบริหารจัดการและด้ารงชีวิตในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง  โดย 

                                           
23 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 1 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน, 21 มิถุนายน 2564  
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ไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาการมีปฏิสัมพันธ์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยนักศึกษากลุ่มนี้ 
มักรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการติดต่อกันเองอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด 

จากกรณีศึกษาในอียิปต์ พบว่า กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิดในเชิง
ต่อต้านในอียิปต์ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการริเริ่มจัดตั้ง
เครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือแจ้งข้อมูลส้าคัญและข่าวสารส้าคัญในช่วงที่เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในลักษณะรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง  โดยไม่พึ่งพาการติดต่อกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และแม้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยึดมั่นในนโยบายการให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ทุกกลุ่มโดยไม่เลือกประติบัติ  โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในวงกว้าง ผ่านโครงการมอบ
ถุงยังชีพและการจัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อน้านักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับประเทศไทย 
อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการคุ้มครองดูแลคนไทยตามมิติงานกงสุล  ซึ่งมีส่วนช่วยขยายเครือข่าย
การติดต่อและท้าให้นักศึกษากลุ่มนี้ผ่อนปรนท่าทีที่แข็งกร้าวต่อภาครัฐได้ในระดับหนึ่ง 24 แต่ไม่อาจ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่า การด้าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อแนวคิดและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อ
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ในมุมมองของผู้ด้าเนินโครงการ การเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
แนวคิดในเชิงต่อต้านและมีทัศนคติเชิงลบต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่ง  และ
จ้าเป็นต้องพ่ึงพากลไกและโครงสร้างภายในประเทศควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศอ.บต. และ
หน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ เพราะโดยส่วนใหญ่นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝังแนวคิด
ดังกล่าวตั้งแต่ ต้นทางก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จากการเติบโตในชุมชนที่มีสภาวะ
แวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงและขาดความไว้วางใจต่อการด้าเนินงาน
ของภาครัฐ ซึ่งเป็นทัศนคติที่หยั่งรากลึกและยากต่อการแก้ไข โครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสวัสดิการ  อาทิ 
โครงการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากในอียิปต์ อาจช่วยให้เกิดกระแสตอบรับในเชิงบวกจากนักศึกษา
ไทยมุสลิมครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านเพราะเป็นโครงการที่นักศึกษาได้รับ

                                           
24 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 3 นายพุทธิพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์, 24 มิถุนายน 
2564 และกรณีศึกษาที่ 4 นางสาวนริสสา สมานะวณิชย์ นักการทูตช้านาญการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
ประเทศอียิปต์, 23 มิถุนายน 2564 
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ประโยชน์โดยตรง25 และสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและความพร้อมของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง  

อย่างไรก็ดี โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพ  
ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มข้ึนเพ่ือเสริมสร้างทางเลือกและขยายโอกาสทางอาชีพให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม
ที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ มักประสบข้อจ้ากัดและไม่อาจบรรลุผลส้าเร็จตามความคาดหวัง 
เนื่องจากขาดโครงการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต้นทางและปลายทาง  โดยเฉพาะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเทียบโอนวุฒิการศึกษา  การเพ่ิมพูนขีดความสามารถและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษา  และการอ้านวยความสะดวกเรื่องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภายในประเทศส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจ
ส่งผลให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสบปัญหาดังกล่าว กลับไปพัฒนาแนวคิดและทัศนคติเชิงลบต่อ
หน่วยงานภาครัฐ26 นับเป็นการ “ลดทอน” คุณค่าในการด้าเนินภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงการต่างประเทศ  

นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะพยายามบูรณาการ
ความร่วมมือในเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม โดยมียุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศเป็นปัจจัยเชื่อมโยงและกรอบในการด้าเนินงาน แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่า หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ยังคงขาดกลไกและโครงสร้างในการเชื่อมโยงภารกิจและการบริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีเป็นระบบ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามพัฒนาการและ
แนวโน้มทางเลือกในสาขาอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อันเป็น
ชุดข้อมูลที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก้าหนดทิศทางและแนวนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา และการเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม 
ทั้งนี ้การจัดท้าชุดข้อมูลในลักษณะดังกล่าวจ้าเป็นต้องพ่ึงพาความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ศอ.บต. ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ไทยมุสลิมในพ้ืนที่ จชต. ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศและการเข้าสู่
ตลาดแรงงานภายหลังส้าเร็จการศึกษา ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูล
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถิตินักศึกษาไทยมุสลิมในขณะที่ศึกษาต่อในต่างประเทศเท่านั้น แต่ไม่อาจ
จัดท้าฐานข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆ เพราะอยู่นอกเหนือขอบข่ายโครงสร้างอ้านาจหน้าที่ และขาดกลไก
ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะดังกล่าว  

                                           
25 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 2 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, 23 
มิถุนายน 2564 
26 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที ่2, อ้างแล้ว 
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3.2.1.2 มิติสังคมจิตวิทยา 
โดยที่โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวง

การต่างประเทศตลอดห้วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดึงดูดและโน้มน้าวความสนใจของนักศึกษา
ไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจ้ากัดอยู่เพียงกลุ่มที่มีทัศนคติ
เชิงบวกต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแม้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศเป็นอย่างดี แต่ก็มักได้รับการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการเป็น 
“ผู้ด้อยโอกาส” ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ 27 จึงมีทัศนคติต่อ
โครงการและกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศว่า เป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินการตามบทบาท
และหน้าที่ของภาครัฐในการอ้านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพ่ือตอบสนอง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตนพึงได้รับ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนับเป็นปัญหาในมิติสังคมจิตวิทยาที่สร้าง
ข้อจ้ากัดและความท้าทายต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการเสริมสร้างความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วมในฐานะ “พลเมืองไทย” และการกระตุ้นให้นักศึกษาไทยมุสลิมตระหนักถึงคุณค่า
ของการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

ปัญหาดังกล่าวเห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นในประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิม
หลายกลุ่มพ้านักอยู่รวมกันเป็นจ้านวนมาก ได้แก่ อียิปต์ อินโดนีเซีย และจอร์แดน ซึ่งการก้าหนด
รูปแบบโครงการที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป็นเรื่องยาก 
เพราะนักศึกษาแต่ละกลุ่มมีแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ และพ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ 
นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่มักขาดความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมโครงการ   
หากปราศจาก “สิ่งล่อใจ” ที่ชัดเจน28 ดังนั้น การริเริ่มโครงการประเภทจิตอาสาต่าง ๆ จึงมักไม่เป็น 
ที่สนใจและไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมเท่าที่ควร  และเป็นการตอกย้้าว่า 
นักศึกษาไทยมุสลิมจ้านวนมากยังคงให้ความส้าคัญกับผลตอบแทนในเชิงวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ  

พ้ืนฐานความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามและสภาวะแวดล้อมทางสังคม
เป็นตัวแปรส้าคัญอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกั บ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เช่น กรณีศึกษาในจอร์แดนพบว่า ร้อยละ 90 ของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในประเทศดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อหน่วยงานภาครัฐ  แต่มีความยึดมั่นใน
หลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด จึงก้าหนดกรอบการตีความเกี่ยวกับการด้าเนินการตามหลักศาสนา
ในขอบข่ายที่จ้ากัด แม้จะพ้านักอยู่ในจอร์แดนซึ่งเป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่มีแนวคิดเปิดกว้างและ

                                           
27 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 1 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน, 21 มิถุนายน 2564 
28 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 2, อ้างแล้ว 
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ยอมรับต่อความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มักปฏิเสธการเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ 
อาทิ กิจกรรมการแสดงเนื่องในโอกาสงานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน  โดยระบุว่า กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าวเข้าข่าย “การร้องร้าท้าเพลง” ซึ่งขัดกับหลักศาสนาอิสลาม29 นอกจากนี้ 
การริเริ่มโครงการสัมมนาหรือการแนะแนวทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์โควิด-19 มักไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิม
ในจอร์แดนมากเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ขาดองค์ความรู้และพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
ตลอดจนมีข้อจ้ากัดทั้งในเรื่องภาษาและทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ทันสมัย 
เพ่ือรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว  

การผลักดันและส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพ่ือขยายโอกาสและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้แก่กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาสายศาสนา ซึ่งมักประสบข้อจ้ากัดในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภายในประเทศเมื่อส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย  เป็นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่จ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างแนบเนียนและระมัดระวัง  เพราะโดยส่วนใหญ่
นักศึกษากลุ่มนี้เลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศตามค่ านิยมและพ้ืนฐานความเชื่อ 
ทางสังคมที่ว่า ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาด้านศาสนาในประเทศโลกมุสลิมเปรียบเสมือนนักปราชญ์ 
ที่ย่อมมีสถานะทางสังคมเหนือกว่าผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาสายสามัญ  อาทิ วิศวกรรมศาสตร์30 ดังนั้น 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ด้าเนินโครงการและกิจกรรมในลักษณะนี้จึงจ้าเป็นต้อง 
(1) ชี้แจงและท้าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการและ
ผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะพึงได้รับจากการเข้าร่วม โดยเฉพาะความจ้าเป็นในการเพ่ิมพูนทักษะทาง
วิชาชีพที่นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม เพ่ือขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
และเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. และ (2) รักษาสมดุลระหว่างการด้าเนินโครงการโดยยึดหลัก 
การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเคารพในค่านิยมและพ้ืนฐานความเชื่อ ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในภาพรวม 

นอกจากนี้ อุปนิสัยและแนวทางการด้ารงชีวิตของชาวไทยมุสลิมที่มักอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างเหนียวแน่น โดยมีปัจจัยเชื่อมโยงต่าง ๆ เช่น หลักความเชื่อทางศาสนา ภูมิล้าเนา 
สถาบันการศึกษา ฯลฯ เป็นตัวแปรในมิติสังคมจิตวิทยาที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ 
การด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  อาทิ 

                                           
29 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 1, อ้างแล้ว  
30 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 2, อ้างแล้ว 
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กรณีการรวมกลุ่มของนักศึกษาไทยมุสลิมสายกลางในจอร์แดนที่ยึดมั่นในหลักความเชื่อทางศาสนา
อิสลามอย่างเคร่งครัด หรือกรณีกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านในอียิปต์และอินโดนีเซียซึ่งมี
ระบบการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม มิให้มีปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ท้าให้กลุ่มนักศึกษาที่ไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเพราะ
เกรงกลัวกระแสกดดันจากรุ่นพี่ และไม่ต้องการรู้สึกแปลกแยกจากเพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งแนวคิด
และพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างข้อจ้ากัดในการก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม และมีส่วนท้าให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถ
ริเริ่มโครงการและกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่มี ความหลากหลาย อาทิ โครงการที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม พหุวัฒนธรรม หรือการจัดกิจกรรมกีฬาร่วมกับนักศึกษา
มุสลิมต่างเชื้อชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรม เพราะนักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการด้าเนินกิจกรรมร่วมกับ พ่ีน้อง
ชาวไทยมุสลิมด้วยกันเอง จึงขาดทั้งความพร้อมและความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง  

3.2.1.3 มิติการบริหารจัดการ 
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นภารกิจที่ครอบคลุม 2 มิติ ได้แก่ มิติความม่ันคงและมิติการพัฒนา31 ซึ่ง
สร้างความท้าทายต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในเชิงการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะ
การรักษาสมดุลระหว่างการด้าเนินโครงการเพ่ือสนองตอบเป้าประสงค์ของภาครัฐในมิติความมั่นคง  
คือ การเสริมสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในฐานะ “พลเมืองไทย” และการปลูกฝังทัศนคติอันดีต่อ
หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมกับเป้าประสงค์ในมิติการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
โอกาสและเพ่ิมพูนศักยภาพของนักศึกษาไทยมุสลิม อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มนี้เติบโตและกลับไปเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การเป็นบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต.  

ในการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมตลอดห้วงที่ผ่านมา 
กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. โดยกระทรวงการต่างประเทศนับเป็นหน่วยงานกลาง
ที่รับผิดชอบเรื่องการติดต่อประสานงานกับนักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มต่าง  ๆ ผ่านสมาคมและชมรม

                                           
31 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 3, อ้างแล้ว 



43 

 

นักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละประเทศ และถ่ายทอดข้อห่วงกังวล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่นักศึกษาประสบในระหว่างที่ศึกษาต่อในต่างประเทศไปยังหน่วยงานต้นทางและปลายทาง เพ่ือ
พิจารณาก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในลักษณะเดียวกับที่ส้านักงาน ก.พ.  
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเสมือน“ผู้ปกครอง” ที่มีหน้าที่แนะน้าและ
ให้ค้าปรึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เช่น กรณีศึกษาใน
ปากีสถาน ซึ่งในปัจจุบันมีจ้านวนนักศึกษาไทยมุสลิมเหลือเพียงประมาณ 100 คน โดยเป็นกลุ่มที่มี
ภูมิล้าเนาอยู่ในพื้นที่ จชต. ทั้งหมด และมีการรวมกลุ่มอย่างใกล้ชิดผ่านสมาคมนักเรียน/นักศึกษาไทย
ในปากีสถาน และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยเห็นว่า 
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของนักศึกษา32 อันเป็นผลจากการที่ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้แนวทางถ้อยทีถ้อยอาศัยและความจริงใจในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยท้าลาย “ก้าแพง” และท้าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ “เข้าถึง” 
นักศึกษาในปากีสถานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกของ
นักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐในฐานะ “ผู้ให้” กับ “ผู้พึงได้รับ” เป็นความสัมพันธ์ ในลักษณะ
ครอบครัวที่ใกล้ชิด ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาตัวอย่างที่อาจน้าไปปรับใช้ในการด้าเนินความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ดี การที่ขอบข่ายอ้านาจหน้าที่และภารกิจหลักของกระทรวง
การต่างประเทศมิใช่เพียงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
แต่ครอบคลุมมิติอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศผู้รับและการคุ้มครองดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาพรวมตามภารกิจงานด้านกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงมีบทบาท
ในมิติของการเป็น “ผู้ประสานงานด้านบริการ” (service coordinator) นอกเหนือไปจากการเป็น 
“ผู้ปกครอง” ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ การด้าเนินบทบาททั้งสองมิติดังกล่าว ให้บรรลุ 
ผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง  ๆ ทั้งกลุ่มนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมกับโครงการ นับเป็นประเด็นที่ท้าทาย
อย่างยิ่ง โดยตลอดห้วงที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม ในต่างประเทศที่จัดโดย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มักสุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการด้าเนินการ
ตามหลัก “ประชานิยม” เพ่ือปลุกกระแสและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งแม้
หลักการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการมากข้ึน แต่ก็อาจเข้าข่ายเอาอก

                                           
32 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที ่5 นายยะห์ยา วงศ์กันยา นักการทูตช้านาญการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด, 23 
มิถุนายน 2564 
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เอาใจ หรือ “spoil” มากเกินไป จนท้าให้นักศึกษา “เคยตัว”33 อีกทั้งอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มนี้เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
ซึ่งขัดกับหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในฐานะ “พลเมืองไทย” และย่อมส่งผลกระทบ
ในมิติความมั่นคงในระยะยาว ในขณะเดียวกัน หากโครงการเหล่านี้ไม่อาจสะท้อนความต้องการที่
แท้จริงของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม ก็ย่อมเสริมสร้างความรู้สึกปิดกั้นและก่อให้เกิดทัศนคติใน
เชิงลบ ซึ่งอาจเป็นชนวนให้นักศึกษาตีตนออกห่างและขาดความไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐเช่นกัน  
ดังนั้น การรักษาดุลยภาพในการก้าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาไทยมุสลิม จึงเป็นประเด็นที่กระทรวงต่างประเทศจ้าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการ
ด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

3.2.2  ปัจจัยแวดล้อมในมุมมองของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ 
ในมุมมองของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในภารกิจการสนับสนุนนักศึกษา

ไทยมุสลิม ประเด็นส้าคัญที่สร้างความท้าทายต่อกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ได้แก่ 

3.2.2.1 ความแตกต่างทางแนวคิดและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา จชต.  
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

ถูกก้าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต.34 ต่อไป 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่า หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกลไกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. ต่างมีกลยุทธ์และแนวทางการด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่างกัน  โดยสามารถจ้าแนก
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ (1) แนวทางสันติวิธีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
ความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และ (2) แนวทางยุทธวิธีที่มุ่ง
การสอดส่อง ก้ากับดูแล และเฝ้าระวังมิให้นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศตกเป็นเหยื่อของการถูก
ชักจูงหรือโน้มน้าวโดยกลุ่มผู้เห็นต่างที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง  อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเสริมสร้างความมั่นคงภายในของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ อาทิ กองอ้านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)35 

                                           
33 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 2, อ้างแล้ว 
34 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 6 นายประกิจ ประจนปัจจนึก ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 
25 มิถุนายน 2564 
35 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 7 นายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ส้านักนายกรัฐมนตรี, 21 
มิถุนายน 2564 
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ความแตกต่างทางแนวคิดและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา จชต. ระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ท้าให้การขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศขาดเอกภาพ และก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกัน โดยในมุมมองของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมที่
สนับสนุนแนวทางสันติวิธี การก้ากับดูแลและติดตามพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิด
ในเชิงต่อต้านในต่างประเทศโดยหน่วยงานด้านความมั่นคง  นับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้กลยุทธ์ 
“แยกปลาออกจากน้้า” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการน้าแนวคิดดั้งเดิมในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในช่วงการต่อสู้ระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับสังคมประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา จชต. ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน อีกทั้งมีแนวโน้มที่แนวทางดังกล่าวจะลดทอน
ความเชื่อมั่นของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากต้นตอของปัญหา จชต. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
จากความแตกต่างทางอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรม และในทางปฏิบัตินักศึกษาไทยมุสลิมทุกกลุ่ม
ล้วนถูกหล่อหลอมไว้รวมกันภายใต้สังคม จชต. ในฐานะ “พลเมืองไทย”36 ดังนั้น กลยุทธ์การปฏิบัติการ
ด้านข่าวสารในมิติด้านความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมและประเด็น จชต. จึงควร
ด้าเนินการอย่างแนบเนียนและระมัดระวัง เพราะเป็นประเด็นที่มีนัยละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 
แนวทางดังกล่าวอาจน้าไปสู่สถานการณ์ “แยกคนแยกแผ่นดิน” ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. ของรัฐในภาพรวม 

อย่างไรก็ดี ในมุมมองของหน่วยงานความมั่นคงที่ส่งเสริมแนวทางยุทธวิธี
การติดตามสอดส่องพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อาจมีส่วนช่วยยุติหรือลดระดับความรุนแรงของการเคลื่อนไหวโดยนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าว อาทิ กรณีศึกษาในอินโดนีเซีย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงเชื่อว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิด
ในเชิงต่อต้านภาครัฐในเมืองบันดุงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการในพ้ืนที่  จชต. จึงให้ความส้าคัญ
กับการติดตามความเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะหลังจากท่ีพบว่า นักศึกษากลุ่มนี้
ใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการของภาครัฐในพื้นที่ จชต. ที่มีนัยบิดเบือน เพ่ือแสวงหา
แนวร่วมทั้งจากกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมและชาวมุสลิมในอินโดนีเซีย ซึ่งหากกลุ่มผู้ไม่หวังดีน้าประเด็น
ดังกล่าวไปขยายผลต่อ ก็อาจท้าให้สถานการณ์ใน จชต. ถูกยกระดับเป็นประเด็นในเวทีระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท้าให้หน่วยงานด้านความมั่นคงพยายามเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
ขยายขอบข่ายการด้าเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้ครอบคลุมมิติความมั่นคง
มากขึ้น โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทาง “การจ้ากัดเสรีในการปฏิบัติ” ต่อกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิม

                                           
36 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 7, อ้างแล้ว  
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ที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน เนื่องจากเชื่อว่า แนวทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
นักศึกษาที่มีนัยต่อต้านรัฐบาลและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอ่อนก้าลังและยุติลงได้
ในที่สุด37 อย่างไรก็ดี การใช้กลยุทธ์นี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความอึดอัดและท้าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
ต่อต้านและปลุกเร้าทัศนคติในเชิงลบต่อหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะความหวาดระแวงและ
การขาดความไว้วางใจต่อการด้าเนินงานของรัฐ ซึ่งหากลุกลามและขยายวงไปยังนักศึกษาไทยมุสลิม
กลุ่มอ่ืน ๆ ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
และส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ในมิติอ่ืน ๆ ต่อไป  

3.2.2.2 แนวคิดและทัศนคติที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิม 
ปัจจัยส้าคัญที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความส้าเร็จในการด้าเนินภารกิจ

สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ คือ ความสามารถในการ 
“เข้าถึง” นักศึกษา และการก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ที่สามารถตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ของภาครัฐ ตลอดจนสนองตอบความต้องการของนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการด้าเนินโครงการอย่างแท้จริง ซึ่งการด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว
ไม่อาจเป็นไปได้ หากบุคลากรที่เกี่ยวข้องปราศจากองค์ความรู้และ “ความเข้าใจ” เกี่ยวกับนักศึกษา
ไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มอย่างถ่องแท้ การส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของนักศึกษา
ไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม จึงมีส่วนช่วยให้การก้าหนดรูปแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับ  “การพัฒนา” 
นักศึกษาไทยมุสลิมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  เช่น กรณีนักศึกษา
ไทยมุสลิมในจอร์แดนเคร่งครัดการตีกรอบตามหลักศาสนาอิสลามเพราะมีพ้ืนฐานความเชื่อตามส้านักคิด
ทางศาสนาที่ว่า ประเทศมุสลิมที่มีแนวโน้มเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมต่างชาติ อาทิ กรณีการเปิดรับ
วัฒนธรรมตะวันตกของรัฐบาลจอร์แดน เป็นความพ่ายแพ้ต่อการรุกรานทางวัฒนธรรมของประเทศ
ตะวันตก38 ซึ่งการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในประเด็นส้าคัญเหล่านี้จะช่วยให้กระทรวง 
การต่างประเทศในฐานะผู้ด้าเนินโครงการ มีความเข้าใจในข้อจ้ากัดของนักศึกษาไทยมุสลิม และ
สามารถหลีกเลี่ยงการด้าเนินโครงการและกิจกรรมที่มีนัยหมิ่นเหม่กับหลักศาสนาอิสลาม  และดึงดูด
ให้นักศึกษาสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมโครงการมากข้ึน 

การหยั่งรู้เกี่ยวกับมูลเหตุที่ท้าให้นักศึกษาไทยมุสลิมส่วนใหญ่เลือกเรียน
สายศาสนาในต่างประเทศมากกว่าสายสามัญ ซึ่งมีต้นตอมาจาก (1) ความต้องการในการยกระดับ
สถานะทางสังคมและการเป็นที่เคารพและยอมรับนับถือของชุมชนในฐานะผู้น้าทางศาสนาและผู้ที่มี

                                           
37 สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 8 พ.อ. ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ผู้อ้านวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก (อดีตผู้ช่วยทูตทหารบก 
ประจ้าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, 24 มิถุนายน 2564  
38 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที ่10 อิหม่าม ดร. วิสุทธิ ์บิลล่าเต๊ะ อดีตผู้อ้านวยการศูนย์ประสานงานส้านักจุฬาราชมนตรี, 23 
มิถุนายน 2564  
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อิทธิพลทางความคิด และ (2) ข้อจ้ากัดด้านทักษะภาษาอังกฤษและพ้ืนฐานความรู้ในสายสามัญ ซึ่งท้าให้
ไม่สามารถศึกษาต่อในสาขาดังกล่าวในต่างประเทศ  จะมีส่วนช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ผ่อนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการก้าหนดรูปแบบและโครงการที่มุ่งเน้นการขยาย
โอกาสทางอาชีพและเอ้ือประโยชน์ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาสายศาสนา และสามารถก้าหนดรูปแบบโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและเส้นทางชีวิตของนักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ได้ก้าหนดเป้าหมายและทางเลือกในการด้ารงชีวิตไว้อย่างชัดเจนว่า  
ต้องการเติบโตในสายศาสนา เพ่ือก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดและผู้น้าของสังคมในการ
เผยแพร่หลักค้าสอนของศาสนาอิสลาม โดยไม่ได้มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในอนาคต 
และไม่ประสงค์ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน39  

แนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นตัวแปรส้าคัญ
ในการก้าหนดระดับความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยการยึดหลักความเป็นกันเอง ความเอาใจใส่ และความจริงใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
ไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มเป็นแนวทางที่มีส่วนช่วยท้าลาย “ก้าแพง” ในความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และ
เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ 40 ความกระตือรือร้นในการให้
ความช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ แก่นักศึกษาไทยมุสลิมขณะที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ มีส่วนช่วยสร้าง
ความรู้สึกอบอุ่นใจและดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่มากขึ้น นอกจากนี้ การมีวิสัยทัศน์และใส่ใจในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในการ
ด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ
แนวทางการด้ารงชีวิตตามหลักศาสนาของชาวไทยมุสลิม  เช่น การจัดเตรียมอาหารฮาลาล หรือ
การพิจารณาแยกกลุ่มชาย-หญิง ในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมทางศาสนา เป็นปัจจัยที่อาจ
ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากกระทรวงการต่างประเทศ
สามารถบริหารจัดการในประเด็นเหล่านี้ได้ดี ก็จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับความโปร่งใส
และความจริงใจในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และอาจมีส่วนช่วยโน้มน้าวให้ประชาชนใน
พ้ืนที ่จชต. มีความรู้สึกที่ดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ต่อไป41 

                                           
39 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 10, อ้างแล้ว  
40 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที ่10, อ้างแล้ว  
41 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 9 นางสาวโรฮานา ฮะยียูโซะ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), 25 มิถุนายน 2564 
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3.3  มุมมองของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

บทสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาไทยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย  
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทและภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ 

3.3.1  ประโยชน์ของโครงการ  
ในภาพรวม การมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษา

ไทยมุสลิมในต่างประเทศ ในฐานะส่วนหนึ่งของสมาคม/ชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมที่ด้าเนินโครงการ
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ เรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนนักศึกษาไทยมุสลิมหลากหลายกลุ่ม และมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง 
การวางตนในที่สาธารณะ การขยายเครือข่ายการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง 
การด้ารงชีวิตและการด้าเนินกิจกรรมร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มีคุณค่าและสามารถน้ามาปรับใช้ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  อีกทั้ง  
มีส่วนช่วยพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต42 

