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รศ. พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์

เอกสารการศึกษาวิจัย
โครงการประสานความร่ วมมือกับผู้สาํ เร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม
1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2549
เสนอ ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
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คํานํา
เอกสารการศึกษาวิจยั นี ้ จัดทําขึ ้นตามเป้าหมายของโครงการประสานความร่วมมือ
กับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม ซึง่ เป็ นหนึง่ ในโครงการของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี
(ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล สาระสําคัญของเอกสารประกอบด้ วย ลักษณะของศาสนาอิสลาม ข้ อมูล
บุคคลกับทรรศนะด้ านต่าง ๆ ของมุสลิมผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามุสลิมในต่างประเทศ 11
ประเทศ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาที่เกี่ยวกับผู้สําเร็จการศึกษาฯ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย เอกสารนี ้ได้ ให้ บทสรุป
สําหรับผู้บริ หารที่ประมวลข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากเนื ้อหาทังหมดไว้
้
ในที่เดียวกันในตอนต้ น
นอกจากนันเมื
้ ่อคํานึงถึงความยืดเยื ้อของวิกฤตในภาคใต้ ของประเทศ อย่างไม่มีทีทา่ ว่า
จะยุตลิ ง แม้ โครงการนี ้จะอยูใ่ นช่วงปี 2549-2550 ที่ผา่ นมาการเสนอเอกสารการวิจยั จึงจัดให้ มีลกั ษณะ
ที่เอื ้อต่อการปรับทําเป็ นเล่มหนังสือเพื่อเผยแผ่ในวงกว้ างอันอาจมีสว่ นในการพิจารณานําไปสูก่ ารจัดการ
กับปั ญหาของประเทศด้ วยสันติวิธีได้ บ้าง
พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิตติกรรมประกาศ
อัลฮัมดุลิลลาฮ์ งานชิ ้นนี ้สําเร็จลุลว่ งไปจากความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคล
และองค์กรหลายคน หลายฝ่ ายทังจากภาครั
้
ฐ และภาคเอกชนทังที
้ ่เอ่ยนาม และไม่เอ่ยนาม โดยเริ่มจาก
ศูนย์ศกึ ษา และพัฒนาสันติวิธี และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นหลักของการจัดการ และงบประมาณ
สนับสนุน ทังนี
้ ้กระบวนการปฏิบตั งิ านดําเนินไปด้ วยความช่วยเหลือจากกําลังความสามารถของอาจารย์
อรรถศักดิ์ มินโด และการสนับสนุนจากดร.อณัส อมาตยกุล
ผู้สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามุสลิมในต่างประเทศ และทางสถาบันที่ทา่ น
สังกัด ท่านเป็ นเนื ้อหาสาระหลักของโครงการ ให้ ความร่วมมือทัง้ ๆ ที่ท่านไม่สบายใจอันเนื่องจาก
สถานการณ์อนั ไม่ปกติ และสังคมพาดพิงถึงตัวท่าน
แม้ มีภาระรัดตัวเป็ นอันมาก องค์กรภาครัฐยังกรุณาส่งตัวแทนเข้ ามีสว่ นร่วมรับทราบ
โครงการและให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทังจากสภาความมั
้
น่ คงแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง
พาณิชย์
นอกจากนันโครงการได้
้
รับความช่วยเหลืออย่างเข้ มแข็งในด้ านการประสานงานธุรการ
และการจัดพิมพ์ทงในและนอกพื
ั้
้นที่ที่จากสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม และมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอยกความดีอนั พึงมีทงหมดในโครงการนี
ั้
้แด่ทกุ ท่านจากสถาบันที่มีส่วนร่วม ทังที
้ ่เอ่ย
นามและไม่เอ่ยนามในที่นี ้ และให้ แก่การพัฒนาประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของท่านทังหลาย
้
โครงการประสานความร่วมมือ
กับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม
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บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่อง
คําสําคัญ
ผู้วิจัย

การประสานความร่วมมือกับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม ศักยภาพ
การพัฒนา และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้สําเร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิม การพัฒนา
พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์

งานชิ ้นนี ้มุง่ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับมุสลิมผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
มุสลิมในต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความร่วมมือพัฒนาประเทศที่มีผ้ สู ําเร็จการศึกษาฯ เป็ นศูนย์กลาง
การดําเนินงานประกอบด้ วยการศึกษาเอกสารทางด้ านอิสลาม การเก็บข้ อมูลภาคสนามด้ วย
แบบสอบถาม การสังเกต การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ดําเนินการระหว่างเดือน มีนาคม – ธันวาคม 2549
ข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์ทางสถิติร้อยละ และเรดาร์ กราฟ ผู้สําเร็จการศึกษาฯ ที่เข้ าร่วมโครงการมีทงสิ
ั ้ ้น 125
คน จาก 11 ประเทศ มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นภาคใต้ ตอนบน ภาคใต้ ตอนล่าง และภาคกลาง ประเด็นที่ศกึ ษา
ประกอบด้ วย ข้ อมูลบุคคล และข้ อมูลทรรศนะของผู้สําเร็ จการศึกษาฯ ใน 6 ด้ านซึง่ ได้ แก่ (1) อาชีพใน
ปั จจุบนั (2) ภาครัฐ (3) ศักยภาพและบทบาททางสังคม (4) ความต้ องการพัฒนาศักยภาพ
(5) คุณธรรมและสันติวิธี (6) ศักยภาพ และบทบาทของนักเรี ยนนอกที่มีตอ่ ประเทศที่ไปศึกษา
จากการศึกษาพบว่าผู้สําเร็จการศึกษามุสลิมมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาประเทศในทุก
ด้ านและในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่น จนถึงระดับนานาประเทศในโลกอิสลามโดยสันติวิธี ศักยภาพ
เหล่านี ้มีรากฐานสําคัญมาจากลักษณะของศาสนาอิสลาม ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับโลก
อิสลาม ลักษณะสังคมไทย สถานการณ์โลก และสถานภาพกับทรรศนะของผู้สําเร็จการศึกษาฯ อย่างไรก็
ตามการพัฒนาต่าง ๆ ยังห่างไกลจากศักยภาพดังกล่าวเป็ นอันมาก สมควรที่ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
ร่วมกันพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพดังกล่าวทังหมดที
้
่มีผ้ สู ําเร็จการศึกษาเป็ นแกนกลาง ตามนโยบายที่
เสนอแนะไว้
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ABSTRACT
Research Title:

The Cooperation with Graduates from Muslim Countries: Potentialities
for Development and Policy Recommendations
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Pichet Kalamkasait

The purposes of the study are to investigate data concerning the Muslim
graduates from overseas Muslim universities and their corresponding potentialities for national
development. The task was conducted during March-December 2006 by means of lslamic
literature review, questionnaire, observation, and group activities among 125 graduates from
11 countries, who are the residents of deep and upper Southern Thai provinces as well as
Bangkok areas. The data are analysed in terms of statistical parentage and radah graph. The
subjects of study include their personal data and opinions concerning (1) current profession
(2) government (3) potentiality and roles in community (4) personal need for further
development (5) virtues and non-violence (6) potential and roles in relation to their past
overseas universities.
It is found from the study that thanks to lslamic feature , connection between the
country and Muslim world, Thai social uniqueness, world situation as well as status and
positive attitude of the group, the graduates are highly qualified with multidimensional
potentialities for non-violent development, locally and internationally. However, the
potentialities are generally not realized in terms of development. Thus makes it justifiable for
the project to recommend for responsible sections cooperations for development centering on
the graduates from Muslim countries.
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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
ลักษณะและการดําเนินโครงการ
โครงการ “การประสานความร่วมมือกับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม” เป็ นหนึง่
ในโครงการของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการได้ รับการสนับสนุน
โดยงบประมาณ ปี 2548-2549 ดําเนินการระหว่าง 1 มีนาคม-31 ธันวาคม 2549 มีวตั ถุประสงค์ 2
ประการคือ เพื่อ (1) ศึกษาวิจยั สถานภาพ ปั ญหาก่อนไป ระหว่างและภายหลังการศึกษาในประเทศ
มุสลิม ทรรศนะ และข้ อเสนอและเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุม่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม ซึง่ เรี ยกในรายงานโครงการว่านักเรี ยนอก (2) เสริ มสร้ างเครื อข่าย
และความร่วมมือพัฒนาสันติวิธีระหว่าง ศพส. กับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม วิธีดําเนินงาน
ประกอบด้ วยการศึกษาวิจยั การประชุม การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา ซึง่ ได้ รับความร่วมมือจากนักศึกษา
มุสลิม 125 คน สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามุสลิมในต่างประเทศ 11 ประเทศ คือ มาเลเชีย อิน
โดนีเชีย อินเดีย ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อียิปต์ จอร์ แดน ซูดาน อิรัก ลิเบีย ผู้ร่วมโครงการมี
ภูมิลําเนาครอบคลุมภาคใต้ ตอนล่าง ภาคใต้ ตอนบน และส่วนกลางมีพื ้นฐานการศึกษา ศึกษาต่อ และ
กลับมาประกอบอาชีพทางด้ านการศึกษาศาสนาอิสลามแทบทังหมด
้
กระบวนการทํางานเพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายดําเนินการเบื ้องต้ นจากการศึกษาทางด้ าน
วรรณกรรมอิสลาม การประสานความร่วมมือกับกลุม่ เป้าหมาย และการรวบรวมข้ อมูลบุคคล พร้ อม
ทรรศนะนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
แล้ วนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ระหว่างกลุม่ เป้าหมายศูนย์ศกึ ษาและ
พัฒนาสันติวิธี และองค์กรภาครัฐเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมัน่ คง
แห่งชาติ ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เพื่อหาข้ อเสนอเชิงนโยบายตามข้ อมูล
บุคคลประกอบกับทรรศนะของผู้สําเร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิมใน 6 ด้ าน ซึง่ ประกอบด้ วย (1) อาชีพ
ในปั จจุบนั ของนักเรี ยนนอก (2) ภาครัฐ (3) ศักยภาพและบทบาททางสังคมของนักเรี ยนนอก (4) ความ
ต้ องการพัฒนาศักยภาพ (5) คุณธรรมและสันติวิธี (6) ศักยภาพและบทบาทของนักเรี ยนนอกที่มีตอ่
ประเทศที่ไปศึกษา
ทังนี
้ ้เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจในผู้สําเร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิม และสังคมมุสลิม
โดยทัว่ ไปโครงการได้ เสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีลกั ษณะอิสลามในทรรศนะของผู้รับผิดชอบโครงการซึง่
จําแนกไว้ 6 ประการ อันประกอบกันเป็ นลักษณะเด่นเฉพาะของอิสลาม และเป็ นรากฐานของอัตลักษณ์
มุสลิม ซึง่ ได้ แก่ (1) อํานาจยึดเหนี่ยวเชิงปฏิสมั พันธ์ (2) ความครอบคลุม (3) รูปธรรม
(4) บรรทัดฐานเดียว (5) ความเสมอภาค (6) ความเป็ นสากล

8

ข้ อค้ นพบสําคัญ ศักยภาพ และช่ องว่ างของการพัฒนา
มุสลิมในประเทศไทยซึง่ กระจายอยู่ทกุ ภาคของประเทศและอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ นส่วนใหญ่ นับเป็ นศักยภาพสําคัญของประเทศในการพัฒนามุสลิม มีอตั ลักษณ์เฉพาะที่มี
รากฐานมาจากอิสลามเป็ นสําคัญ อิสลามนอกจากเชื่อมประสาน และรักษาความเป็ นมุสลิมด้ วยหลัก
ความเชื่อ ยังกําหนดกรอบอุดมคติ และวิถีชีวิตเฉพาะบุคคลและสังคมมุสลิมที่สง่ เสริมการพัฒนาชีวิต
รอบด้ านครอบคลุมมิติตา่ ง ๆ รวมทังการดํ
้
ารงอยูร่ ะหว่างบุคคล และกลุม่ ชนที่มีความแตกต่างกันตังแต่
้ ใน
ระดับย่อยจนถึงระดับสากล ในความครอบคลุมของอิสลาม ความรุนแรงเป็ นทางเลือกที่ชอบธรรมใน
สถานการณ์ความจําเป็ นเฉพาะบางอย่าง
โดยนัยดังกล่าวของอิสลามและการศึกษากลุม่ เป้าหมาย
อิสลามเป็ นพลังที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกมุสลิมหรื อโลกอิสลามที่เรี ยกว่าอุมมะฮ์อิสลามียะฮ์ ตังแต่
้
ระดับภูมิภาค ถึงระดับนานาชาติโดยผ่านชุมชนมุสลิมที่มีผ้ สู ําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม หรื อจาก
สถาบันการศึกษามุสลิมในต่างประเทศเป็ นกลุม่ บุคคลที่ได้ รับความสําคัญในฐานะผู้นํา และผู้สืบทอด
ศาสนาอิสลามผ่านสถาบันการศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู้อื่น ๆ ของสังคม นักเรี ยนนอกอยู่ในฐานะ
เป็ นผู้ประสานระหว่างชุมชนมุสลิม สังคมทัว่ ไป ภาครัฐ และโลกอิสลาม ยอมรับความสําคัญของตนที่
สังคมมุสลิมมอบให้ และมองเห็นศักยภาพของตนเองในการเป็ นผู้ประสานงาน และให้ ความร่วมมือในการ
พัฒนากับทุกส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาครัฐ เพื่อยกระดับตนเอง และการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้ านทุกระดับในทางสันติ
อย่างไรก็ตามศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิมดังกล่าว ยังแปลงเป็ น
การพัฒนาทังในแง่
้
กระบวนกิจกรรมพัฒนา (process) และผลของการพัฒนา (progress) น้ อยมากเมื่อ
เทียบกับศักยภาพทุกด้ านที่มีอยู่ นับเป็ นช่องว่างในโอกาสการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ กระบวน
การศึกษาของนักเรี ยนนอกและบทบาททางเศรษฐกิจสังคมภายหลังสําเร็จการศึกษา ได้ รับสิทธิเสรี ภาพ
จากรัฐ แต่ยงั จํากัดอยูใ่ นด้ านของการเรี ยนรู้และการอบรมสัง่ สอนวิชาที่เรี ยกว่าจัดอยู่ในสายศาสนา มิใช่
วิชาการอาชีพอื่น ๆ ที่นบั เป็ นส่วนหนึง่ ขออิสลามในเชิงทฤษฎี กระบวนการพัฒนาการศึกษาในระดับสูง
ดังกล่าว เป็ นบทบาทสําคัญของผู้สําเร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิมในด้ านส่งเสริ มศีลธรรมของสังคมที่
เป็ นไปตามธรรมชาติ
โดยอาศัยทุนส่วนตัวหรื อของภาคเอกชนมุสลิมกับทุนจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกการสนับสนุนจากรัฐ การพัฒนาบุคคลในขอบเขตจํากัดทางการศึกษา และอาชีพมี
ผลให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาทางศาสนาโดยทัว่ ไป มีความพอใจในอาชีพ แต่ไม่พอใจในรายได้ มีความ
ต้ องการยกระดับความรู้ความสามารถและฐานะตนเองให้ สงู ขึ ้น หลากหลายขึ ้น รวมทังมี
้ บทบาทในการ
พัฒนาต่าง ๆ มากขึ ้นในทุกระดับรวมถึงระดับระหว่างประเทศไทยกับประเทศมุสลิม โดยอาศัยปั จจัยต่าง
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาใจใส่ดแู ลสนับสนุนจากภาครัฐ ความต้ องการเหล่านี ้สะท้ อนช่องว่างระหว่าง
ศักยภาพในการพัฒนากับความเป็ นจริ งของประเทศที่เกี่ยวข้ องกับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม
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ช่วงว่างระหว่างศักยภาพและการพัฒนาเหล่านี ้คาดว่าสามารถลดได้ ด้วยนโยบายการพัฒนาจากภาครัฐ
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมบนพื ้นฐานแนวคิดทฤษฎี และข้ อมูลความเป็ นจริงของสังคมไทยใน
บริ บทโลกปั จจุบนั ที่ประชาคมโลกมุสลิมมีบทบาทสําคัญ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปนี ้ได้ จากการประมวลผล การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ข้อมูลตามทรรศนะของผู้สําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศเป็ นรายประเด็น เนื่องจากประเด็น
ต่าง ๆ มีความเกี่ยวโยงกัน และประเด็นเดียวกันอาจมองได้ หลายแง่มมุ เพราะฉะนันข้
้ อเสนอที่ซํ ้ากัน
ระหว่างประเด็นจึงถูกตัดออกไปเป็ นอันมาก แต่ประเด็นที่คงอยู่ก็อาจมีความกํ ้ากึ่ง มีลกั ษณะซํ ้าซ้ อน อยู่
ในระดับหนึง่ อนึง่ ข้ อเสนอที่ใกล้ เคียงกันหรื อมุง่ ไปในแนวเดียวกัน อาจบ่งชี ้ว่านโยบาย และโครงงานนัน้
ได้ รับความสําคัญเป็ นอย่างสูงจากผู้เกี่ยวข้ อง
ประมวลข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการดําเนินโครงการจําแนกตามทรรศนะ 6 ด้ านของนักเรี ยนนอก
ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ ออาชีพปั จจุบันของนักเรี ยนนอก
ข้ อ

นโยบาย

1.

สร้ างฐานข้ อมูล
นักเรี ยนนอก
เพื่อการพัฒนา

2.

ส่งเสริ มวิทยฐานะ
นักเรี ยนนอก

โครงงาน/กิจกรรม
- การสํารวจวิจยั ข้ อมูลนักเรียนนอก
ที่ครอบคลุมประเทศ สาขาวิชาอาชีพ
รายได้ ความต้ องการทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ
- การรับรอง การเทียบโอนวุฒิการ
ศึกษาของนักเรี ยนนอก เพื่อการยอม
รับเข้ าสูร่ ะบบงานของรัฐ และการยก
ฐานะโดยทัว่ ไป
- ปรับฐานะครูโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเป็ นพนักงานของรัฐ
- จัดอบรมองค์กรเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
อย่างถูกต้ องต่อพนักงาน/ผู้ปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นมุสลิม

องค์ กรที่ควรเข้ ามามีส่วนร่ วม
สมาคมนักเรี ยนเก่า สํานักงานการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
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ข้ อ
3.

4.

นโยบาย

โครงงาน/กิจกรรม

- ส่งเสริ มการสร้ างและประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรี ยนนอกสูส่ าธารณชน
ช่วยเหลือทางด้ าน - อุดหนุนเงินค่าตอบแทนครูสอนศาสนา
ค่าตอบแทน และ - ยกระดับรายได้ นกั เรี ยนนอกในองค์กร
สวัสดิการแก่
เอกชนเท่าเทียมองค์กรภาครัฐ
นักเรี ยนนอก
- จัดสวัสดิการให้ อย่างเพียงพอและ
เป็ นระบบ
ส่งเสริ มอาชีพ
- เปิ ดโรงเรี ยน 2 ระบบ (สายศาสนา
นักเรี ยนนอก
และสามัญ) ในภาคใต้
- บรรจุอิมามมัสยิดทีเ่ ป็ นนักเรี ยน
นอกสอนในโรงเรี ยนสามัญในหมูบ่ ้ าน
- พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนนอกใน
อาชีพที่ทําอยู่
- ให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพทัว่ ไป
- ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนอกประกอบ
อาชีพเสริ มที่สอดคล้ องกับสภาพ
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น อาชีพ
เกษตรกรรมในต่างจังหวัด
- สร้ างงาน จัดหางานที่อาศัยศักยภาพ
ของนักเรี ยนนอกเช่น ล่ามตามโรง
พยาบาล มัคคุเทศก์ การสอนภาษา
อาหรับ การสร้ างโรงงานอาหารฮาลาล
การค้ าขายกับต่างประเทศ
- สนับสนุนด้ านทุนประกอบอาชีพโดยการ
จัดหาแหล่งทุน การจัดตังสหกรณ์
้
อิสลาม การจัดโครงการพิเศษโดยรัฐ
ลงทุนในการศึกษาในประเทศมุสลิม
และการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ให้ แก่นกั ศึกษา ดังกรณีประเทศจีน
เกาหลี ญี่ปนุ่
- การตังองค์
้ กรพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ของ
นักเรี ยนนอกใน แต่ละอาชีพ

องค์ กรที่ควรเข้ ามามีส่วนร่ วม
กรมการศาสนา ศอบต. กระทรวง
วัฒนธรรม
ภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธุรกิจเอกชน
นักเรี ยนนอกในสาขาอาชีพต่าง ๆ
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2. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะของนักเรี ยนนอกต่ อภาครั ฐ
ข้ อ
1.

2.

3.