3.3.2  ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโครงการ  
จากกรณีศึกษาในมาเลเซีย การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สามารถสานต่อภารกิจและด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในมาเลเซียให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง โดยร่วมมือกับ
สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Thai Students Association in Malaysia: TSAM) อย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านการจั ดประชุมหารือ
เกี่ยวกับการก้าหนดรูปแบบและแนวทางในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีส่วนแบ่งปันความรับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง เป็นปัจจัยส้าคัญที่
ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม  รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการ
ด้าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง ตลอดจนเสริมสร้างให้สมาคม/ชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมใน
มาเลเซียเป็นกลไกสนับสนุนภารกิจการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีความแข็งแกร่ง43 

                                           
42 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 11 กลุ่มนักศึกษาจากสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย, 25 มิถุนายน 2564 
43 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 11, อ้างแล้ว 
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และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีส่วนช่วยให้
การติดต่อและประสานงานระหว่างสมาคม/ชมรมนักศึกษากับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

3.3.3  ประเด็นท้าทายในการด าเนินโครงการ 
ประเด็นท้าทายส้าคัญในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน

ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในมุมมองของนักศึกษาไทยมุสลิม  คือ การสนองตอบ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
โครงการ กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิม และภาคประชาสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการชี้แจงและเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้ชาวไทยพุทธ ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นของ
การด้าเนินโครงการดังกล่าว อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งลดทอนการมีอคติและบรรเทาความคลางแคลงใจของกลุ่ม
บุคคลที่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับแนวนโยบายของภาครัฐต่อนักศึกษาไทยมุสลิมและวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงของโครงการ โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม  

นอกจากนี้ การก้าหนดท่าทีและแนวทางเพ่ือรับมือกับประเด็นที่มีนัยละเอียดอ่อน  ได้แก่ 
ทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด และความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของนักศึกษาไทยมุสลิม แต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งแนวโน้มการใช้กลยุทธ์การกดดันทางจิตวิทยา (peer pressure) ของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่
มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน เพ่ือแสวงหาแนวร่วมทางความคิดโดยใช้ประโยชน์จากความรู้สึกเกรงกลัว 
การแปลกแยก และแนวโน้มความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการก้าหนด
แนวทางในการด้าเนินความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิด
เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งยึดมั่นว่า “ศาสนาอิสลามคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจแยก 
ออกจากกันได้” เป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายในการโน้มน้าวให้นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มดังกล่าวมี
ส่วนร่วมในโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และการปลูกฝังทัศนคติอันดีของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป44 
 
  

                                           
44 สัมภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 11, อ้างแล้ว 
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3.4  บทวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ มุมมองของนักศึกษาที่มีต่อโครงการและปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์และมุมมองของกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เขียนสรุปได้ว่า ภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง
การต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. เนื่องจากภารกิจดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขยายขีดความสามารถของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย และปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติอันดีของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะ
ความไว้เนื้อเชื่อใจและความรู้สึกมีส่วนร่วม อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ และเป็นการวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. เนื่องจาก
การส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิมจากพ้ืนที่  จชต. ได้รับโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศ ย่อมมี 
ส่วนช่วยเสริมสร้างคุณค่าและพลังให้นักศึกษากลุ่มนี้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีองค์ความรู้ อัตลักษณ์ทางสังคม และวัฒนธรรม และความพร้อมที่จะร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. สรุปมิติความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง
ของนักศึกษาไทยมุสลิมกับความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. ดังปรากฏตามตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4  มิติความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนาความมั่นคงใน

พ้ืนที่ จชต. ในบริบทของการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของของนักศึกษา
ไทยมุสลิม 

มิติความสัมพันธ์ ความม่ันคงของมนุษย์ ความม่ันคงของชุมชน 
คุณค่า 
(Values) 

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น 
พลังของแผ่นดิน ตามหลักการ
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  

การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ และ
ทักษะของนักศึกษาไทยมุสลิมในฐานะ
พลังของแผ่นดินเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชมและเสริมสร้างความกินดี
อยู่ดีและความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต.  

ฐานคิด 
(Orientation) 

การพัฒนาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาไทยมุสลิม
เป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส้าคัญกับ
การเคารพต่อแนวคิดและหลักความเชื่อ
ทางศาสนา รวมทั้งอัตลักษณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล 

การพัฒนา จชต. ที่มุ่งยึดให้นักศึกษา
ไทยมุสลิมเป็นศูนย์กลาง ในฐานะ
พลังของแผ่นดินในการผลักดัน 
ความเปลี่ยนแปลงและก้าหนด
อนาคตร่วมกัน  
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มิติความสัมพันธ์ ความม่ันคงของมนุษย์ ความม่ันคงของชุมชน 
ระยะเวลา 
(Time Frame) 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศ 
- การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงที่ศึกษา
ต่อในต่างประเทศ 
- การติดตามประเมินผลภายหลังส้าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ 

- การแนะแนวทางเก่ียวกับโอกาส
ทางการศึกษาในช่วงก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ 
- การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาส 
ทางอาชีพเมื่อส้าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ทักษะของนักศึกษา ตลอดจนปลูกฝัง
ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นความรู้สึก  
มีส่วนร่วมในฐานะพลังของแผ่นดินที่มี
คุณค่า 

การใช้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์และ
แนวคิดการยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษา ในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในพ้ืนที่ จชต. 

เป้าหมาย 
เชิงนโยบาย 
(Goals) 

การส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิม  
รอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็น
ภัยคุกคามต่อชีวิตตามบริบทของการ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 

การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ให้เป็นสังคมท่ี
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

ที่มา: ดัดแปลงจากตารางมิติความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาชุมชนเพื่อความม่ันคงของชุมชนกับความ
มั่นคงของมนุษย์ โดย ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์45 
 

การที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศโดยยึดนักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในทุกขั้นตอนตามหลักทฤษฎีเส้นทางสู่การมีร่วม46 โดยการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการด้าเนินโครงการ การก้าหนดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และ
การมอบหมายอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ  ผ่านความร่วมมือกับ
ผู้แทนนักศึกษาในสมาคม/ชมรมนักศึกษาต่าง ๆ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างโอกาส และภาระ

                                           
45 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  [ออนไลน์], 2564, 
แ ห ล่ ง ที่ ม า : https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/ 
[23 กรกฎาคม 2564] 
46 ดร. แฮร์รี เชียร์, ทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วม, อ้างแล้ว  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/download/70115/56961/


52 

 

ผูกพันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกภาคภูมิใจ
และความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (ownership) ในโครงการ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของ
นักศึกษาไทยมุสลิมให้ก้าวขึ้นเป็นบุคลากรที่มีพลังในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและเป็นก้าลังส้าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ทาง
ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ “กระบวนทัศน์อิสสามกับ
การพัฒนา”47 ที่ให้ความส้าคัญสูงสุดกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่เป็นอิสระ และเหมาะสมกับวิถีของชุมชนตามหลักการและ
แนวทางของศาสนาอิสลามที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสันติภาพใน จชต. อย่าง
ยั่งยืน 

 

                                           
47 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, อ้างแล้ว 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ตั้ งสมมติฐานไว้ว่า  โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ในกลุ่มประเทศมุสลิมตลอดห้วงที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งยึดแนวทางสันติวิธีในการด้าเนินความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ผ่านการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลักการพัฒนา
และเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติอันดีต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งเสริมแนวคิดการมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมในฐานะ “พลเมืองไทย” ตลอดจนเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (จชต.) และ
เป็นรากฐานส้าคัญน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในฐานะ
หน่วยงาน “กลางทาง” ที่มีส่วนร่วมในภารกิจสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม  ตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
มีขอบข่ายอ้านาจหน้าที่และข้อจ้ากัดในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุ  ผลส้าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ และสนองตอบความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ในการทดสอบสมมติฐานข้างต้นตามกรอบแนวคิดวิจัยเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคง
ของมนุษย์และการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน  การพิจารณาแนวทางการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศ  ตามกรอบ
ทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วม และการติดตามผลการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามการขับเคลื่อนทางทรัพยากร ตามแนวทางการติดตามผลการด้าเนินนโยบาย
การบริหารและการพัฒนา จชต. ของนายทนาย เพ่ิมพูล48 ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของงบประมาณ ความเชื่อมโยงและเหมาะสมของแนวนโยบาย กระบวนการและกลไก
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย และกลุ่มภาคีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนนโยบาย

                                           
48 ทนาย เพิ่มพูล, “การติดตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2555-2557”, 
วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 [ออนไลน์], 2564 แหล่งที่มา: http://www.polsci-
law.buu.ac.th/journal/document/12-1/21.pdf [25 กรกฎาคม 2564]. 
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ดังกล่าว ผู้เขียนได้น้าแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การขับเคลื่อนภารกิจ
สนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การสนองตอบเป้าประสงค์และแนวนโยบายของภาครัฐ 
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและ

ขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศปี พ.ศ. 2550 มีส่วนช่วยตอบสนองเป้าประสงค์และ
แนวนโยบายของภาครัฐในการน้าหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของความยอมรับในอัตลักษณ์และ 
วิถีชีวิตเฉพาะของนักศึกษาไทยมุสลิม มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. ดังนี้ 

4.1.1.1 ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ 
กระทรวงการต่างประเทศสามารถบริหารจัดการวงเงินงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรเพ่ือด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและ
พอเพียง โดยตลอดห้วงที่ผ่านมา มีการจัดสรรวงเงินงบประมาณโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 28 ล้านบาท 
ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศโลกมุสลิมรวม  20 แห่ง ครอบคลุม 18 
ประเทศ เพ่ือด้าเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการและติดตามประเมินผล
การด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภารกิจอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการก้าหนด
รูปแบบโครงการและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญใ่นต่างประเทศจ้าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการด้าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวิถีปรกติใหม ่ 

4.1.1.2 ความเชื่อมโยงและเหมาะสมของแนวนโยบาย  
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบาย
ของภาครัฐในการใช้หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาไทยมุสลิมให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า  และเป็นก้าลังส้าคัญในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีทัศนคติอันดีต่อภาครัฐและ
ถ่ายทอดแนวคิดและความรู้สึกเชิงบวกดังกล่าวไปยังประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวมุสลิมในพ้ืนที่ จชต. กับหน่วยงานภาครัฐ ลดทอนความรู้สึกแปลกแยก 
และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน อันเป็นรากฐานส้าคัญน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
จชต. อย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ดี โดยที่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศมีขอบข่ายที่
จ้ากัดเฉพาะการอ้านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมขณะศึกษาต่อ 
ในต่างประเทศซึ่งเป็นระยะเวลาอันสั้น อีกท้ังข้อจ้ากัดในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิด
ในเชิงต่อต้านที่ไม่ประสงค์มีปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ท้าให้การด้าเนิน
ภารกิจดังกล่าวไม่อาจบรรลุผลส้าเร็จได้ตามเป้าประสงค์ของรัฐได้อย่างสมบูรณ์  และอาจเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ “ปลายเหตุ” เพราะไม่อาจโน้มน้าวให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวปรับเปลี่ยนทัศนคติและ 
มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งเคยเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ได้รับความช่วยเหลือและความเอาใจใส่จาก
ภาครัฐเมื่อส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย ก็มีแนวโน้มที่จะขาดความไว้วางใจและมี
ทัศนคติในเชิงลบต่อภาครัฐได้อีกเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจ้าแนกยุทธศาสตร์การสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศออกเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ ช่วงก่อนเดินทางไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศ (ต้นทาง) ระหว่างที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (กลางทาง) และช่วงหลังสิ้นสุด
การศึกษาในต่างประเทศ (ปลายทาง) เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความชัดเจน เป็นแนวทางที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติ แต่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้บรรลุเป้าประสงค์ของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. อย่าง
ยั่งยืนจ้าเป็นต้องพ่ึงพาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ
หน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกองคาพยพ และให้น้้าหนักกับการด้าเนิน
ภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละช่วงอย่างทัดเทียมกัน  

4.1.1.3 กระบวนการและกลไก 
การด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นภารกิจที่ประกอบด้วย  2 กลไกหลัก คือ (1) กลไกภายในประเทศ  
ซึ่งหมายถึง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน  
“กลางทาง” กับหน่วยงานภายในประเทศอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบการก้ากับดูแลและให้การสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมทั้งต้นทางและปลายทาง  และ (2) กลไกระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ตลอดจนความร่วมมือ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูต
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และสถานกงสุลใหญ่ในฐานะผู้แทนหน่วยงานรัฐกับกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศผ่านสมาคม
และชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละประเทศ  

จากการพิจารณากระบวนการด้าเนินงานของกลไกท้ัง 2 ระดับ ดังที่ระบุ
ข้างต้นพบว่า แม้หน่วยงานต่าง ๆ จะมีเป้าประสงค์ในการด้าเนินภารกิจที่สอดคล้องกัน คือ การส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์อันดี อันจะน้าไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ต่อภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัตินักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศ  ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องล้วนมีความคาดหวังต่อโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม รวมทั้งแนวทาง
และกลยุทธ์ในการด้าเนินภารกิจที่แตกต่างกัน อันเป็นผลจากความแตกต่างทางพ้ืนฐานความเชื่อ 
ทัศนคติ ค่านิยมและแนวคิด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์ของรัฐในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. อย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ การที่หน่วยงานภายในประเทศในพ้ืนที่ จชต. ที่มีศักยภาพ 
ในเรื่องการบริหารจัดการและความสามารถในการเข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มต่าง  ๆ ตั้งแต่ช่วง
ก่อนและหลังการศึกษาต่อในต่างประเทศ อาทิ ศอ.บต. ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด้าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ แต่เป็นเพียงหน่วยงานเสริมในการด้าเนินภารกิจต่าง ๆ นับเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
เพราะ ศอ.บต. เป็นกลไกระดับท้องถิ่นที่มีความส้าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนการเชื่อมโยงและการมีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนในพื้นท่ี จชต.  