นโยบาย
ส่งเสริ มการศึกษาของ
นักเรี ยนนอก
ในประเทศมุสลิม

ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
ของนักเรียนนอกในกิจ
การภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

พัฒนาองค์กรนักเรี ยน
นอก

โครงงาน/กิจกรรม
- ให้ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนอกในต่างประเทศ
อย่างใกล้ ชิดและทัว่ ถึง
- จัดหาแหล่งทุน การศึกษาจากประเทศมุสลิม
- จัดโครงการร่วมมือกับประเทศมุสลิมด้ านการศึกษา
สาขาอื่น ๆ นอกจากสาขาศาสนา เช่น แพทย
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะแลกเปลีย่ น
นักศึกษา หรื อลักษณะอื่น เช่นการศึกษาดูงาน
ระหว่างประเทศไทย-ประเทศมุสลิมเพื่อขยาย
การศึกษาแก่นกั เรี ยนไทย
- รัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาวิชาสามัญใน
ประเทศมุสลิม
- ส่งเสริ มการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึ ้น
- พัฒนานักเรี ยนนอกเข้ ารับตําแหน่งงาน
ด้ านการทูตทีเ่ กี่ยวข้ องกับประเทศมุสลิม
- สนับสนุนให้ นกั เรี ยนนอกมีบทบาทในการเป็ นสือ่
ประสานด้ านการค้ า การลงทุนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศมุสลิม
- จัดสรรตําแหน่งงานทางราชการให้ แก่นกั เรี ยนนอก
ในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ มากขึ ้นตามความรู้ความ
สามารถเช่น ในสถาบันการศึกษาของรัฐ กรมการ
ศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาในพื ้นที่ที่
มีมสุ ลิมเป็ นประชากรส่วนใหญ่
- จัดตังองค์
้ กรมุสลิมของผู้สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศมุสลิมต่าง ๆ ให้ การช่วยเหลือ
รัฐบาลในการประสานงานกับประเทศมุสลิม
- ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนอกเป็ นแกนนําจัดตังองค์
้ กร
พัฒนาของมุสลิม

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมนักเรี ยนเก่า

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุม่ นักเรี ยนนอก
องค์กรพัฒนาเอกชนมุสลิม
หน่วยงานรัฐ
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ข้ อ
4.

นโยบาย
เสริ มสร้ างความมัน่ คง

โครงงาน/กิจกรรม
- ภาครัฐสร้ างความเข้ าใจ และความใกล้ ชิด
กับนักเรี ยนนอก เพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน
- สร้ างความไว้ วางใจในภาครัฐ ให้ แก่นกั เรี ยนนอก
โดยการให้ โอกาสนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วมใน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ
- นักเรี ยนนอกติดต่อประสานงานกับภาครัฐมากขึ ้น

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สร้ างความมัน่ คงแห่งชาติ
องค์กรมุสลิม

3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ อศักยภาพและบทบาททางสังคมของนักเรียนนอก
ข้ อ

นโยบาย

โครงงาน/กิจกรรม

1.

ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
ของนักเรียนนอกในการ
พัฒนาชุมชน

- ยุติความรุนแรงในพื ้นที่มสุ ลิมโดยอาศัยกฎหมาย
หรื อศาล
- ประชุมสัมมนาระหว่าองค์กรและชุมชนในด้ าน
การพัฒนาโดยนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วม
- สนับสนุนงบประมาณให้ นกั เรี ยนนอก จัดโครงการ
พัฒนาชุมชนมุสลิม
- สนับสนุนให้ นกั เรี ยนนอกดํารงตําแหน่งผู้นาํ ใน
ชุมชน เช่น เป็ นอิมาม ผู้นําชุมชน อบจ. อบต.
- จัดฝึ กอบรมภาวะผู้นําของนักเรียนนอก
- จัดโครงการอบรมศีลธรรมจริ ยธรรมให้ แก่
ประชาชนในชุมชนโดยนักเรี ยนนอก
- จัดให้ มีศนู ย์การศึกษานานาชาติ
- สนับสนุนการเปิ ดสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
ที่นกั เรี ยนนอกถนัด
- รับนักเรี ยนนอกเป็ นวิทยากรอิสลามศึกษา
ในโรงเรี ยนของรัฐให้ มากขึ ้น

2.

พัฒนางานเพื่อสังคมที่
สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของนักเรียนนอก

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ภาครัฐ
องค์กรที่นกั เรี ยนนอกสังกัด

กระทรงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด
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4. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อ ทรรศนะต่ อคุณธรรม และสันติวิธีของนักเรี ยนนอก
ข้ อ

นโยบาย

1.

เสริ มสร้ างความร่วมมือ
กับภาครัฐ

2.

เสริ มสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา

3.

เสริ มสร้ างบทบาท
บุคลากรและองค์กร
พัฒนา

โครงงาน/กิจกรรม
- การส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรมแก่สงั คมทัว่ ไป
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาเป็ นสือ่
- การจัดให้ นกั เรี ยนนอกมีสว่ นร่วมพิจารณาแนวทาง
แก้ ปัญหาความมัน่ คงในภาคใต้ ร่วมกับภาครัฐ
- การจัดให้ นกั เรี ยนนอกร่วมกับภาครัฐ เพื่อเข้ าถึง
และพัฒนาสังคมมุสลิม
- การจัดสานเสวนาระหว่างศาสนา
- จัดสัมมนาร่วมกันของหลายศาสนา
- จัดโครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมแก่สงั คม
ร่วมกันระหว่างศาสนาในลักษณะต่าง ๆ เช่น
จัดค่ายอบรมคุณธรรม
- ฝึ กอบรมทักษะการทํางานกลุม่ ระหว่างศาสนา
ให้ แก่นกั เรี ยนนอก เช่น ทักษะการสานเสวนา
- ส่งเสริ มนักเรี ยนนอกให้ ทํางานพัฒนาท้ องถิ่น
ภูมิลาํ เนาเดิม
- จัดตังชมรมพื
้
้นที่คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในระดับภูมิ
ภาค และระดับประเทศ
- จัดตังเครื
้ อข่ายนักเรียนนอก และองค์กรมุสลิม
ร่วมพัฒนาสังคม

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรรัฐทีเ่ กี่ยวข้ อง

องค์กรภาครัฐ
องค์กรศาสนา

องค์กรภาครัฐ
องค์กรศาสนานักเรี ยนนอก

5. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อ ความต้ องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอก
ข้ อ
1.

นโยบาย
ยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเดิมของ
นักเรี ยนนอก

โครงงาน/กิจกรรม
- จัดทุนอุดหนุน และหาทุนการศึกษาให้ เปล่า หรื อ
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
ในประเทศ และในต่างประเทศ
- จัดอบรมระยะสันเพื
้ ่อต่อยอดหรื อเสริ มความรู้ หรื อ
พัฒนาวิชาชีพเดิม
- จัดตังหน่
้ วยงานจัดหลักสูตรเข้ มข้ นเพื่อต่อยอด

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
สถาบันการศึกษามุสลิม
องค์กรพัฒนามุสลิม
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ข้ อ

2.

นโยบาย

ขยายความรู้หลากหลาย
สาขา

โครงงาน/กิจกรรม

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม

การศึกษา
- จัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยอิสลามนานาชาติ
- ตังศู
้ นย์ภาษาที่สนับสนุนการศึกษาในประเทศ
มุสลิม เช่น ภาษาอาหรับ อูรดู มาเลย์ เปอร์ เชีย
- จัดให้ มี หรื อปรับหลักสูตรให้ นกั เรี ยนนอกสามารถ
ใช้ ภาษาต่างประเทศที่เรี ยนมา แทนภาษาอังกฤษ
- กําหนดยุทธศาสตร์ วางแผนพัฒนา และจัดสรร
ภาครัฐ
กําลังคนที่ผา่ นกระบวนการศึกษาในต่างประเทศ
- เปิ ดการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิชาที่
นักเรี ยนนอกเรี ยนมา
มหาวิทยาลัยในพื ้นที่
- ส่งเสริ มการศึกษาทางด้ านสามัญเช่น แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ การปกครอง นิติศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
เศรษฐศาสตร์ การบริ หารจัดการ
- การอบรมวิชาชีพ และการฝี มือหลายแขนง

6. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ อศักยภาพ และบทบาทของนักเรียนนอกที่มีต่อ
ประเทศที่ไปศึกษา
ข้ อ

นโยบาย

1.

ขยายความสัมพันธ์
ภาครัฐกับประเทศมุสลิม

2.

ขยายบทบาทนักเรียน
นอกด้ านความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

โครงงาน/กิจกรรม
- เพิ่มความสัมพันธ์ภาครัฐ กับประเทศมุสลิมใน
ด้ านวัฒนธรรม การศึกษาพาณิชยกรรม การทูต
ให้ มากขึ ้น
- จัดให้ มีการศึกษาประเทศมุสลิมไว้ ในหลักสูตร
การศึกษา
- แลกเปลีย่ นดูงานด้ านชนกลุม่ น้ อย และอื่น ๆ
ระหว่างประเทศโดยนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วม
- จัดตังองค์
้ กรนักเรี ยนนอกส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา
ประสานกับภาครัฐ

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์

ภาครัฐ
องค์กรมุสลิม
นักเรี ยนนอก
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บทที่ 1
บทนํา
ความนํา
โครงการ “การประสานความร่วมมือกับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม” เป็ นหนึง่
ในโครงการรอบปี งบประมาณ2548-2549 ของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี(ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
กําหนดระยะดําเนินการ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2549 บุคคลกลุม่ เป้าหมายของโครงการคือ ผู้สําเร็ จ
การศึกษาจากประเทศมุสลิม หมายถึงมุสลิมชาวไทยที่สําเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษามุสลิมใน
ต่างประเทศ เพื่อความกระชับในการนําเสนอบุคคลกลุม่ เป้าหมายนี ้จะเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “นักเรี ยน
นอก”
ทังนี
้ ้โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายการศึกษาวิจยั สถานภาพปั ญหาก่อนไประหว่าง
และภายหลังการศึกษาในต่างประเทศ พร้ อมทรรศนะ และข้ อเสนอแนะเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือพัฒนาสันติวิธีกบั ศพส.จากบุคคล
กลุม่ นี ้ โดยคาดว่าเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการเป้าหมายหรื อสิ่งที่คาดว่าจะได้ รับคือ
ผลการศึกษาวิจยั ที่
ประกอบด้ วยองค์ความรู้และข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาทางด้ านการศึกษาสันติวิธี
กับ
เครื อข่ายความร่วมมือพัฒนาสังคมในแนวสันติวิธีให้ แก่ศพส. จากกลุม่ นักเรี ยนนอกโดยตรงและบุคคล
หรื อองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บุคคลเป้าหมายนี ้
ความสําคัญของการประสานความร่ วมมือกับนักเรี ยนนอก
เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซงึ่ เป็ นถิ่นอาศัยของมุสลิมส่วนใหญ่ของ
ประเทศเมื่อต้ นปี 2549 ได้ สง่ ผลกระทบต่อมุสลิม และชาวไทยไม่เฉพาะแต่ในพื ้นที่ศนู ย์กลางของความ
รุนแรงในภาคใต้ เท่านัน้ หากกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม และสังคมระหว่างประเทศทังภายใน
้
และ
ภายนอกกลุม่ ประเทศมุสลิม
เหตุการณ์ความรุนแรง
และผลกระทบซึง่ มีทงเรื
ั ้ ่ องการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สิน เวลา โครงการ บุคลากร งบประมาณ ความรู้สกึ มัน่ คงปลอดภัยในชีวิต สายสัมพันธ์ระหว่าง
กลุม่ ชนต่างวัฒนธรรมในชาติ ได้ ดํารงอยูอ่ ย่างยืดเยื ้อ และยังไม่มีทีทา่ ว่าจะยุติลง นักเรี ยนนอกอาจ
นับได้ วา่ เป็ นกลุม่ บุคคลในบริ บทของเหตุการณ์ที่มีความสําคัญเป็ นพิเศษในฐานะเป็ นจําเลยของสังคมผู้
มักถูกกล่าวหาว่าเป็ นผู้ก่อการร้ าย และ “จําเลย” ของเหตุการณ์ความรุนแรงในฐานะผู้เดือดร้ อน เพราะ
ปั ญหาดังกล่าว ในบริ บทเดียวกันนี ้ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธีได้ ถือกําเนิดขึ ้น และพยายามคลี่คลาย
ปั ญหา เพราะฉะนันสถานภาพและบทบาทของศพส.
้
และนักเรี ยนนอกมีความเกี่ยวข้ องกัน และสมควร
เสริ มสร้ างให้ เกิด ความร่วมมือกันเป็ นอย่างยิ่ง
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ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) ซึง่ ริเริ่มก่อตังเป็
้ นองค์กรขึ ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยความร่ วมมือกับสภาพความมัน่ คงแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547
นับว่าเป็ นผลกระทบอย่างหนึง่ ของปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยที่ศพส.มีวตั ถุประสงค์หลัก “เพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อันจะนําไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขปั ญหา และการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนทุกเชื ้อชาติ และศาสนาในสังคมไทย” มีความ
มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความสมานฉันท์ในสังคมด้ วยสันติวิธี ด้ วยปณิธานที่วา่ “สันติวิธีคือ รากฐาน สมานฉันท์
คือ สายใย” และมีความปรารถนาที่จะเป็ นองค์กรเอื ้ออํานวยให้ ชมุ ชนเป็ นที่มา และฐานของการพัฒนา
และนโยบายสาธารณะ ตามวิสยั ทัศน์ “จากชุมชนสูน่ โยบายสาธารณะ” ซึง่ พึงบรรลุได้ ด้วยพันธกิจ 3
ประการคือ (1) เน้ นการสร้ างความไว้ วางใจ (2) เน้ นความร่วมมือ และ (3) เน้ นการเปิ ดพื ้นที่ทาง
ความคิด บนพื ้นฐานความคิดขององค์กรดังกล่าวนี ้ ศพส. สามารถมีบทบาทอย่างกว้ างขวางทังในแง่
้
กิจกรรมและพื ้นที่ดําเนินงาน เนื่องจากศพส.อาจดําเนินการทังในด้
้ านวิชาการสร้ างองค์ความรู้ และการ
พัฒนา ส่วนกลุม่ ชาติพนั ธ์ ที่แตกต่างกันของสังคมไทยก็มีอยูใ่ นทุกภาคของประเทศ
อย่างไรก็ตาม
ภายหลังการก่อตัง้ กิจกรรมในรูปโครงการต่าง ๆ ของ ศพส.ดังในปี งบประมาณ 2548 – 2549 จํานวน 17
โครงการ ต่างก็มีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพื ้นที่ เป้าหมายแทบทังหมด
้
คาดว่าบทบาทของศพส. จะ
ยังคงเน้ นที่สงั คมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตราบเท่าที่วิกฤตการณ์ในพื ้นที่สว่ นนี ้ของประเทศยังดํารงอยู่
และมีเรื่ องเชื ้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมร่วมเป็ นเหตุปัจจัย
นักเรี ยนนอกควรได้ รับความสําคัญในกระบวนการสร้ างความปกติสขุ และการพัฒนา
สังคมไทยโดยศพส. หรื อองค์กรอื่นใดด้ วยเหตุผลต่าง ๆ นานา ซึง่ ในที่นี ้มีข้อเสนอพิจารณา 2 ประเด็น
1. ความสําคัญของนักเรี ยนนอกในสังคมมุสลิม
2. ศักยภาพของนักเรี ยนนอกในการพัฒนาประเทศ
1) ความสําคัญของนักเรี ยนนอกในสังคมมุสลิม
นักเรี ยนนอกได้ รับเกียรติสงู จากสังคมมุสลิม เนื่องจากสังคมมุสลิมให้ ความสําคัญเป็ น
พิเศษแก่วิชาความรู้ และคุณธรรมทางศาสนา อัลลอฮ์หรื อพระเป็ นเจ้ าได้ ประทานศาสนาให้ แก่มวล
มนุษย์ผา่ นทางศาสดา และคัมภีร์ทงหลายของพระองค์
ั้
โดย วะฮ์ยุ (Revelation วิวรณ์) ศาสดามุฮมั มัด
เป็ น เราะซูล (ศาสนาทูต) ท่านหนึง่ ของพระองค์และเป็ นท่านสุดท้ ายแห่งปวงศาสดา ท่านได้ รับ พระ
ดํารัสของอัลลอฮ์เป็ นคัมภีร์อลั กุรอานภาษาอาหรับโดยวิธีดงั กล่าวนี ้เมื่อต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 7 ใน
คาบสมุทรอาหรับ การเป็ นศาสดาสุดท้ ายหรื อเป็ น “ตราประทับแห่งปวงศาสดา” (เคาะตะมุนนบียีน)
ของศาสดามุฮมั มัดนัน้ บ่งบอกว่าศาสนทูตจะไม่มีมาอีกตราบจนวันสิ ้นโลก (อาคิเราะฮ์) และหมายถึง
การเป็ นศูนย์รวมแห่งสัจธรรมทังหมดจากพระเป็
้
นเจ้ าที่บริบรู ณ์ของคัมภีร์อลั กุรอาน และศาสดามุฮมั มัด
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อันเป็ นแหล่งคําสอนสูงสุดของอิสลามซึง่ ยืนยันและเป็ นมาตรฐานสัจธรรมที่มนุษยชาติได้ รับจากพระเป็ น
เจ้ ามาตลอดประวัติศาสตร์ ผู้สืบทอดมรดกดังกล่าวนี ้ในประวัตศิ าสตร์ คือ ผู้ทรงความรู้ และคุณธรรม
ความสําคัญนี ้ยังผลให้ ภาษาอาหรับ และภาษาอื่น ๆ ของประเทศมุสลิม หรื อประเทศที่มสุ ลิมเคยปกครอง
เช่นอินเดีย ซึง่ ได้ รับอิทธิพลของภาษาอาหรับ รวมทังประเทศเจ้
้
าของภาษาได้ รับความสําคัญควบคูก่ นั ไป
ด้ วย การให้ คณ
ุ ค่าความรู้ และคุณธรรมอันมีผลให้ ภาษาและแหล่งเรี ยนรู้ ปลูกฝั งศาสนาของสังคม
มุสลิมเป็ นรากฐานให้ สงั คมมุสลิมมุง่ จัดให้ มีสถาบันการศึกษาทางศาสนา
ส่งเสริ มให้ บตุ รหลานเรี ยน
ศาสนา วิตกกังวลกับการศึกษาของลูกหลานในสถาบันที่ไม่มีการสอนศาสนา หรื อมีสิ่งแวดล้ อมที่ไม่เอื ้อ
ต่อการประคองตนให้ อยูใ่ นลู่ทางศาสนา สถานบันสอนศาสนาดังเดิ
้ มของมุสลิมที่เรี ยกว่า ปอเนาะ หรื อ
แม้ แต่ปอเนาะที่ปรับเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลังปี 2520 โดยการปรับระบบการบริ หาร
จัดการและผนวกวิชาสามัญเข้ าไปตามนโยบายของรัฐ ก็ยงั คงความสําคัญของคุณค่าความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
และยังใฝ่ ฝั นและเป็ นที่ใฝ่ ฝั นของสังคมมุสลิมที่จะให้ บตุ รหลานไต่เต้ าไปสูก่ ารศึกษาทางศาสนาที่สงู ขึ ้นไป
ในประเทศมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุม่ อาหรับ เมื่อสําเร็จการศึกษามาแล้ ว นักเรี ยนนอกก็
นิยมเป็ นครูบาอาจารย์สอนอิสลาม ผู้ดํารงสถานะที่กล่าวนี ้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เรี ยกว่า โต๊ ะครูบ้าง อุสตาซบ้ าง ในบางสังคมเรี ยก ชัยค์หรื อเชค ในสมัยแรกของอิสลาม
เรี ยก มุอลั ลิม (ผู้ประสาทความรู้) มุดรั ริ ส (ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้)
มุร็อบบี (ผู้ดแู ลฝึ กอบรม)
นอกจากนันนั
้ กเรี ยนนอกมักได้ รับหน้ าที่อิมาม (ผู้นํา) ในการประกอบพิธีนมาซ (ละหมาด) ร่วมกัน เป็ น
เคาะฏีบ (คอเต็บ) หรื อผู้กล่าวอบรมสัง่ สอน (เทศนา) ในพิธีนมาซวันศุกร์ (�ุมอะฮ์) หรื อวันสําคัญทาง
ศาสนา รวมทังเป็
้ นวิทยากรทางศาสนาในฐานะผู้เผยแผ่ศาสนา (ดาอีย์) หรื อนักวิชาการ จากลักษณะที่
กล่าวมานี ้เราอาจกล่าวได้ วา่ นักเรี ยนนอกเป็ นผู้นําทางจิตหรื อวิญญาณและทางสังคมของมุสลิมบนพื ้น
ฐานความรู้ และคุณธรรมทางศาสนาอิสลาม นับว่านักเรี ยนนอกมีตําแหน่งที่สงู ในสังคมมุสลิม เป็ นที่
ยอมรับตามธรรมชาติ
2) ศักยภาพของนักเรียนนอกในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนา (development) อาจมองได้ 2 แง่ สองความหมาย แง่เป้าหมาย และแง่
วิธีการ ในแง่เป้าหมายการพัฒนาเป็ นความก้ าวหน้ า (progress) อันพึงประสงค์ ในแง่วิธีการการพัฒนา
เป็ นกระบวนการ (process) หรื อวิธีการกระทําเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เราสังเกตได้ ว่าศูนย์กลางของการ
พัฒนาคือคน เป้าหมาย วิธีการ และปฏิบตั กิ ารพัฒนาเป็ นพฤติกรรมของคน นอกจากนันแม้
้ การพัฒนา
อาจมุง่ เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คน แต่การสร้ างคนให้ มีคณ
ุ สมบัตอิ นั พึงประสงค์ รวมทังคุ
้ ณสมบัตกิ าร
เป็ นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเป็ นเป้าหมายที่จําเป็ นของการพัฒนา
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การเป็ นผู้นําของสังคมของนักเรี ยนนอก บ่งบอกว่านักเรี ยนนอกเป็ นผู้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของสังคม เป็ นได้ ทงสื
ั ้ ่อกลางของการเปลี่ยนแปลง (change agent) และอุปสรรคหรื อ
ปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง สังคมที่อยูภ่ ายใต้ การชี ้นําของนักเรี ยนนอกภายใต้ ผลกระทบของนักเรี ยน
นอกมิได้ มีเฉพาะเยาวชนผู้เป็ นลูกศิษย์ ผู้ปกครองเยาวชน และสังคมมุสลิมทัว่ ไปในประเทศเท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงสังคมประเทศมุสลิม และสังคมประเทศอื่นที่นกั เรี ยนนอกไปเรี ยน ในแต่ละสถาบันการศึกษา
ของแต่ละประเทศก็ยงั เป็ นที่เรี ยนของนักเรี ยนนอกจากประเทศอื่น ๆ ทังที
้ ่เป็ นประเทศมุสลิมและประเทศ
ที่ไม่ใช่มสุ ลิมที่มสุ ลิมเป็ นชนกลุม่ น้ อย ผู้อพยพหรื อผู้ลี ้ภัย ปั จจุบนั ประเทศมุสลิม หรื อที่เรี ยกว่า รัฐชาติ
(nation-state) เป็ นประเทศสมาชิก (member countries) ขององค์การสภาโลกมุสลิมที่เรี ยกว่า
Organization of Islamic Conference หรื อ OIC ซึง่ มี 56 ประเทศ มุสลิมและประเทศมุสลิมกระจัด
กระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทังในทวี
้
ปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และส่วนอื่น ๆ ดังแผนภูมิข้างล่างนี ้
และประมาณว่าประชากรมุสลิมในโลกมีประมาณ 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 4 หรื อไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 21.4 ของ
ประชากรโลก 6,130 ล้ านคน