4.1.1.4 ภาค ี 
ภาคีของโครงการ ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจสนับสนุน

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  อันได้แก่ (1) กลุ่มข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ด้าเนินโครงการ (2) กลุ่มหน่วยงานรัฐที่มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
โครงการ และ (3) กลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักล้วนมี
ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศโลกมุสลิม เป็นโครงการที่
เป็นประโยชน์และควรด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการมีนัยครอบคลุมทั้งมิติด้านการ
พัฒนาและความมั่นคง และมีส่วนช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา  ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติอันดี และเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับ
หน่วยงานภาครัฐ อันเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิมก้าวขึ้นเป็นบุคลากร
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และพลังของแผ่นดินที่มีคุณค่า มีความมั่นคงทางจิตใจ ลดทอนความรู้สึกแปลกแยก และพร้อมที่จะมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
เมื่อส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย  

4.1.2  ทิศทางและบทบาทการด าเนินภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในอนาคต 

ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้พบว่า แม้โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศจะมีบทบาทส้าคัญในการขยายโอกาสให้นักศึกษา
ไทยมุสลิมในต่างประเทศได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการด้ารงชีวิตที่เหมาะสม ท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์และ
เสริมสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในฐานะ “พลเมืองไทย” แต่การขับเคลื่อน
ภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลส้าเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  และการเสริมสร้าง
ความม่ันคงของรัฐ โดยการน้าหลักความม่ันคงของมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ จชต. ตลอดจนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม จ้าเป็นต้องพ่ึงพา
การบูรณาการความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางด้าเนินการของทุกองคาพยพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
เอกภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการประเด็นท้าทายและข้อจ้ากัดต่าง  ๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

4.1.2.1 มิติกลไกและโครงสร้าง  
โดยที่ต้นตอของปัญหาและที่มาของความรู้สึกหวาดระแวงและทัศนคติ 

ในเชิงลบของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เกิดจากสภาวะแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุน
ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ จชต. ซึ่งเป็นทั้ง“ต้นทาง” และ “ปลายทาง” ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทาง
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงจ้าเป็นต้อง
ร่วมกันพิจารณาก้าหนดกลไกในการด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่เป็นระบบและ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการติดต่อและขอบข่ายภารกิจการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นท่ี จชต. ดังนี้ 

1) การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ครอบคลุมช่วง
ก่อน-หลังการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งสาขาอาชีพที่อยู่ในความสนใจและเป็นที่ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ จชต. โดย ศอ.บต.  

2) การก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อาทิ การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การศึกษาและความต้องการ
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แรงงานเพ่ือประกอบการพัฒนาในพ้ืนที่ จชต. ตลอดจนการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมอย่างเป็นระบบ โดย ศอ.บต.  

3) การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา 
ไทยมุสลิมในต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ  

4) การอ้านวยความสะดวกเกี ่ยวกับการเทียบโอนวุฒิการศึกษา   
การช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาในต่างประเทศได้เข้าสู่
ตลาดแรงงานภายในประเทศ และประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจโดยส้านักงาน ก.พ. 
และ ศอ.บต. (จ) การขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของภาครัฐให้
คลอบคลุมหน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม อาทิมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชน  

ทั้งนี้ การปรับปรุงกลไกและโครงสร้างการด้าเนินภารกิจสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามนัยที่ระบุข้างต้น  จะมีส่วนช่วยพัฒนาและต่อ
ยอดโครงการให้ครอบคลุมมิติการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  และการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่  จชต. และมีส่วนร่วม 
ในการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคง
และม่ังคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป  

4.1.2.2 มิติสังคมและจิตวิทยา 
ในฐานะหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายให้ด้ า เนินบทบาทการเป็น 

“ผู้ปกครอง” และการเป็น “ผู้ประสานงานด้านบริการ” ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบและแนวทางในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของนักศึกษาไทยมุสลิมและกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก้าหนดรูปแบบโครงการที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
หลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องจากพ้ืนฐานทางสังคม แนวคิด ค่านิยม และ
ความเชื่อในหลักศาสนาที่แตกต่างกัน  กระทรวงการต่างประเทศจึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมหล่านี้ และน้าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละประเทศ โดยอาจพิจารณาด้าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้  

1) ในภาพรวม การด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ จ้าเป็นต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า นักศึกษาไทยมุสลิม
ส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับ (1) การเป็น “ผู้ด้อยโอกาส” ที่สมควรได้รับการสนับสนุน
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และเยียวยาจากภาครัฐ อันเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้้าทางสังคมและสถานการณ์ความรุนแรงใน 
จชต. และ (2) การยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามที่ก้าหนดให้ “ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจ
แยกออกจากกันได้” (3) ค่านิยมเรื่องการศึกษาสายศาสนาในต่างประเทศ เพ่ือยกระดับสถานะทาง
สังคมในฐานะการเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดและผู้น้าทางศาสนา  (4) ทัศนคติเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างเหนียวแน่นของชาวไทยมุสลิมตามพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา  และปัจจัย
เชื่อมโยงอ่ืน ๆ ตลอดจนแนวโน้มการให้ความช่วยเหลือและพ่ึงพาซึ่งกันและกันของกลุ่มนักศึกษาไทย
มุสลิม ตามหลัก “Muslim brotherhood” ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวการแปลกแยก และการ
ใช้กลยุทธ์กดดันทางจิตวิทยา (peer pressure) ของกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน 
เพ่ือแสวงหาแนวร่วมทางความคิด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดข้อจ้ากัดและสร้างความท้าทายต่อ
กระทรวงการต่างประเทศในการก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่มีศักยภาพในการโน้มน้าวและ 
“เข้าถึง” นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ และสะท้อนให้เห็นถึงความจ้าเป็นในการปรับแต่ง 
(customized) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมอย่างเหมาะสม 

2) การวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมใน
แต่ละประเทศ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ
ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน้าไปสู่การ
มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมกับกระทรวงการต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญและก้าหนดรูปแบบ
โครงการและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาไทยมุสลิม  
แต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในระยะยาวได้อย่างแท้จริง  

3) การทบทวนและจ้าแนกประเภทโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยค้านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของนักศึกษาไทยมุสลิม 
แต่ละกลุ่ม ซ่ึงต่างเปน็กลุม่เป้าหมายหลกัของโครงการ ดังนี้ 

(1)  โครงการที่มีแนวโน้มสามารถ “เข้าถึง” และเป็นที่ยอมรับของ
นักศึกษาไทยมุสลิมได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา โครงการ
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนา  และโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและชมรม
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยก้าหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ประเทศ โลกมุสลิมทุกแห่งที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ให้ความส้าคัญสูงสุดกับโครงการเหล่านี้ใน
ฐานะโครงการพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นในการด้าเนินภารกิจของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการขยายเครือข่าย การติดต่อ
และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาไทยมุสลิมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
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แนวคิดในเชิงต่อต้าน ซึ่งยังคงแสดงท่าทีลังเล ปราศจากความเชื่อมั่น และขาดความกระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ อาจพิจารณาจัดท้า 
แนวปฏิบัติ (SOPs) ในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมลักษณะนี้ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุข้อดี-ข้อเสีย ข้อควรระวังตามหลักศาสนาอิสลาม และตัวอย่าง
ความส้าเร็จของโครงการ เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเพ่ือให้การด้าเนินภารกิจ
ในภาพรวมมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

(2)  โครงการส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะของนักศึกษา 
ไทยมุสลิมในมิติต่าง ๆ และโครงการแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถเป็นก้าลังส้าคัญในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐในระยะยาว โดยกระทรวง 
การต่างประเทศจ้าเป็นต้องค้านึงถึงบริบทและปัจจัยแวดล้อมของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มใน  
แต่ละประเทศที่มีเงื่อนไขและข้อจ้ากัดที่แตกต่างกันในการด้าเนินโครงการลักษณะนี้ เพ่ือให้สามารถ
ก้าหนดรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง ซึ่งอาจด้าเนินการได้โดยการศึกษาและถ่ายทอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์และผลการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละประเทศตลอดห้วงที่
ผ่านมา เพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดหมวดหมู่โครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
ประเทศ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  ข้อเสนอแนะประเภทโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะของ

นักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละกลุ่มประเทศ 
รายละเอียดกลุ่มประเทศ ประเทศที่เกี่ยวข้อง ลักษณะโครงการที่เหมาะสม 

1. กลุ่มประเทศมุสลิมสายกลาง
ที่มีปัจจัยสนับสนุนด้าน
การศึกษาอย่างเหมาะสมทุก
ประการทั้งเรื่องสถานการณ์
ความเป็นอยู่ และโอกาส
ทางการศึกษา 

มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย  
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
กาตาร์ 
ซาอุดิอาระเบีย 
จอร์แดน อียิปต์ 
โอมาน คูเวต ตุรก ี
โมร็อกโก อินเดีย 
อิหร่าน 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมและขยายองค์ความรู้

เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
- กิจกรรมในลักษณะจิตอาสาและการ

บ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมสร้างและ
กระตุ้นความรู้สึกมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมแนะแนวทางการด้ารงชีวิตใน
ต่างประเทศ  

2. กลุ่มประเทศท่ีมีข้อจ้ากัดบาง ซูดาน ปากีสถาน - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
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รายละเอียดกลุ่มประเทศ ประเทศที่เกี่ยวข้อง ลักษณะโครงการที่เหมาะสม 
ประการในการเป็นแหล่ง
ศึกษาต่อ เช่น สถานการณ์
ความปลอดภัย และแนวโน้ม
ความเชื่อมโยงกับประเด็น
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรง 

แอฟริกาใต้ 
บังกลาเทศ 

- กิจกรรมแนะแนวทางการด้ารงชีวิตใน
ต่างประเทศและทางเลือกทางอาชีพ 

- กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและการ
แนวทางการด้ารงชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมกีฬา 

3. กลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์ 
สุ่มเสี่ยงและและจ้าเป็นต้อง
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เยเมน - กิจกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา 
- กิจกรรมแนะแนวทางการด้ารงชีวิตใน

ต่างประเทศและทางเลือกทางอาชีพ 
 

อนึ่ง ข้อเสนอแนะโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มประเทศ 
ดังที่ปรากฏในตารางข้างต้น หมายถึง โครงการและกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมิได้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน  หรือกลุ่มที่
เคร่งครัดการตีความตามหลักศาสนาอิสลาม ซ่ึงจ้าเป็นต้องพิจารณาแนวทางและการริเริ่มโครงการที่
สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทางอิสลามกับการพัฒนา เพ่ือดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ในการคัดเลือกวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมแนะแนวทางการด้ารงชีวิตในต่างประเทศและทางเลือกทางอาชีพ ก็จ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
บริบทและปัจจัยแวดล้อมของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบด้วย  เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการโน้มน้าวและดึงดูดความสนใจของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

4.1.2.3 มิติสังคมการบริหารจัดการ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านการพัฒนาและความม่ันคงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตาม
หลักการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และการตอบสนองเป้าประสงค์ของรัฐในการน้าหลักการ
ทรัพยากรมนุษย์จากการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงในระดับชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่  จชต. กระทรวงการต่างประเทศ
จ้าเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่าง  (1) การด้าเนินบทบาทการเป็น  “ผู ้ปกครอง” และการเป็น  
“ผู้ประสานงานด้านบริการ” ที่รับผิดชอบการก้ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศ เพ่ือลดทอนความรู้สึกหวาดระแวงและเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนักศึกษา



62 

 

ไทยมุสลิมที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ กับ (2) การเสริมสร้างความเข้าใจและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และมีอคติต่อบทบาทและแนวทางในการด้าเนินภารกิจของกระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งมักวิพากษ์วิจารณ์ว่า โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่เป็นเพียงการใช้กลยุทธ์ “ประชานิยม” เพ่ือ “ซื้อใจ” นักศึกษาที่อาจเข้าข่ายการ 
“เอาใจ” นักศึกษาจนเกินขอบเขต และกระตุ้นให้นักศึกษาไทยมุสลิมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ซึ่งขัดกับหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในฐานะ “พลเมืองไทย” และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐต่อไป โดยกระทรวง
การต่างประเทศอาจด้าเนินการต่อประเด็นท้าทายนี้ โดยการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในภารกิจ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งชี้แจงและด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  แนวทางด้าเนินการและ
ความคืบหน้าของโครงการให้กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงพัฒนาการและประเด็น
ส้าคัญต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยผลักดันความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างกัน
ต่อไป  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ  

ผู้เขียนเห็นว่า การขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  ปี พ.ศ. 2550 ให้มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในบริบทที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. จ้าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือที่ใกล้ชิด และการด้าเนินการที่สอดคล้องซึ่งกันและ
กันในทุกองคาพยพ ตั้งแต่หน่วยงาน “ต้นทาง” จนถึง “ปลายทาง” โดยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติส้าหรับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงาน “กลางทาง” ดังนี้  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  การก้าหนดขอบข่ายบทบาท อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง

แนวทาง ในการด้าเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน  “กลางทาง” ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินภารกิจดังกล่าว 
ให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์ของภาครัฐ ซึ่งก้าหนดให้ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ49 เป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