เอเชียและเอเชีย
กลาง 15 ประเทศ

แอลจีเรีย บาห์เรน อียป
ิ ต์ อีรัก จอร์แดน คูเวต
เลบานอน ลิเบีย โมร็อคโค โอมาน กาตาร์
ซาอุดอ
ิ าระเบีย โซมาเลีย
ซูดาน ซีเรีย ตูนเี ซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ เยเมน

อัฟกานิสถาน อาเชอร์บย
ั ญาณ
บังคลาเทศ บรูไน อินโดนีเชีย อิหร่าน
คาชัคสถาน คิรก
์ ส
ิ ถาน มาเลเชีย
มัลดีฟส์ ปากีสถาน ทาจิกส
ิ ถาน
ตุรกี เตอร์กเมนิสถาน
อุสเบกิสถาน
แอฟริกา 21 ประเทศ

รัฐ/ประเทศมุสลิมอาหรับ
18 ประเทศ
รัฐ/ประเทศ
มุสลิมทีไ่ ม่ใช่
อาหรับ
38 ประเทศ

ชนกลุม
่ น ้อย
มุสลิมใน
ประเทศที่
ไม่ใช่มส
ุ ลิม

ประเทศต่าง ๆ มากกว่า
120 ประเทศ
ทัว่ โลก

มอริดาเนีย บูรก
์ น
ิ าฟาโช
แคเมอรูน แอฟริกากลาง ชาด
คอโมโรส โกดดิววั ร์ เอริเทรีย
เอธิโอเปี ย แกมเบีย กินี กินบ
ี ส
ิ เซา
จิบด
ู ิ มาลี ไนเจอร์ ไนจีเรีย เชเนกัล

สาย

สัมพันเชีธ์ทยร์ี่นราลิกั เรีโอนยนนอกมี
ตอ่ ประเทศมุยุโสรปอัลิล2บาเนี
มประเทศ
และมุ
สลิมในส่วนต่าง ๆ นัน้ มีความมัน่ คง
แทนชาเนีย โดโก
ย
ชาฮ่าร่าตะวันตก
บอสเนียเฮอเชโกวีน่า
เนื่องจากส

แผนภาพที่ 1

องค์ประกอบของโลกอิสลามในส่วนต่าง ๆ ของโลก

สายสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนนอกมีตอ่ ประเทศมุสลิม และมุสลิมในส่วนต่าง ๆ นัน้ มีความมัน่
คงเนื่องจากเป็ นสายสัมพันธ์ ที่ผกู โยงกันด้ วยความเชื่อ หรื อคุณค่าร่วมกัน (shared value) ในทาง
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ศาสนาอิสลาม ความสัมพันธ์ทางความเชื่ออันเป็ นนามธรรม และก่อเกิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้
สร้ างขอบเขตสังคมมุสลิม (ผู้นบั ถืออิสลาม) ที่ก้าวข้ ามพรมแดนเวลา ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ
การศึกษา เชื ้อชาติ สีผิว เพศ และภาษา สังคมไร้ พรมแดนนี ้เรี ยกว่า อุมมะฮ์ อิสลามียะฮ์ ซึง่ อาจเรี ยกว่า
ประชาคมอิสลาม โลกอิสลาม หรื อโลกมุสลิม อุมมะฮ์อิสลามียะฮ์ที่มีลกั ษณะการเปิ ดสายสัมพันธ์ของ
มุสลิมอย่างไร้ รพรมแดน เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ กําเนิดอิสลามในต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 7 นับเป็ นเวลายาวนาน ก่อน
การเกิดรัฐชาติยคุ ใหม่ และโลกไร้ พรมแดนที่เรี ยกว่าโลกาภิวตั น์ (globalization) ในปั จจุบนั ความเป็ น
สังคมไร้ พรมแดนที่โยงชาวมุสลิมจากประเทศไทยสูโ่ ลกมุสลิมเห็นได้ ชดั จากการเดินทางของนักเรี ยน
มุสลิมไปศึกษาต่อในประเทศมุสลิม การเดินทางไปบําเพ็ญฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ของนักเรี ยนไทย และชาวไทยมุสลิมตังแต่
้ อดีตตราบจนปั จจุบนั ฮัจญ์เป็ นศูนย์รวมของมุสลิมจากทัว่ โลก
มาตังแต่
้ สมัยแรกของอิสลาม ในอิสลามฮัจญ์เปรี ยบเป็ นญิฮาด (การต่อสู้ หรื อการบากบัน่ ) อย่างหนึง่
เนื่องจากเป็ นพิธีที่ผ้ ปู ระกอบต้ องเผชิญกับความยากลําบากอย่างมากมายจากความไกล ค่าใช้ จา่ ย และ
ความยุง่ ยากของการเดินทาง จากความแปลกถิ่นที่พํานัก ภูมิอากาศ ผู้คน ฯลฯ แม้ ปัจจุบนั การไปบําเพ็ญ
ฮัจญ์มีความสะดวกสบายมากขึ ้น แต่ก็ยงั คงมีความยากลําบาก กว่าการปฏิบตั ศิ าสนกิจอื่น ๆ เป็ นอัน
มาก สายสัมพันธ์ของมุสลิมในด้ านการศึกษาและศาสนพิธีดงั กล่าวนี ้มีมาอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ แม้
ขณะเกิดความบาดหมางระหว่างซาอุดอิ าระเบีย กับไทย จากกรณีการขโมยเพชร และฆาตกรรมนักการ
ทูตซาอุดิอาระเบียบัน่ ทอนภาพลักษณ์ของไทย
และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงด้ วยการที่
ซาอุดิอาระเบียเลิกจ้ างแรงงานไทย
ประเทศไทยสูญเสียโอกาสการทํางานและรายได้ อย่างมหาศาล
ขณะที่ซาอุดอิ าระเบียสูญเสียแรงงานไทยซึง่ ได้ รับความนิยมเชื่อถือสูงเมื่อเทียบกับแรงงานจากประเทศอื่น
ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื ้นฐานศาสนา และการศึกษาของชาวไทยที่นบั ถืออิสลามก็ยงั ดําเนิน
ไปอย่างคงเส้ นคงวา
ความเชื่อมโยงระหว่างนักเรี ยนนอก กับโลกอิสลาม ที่กล่าวมาอาจมองได้ ว่ามีความ
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศในแง่ที่วา่ นักเรี ยนนอกในฐานะพลเมืองไทย
และผู้นําสังคมมุสลิมเป็ น
สื่อกลางหรื อสะพานเชื่อมต่อระหว่างชุมชนมุสลิมกับรัฐ
และระหว่างรัฐกับโลกอิสลามดังในลักษณะ
แผนภาพข้ างล่างนี ้
รัฐ

นักเรียนนอก
ชุมชน
มุสลิม

โลก
อิสลาม

นักเรี ยนนอกเชื
่อมโยงกั
บสังคมมุางนั
สลิกมเรีด้ยวนนอก
ยการปลูชุกมฝัชนมุ
งและสื
สลามโดยการเป็
แผนภาพที
่ 2 ความเชื
่ อมโยงระหว่
สลิมบรัสานอิ
ฐ และโลกอิ
สลาม
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สมาชิกของสังคมมุสลิม และผู้ปลูกฝั งสืบสานอิสลาม นัน่ คือ การคงอัตลักษณ์มสุ ลิมที่มีลกั ษณะร่วมกับ
โลกมุสลิม แม้ จะมีบางส่วนที่แตกต่างจากมุสลิมในส่วนอื่น ๆ ของโลกอันเป็ นปกติของโลกมุสลิมที่มี
วัฒนธรรมหลายหลายก็ตาม การดํารงอัตลักษณ์มสุ ลิมที่เชื่อมโยงกับโลกมุสลิมเช่นนี ้เมื่อเกิดขึ ้นในฐานะ
ที่มสุ ลิมเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย ภายใต้ ความเป็ นรัฐไทย ของพลเมืองไทย ชุมชนมุสลิมหรื อสังคม
มุสลิมในประเทศไทย ได้ อยู่ในฐานะเป็ นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลไทย หรื อประเทศไทยโดยรวมกับ
โลกอิสลาม จริ งอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึง่ ที่ไม่มีพลเมืองมุสลิมอยูใ่ นประเทศนันเลย
้
สามารถ
เกิดกับประเทศมุสลิม และเป็ นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้ แต่ในแง่ศกั ยภาพที่จะก่อเกิดความสัมพันธ์ใน
เชิงเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ประเทศที่ไม่มีพลเมืองมุสลิมสัมพันธ์กบั ประเทศมุสลิมเสมือนคนกับเสื ้อผ้ า แต่
ประเทศที่มีพลเมืองมุสลิมกับประเทศมุสลิมสัมพันธ์กนั เสมือนร่างกายกับแขนขา อย่างไรก็ตาม คนกับ
เสื ้อผ้ า และร่างกายกับแขนขา อาจดํารงอยูใ่ นทางที่เป็ นคุณ และในทางที่เป็ นโทษก็ได้ และเป็ นคุณเป็ น
โทษมากบ้ างน้ อยบ้ าง
ขอบเขต และกระบวนการดําเนินโครงการ
โครงการนี ้ได้ เล็งเห็นว่าศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) ดําเนินโครงการต่าง ๆ ใน
ฐานะผู้ประสานการพัฒนาในเชิงสันติร่วมกับชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ นภาครัฐ และภาคเอกชน
เพราะฉะนันนั
้ กเรี ยนนอกซึง่ อยูใ่ นภาคส่วนต่าง ๆ แม้ จะอยูใ่ นภาคการศึกษา และองค์กรเอกชนมุสลิมแทบ
ทังหมด
้
สามารถเป็ นส่วนของสังคมที่สามารถร่วมพัฒนากับศูนย์ฯ โดยตรง และกับองค์กรอื่น ๆ อัน
เนื่องจากโครงการนี ้
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการร่วมพัฒนาดังกล่าว โครงการนี ้เน้ นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างนักเรี ยนนอกกับศูนย์ในชันต้
้ น เพื่อปูพื ้นไปสูก่ ารพัฒนาในอนาคต โดยวิธีการ 2 อย่าง
ประกอบด้ วย
(1) การประมวลความรู้ภาคเอกสาร สังเคราะห์ข้อมูลทางวรรณกรรมอิสลาม บ่งชี ้ลักษณะเด่น
เฉพาะของอิสลาม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจในนักเรี ยนนอก ชุมชนมุสลิม และโลกอิสลาม
(2) การวิจยั เชิงสํารวจ และเชิงปฏิบตั กิ าร หาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคลและทรรศนะ
ของนักเรี ยนนอก เพื่อพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาของนักเรี ยนนอก ในการนี ้โครงการมีนกั เรี ยนนอก
เข้ าร่วม 125 คน จากภาคใต้ ตอนล่าง ภาคใต้ ตอนบน และภาคกลาง เป็ นผู้สําเร็จการศึกษามาจาก 13
ประเทศ ในจํานวนนี ้มีประเทศมุสลิม 12 ประเทศ และประเทศอินเดียอีกประเทศหนึง่ การคัดบุคคล
คํานึงถึงการกระจายประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษา ซึง่ ได้ ผ้ รู ่วมโครงการในลักษณะการสุม่ ตัวอย่างตาม
โอกาส และความสมัครใจ (occasional random sampling) ทังนี
้ ้เนื่องจากมีข้อจํากัดสําคัญของการ
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ดําเนินโครงการคือ ขาดแหล่งสถิตขิ ้ อมูลของนักเรี ยนนอก และบุคคลกลุม่ นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยูใ่ น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความระมัดระวังสูงในการให้ ข้อมูล และความร่วมมือ
ข้ อมูลเก็บรวบรวม โดยอาศัยแบบสอบถาม การสังเกต นํามาวิเคราะห์โดยสถิตริ ้ อยละ
Rating Scale มัชฌิมเลขคณิต แสดงผลด้ วยตาราง แผนภูมิ และกราฟเรดาร์
ขอบเขตประเด็นที่ศกึ ษาประกอบด้ วยข้ อมูลบุคคล เช่นประเทศที่ไปศึกษา ภูมิลําเนา
เพศ อายุ สถานภาพสมรส และข้ อมูลทรรศนะต่อเรื่ องต่าง ๆ 6 เรื่ องข้ างล่างนี ้
1. อาชีพในปั จจุบนั ของนักเรี ยนนอก
2. ภาครัฐ
3. ศักยภาพและบทบาททางสังคมของนักเรี ยนนอก
4. ความต้ องการพัฒนาศักยภาพ
5. คุณธรรมและสันติวิธี
6. ศักยภาพและบทบาทของนักเรี ยนนอกที่มีตอ่ ประเทศที่ไปศึกษา
(3) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการผู้เข้ าร่วมประชุม 110 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนนอก ศพส.
และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ จากกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด สํานัก
งานข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) สถาบันเอเชีย
ศึกษา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับนักเรี ยน
นอกจากการพิจารณาผลการวิจยั ในข้ อที่ (1) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยทัว่ ไป
กระบวนการดําเนินกิจกรรมโครงการโดยรวมเป็ นตัวแผนภาพข้ างล่างนี ้

ภาคเอกสาร

พิจารณา
ลักษณะ
อิสลาม

ภาคสนาม
.
.
.
.
.