                                           
49 ล่าสุด สภาความมั่นคงแห่งชาติก้าลังพิจารณาด้าเนินการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การสนับสนุนนักศึกษา
ไทยมุสลิมในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น  ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่
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และพัฒนาพ้ืนที่ จชต. และนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. โดยกระทรวงการต่างประเทศ
อาจพิจารณาสื่อสารข้อมูลและด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ให้ตระหนักถึงข้อจ้ากัดและประเด็นท้าทายต่าง ๆ 
ทั้งในมิติกลไกและโครงสร้าง สังคมจิตวิทยา และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ้าเป็นในการใช้กลยุทธ์สันติวิธี และการด้าเนินบทบาทการเป็นผู้ประสานงานบริการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้าและเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  รวมทั้ง
อุปสรรคในการเข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศบางกลุ่ม อันเนื่องจากความแตกต่างทาง
แนวคิด พ้ืนฐานความเชื่อและค่านิยมของสังคมไทยมุสลิม 

4.2.1.2  การส่งเสริมให้มีการก้าหนดกลไกเพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ทั้งต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง โดยเฉพาะการให้ความส้าคัญและการเพ่ิมพูนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
จชต. อาทิ ศอ.บต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิม
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถเริ่มด้าเนินการได้ตั้งแต่การวิเคราะห์และชี้แนะเส้นทาง
อาชีพที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการในพ้ืนที่ จชต. และการเตรียมการเพ่ือรองรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่
ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศ หรือระบบราชการในพ้ืนที่ จชต. 
นอกจากนี้ การจัดตั้งกลไกดังกล่าวยังมีส่วนช่วยให้การก้าหนดตัวชี้วัด  วัตถุประสงค์โครงการการ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง รวมทั้งมีส่วนต่อยอดให้โครงการดังกล่าวเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการ และการด้าเนินงานของภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. ในภาพรวมต่อไป 

4.2.1.3 การแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ
ประเทศโลกมุสลิมที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมนิยมเดินทางไปศึกษาต่อ รวมทั้งหน่วยงานภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางมนุษย์และความม่ันคงของชุมชน ดังนี้  

                                           
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภายหลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งท้าให้จ้านวนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ และกรณีนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศจ้านวนมากที่ตัดสินใจเดินทางกลับ
ประเทศไทยประสบปัญหาจากการเทียบโอนวุฒิการศึกษา และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
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1)  การพัฒนากลไกเพื่อบริหารจัดการทุนการศึกษาส้าหรับนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่ประสงค์ศึกษาต่อในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ศอ.บต. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ส้านักงาน ก.พ.) เพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่ จชต. ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการวางแผน
และเตรียมการรองรับทางอาชีพส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

2)  การริ เริ่ มพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน้า ใน
ต่างประเทศ เรื่องการจัดตั้งสถาบันอิสลามศึกษาภายในประเทศ หรือการพัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเป็นหลักสูตร
ที่นักศึกษาไทยมุสลิมสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมีความคุ้มค่าในเรื่องค่าใช้จ่าย เพ่ือขยายโอกาสและ
เพ่ิมทางเลือกด้านการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมจากพ้ืนที่  จชต. และภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่อาจมี
ข้อจ้ากัดในการเดินทางไปศึกษาต่อในทางประเทศ ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างงานและกระจาย
รายได้ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศอีกต่อหนึ่งด้วย  

3)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ในประเทศโลกมุสลิมใช้ประโยชน์จากข้อได้ เปรียบของการเป็นหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ ในการขยาย
เครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
ประเทศที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยมุสลิม เพ่ือริเริ่มโครงการน้าร่อง
การส่งเสริมการศึกษาส้าหรับนักศึกษาไทยมุสลิม เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอิสลามศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
กับประเทศโลกมุสลิม ในลักษณะ joint degree หรือ double degree และโครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาในลักษณะบูรณาการระหว่างการศึกษาในสาย
สามัญกับสายศาสนา เพ่ือสอดแทรกองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป  

4.2.1.4 การส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศมี  
ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับแนวคิด  วิถีชีวิตและพ้ืนฐานความเชื่อของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างหลากหลายในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและ
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่อง “กระบวนทัศน์หลักมุสลิมในการพัฒนา” ซึ่งมุ่งเน้นการน้าหลักศาสนา
อิสลามเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยให้ความส้าคัญสูงสุดกับการศึกษาด้าน
ศาสนา และการเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักค้าสอนทางศาสนาอิสลาม เพ่ือเป็นช่องทางในการก้าวขึ้นสู่ 
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การเป็นผู้น้าของชุมชนที่มีอิทธิพลทางความคิด และสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ชุมชน  

การเน้นย้้าให้บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส้าคัญของหลักความเชื่อตามศาสนาอิสลามดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้ 
สามารถก้าหนดรูปแบบและแนวทางในการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา
ไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อจ้ากัดทางอาชีพของ
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มุ่งเน้นการศึกษาต่อในสายศาสนา เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มีเป้าหมายชีวิตและ
เส้นทางอาชีพตามหลักความเชื่อทางศาสนาที่แน่วแน่  และไม่ต้องการถูกชักจูงหรือโน้มน้าวไปใน
ทิศทางอ่ืน ดังนั้น การด้าเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงควร
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพและการยอมรับในหลักความเชื่อทางศาสนาดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์
ในการเสริมสร้างทัศนคติและปฏิสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ และส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการสอดแทรกแนวคิดให้นักศึกษา 
ไทยมุสลิมที่ศึกษาสายศาสนาตระหนักถึงประโยชน์และความจ้าเป็นในการเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาชีพ
อ่ืน ๆ ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  

4.2.1.5 การสนับสนุนโครงการที่มีนัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการถ่ายทอด
เรื่องเล่าเชิงบวก  และกรณีศึกษาตัวอย่าง (success stories) เกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมที่ประสบ
ความส้าเร็จในมิติต่าง ๆ และมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ “เกร็ดชีวิตของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากมุสลิมแดนใต้สู่การเป็นสุภาพบุรุษในเวทีโลก”  
เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง  
เพ่ือก้าวขึ้นสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า และเป็นพลังส้าคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  
4.2.2.1 การจัดสัมมนาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนรับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  เพ่ือถ่ายทอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการด้าเนินความสัมพันธ์กับนักศึกษาไทยมุสลิมอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักศึกษา สามารถสนองตอบความคาดหวังของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม  อีกทั้ง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และแนวนโยบายของภาครัฐในการเชื่อมโยงมิติด้านการพัฒนาความมั่นคง
ของมนุษย์กับความม่ันคงของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.  
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4.2.2.2  การก้าหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศโลก
มุสลิมที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีเส้นทางสู่การมีส่วนร่วม” ในการ
พิจารณาก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิม เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะ “พลเมืองไทย” และเสริมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ (ownership) ในโครงการ ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเสริมสร้างประสบการณ์ในการท้างานร่วมกับบุคคลอ่ืนบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์ เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

4.2.2.3 การสร้างเครือข่ายการติดต่อและรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ไทยมุสลิม ที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพ่ือแสวงหาแนวร่วมและใช้ประโยชน์จากอดีต
นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งมีประสบการณ์ศึกษาต่อในต่างประเทศ ที่ประสบความส้าเร็จทางวิชาชีพและ
การด้ารงชีวิตและมีศักยภาพในการเป็นผู้น้าและมีอิทธิพลทางความคิด  ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในโครงการสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยอาจด้าเนินการในรูปแบบออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาในลักษณะดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศ  

4.2.2.4 การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่  จชต . และ
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพระยะสั้น  เช่น ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการด้าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศท่ีเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือขยาย
โอกาสและเพ่ิมพูนทางเลือกวิชาชีพให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
และพัฒนาพื้นที ่จชต. ต่อไป 

4.2.2.5 การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกลไกในการ
ติดตามและผลักดันให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน   
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศ 
ที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อด้าเนินกิจกรรมที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และสัมผัสประสบการณ์ท้างานจริง อาทิ โครงการ paid internship โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นในพื้นที ่จชต. ที่เก่ียวข้อง อาท ิศอ.บต.  

4.2.2.6 การส่งเสริมและสานต่อความร่วมมือระหว่างสมาคมและชมรมนักศึกษา
ไทยมุสลิมในต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีนักศึกษา  
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ไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  ตลอดจนการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรดังกล่าวเป็นกลไกที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนการด้าเนินงานภารกิจการ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้แนวทางการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

4.2.2.7 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
หน่วยงานต้นทางจนถึงปลายทางอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนการริเริ่มจัดท้าช่องทางในการ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาไทยมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นระบบ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการทบทวนและ
พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการก้าหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีด้าเนินโครงการที่มีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยค้านึงถึงเงื่อนไข ข้อจ้ากัดและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความส้าเร็จของโครงการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

บทบาทกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
1. Email  
2. ชื่อ-สกุล  
3. เพศ 

 ชาย  หญิง  ไม่ประสงค์ระบ ุ
4. โปรดระบุสถานะการศึกษาในปัจจุบัน 

 ก้าลังศึกษาอยู่  จบการศึกษาแล้ว 
5. โปรดระบุรายละเอียดประเภทการศึกษา 

 สายสามัญ  สายศาสนา 
6. โปรดระบุรายละเอียดวุฒิ/สาขาการศึกษา/สถาบันการศึกษา  

  
7. ภูมิล้าเนา (โปรดระบุจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน) 

  
 
ส่วนที่ 2: การประเมินความพึงพอใจ 
1. ท่านเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศใด ที่จัดโดย  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ (โปรดระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และ
หน่วยงานที่จัด โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 โครงการ) 
  
  

2. ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่เคยเข้าร่วมมาก
น้อยเพียงใด (โปรดระบุข้อใดข้อหนึ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด) 
2.1 ภาพรวมการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.2 รูปแบบโครงการ/กิจกรรม  
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
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2.3 สถานที่ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.4 หัวข้อและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
2.6 องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

 
3. ท่านมีความพึงพอใจในผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมมากน้อยเพียงใด (โปรดระบุข้อใดข้อหนึ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริง มาก
ที่สุด) 
3.1 โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.2 โครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิต และมีส่วนช่วยขยายโอกาส ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.3 โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
3.4 โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.5 โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยเพิ่มพูนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
3.6 โครงการ/กิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อและปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐของไทย 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

 
4. ท่านเห็นสมควรให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทย

มุสลิมในต่างประเทศต่อไปหรือไม่ (โปรดระบุข้อใดข้อหนึ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
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5. ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อีกหรือไม่ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
  ใช่  ไม่ใช่  

6. ท่านจะแนะน้าให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศท่ีจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศในอนาคตหรือไม่ 
(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

  ใช่  ไม่ใช่  
 
ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ 
1. ท่านเห็นว่า โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดย  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในมิติใด (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รูปแบบโครงการ 
 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ขอบข่ายการมีส่วนร่วม 
 การก้าหนดหัวข้อ รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 การน้าไปปรับใช้ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………. 

2. ท่านเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศควรปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในมิติใดบ้าง 
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 รูปแบบและลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
 แนวทางการประชาสัมพันธ์ 
 ขอบข่ายการมีส่วนร่วม 
 การก้าหนดหัวข้อ รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 การต่อยอดโครงการ/กิจกรรมให้สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันและการประกอบ 

อาชีพในอนาคต 
 การจัดสรรงบประมาณ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………. 
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3. ท่านคิดว่า โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดยสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีส่วนช่วยในการขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว) 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

4. ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มากน้อยเพียงใด (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเพียง
ข้อเดียว) 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

 
ส่วนที่ 4: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศ 
1. ท่านคิดว่า ในอนาคต โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่จัดโดย

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ควรมีรูปแบบและแนวทางด้าเนินการอย่างไร (โปรด
เลือกหัวข้อและลักษณะโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นให้ความส้าคัญ โดย
สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับกีฬาและสันทนาการ 
 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับศาสนา 
 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิม 

ในต่างประเทศ 
 โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการเพิ่มพูนทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ์กรณีศึกษา 

 
1. กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ 

1.1 กรณีศึกษาที่ 1 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศ
จอร์แดน 

(1) ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพรวมการด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและ
อุปสรรค และความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจดังกล่าวกับยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของรัฐในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.  

- โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศนับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ “ปลายเหตุ” และอาจไม่ตอบโจทย์เรื่องการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาครัฐอยู่แล้ว โดยในกรณีจอร์แดนร้อยละ 90 ของนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติเขิงบวกต่อ
ภาครัฐ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน (radicals) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักไม่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การด้าเนินการต่อกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีแนวคิดในลักษณะดังกล่าว 
จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการตั้งแต่ต้นทาง  

- ในภาพรวม โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น 
มีส่วนช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ิมพูนทักษะและองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมจากพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งท้าให้นักศึกษามีศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ  
ที่นอกเหนือไปจากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า 
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและองค์ความรู้ดังกล่าวมากน้อยเพียงใดเมื่อส้าเร็จการศึกษาและ
เดินทางกลับประเทศไทย 

- ที่ผ่านมา การด้าเนินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมใน
จอร์แดนประสบปัญหาเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในหลักความเชื่อทางศาสนา
อิสลาม จึงตีความการด้าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลามในลักษณะที่แคบ และไม่
เปิดกว้างต่อแนวคิดและหลักความเชื่อที่แตกต่าง โดยถูกปลูกฝังความคิดดังกล่าวตั้งแต่ระดับชุมชน 
ซึ่งท้าให้เกิดข้อจ้ากัดในการขยายความร่วมมือและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับกลุ่ม
นักศึกษาดังกล่าว การดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เป็น
ที่ยอมรับ โดยเฉพาะโครงการเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาชีพและภาษา และโครงการขยายองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาในจอร์แดนมากนัก 
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(2)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรม
การสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อสนองตอบ
ความต้องการที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยในกรณีจอร์แดน ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่
ได้รับทุนการศึกษาจากทางการจอร์แดน (2) กลุ่มที่ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะ และมี
ข้อจ้ากัดทางวิชาการและภาษา ซึ่งท้าให้ไม่สามารถศึกษาต่อสายสามัญในประเทศไทย (3) กลุ่มที่
ครอบครัวไม่ประสงค์ให้ศึกษาต่อในประเทศไทย เพราะข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดใน
พ้ืนที่ จชต. (4) กลุ่มที่ค้านึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ ซึ่งในหลายกรณีพบว่า 
การศึกษาต่อในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ต่้ากว่าการศึกษาต่อในประเทศไทย และ (5) กลุ่มที่มี
ความเชื่อว่า การศึกษาต่อในต่างประเทศจะช่วยยกระดับสถานะทางสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  

- ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ (1) มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น เช่น โครงการ start-up และโครงการเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ
วิดีโอ หรือการแนะแนวด้านวิชาชีพและการถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ โดยวิทยากรที่ประสบ
ความส้าเร็จและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือเปิดโลกทัศน์และขยายโอกาสให้นักศึกษาน้าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
พัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์เมื่อส้าเร็จการศึกษา (2) รักษาความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนกิจกรรม
กีฬาและสันทนาการที่ริเริ่มโดยสมาคม/ชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมในแต่ละพ้ืนที่ เพราะเป็นโครงการที่
มีศักยภาพในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐ (3) ตระหนักถึงมุมมองและทัศนคติของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ถูกปลูกฝังแนวคิด
เกี่ยวกับการเป็น “ผู้ด้อยโอกาส” ที่สมควรได้รับการดูแลและเยียวยาจากภาครัฐ และ (4) พิจารณา
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิมตระหนักถึงคุณค่าและความจ้าเป็นของการศึกษา
ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากสายศาสนา โดยอาจด้าเนินการในลักษณะการจัดสรรทุนรัฐบาล
เพ่ือศึกษาต่อในสายสามัญให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีศักยภาพ รวมทั้งการเตรียมการรองรับด้าน
อาชีพเมื่อส้าเร็จการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง 

1.2 กรณีศึกษาที่ 2 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

(1)  ท่านคิดว่า โครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของภาครัฐ ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. มากน้อยเพียงใด  
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- โครงการและกิจกรรมการส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ อาทิ โครงการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถดึงดูดนักศึกษาในวงกว้าง เพราะเป็นโครงการที่นักศึกษาได้รับผลประโยชน์โดยตรง จึงมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐและตอบสนองเป้าประสงค์
ของรัฐในมิติความม่ันคง  

- อย่างไรก็ดี ประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศควรให้ความส้าคัญ คือ การก้าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกแนวคิดส้าคัญต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ การบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ที่มุ่งเน้น
ให้เด็กและเยาวชนไทยมุสลิมมีกระบวนการคิดท่ีสร้างสรรค์และเป็นระบบ 

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

- ค่านิยมพ้ืนฐานของชาวไทยมุสลิมที่ยังคงมุ่งแสวงหาจุดยืนและต้องการเป็นที่
ยอมรับในสังคมเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินโครงการ โดยสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่จ้าเป็นต้องแสวงหา “สิ่งล่อใจ” เพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งท้าให้
โครงการในลักษณะ “จิตอาสา” ที่ไม่มีการระบุสิ่งตอบแทนอย่างชัดเจน อาจไม่ได้รับความสนใจและ
สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมุสลิมตระหนักถึงคุณค่าในเชิงจิตใจจาก
การมีส่วนร่วมในโครงการ และลดการยึดติดกับผลตอบแทนในเชิงวัตถุ  

- ลักษณะนิสัยของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มักรวมกลุ่มกันเอง และ
จ้ากัดการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยที่ท้าให้ขอบข่ายการเรียนรู้ของนักศึกษา
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างเป็นไปอย่างจ้ากัด และก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ผลักดันโครงการเก่ียวกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

- ความแตกต่างทางพ้ืนฐานการศึกษาระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมสายสามัญ
กับสายศาสนา เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก้าหนดรูปแบบโครงการที่มีความเหมาะสมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความพยายามในการตอบสนองความต้องการ
และดึงดูดความสนใจของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ก็อาจตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการด้าเนินการ
ตามแนวนโยบาย “ประชานิยม” โดยไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. อย่างเป็นรูปธรรม 

(3)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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- เสนอให้พิจารณาก้าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณค่าทางจิตใจให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยอาจใช้ประโยชน์จากสื่อสั งคมออนไลน์ 
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น  

- กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องศึกษารายละเอียดและค้านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางพ้ืนฐานการศึกษา ทัศนคติ และ
ค่านิยมของนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อของนักศึกษาสายศาสนาที่ว่า  
ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาด้านศาสนาในประเทศโลกมุสลิมเปรียบเสมือนนักปราชญ์ที่มีสถานะทางสังคม
เหนือกว่าผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพอ่ืน ๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์  

- กระทรวงการต่างประเทศควรค้านึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะพึงได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ โดยอาจให้ความส้าคัญสูงสุดกับ (1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพ่ึงพาตนเอง (2) โครงการจิตอาสาที่สอดแทรก
แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการกระตุ้นความรู้สึกภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วม
ในฐานะพลเมืองไทย และ (3) โครงการส่งเสริมสวัสดิการที่มีสามารถดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วม
โครงการในวงกว้าง และมีส่วนช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการ
สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิม 

- นอกจากนี้ ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศ จ้าเป็นต้องประสานงานและร่วมมือกับสมาคม/ชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือลด “ก้าแพง” ในการด้าเนินปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาจัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการในเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
นักศึกษาไทยมุสลิม รวมทั้งก้าหนดเป้าหมายและแนวทางในการด้าเนินโครงการให้สอดคล้อ งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

1.3 กรณีศึกษาที่ 3 นายพุทธิพร อ้ิวตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน

โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  
- โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นภารกิจที่ครอบคลุม 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคง เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ จชต. และมิติด้านการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเน้นย้้าให้นักศึกษาตระหนักถึงความพร้อม
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ของภาครัฐในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ ซึ่งการด้าเนินภารกิจทั้ง 2 มิติ
ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

- ในมิติด้านความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการใช้หลักสันติวิธีเป็นหลัก
ซ่ึงอาจแตกต่างจากแนวทางของหน่วยงานด้านความม่ันคง โดยในกรณีอียิปต์ สามารถจ้าแนกประเภท
นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มท่ีเข้าร่วมในสมาคมนักศึกษาไทยในอียิปต์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (2) กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมในสมาคมฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ มย่อย ได้แก่ 
กลุ่มที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านและไม่ประสงค์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ (ซึ่งมักมีการ
บริหารและการรวมตัวที่เป็นระบบและเข้มงวด ตลอดจนมีการตรวจตราสอดส่องกันเองภายในกลุ่ม 
เพ่ือมิให้สมาชิกของกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ) และกลุ่มที่มีแนวคิดสายกลาง แต่ไม่
สนใจเข้าร่วมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งขยาย
เครือข่ายและช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาไทยมุสลิมทุกกลุ่ม โดยไม่ค้านึงถึงแนวคิดและทัศนคติ
ของนักศึกษาที่มีต่อภาครัฐ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา มีส่วน
ช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเข้าถึงนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นผ่านการด้าเนิน
โครงการมอบถุงยังชีพและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว 

- ในมิติด้านการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
อาจจ้าเป็นต้องปรับแนวทางการด้าเนินการให้สอดคล้องกันมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่
เดินทางไปศึกษาต่อในอียิปต์เป็นนักศึกษาสายศาสนา ซึ่งอาจประสบข้อจ้ากัดในการประกอบอาชีพ
เมื่อส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อค้านึงถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งท้าให้การเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาชีพ อาทิ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพ หน่วยงานต้นทางในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ศอ.บต. และกองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จึงจ้าเป็นต้อง
สร้างแรงจูงใจและชี้ช่องทางในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ โดยอาจประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ทางวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือขยายโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่
นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ควรพิจารณาริเริ่มโครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ือ
รองรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อาทิ การบรรยายและชี้แนะแนวทางใน
การประกอบอาชีพโดยวิทยากรที่มีอิทธิพลทางความคิดหรือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาไทยมุสลิมอย่าง
แท้จริงต่อไป 
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(2)  โปรดอภิปรายแนวทางการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ด้าเนินโครงการโดยประสานงานและหารือกับ
ผู้แทนนักศึกษาไทยมุสลิมในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด กิจกรรมส่วนใหญ่ของนักศึกษาในอียิปต์เป็นการ
รวมกลุ่มของนักศึกษาไทยมุสลิม โดยไม่มีนักศึกษาต่างชาติกลุ่มอ่ืนเข้าร่วม อันเนื่องจากข้อจ้ากัดด้าน
ภาษาและค่านิยมของชาวไทยที่มักรวมกลุ่มกันเอง อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งส่งเสริมให้
นักศึกษาในอียิปต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
ของโลกในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายเครือข่ายการติดต่อและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  

(3)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- โดยที่การเดินทางไปศึกษาต่อด้านศาสนาในต่างประเทศอาจประสบปัญหาทั้งใน
เรื่องความเป็นอยู่และการด้ารงชีวิต กระทรวงการต่างประเทศจึงควรพิจารณาประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันโครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ โดยอาจด้าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน้าในต่างประเทศ รวมทั้งการเชิญ
วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษจากต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ เพ่ือยกระดับหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยขยายโอกาสและเพ่ิมพูนทางเลือกทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย
มุสลิมใน จชต. ต่อไป 

- กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นโครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษา โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพที่เป็นประโยชน์ส้าหรับการประกอบ
อาชีพ โดยอาจด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และปรับรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น อาทิ การด้าเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งการคัดเลือก
วิทยากรที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มนักศึกษา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

1.4 กรณีศึ กษาที่  4  นางสาวนริ สสา  สมานะวณิชย์  นักการทูตช านาญการ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 

(1)  โปรดอภิปรายแนวทางการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

- โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์มีการด้าเนินอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น (1) โครงการที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (2) โครงการที่
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สมาคมนักศึกษาไทยในอียิปต์เป็นผู้ริเริ่มและบริหารโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถานเอกอัครราชทูตฯ การด้าเนินโครงการในภาพรวมมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติอันดีของนักศึกษา
ที่มีต่อภาครัฐ อย่างไรก็ดี โดยที่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่เป็น
สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีทัศนคติและความสัมพันธ์
อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (2) กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมฯ ซึ่งไม่ประสงค์
ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ การก้าหนดรูปแบบโครงการจึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยดังกล่าว 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ การก้าหนดรูปแบบโครงการเพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิด  
ในเชิงต่อต้านเป็นสิ่งที่ด้าเนินการได้ยาก ในขณะเดียวกัน การโน้มน้าวความสนใจของกลุ่มนักศึกษา
ไทยมุสลิมสายกลางซึ่งไม่ได้มีแนวคิดในเชิงต่อต้านมากนักก็อาจประสบปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะใน
กรณีที่นักศึกษาไม่อาจแยกแยะประเด็นทางศาสนาออกจากประเด็นทางการเมือง และใช้หลัก 
“Muslim brotherhood” ในการตีความประเด็นทางการเมือง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทาง
การเมืองผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับแนวนโยบายด้านความมั่นคงของ
อียิปต์ และเป็นสาเหตุให้นักศึกษาไทยมุสลิมบางกลุ่มเป็นที่จับตามองของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของอียิปต์  

- โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น โครงการ
สนับสนุนที่ท้าการของสมาคมนักเรียนไทยอียิปต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเช่าสถานที่
ท้าการ เพ่ือให้สมาคมฯ มีพ้ืนที่ส้าหรับการด้าเนินภารกิจและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็น
กิจลักษณะ เช่น โครงการติวหนังสือ การเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับ/ ต่ออายุการตรวจลงตราให้แก่
นักศึกษาไทยในอียิปต์ โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้าเนินการโดยหารือกับผู้แทนสมาคมฯ 
อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ในบางกรณี การพ่ึงพากลไกสมาคมฯ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาเป็น
แนวทางที่เปรียบเสมือน “ดาบสองคม” เพราะอาจสร้างความคาดหวังให้แก่นักศึกษามากเกินไป  
จนเข้าข่าย “spoil” โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและอ้านวยความสะดวกในเรื่องที่อยู่ใน
วิสัยที่นักศึกษาหรือสมาคมฯ ควรด้าเนินการด้วยตนเอง อาทิ การจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาเมื่อเดินทางถึง
อียิปต์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

วิกฤติสถานการณ์ต่าง ๆ ในอียิปต์ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
และล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีส่วนช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
ขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังนักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะ
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กลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดสายกลางซึ่งเริ่มผ่อนคลายท่าทีและตอบสนองในเชิงบวกต่อความช่วยเหลือ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพราะตระหนักว่า อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง
ปากท้องนอกจากนี้ สถานการณ์เหล่านี้ยังช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงความพยายามของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา อันจะน้าไปสู่ทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อภาครัฐ 
อย่างไรก็ดี การที่นักศึกษาบางกลุ่มยังอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยที่ท้าให้
นักศึกษาบางกลุ่มลังเลที่จะเข้าร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะพิจารณาเข้า
ร่วมเฉพาะในกรณีที่นักศึกษาได้รับประโยชน์โดยตรงเท่านั้น  