สํารวจ
สัมภาษณ์
ประชุม
สังเกต
วิเคราะห์

ความร่วมมือ
วิจัย

ผล

ข ้อมูลการวิจัย

. พิจารณา
ผลวิจัย
. ระดมความคิด

ความร่วมมือ
ประชุม

บุคคล

แผนภาพที่ 3

ผล

ประมวลความรู ้
นโยบายพัฒนา

กระบวนการดําเนินโครงการ
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บทที่ 2
อิสลาม ศักยภาพการพัฒนา
อัตลักษณ์หรื อลักษณะจําเพาะทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม อันประกอบด้ วยนักเรี ยน
นอก และสายสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับประชาคมอิสลาม (อุมมะฮ์อิสลามียะฮ์) โลกอิสลามหรื อโลก
มุสลิมเป็ นปรากฏการณ์รูปธรรมที่มีอิสลามกําหนดอยูเ่ บื ้องหลัง อิสลามวางรากฐานเป้าหมายชีวิตทังใน
้
โลกนี ้ และในโลกหน้ าพร้ อมกําหนดวิถีชีวิตที่นําไปสูเ่ ป้าหมายนันให้
้ แก่มสุ ลิมหรื อผู้นบั ถืออิสลาม ทังนี
้ ้อัต
ลักษณ์ของมุสลิมรายบุคคล
หรื อกลุม่ ชนอาจมีความแตกต่างกันตามความรู้
ความเข้ าใจคําสอน
สิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ ภูมิหลังด้ านประวัตศิ าสตร์ และเหตุการณ์เฉพาะหน้ าที่ผิดแผกแตกต่างกัน
มนุษย์แม้ มีธรรมชาติร่วมกัน ก็มีความหลากหลายเป็ นปกติ การเกิดศาสนิกชนและชุมชนทางศาสนาได้
บ่งชี ้ว่าอิสลามได้ กําหนดลักษณะร่วมของมนุษย์บนพื ้นฐานลักษณะร่วม และระหว่างกลุม่ ชนอิลามเป็ น
รากฐานให้ เกิดความเคลื่อนไหว หรื อพลวัตรของการปรับตัวให้ ดํารงอยูใ่ นศาสนา หรื ออาจหมายถึงการ
คิดคํานึงนําศาสนามาใช้ เพื่อตอบสนองชีวิตที่หลากหลาย แต่ดําเนินไปมิได้ หยุดนิ่ง โดยนัยนี ้อิสลาม
เปรี ยบเสมือนแกนของเข็มหรื อลูกตุ้มนาฬิกา ขณะที่ชีวิตและสังคมมุสลิมเป็ นเข็ม หรื อลูกตุ้มนาฬิกาที่มี
หลายแบบ และเคลื่อนไหวแสดงความแตกต่าง ๆ ของตําแหน่งตามกาลเวลา โดยที่ถกู ตรึงไว้ ให้ อยูใ่ น
ขอบเขตรัศมีพื ้นที่ด้วยแกน ณ จุดศูนย์กลางของนาฬิกา ความเข้ าใจชุมชนมุสลิมในบริบทสังคมไทยที่
เกี่ยวข้ องกับโลกภายนอก และอิสลามอย่างเชื่อมโยงกันและมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี ้ ผู้วิจยั เห็นว่ามี
ความสําคัญต่อการพัฒนา โดยข้ อคํานึงที่วา่ การพัฒนา (development) อาจมองได้ วา่ เป็ นทังเป
้ ้ าหมาย
หรื อความก้ าวหน้ าอันพึงประสงค์ (progress) และเป็ นกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
(process) การที่อิสลามได้ ให้ องค์ความรู้ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับจักรวาล ชีวิต และสิ่งพึงปรารถนา เป็ นการ
กําหนดการพัฒนาในฐานะเป้าหมาย หรื อความก้ าวหน้ า (progress) ขณะเดียวกันวิถีชีวิตทังหมดตาม
้
หลักศาสนา นับได้ วา่ เป็ นกระบวนการพัฒนา (process) เพราะฉะนันความเข้
้
าใจอิสลามมีความสําคัญ
ต่อความเข้ าใจมุสลิม และการส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างสรรค์ ความร่วมมือพัฒนาโดยสันติวิธีในด้ านต่าง
ๆ
แม้ ความรุนแรงเป็ นสิ่งที่อิสลามอนุมตั ใิ นกรณีจําเป็ นบางอย่าง และเป็ นสิ่งที่มกั ได้ รับการ
กล่าวอ้ างว่าชอบด้ วยอิสลามในหลายสถานการณ์ ทังมั
้ กจะเป็ นสิ่งปลุกเร้ าความสนใจให้ เบี่ยงเบนไปจาก
สภาวะปกติซงึ่ มีมากกว่าความรุนแรงและสร้ างภาพอิสลามให้ เป็ นศาสนาแห่งความรุนแรง
แต่
ปรากฏการณ์ที่อิสลามสร้ างเอกภาพระหว่างสังคมมนุษย์ที่มีความหลากหลายในโลก รวมทังสภาวะปกติ
้
ของการอยูร่ ่วมกันฉันท์มิตรระหว่างพลเมืองมุสลิม และพลเมืองไทยทัว่ ไปที่สว่ นใหญ่เป็ นพุทธศาสนิกชน
ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และกว้ างขวาง แม้ ในยามที่เกิดความรุนแรงดังในปั จจุบนั นี ้ก็ตาม ย่อมชี ้
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ชัดว่าอิสลามเป็ นรากฐานสําคัญของสันติภาพ และอาจนับได้ วา่ อิสลามซึง่ มีความหมายประการหนึง่ ว่า
สันตินนเป็
ั ้ นการพัฒนา (development) ทังในแง่
้
ที่เป็ นความก้ าวหน้ า (progress) และวิธีการหรื อ
กระบวนการพัฒนา process) ที่สามารถกําหนดอัตลักษณ์สงั คมมุสลิมให้ ดํารงอยูใ่ นสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถดํารงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมไว้ ในสังคมมุสลิม
ศักยภาพของอิสลามในการสร้ างสันติภาพไม่วา่ โดยสันติวิธีหรื อไม่ก็ตาม แสดงออกมา
ทางวิถีชีวิตของมุสลิม แม้ มสุ ลิมอาจจะสะท้ อนอิสลามไม่ครบถ้ วน ถึงกระนันเราอาจเข้
้
าใจ และ
คาดหมายชีวิตของผู้นบั ถืออิสลามจากลักษณะของอิสลามในฐานะที่อิสลามเป็ นแหล่งอุดมคติของชีวิต
ลักษณะอิสลาม
ในทรรศนะของผู้เขียนอิสลามที่ชว่ ยอธิบายชีวิตและสังคมมุสลิม มีลกั ษณะสําคัญ 6
ประการ ซึง่ จะขอกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี ้
1. อํานาจยึดเหนี่ยวเชิงปฏิสมั พันธ์
2. ความครอบคลุม
3. รูปธรรม
4. บรรทัดฐานเดียว
5. ความเสมอภาค
6. ความเป็ นสากล
1. อํานาจยึดเหนี่ยวเชิงปฎิสัมพันธ์
การดํารงชีวิตของมุสลิมประกอบด้ วยองค์ประกอบภายในทางด้ านความเชื่อควบคูก่ บั
องค์ประกอบภายนอกทางด้ านการปฏิบตั ิ องค์ประกอบภายในเป็ นรากฐานให้ เกิดพฤติกรรมภายนอก
และมีคําเรี ยกองค์ประกอบทังสองหลายคํ
้
าคูก่ นั เช่น อุศลู (รากเหง้ า) กับฟุรูอ์ (กิ่งก้ าน ข้ อบัญญัต)ิ มะอ์
ริฟะฮ์ (ความรู้แจ้ ง) กับฏออะฮ์ (การเชื่อฟั ง) อีมาน (ศรัทธา) กับอะอ์มลั (การปฏิบตั )ิ อัรกานุลอีมาน
(หลักศรัทธา) กับอัรกานุลอิสลาม (หลักปฏิบตั ิอิสลาม) เนื ้อหาของศรัทธาเป็ นองค์ความรู้เรื่ องอัลลอฮ์
(พระเป็ นเจ้ า) มลาอิกะอ์ (สิ่งสร้ างอย่างหนึง่ ซึง่ มีธรรมชาติเฉพาะ) บรรดาคัมภีร์จากอัลลอฮ์ บรรดา
เราะซูล (ศาสนทูต) จากอัลลอฮ์ โลกหน้ า และการกําหนดภาวะโดยอัลลอฮ์ องค์ประกอบภายนอก
ประกอบด้ วยวิถีชีวิตทุกด้ าน และอัรกานุลอิสลามอันเป็ นหลักปฏิบตั พิ ื ้นฐานอิสลาม 5 ประการ ซึง่ ได้ แก่
การกล่าวปฏิญาณตนเป็ นมุสลิม (กะลีมะฮ์ ชะฮาดะห์) การนมาซ การถือศีลอด การจ่ายซะกาต (ส่วน
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ของทรัพย์สินในครอบครอง) และการบําเพ็ญฮัจญ์ ในกรอบองค์ประกอบทังภายในและภายนอกที
้
่กล่าว
มาทังหมดนี
้
้อัลลอฮ์ (พระเป็ นเจ้ า) ทรงเป็ นมูลฐานของความจริงทังมวล
้
พระองค์ทรงดํารงอยูเ่ หนือ
กาลเวลา และเงื่อนไขอื่นใด ทรงดํารงอยูแ่ ม้ ไม่มีสิ่งอื่นใด แต่สิ่งอื่นทังมวลดํ
้
ารงอยูไ่ ด้ และไม่ได้ ด้วยการ
กําหนดของพระองค์ การตายภายใต้ การกําหนดของอัลลอฮ์ให้ ดํารงอยูใ่ นแบบธรรมชาติของสิ่งทังปวง
้
ตามเจตน์จํานงของพระองค์เป็ นความหมายหนึง่ ของคําว่าอิสลาม (การยอมตาม การเชื่อฟั ง การยอมตน)
ในการนี ้ลักษณะศีลธรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติที่มนุษย์เป็ นผู้แสดง (moral agent) โดยอาศัย
ศักยภาพต่าง ๆ ที่พระเป็ นเจ้ าประทานให้ เป็ นพิเศษ เช่น รูปร่าง จิตใจ สํานึกดีชวั่ อิสรภาพ โลกนี ้ และ
ศาสนาหรื อกฎศีลธรรม กล่าวได้ วา่ มนุษย์ผกู พันอยู่ด้วยกฎ 2 กฎ กฎหนึง่ คือ กฎธรรมชาติอนั เป็ นเงื่อนไข
กําหนดสภาพการดํารงอยูข่ องคน และสิ่งอื่น ๆ กฎธรรมชาติแสดงเจตจํานงของอัลลอฮ์ (God’s Will) ที่
สรรพสิ่งตอบสนองโดยไม่มีทางเลือก อีกกฎหนึง่ คือกฎศีลธรรมหรื อบรรทัดฐานความระพฤติผิดชอบชัว่ ดี
และผลบาปบุญคุณโทษที่ตามมาดังที่กล่าวกันว่า “ทําดีได้ ดี ทําชัว่ ได้ ชวั่ กฎศีลธรรมแสดงพระประสงค์
ของอัลลอฮ์ (God’s Desire) ที่ทรงคาดหมายการตอบสนองจากมนุษย์ โดยเฉพาะในฐานะที่มนุษย์เป็ น
เคาะลีฟะฮ์ (ผู้ปกครองโลก) เพื่อยกระดับตนเองสูส่ ภาวะดีงามสูงสุด มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนเงื่อนไข
ศีลธรรมที่วา่ “ทําดีได้ ดี ทําชัว่ ได้ ชวั่ ”
แต่มนุษย์มีอิสรภาพที่จะเลือกด้ านของกฎดังกล่าว และ
รับผิดชอบต่อการเลือกนัน้ คือเลือกทําดีและรับผลดี หรื อเลือกทําชัว่ และรับผลชัว่ ความเป็ นมุสลิมที่
สมบูรณ์ต้องพร้ อมด้ วยองค์ประกอบทังภายในและภายนอก
้
ขาดด้ านใดด้ านหนึง่ ไม่ได้ ศรัทธาในความ
จริงทังหลายต้
้
องประกอบด้ วยการกระทําที่ดีงาม
องค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกได้ สร้ างความยึดเหนี่ยวเชิงปฏิสมั พันธ์
โดยสาระสําคัญที่วา่ ความศรัทธามูลบทคือศรัทธาในพระเป็ นเจ้ าในฐานะที่มาของกฎศีลธรรมนัน้ เป็ น
รากฐานให้ กฎศีลธรรมมีอํานาจเชิงซ้ อนขึ ้นในทัศนคติของผู้ปฏิบตั ิตน (moral agent) หากไม่นบั ความ
เป็ นไปได้ ที่ว่าบุคคลกระทําความดี เพราะผู้กระทําคํานึงถึงการให้ คณ
ุ ให้ โทษโดยสังคม และตัดประเด็น
แนวคิดทางจริ ยศาสตร์ เชิงหน้ าที่ (Duty Ethics) ที่เห็นว่าความดีเป็ นการกระทําจากสํานึกในหน้ าที่ ไม่ใช่
จากความเห็นแก่ตวั ของผู้กระทํา เพราะผู้กระทําอยากได้ ผลตอบแทนที่ดีจากการกระทําความดี หรื อ
เพราะผู้กระทํากลัวผลร้ ายที่จะมีแก่ตนจากการกระทําความชัว่ ออกไป
เป็ นไปได้ ที่โดยหลักการทาง
ศาสนาในแง่หนึง่ การทําดีเกิดจากผู้กระทํามีความต้ องการหรื อคํานึงถึงผลดีของการกระทํา หรื อละเว้ น
ความชัว่ เพราะกลัวหรื อคํานึงถึงผลร้ ายของการทําชัว่ ผลดีผลชัว่ อาจเรี ยกได้ ตา่ ง ๆ นานา เช่น สุขทุกข์
บาปบุญ คุณโทษ นรกสวรรค์ ไม่วา่ ผลจะเป็ นประการใดก็ตาม ผลอยู่ในตําแหน่งกรรมหรื อสิ่งถูกกระทํา
(object) ส่วนผู้กระทํา ๆ อยูใ่ นตําแหน่งประธาน (subject) ผู้ทํากริ ยาเลือกหรื อปฏิเสธผลดีหรื อผลชัว่ นัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทํากับผลการกระทําเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียวไม่ใช่ปฏิสมั พันธ์หรื อการ
กระทําต่อกัน ในความสัมพันธ์ทางเดียวบุคคลมีความเป็ นอิสระในการเลือกกระทําสูงโดยที่การทําดีอนั
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เป็ นวิธีการไปสูผ่ ลดีอาจเป็ นเพียงทางเลือกหนึง่ ของผู้กระทํา ไม่ใช่ทางเดินที่ผ้ กู ระทําหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วน
โดยกฎศีลธรรมที่ตงขึ
ั ้ ้นและกํากับโดยอัลลอฮ์พระเป็ นเจ้ านัน้ ผลของการทําดี ทําชัว่ สามารถเป็ นทังสิ
้ ่งถูก
กระทํา (กรรม) และสิ่งกระทํา (ประธาน) โดยนัยที่ว่าผลดีผลชัว่ คือ การตอบแทนความดี ความชัว่
ที่อลั ลอฮ์ทรงกระทําต่อมนุษย์หรื อทรงหยิบยื่นให้ แก่มนุษย์
โดยหลักการแล้ วอัลลอฮ์ทรงสิทธิอํานาจ
เบ็ดเสร็ จที่จะกระทําการใดต่อมนุษย์อย่างใดเพียงใด เมื่อใดก็ได้ แม้ แต่โทษบาปพระองค์อาจทรงให้ แก่คน
ดี และทรงให้ รางวัลที่ดีงามแก่คนชัว่ ก็ได้ หากพระองค์ทรงประสงค์ อย่างไรก็ตามกฎของความดี ความ
ชัว่ หรื อทําดีได้ ดีทําชัว่ ได้ ชวั่ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจากอัลลอฮ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงแทน
รางวัลแก่แก่ผ้ กู ระทําความดี และทรงลงโทษผู้กระทําความชัว่ การที่ผลดีชวั่ สามารถเป็ นฝ่ ายกระทําใน
ฐานะเป็ นกิจของอัลลอฮ์ มนุษย์กบั ผลการระทําจึงมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน เป็ นสายสัมพันธ์สองทางที่สร้ างแรง
ยึดเหนี่ยวเชิงซ้ อนในการกระทําทางศีลธรรม ด้ วยการที่แต่ละฝ่ ายต่างเป็ นประธาน และกรรมของกันและ
กัน โดยนัยดังกล่าวนี ้ ผลดีและผลชัว่ จึงเปรี ยบเสมือนสิ่งที่ “ตามหา” และ “ไล่ลา่ ” มนุษย์อยูเ่ สมออย่าง
แข็งขันพร้ อมกับเป็ นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ หา และถอยหนี ส่งผลให้ กฎศีลธรรมกับมนุษย์ผ้ ศู รัทธา มีความผูกพัน
กันอย่างเหนียวแน่น จนอาจกล่าวได้ ว่าศีลธรรมเป็ นทางเดิน ไม่ใช่ทางเลือกสําหรับมนุษย์
2. ความครอบคลุม
ความครอบคลุมของอิสลามหมายถึง ความหลากหลายของอิสลามในมิตติ า่ ง ซึง่ ใน
ที่นี ้อาจมองได้ วา่ อิสลามมีความหลากหลายในเชิงลักษณะ องค์ความรู้ และวิถีชีวิต
(1) ในเชิงลักษณะ นักวิชาการเห็นว่าอิสลามมีความหมายเกินกว่าความเป็ นศาสนา อัน
เป็ นที่ยอมรับกันโดยสามัญ
นอกจากอิสลามเป็ นศาสนาเนื่องจากอิสลามคงลักษณะพื ้นฐานร่วมของ
ศาสนาคือ ความเชื่อมโยงมนุษย์ และธรรมชาติกบั สิ่งเหนือธรรมชาติไว้ แล้ ว อิสลามยังเป็ นอารยธรรม คือ
ระบบสังคมใหญ่ที่มีอตั ลักษณ์และครอบคลุมทังแง่
้ องค์ประกอบของความเจริญในด้ านต่าง ๆ และพื ้นที่
ดังที่อิสลามเคยครองอํานาจโลกในอดีตตังแต่
้ ตะวันตกที่สเปนถึงเอเชีย ทังยั
้ งเป็ นอุดมการณ์คือ ระบบการ
ดําเนินชีวิตของสังคมที่กําหนดลักษณะสังคมอันพึงประสงค์ และวิธีการดําเนินชีวิตอันเป็ นเหตุนําไปสูผ่ ลที่
เห็นได้ ในปั จจุบนั ดังที่อดุ มการณ์ทงหลายในทางโลกเช่
ั้
น เสรี นิยม สังคมนิยมมี เป็ นต้ น
(2) ในเชิงองค์ความรู้ อิสลามประกอบด้ วยองค์ความรู้ และคุณค่าความดีงามต่าง ๆ
(thought-cum-values) มีความเชื่อมโยงเป็ นองค์รวมสะท้ อนความรอบรู้ อํานาจ และความดีงามสูงสุดไร้
ขีดจํากัดของอัลลอฮ์พระเป็ นเจ้ า ที่แสดงออกให้ ปรากฏทางคัมภีร์อลั กุรอาน อันเป็ นพระดํารัสของพระองค์
และความประพฤติแบบฉบับของศาสนาทูต (เราะซูล) ของพระองค์คือ ศาสดามุฮมั มัด คัมภีร์อลั กุรอาน
เป็ นวะฮ์ยุ (Revelation) ที่ให้ และเชื่อมโยงมิติโลกธรรมชาติ โลกเหนือธรรมชาติ และกาลเวลา อัลกุรอาน
เป็ นคําตรัสของอัลลอฮ์ (เกาลุลลอฮ์) ที่ให้ ความรู้องค์รวม เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ จักรวาล และพระเป็ น
เจ้ า ประกอบด้ วยประมวลข้ อความคัมภีร์เป็ นโองการเรี ยกว่า อายะฮ์หรื ออายาต (ดรรชนี, เครื่ องบ่งชี ้,
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สัญญาณ) ซึง่ ให้ ความรู้ในเรื่ องเร้ นลับ เช่นเรื่ องพระเป็ นเจ้ า การสิ ้นโลก มลาอิกะฮ์ ซาตาน นรก สวรรค์
ชีวิตหลังการตาย และเรื่ องในประสบการณ์ของโลกในเชิงศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ซึง่ ล้ วนว่าด้ วยมัคลูกหรื อสิ่ง
สร้ างของพระองค์ (Creation) สิ่งสร้ างทังหมดได้
้
ชื่อว่าเป็ นพระดํารัส (กะลีมาต) ของอัลลอฮ์ และได้ ชื่อว่า
เป็ นอายาตเช่นกัน ฉะนันธรรมชาติ
้
และจักรวาลโดยรวมจึงนับได้ วา่ เป็ นเนื ้อหาสาระหรื อ ความหมาย
ของอัลกุรอาน การศึกษาถ้ อยคําของอัลกุรอานในเล่มคัมภีร์ โดยไม่ทําความเข้ าใจโลกที่อลั กุรอานชี ้ให้ เห็น
ย่อมเป็ นไปมิได้
ส่วนการศึกษาโดยไม่ศกึ ษาคัมภีร์ซงึ่ เชื่อมโยงโลกเข้ ากับสิ่งเหนือธรรมชาติทงหลาย
ั้
และอัลลอฮ์ผ้ ทู รงสร้ างนันย่
้ อมเลื่อนลอย ไร้ ความหมาย
(3) ในเชิงวิถีชีวิต คัมภีร์อลั กุรอานสอนองค์ความรู้วา่ ด้ วยความเป็ นจริง พร้ อมสร้ างคุณ
ค่าในเชิงความดีความงามอันเป็ นสิ่งพึงปรารถนา และแนวการดําเนินชีวิตที่ดี เรื่ องของความรู้ และ
ความรู้สกึ ว่าอะไรเป็ นสิ่งที่มีคา่ เป็ นเรื่ องของความเชื่อถือศรัทธา (อีมาน) ศรัทธาที่แท้ นนจะต้
ั ้ องแสดง
ออกมาเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่ดี (อะมัล ซอลิห์) ผู้แสดงความประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างหรื อประจักษ์
พยานตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ที่แสดงไว้ ในคัมภีร์อลั กุรอาน คือ ศาสดามุฮมั มัด เพราะฉะนันจริ
้ ยาวัตร
ของศาสดาที่เรี ยกว่า ซุนนะฮ์ซงึ่ ประกอบด้ วยคําพูด การปฏิบตั ิตน และท่าทีตอ่ ความประพฤติของคนอื่น
ของท่านจึงกลายเป็ นบรรทัดฐานทางกฎหมาย จริ ยธรรม และคุณธรรมทังหลายของอิ
้
สลาม องค์ความรู้
เหล่านี ้จารึกไว้ ในบันทึกประมวลซุนนะฮ์ที่เรี ยกว่า หะดีษ กล่าวอีกนัยหนึง่ ซุนนะฮ์หรื อหะดีษเป็ นเครื่ อง
ขยายความหมายของอัลกุรอานในเชิงบรรทัดฐานการดําเนินชีวิตเป็ นสําคัญ ความครอบคลุมของอิสลาม
เกิดจากซุนนะฮ์เนื่องจาก ศาสดามุฮมั มัด มีจริยวัตรส่วนตน และบทบาททางสังคมในหลายสถานภาพ ใน
หลายสถานการณ์ตลอดชีวิต 23 ปี ของการเป็ นศาสดาของท่าน ซึง่ เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างท่านกับตนเอง
พระเป็ นเจ้ า และสิ่งแวดล้ อมที่ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างใหญ่หลวง เมื่อศาสดาเป็ นทังศาสนทู
้
ต
ผู้นําทางศาสนา ผู้นําทางการเมืองการปกครอง มิตรสหาย หัวหน้ าครอบครัว พ่อค้ า ฯลฯ จริยาวัตรของ
ท่านในสถานภาพต่าง ๆ ก็กลายเป็ นเนื ้อหาอันหลากหลายของอิสลามไปด้ วย บรรทัดฐานการดําเนินชีวิต
ทังหมดเป็
้
นบัญญัติที่เรี ยกว่า ระรี อะฮ์
ความครอบคลุมของบัญญัตวิ ิถีชีวิตที่มีรากฐานมาจากอัลกุรอาน และซุนนะฮ์หรื อหะ
ดีษนันนอกจากจะปรากฏเป็
้
นข้ อปฏิบตั ิปลีกย่อยโดยตรงแล้ ว ยังปรากฏเป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ นํ ้าหนัก
การประพฤติปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ สิ่งที่เป็ นหน้ าที่บงั คับให้ ต้องทําจนถึงสิ่งต้ องห้ าม
เพราะฉะนันการกระทํ
้
าทุก
อย่างไม่วา่ ในเรื่ องใดก็ตามย่อมอยูใ่ นข่ายบัญญัติศาสนา กล่าวอีกนัยหนึง่ ศาสนาครอบคลุมวิถีชีวิตในทุก
ด้ าน เกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดขอบเขตความประพฤติไว้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ บัญญัติอิสลาม