(3)  ท่านคิดว่า การด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ และอย่างไร 

ในภาพรวม โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง
การต่างประเทศมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ โดยในกรณีอียิปต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโรด้าเนินการร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในอียิปต์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดซึ่งการ
ด้าเนินในลักษณะดังกล่าวเป็นกลไกและตัวแปรส้าคัญในการดึงดูดนักศึกษาให้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และน้าไปสู่กระแสตอบรับในเชิงบวก ตลอดจนมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมของนักศึกษา จากการได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าหนด
รูปแบบโครงการ ซึ่งท้าให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการอย่างเป็นระบบ  

(4)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

เห็นว่า ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก้าหนดรูปแบบและแนวทางการด้าเนิน
โครงการมากข้ึน เช่น การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรที่มีอิทธิพลทางความคิดเพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับยุคสมัย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงนักศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้จักคุ้นเคยและ
ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อภาครัฐ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษา อันจะน้าไปสู่การก้าหนดรูปแบบโครงการที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง  

1.5 กรณีศึกษาที่ 5 นายยะห์ยา วงศ์กันยา นักการทูตช านาญการ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน 

(1)  โปรดอภิปรายแนวทางการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 
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- โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และการ
เพ่ิมพูนศักยภาพและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนักศึกษาสายสามัญในกรุงอิสลามาบัด และ (2) กลุ่มนักศึกษาสายศาสนาในเมือง
ละฮอร์ โดยแต่ละกลุ่มมีแนวคิด ความคาดหวังต่อโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักศึกษาในกรุงอิสลามาบัดเป็นกลุ่มที่ศึกษาในสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจากส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส้านักงาน ก.พ.) ในขณะที่นักศึกษาที่เมือง
ละฮอร์ศึกษาในสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. จึงไม่มีวุฒิการศึกษาท่ีเป็นทางการ 

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมในปากีสถานจาก (1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จชต. ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เพ่ือด้าเนินโครงการ
เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองวันส้าคัญทางศาสนาต่าง ๆ และ (2) งบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศของกรมการกงสุล เพ่ือด้าเนินโครงการฝึกอบรมด้านสหวิชาชีพ 

- ในห้วงที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนักศึกษา
เป็นไปอย่างดียิ่ง เนื่องจากนักศึกษามีความไว้วางใจและติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ตลอดจนสนใจ
เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวัน Eid ซึ่งใช้วงเงินงบประมาณน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงในแง่การเข้าถึง
นักศึกษา และมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือสอบถามในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด 

- นักศึกษาในปากีสถานส่วนใหญ่มีภูมิล้าเนาใน จชต. แต่ไม่ใช่กลุ่มที่มีแนวคิด 
ในเชิงต่อต้าน โดยสามารถอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี เพราะมีจ้านวนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ
นักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งมีนักศึกษาไทยมุสลิมหลายกลุ่มอยู่รวมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่ม
ที่ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของสังคมอ่ืนที่นอกเหนือไปจากสังคม จชต. การมีส่วนร่วมในโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึง
มีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติและการวางตัวใน
สังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นที่มีนัยละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการอย่างแนบเนียน  

- การด้า เน ิน โครงการสนับสนุนน ักศ ึกษาไทยมุสล ิมในปาก ีสถานของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ  มุ่งยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการ
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มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด้าเนินภารกิจ เพ่ือเสริมสร้างความคุ้นเคย และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการด้าเนินโครงการอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งท้าให้โครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่าง
แท้จริง  

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

ทัศนคติและการวางตัวของข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจการ
ดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นตัวแปรส้าคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความคืบหน้าและประสบ
ความส้าเร็จ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ วิธีการ (approach) ในการเข้าถึงนักศึกษาเป็นปัจจัยส้าคัญในการ
เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยในกรณีของสถานเอกอัครราชทูตฯ การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ และการใช้แนวทางถ้อยทีถ้อยอาศัยและ
ความจริงใจในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาริเริ่มขึ้น เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ท้าให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  

(3)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- ในฐานะหน่วยงาน “กลางทาง” ในภารกิจการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
ไทยมุสลิม กระทรวงการต่างประเทศควรก้าหนดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีนัยเชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานต้นทางและ
ปลายทาง เพ่ือให้การด้าเนินภารกิจดังกล่าวครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งควรบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการก้าหนดรูปแบบโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อาทิ โครงการแนะแนวและฝึกอบรมทางวิชาชีพ เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม  

- การคัดเลือกวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
(inspiration talk) ต่าง ๆ รวมทั้งการด้าเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ ควรพิจารณาอย่างเหมาะสม
และค้านึงถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตลอดจนความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
โดยตรง เพ่ือให้โครงการสามารถเข้าถึงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาได้อย่างแท้จริง 

- การด้าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ ควรมีการระบุ
ประเด็นและหัวข้ออย่างชัดเจน อาทิ การเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ ซึ่งนักศึกษา
สามารถน้าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง 
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- การมอบหมายข้าราชการเพ่ือด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งในเรื่องทัศนคติ ความใส่ใจ ภาวะผู้น้า 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
นักศึกษา โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาสนับสนุนโดยการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
ส้าหรับข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

 
2. กลุ่มบุคลากรภาครัฐท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

2.1 กรณีศึกษาที่ 6 นายประกิจ ประจนปัจจนึก ที่ปรึกษาสภาความม่ันคงแห่งชาติสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ 

(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

- ภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศเป็น 
องค์ประกอบส้าคัญในยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่
สภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท้าขึ้น เพ่ือสนองนโยบายของรัฐในการน้าหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผ่านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเป็นรากฐานน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. ซึ่งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังถูกจ้ากัดโอกาสทางการศึกษาด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจความ
ยากไร้และความห่างไกลตั้งแต่อดีต โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแนว
ทางการด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ชัดเจนและเป็นระบบ คลอบคลุมทั้งช่วงก่อน
การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ขณะที่ศึกษาอยู่ และภายหลังส้าเร็จการศึกษาและเดินทาง
กลับประเทศไทย  

- กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส้าคัญในการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติ
อันดีของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการใช้แนวทางสันติวิธีในการดูแลและให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ความเข้าใจและความยอมรับในวิถีของชาวไทยมุสลิม ที่มีความแตกต่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อนักศึกษาไทยมุสลิมทุกกลุ่มบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม ในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
จชต. ดังที่นายแพทย์ประเวศ วะสี เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครช่วยแก้ไขปัญหา จชต. ได้ดีเท่าคนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่”  

(2)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 
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- บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมจ้าเป็นต้องเรียนรู้ ท้าความเข้าใจและยอมรับในค่านิยมและหลักความเชื่อของ 
ชาวไทยมุสลิมที่ให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับประเด็นทางศาสนา อาทิ สถานะทางสังคมและการเป็นผู้น้า
ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้น้าและครูสอนศาสนา และตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวในการก้าหนด
รูปแบบและแนวทางการด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

- โดยค้านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในบริบทต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องก้าหนดแนวทางและประเมินสถานการณ์ 
รวมทั้งให้ค้าแนะน้าต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนปรับรูปแบบการด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิถีปรกติใหม่ในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ 
การติดตามความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และการด้าเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  

(3)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- ในเชิงนโยบาย รัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อจ้ากัดและประเด็นท้าทายในการด้าเนิน
โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแนวทางด้าเนินการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่อง (1) การจัดท้าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา (2) การใช้ประโยชน์จากกลไกคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต. เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจอย่างมีเอกภาพ 
(3) การใช้ประโยชน์จากนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพ้ืนที่ จชต. (4) การแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศที่มี นักศึกษา
ไทยมุสลิมเดินทางไปศึกษาต่อ และ (5) การบริหารจัดการทุนการศึกษาจากต่างประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

- ในเชิงปฏิบัติ กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาให้ความส้าคัญกับโครงการ
แนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่มีความประสงค์ดังกล่าว เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งพัฒนากลไกในการบริหารและจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
กับสถาบันการศึกษาในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

- นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไทยมุสลิมมีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้สึกและทัศนคติเชิงบวก
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ของการเป็นพลเมืองไทยและการเป็นตัวแทนประเทศ โดยอาจด้าเนินการผ่านการติดต่อประสานกับ
สมาคม ชมรม หรือศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้องค์กรดังกล่าว
เป็นกลไกการติดต่อประสานงานที่มีความเข้มแข็ง และเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพและส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป 

2.2 กรณีศึกษาที่ 7 นายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

- โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท้าขึ้น 
ตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ จชต. และยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ปัญหาและอุปสรรคส้าคัญในการด้าเนินโครงการคือ ทัศนคติและแนวคิดของหน่วยงานรัฐและ
กลุ่มนักศึกษาที่มีต่อภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะข้อห่วงกังวลของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในมิติของความม่ันคง ที่มุ่งเน้นการด้าเนินการในเชิง
ยุทธวิธีและการปฏิบัติการด้านข่าวสาร ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายและท่าทีของกระทรวงฯ 
ที่มุ่งเน้นสันติวิธีและการเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ในการด้าเนินภารกิจดังกล่าว บนพ้ืนฐานที่ว่า 
นักศึกษาไทยมุสลิมทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ  

- กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส้าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส้าคัญของการเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ การเคารพใน
ความแตกต่าง และการปฏิบัติต่อนักศึกษาไทยมุสลิมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม มิใช่มุ่งเน้นเพียงการ
เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ ผ่านกลยุทธ์ “แยกปลาออกจากน้้า” ซึ่งหมายถึงการแบ่งแยกชาวไทย
มุสลิมที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านออกจากประชาชนกลุ่มอ่ืน ตามแนวปฏิบัติที่เคยใช้ในการต่อสู้ทาง
ความคิดระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับหลักประชาธิปไตยในอดีต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึก
หวาดระแวงและขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยกระทรวงฯ จ้าเป็นต้องเน้นย้้าให้ทุกฝ่าย
ตระหนักถึงสถานการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด ล้วนถูกหล่อ
หลอมไว้รวมกันในฐานะ “พลเมืองไทย”  

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- การแยกยุทธศาสตร์การสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมออกเป็นสามส่วน คือ ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ก่อให้เกิดปัญหาในการขับเคลื่อนภารกิจเพราะไม่มีการเชื่อมโยงการท้างาน
ของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งเป็น
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ข้อมูลที่มีนัยส้าคัญอย่างยิ่งและเป็นพ้ืนฐานในการก้าหนดรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการจัดท้าชุดข้อมูลดังกล่าวต้องริเริ่มตั้งแต่หน่วยงานต้นทาง โดย ศอ.บต. 

- การจัดกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีมากมายหลายกลุ่ม และการก้าหนดแนวทาง
ในการด้าเนินโครงการต่อนักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยชี้วัดความส้าเร็จและการดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ โดยประเด็นส้าคัญอยู่ที่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความไว้วางใจของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นตัวแทนในการ
ถ่ายทอดแนวนโยบายและการด้าเนินงานของรัฐในมิติต่าง ๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
สะท้อนมุมมองและท่าทีของชุมชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา จชต. อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก้าหนดแนวนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

- ค่านิยมและความเชื่อของชาวไทยมุสลิมที่ว่า การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาด้านศาสนาในประเทศที่เป็นแหล่งก้าเนิดของศาสนา นับเป็นหน้าที่ตามหลักศาสนา
ของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีต่อบุตร เป็นปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการ โดยกระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องตระหนักและให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ เพราะ
การส่งเสริมการศึกษาและการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยังเป็นรากฐานส้าคัญในการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแก้ไขปัญหา จชต. 

(3)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

- กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาเชิญนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
เข้าร่วมการสัมมนานักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ มาเลเซีย และเชิญวิทยากรและ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐไปเข้าร่วม เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการทางเมืองซึ่ง
จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในประเทศต่าง ๆ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง
ประสบการณ์ระหว่างกันโดยตรงภายใต้กรอบและเวทีที่กระทรวงฯ เป็นผู้ก้าหนด นับเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่แตกต่างของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในแต่ละประ เทศ ตลอดจนส่งเสริม 
การถกแถลงทางความคิดอย่างเสรี ท้าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองไทย และ
ทราบสถานะและจุดยืนทางสังคมของตนเอง 

- นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นโครงการอบรมและพัฒนา
ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้น้า การบริหารจัดการ และการรู้เท่าทันทางเทคโนโลยี เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ โดยอาจด้าเนินการผ่านการท้างานร่วมกับสมาคมนักศึกษาใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กลไกดังกล่าวมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นองค์ประกอบส้าคัญ 
ในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง 
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(4)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินโครงการที่มีนัยเชื่อมโยงทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษารูปแบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยและรองรับ
บริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงการด้าเนินการให้ความช่วยเหลือในลักษณะกิจวัตร ( routine) 
เช่น การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความอดทน อดกลั้น ( tolerance) เพ่ือให้นักศึกษาได้
ตระหนัก มีทักษะ และองค์ความรู้ทางสันติวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้ความ
แตกต่างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

- กระทรวงการต่างประเทศควรแสวงประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งท้าให้
มีนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในต่างประเทศจ้านวนมากเดินทางกลับประเทศไทย ในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การ อ้านวยความสะดวกในการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของ
ต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกในเชิงบวกต่อภาครัฐ และ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้น 

- นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาริเริ่มช่องทางออนไลน์ในการ
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนชี้แจงพัฒนาการและความคืบหน้าเกี่ยวกับการด้าเนิน
ภารกิจสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
โครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.3 กรณีศึกษาที่ 8 พ.อ. ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ผู้อ านวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก 
(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน

โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 

ในต่างประเทศมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐได้
เข้าถึงนักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ โดยในกรณีอินโดนีเซียสามารถจ้าแนกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีทัศนคติอันดีกับภาครัฐ (2) กลุ่มที่ไม่แสดงท่าทีต่อภาครัฐอย่างชัดเจน และ (3) กลุ่มที่
มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้น้าขบวนการ BRN ที่เป็นคู่พูดคุยของรัฐ ทั้งนี้ สัดส่วน
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน แต่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มยังเป็นไปอย่างจ้ากัด อย่าง ไรก็ดี 
มีแนวโน้มที่กลุ่มที่ (3) จะชักจูงและโน้มน้าวให้กลุ่มที่ (2) เข้าร่วมขบวนการ โดยที่ผ่านมา โครงการ
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ของกระทรวงการต่างประเทศมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษากลุ่มที่ (1) ซึ่งให้การตอบรับและ
สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 

(2)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

- ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการด้าเนินภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศด้วยดีมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ คว ร
ตระหนักถึงขอบข่ายการด้าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง และพิจารณาให้การสนับสนุนตาม
สมควร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน 
เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยบิดเบือนทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาจมอบหมายให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนเรื่องการติดตามและสอดส่องพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การขยายขอบข่าย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้าน และการใช้กลยุทธ์ “จ้ากัดเสรีใน
การปฏิบัติ” ต่อนักศึกษากลุ่มนี้ จะมีส่วนช่วยยุติหรือลดระดับความรุนแรงของความเคลื่อนไหวในเชิง
ต่อต้าน อันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา จชต.  

- ในภาพรวม กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องรักษาช่องทางการติดต่อและ
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาครัฐต่อไป แต่อาจพิจารณาด้าเนินการควบคู่
ไปกับการด้าเนินภารกิจในมิติด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส้าคัญกับการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและการก้ากับดูแลพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านเพราะ
นักศึกษากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการ BRN ในพื้นที่ จชต. และมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นเป็น
ผู้น้าทางศาสนาที่มีอิทธิพลทางความคิดในพ้ืนที่เมื่อส้าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย  
ซ่ึงนับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่าการใช้ก้าลังและความรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. เพราะเป็นการเผยแพร่
และปลุกระดมแนวคิดในเชิงต่อต้าน เพ่ือขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอาจลุกลามบาน
ปลายและถูกน้าไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศ  

2.4 กรณีศึกษาที่ 9 นางสาวโรฮานา ฮะยียูโซะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

- ภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวง  
การต่างประเทศมีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาจากพ้ืนที่ จชต. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนที่มี พ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติในสังคม 
พหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติอันดีของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ 
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เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศเป็นเสมือน 
“ผู้ปกครอง” ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
(2) ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินโครงการและ
กิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- ทัศนคติ วิสัยทัศน์ หลักความเชื่อทางศาสนา และทักษะในการบริหารจัดการ
ของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ นับเป็นตัวแปรส้าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว โดยการด้าเนินโครงการให้ประสบ
ความส้าเร็จ จ้าเป็นต้องพ่ึงพาความร่วมมือและการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน และมีการก้าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศ 

(3)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

- เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณามุ่งเน้นการด้าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาที่สอดแทรกองค์ความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เนื่องจากปัญหาและ
อุปสรรคส้าคัญของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คือ การขาดทักษะการใช้
ภาษาไทย ทั้งด้านการพูดและการเขียน ซึ่งท้าให้นักศึกษากลุ่มนี้ไม่สามารถเลือกเส้นทางอาชีพ  
โดยการเข้าสู่ระบบราชการได้ โดยในระยะหลังนักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีแนวโน้ม
เข้าสู่ระบบราชการมากข้ึน อันเนื่องจากผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งท้าให้นักศึกษาสนใจงาน 
ที่มีความม่ันคง  

- เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาริเริ่มโครงการที่มีส่วนช่วยเพ่ิมพูน
ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาทิ การริเริ่มระบบสะสมคะแนน (score card) ส้าหรับนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการประกาศเกียรติคุณและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีสถิติการเข้าร่วมโครงการในระดับที่โดดเด่น เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้สึกการมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมการมีสถานะและการเป็นที่ยอมรับในสังคมให้แก่นักศึกษา 
โดยอาจบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด้าเนินโครงการในลักษณะเชื่อมโยง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ อันจะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา 
ไทยมุสลิมให้เติบโตเป็นผู้น้าที่มีอิทธิพลทางความคิด และมีความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองไทยต่อไป  

- นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรใส่ใจเรียนรู้และความส้าคัญกับ
รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในการด้าเนินภารกิจการสนับสนุนนักศึกษา



94 

 

ไทยมุสลิมในต่างประเทศ เช่น ประเด็นข้อจ้ากัดเกี่ยวกับอาหารฮาลาล และการแยกกลุ่มชาย-หญิงใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ 
และเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 

2.5  กรณีศึกษาที่ 10 อิหม่าม ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ อดีตผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน
ส านักจุฬาราชมนตรี  

(1)  ท่านคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

- ภารกิจการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมของกระทรวงการต่างประเทศมีส่วนช่วย
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนจากพ้ืนที่ จชต. ได้บรรลุเป้าหมายชีวิตจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ นอกจากนี้ 
การดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เสมือนพ่อแม่ดูแลบุตร ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติและปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และท้าให้ความสัมพันธ์ของ 
ทั้งสองฝ่ายกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

- ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่า แม้หน่วยงานรัฐที่นับถือ
ศาสนาพุทธก็พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่
ภาพลักษณ์เชิงบวกของรัฐในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และท้าให้
ชาวไทยมุสลิมใน จชต. ตระหนักว่า รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน และความแตกต่างทางเชื้อชาติและ
ศาสนามิได้เป็นเงื่อนไขในการได้รับความช่วยเหลือและโอกาสทางการศึกษา 

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

- การที่นักศึกษาไทยมุสลิมแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศมีพ้ืนฐานความคิดและหลัก
ความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามที่แตกต่างกัน อาทิ กรณีนักศึกษาไทยมุสลิมบางกลุ่มจ้ากัดการตี
กรอบตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยเห็นว่า การที่ประเทศมุสลิมสายกลาง เช่น จอร์แดน แสดง
ท่าทีเปิดกว้างและยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก นับเป็นความพ่ายแพ้ต่อการรุกรานทางวัฒนธรรม 
ในขณะที่นักศึกษาไทยมุสลิมในปากีสถานมีท่าทีผ่อนปรน และให้การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มากกว่า เป็นประเด็นที่มีนัยส้าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษา
ไทยมุสลิม กระทรวงการต่างประเทศจึงจ้าเป็นต้องศึกษาและท้าความเข้าใจกับประเด็นดังกล่าวอย่าง
รอบคอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการด้าเนินการใดท่ีอาจเข้าข่ายหมิ่นเหม่หรือขัดกับหลักศาสนาอิสลาม 

- ทัศนคติและบุคลิกของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนนักศึกษา
ไทยมุสลิมนับเป็นปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินโครงการ โดยผู้ที่มี
แนวคิดเปิดกว้าง โอบอ้อมอารี และเอาใจใส่ มีแนวโน้มที่จะสามารถโน้มน้าวและดึงดูดนักศึกษาได้



95 

 

มากกว่าผู้ที่มีลักษณะเก็บตัวและมุ่งเน้นเรื่องพิธีการ อย่างไรก็ดี การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมไม่ควรตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความแตกต่างทางทัศนคติและ
บุคลิกส่วนบุคคลของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ควรเป็นหลักการร่วมที่ทุกฝ่ายจ้าเป็นต้องเรียนรู้และ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความปรองดองและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน  

(3)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

- โดยที่นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศมีหลายกลุ่ม และบางกลุ่มไม่สนใจเข้าร่วม
โครงการ เช่น กรณีนักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านในอียิปต์และอินโดนีเซีย หน่วยงานรัฐรวมทั้ง
กระทรวงการต่างประเทศอาจจ้าเป็นต้องพิจารณาก้าหนดแนวทางในการโน้มน้าวและเสริมสร้าง 
ความเข้าใจกับนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นก้าลังส้าคัญของประเทศ 
โดยอาจเริ่มจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต้นทางและปลายทาง 
เพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจที่ท้าให้นักศึกษาที่มีแนวคิดในเชิงต่อต้านไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 
และน้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่สามารถดึงดูดความสนใจ 
และสนองตอบความต้องการของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว เช่น (1) โครงการที่มุ่งเน้นการถกแถลงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เหตุและผล ซึ่งจะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ (2) การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันส้าคัญทาง
ศาสนา เพ่ือโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะมีส่วนช่ วย
กระตุ้นความรู้สึก การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองไทย และเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 

- กระทรวงการต่างประเทศควรมีท่าทีที่เปิดกว้าง และด้าเนินโครงการสนับสนุน
นักศึกษาไทยมุสลิมโดยตระหนักว่า ประเทศไทยเป็นชาติที่มีพ้ืนฐานจากสังคมพหุ วัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย โดยมีวัฒนธรรมมุสลิมเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญส่วนหนึ่ง การก้าหนด
รูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าว 
ตลอดจนให้น้้าหนักและความส้าคัญกับการส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเที ยม 
เพ่ือช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีต่อภาครัฐ และดึงดูดให้นักศึกษาสนใจ
เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 

(4)  ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

- กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาผ่อนคลายความวิตกกังวลในการด้าเนิน
โครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ และขยายทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 
ไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในสายศาสนา เพราะนักศึกษากลุ่มนี้มีเป้าหมายและ
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เส้นทางชีวิตที่แน่วแน่ว่า ต้องการเติบโตเป็นผู้น้าทางความคิดในสายศาสนา เพราะเป็นหนทางน้าไปสู่
การยกระดับสถานะและการเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้
ต้องการเข้ารับราชการหรือประกอบอาชีพอ่ืน แต่อาจใช้ทักษะการบริหารและเครือข่ายการติดต่อกับ
ต่างประเทศในการด้าเนินธุรกิจส่วนตัว เพ่ือน้ารายได้มาใช้ในการช่วยเหลือสังคมตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนา  

- กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณามุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับความส้าเร็จของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมทั้งผลประโยชน์  
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกของรัฐในการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการและความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.  
 
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

3.1  กรณีศึกษาที่ 11 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาจากสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย  
(1)  ท่านคิดว่า การด้าเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 

ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ และอย่างไร 
- โครงการของกระทรวงการต่างประเทศมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อนักศึกษาโดยตรง เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการ การติดต่อและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการวางตนในที่สาธารณะ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและ
สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

- การมีส่วนร่วมในสมาคมและการด้าเนินโครงการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
ท้าให้นักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนนักศึกษาจากต่างสถาบัน เรียนรู้การท้างาน
เป็นทีม และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้ระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

(2)  ในมุมมองของท่าน อะไรคือประเด็นท้าทายส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  

ความแตกต่างในแนวคิดและพ้ืนฐานความเชื่อ รวมทั้งการตีความตามหลักศาสนา
อิสลามของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นประเด็นส้าคัญที่สร้างความท้าทายในการด้า เนินโครงการให้
บรรลุผลส้าเร็จและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพราะศาสนาเป็นประเด็นที่มี
นัยละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง โดยชาวไทยมุสลิมเห็นว่า ศาสนาอิสลาม คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจแยก
ออกจากกันได้ ซึ่งท้าให้นักศึกษาบางกลุ่มหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมโครงการที่เข้าข่ายหมิ่นเหม่และ ขัดกับ
หลักศาสนา กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจ้าเป็นต้องพิจารณาและให้
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ความส้าคัญกับประเด็นเหล่านี้ในการก้าหนดรูปแบบและแนวทางด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาไทยมุสลิม  

(3)  ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับการด้าเนิน
โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศในรูปแบบใด และเพราะเหตุใด 

- เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 
เช่นการจัดฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ การอบรมทักษะการตัดต่อวิดีโอ การประกวดคลิปวิดีทัศน์เกี่ยวกับสังคม 
พหุวัฒนธรรม การสัมภาษณ์อดีตนักศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ podcast รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับระบบการท้างานของภาครัฐ 
และเส้นทางอาชีพในระบบราชการ 

- สนับสนุนแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกสมาคมนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
ความสามัคคีและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สมาคมดังกล่าว และสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิด
และความเป็นกันเองของบุคลากรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นปัจจัยสู่ความส้าเร็จของโครงการ 

- การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา หรือสถาบันการศึกษาด้านศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทยเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นทางเลือกทางการศึกษาส้าหรับเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมที่ไม่มี
โอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นแนวคิดริเริ่มที่ดีและจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และ
พัฒนาระบบการศึกษาภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
จนเป็นที่ยอมรับอาจด้าเนินการได้ยาก และเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา เพราะชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่
ยังมีค่านิยมและความเชื่อที่ว่า การศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มี
ประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ย่อมมีส่วนช่วยยกระดับ
สถานะทางสังคมได้ดีกว่าการศึกษาต่อภายในประเทศ 
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