เกณฑ์
วาญิบ หรื อฟั รฎ์
ฟั รฎอัุ ยน์
ฟั รฎกิุ ฟายะฮ์
ซุนนะฮ์
ซุนนะฮ์มอุ กั กะดะฮ์
หะลาล
มุบาห์
มักรูฮ์
ชุบฮุ าต
หะรอม

ความหมาย
ต้ องทํา
ต้ องทําทุกคน
ต้ องมีคนทํา
ควรทํา
ควรทําอย่างยิ่ง
ทําได้
ทําหรื อไม่ก็ได้
ไม่ควรทํา
สงสัยว่าทําได้ หรื อไม่
ห้ ามทํา

3. รูปธรรม
ระบอบอิสลามเป็ นแบบแผนการดําเนินชีวิตที่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับวัฒนธรรม
(culture) คือ มีองค์ประกอบด้ านนามธรรม (ความรู้ ความคิด ความเชื่อ คุณค่าหรื อค่านิยม) วัตถุธรรม
(สิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ สถาปั ตยกรรม ฯลฯ) และบรรทัดฐานความประพฤติ (ธรรมนูญ จารี ต ประเพณี
กฎหมาย กติกา มรรยาท ฯลฯ) องค์ประกอบด้ านนามธรรมแสดงออกมาเป็ นวัตถุธรรม และบรรทัดฐาน
ความประพฤติ ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ แก่การที่คณ
ุ ค่า หรื อค่านิยมทาง
วัฒนธรรม “การเคารพความอาวุโส” แสดงออกมาเป็ นมรรยาทการไหว้ และการรับไหว้ ระหว่างบุคคลต่าง
วัย ค่านิยม “ความกตัญ�ู” แสดงออกมาเป็ นธรรมเนียมการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ มู ีบญ
ุ คุณ เป็ น
ต้ น ในอิสลามองค์ประกอบภายในที่กล่าวมาแล้ วอาจนับได้ วา่ เป็ นองค์ประกอบด้ านนามธรรม ส่วนวัตถุ
ธรรมและบรรทัดฐานความประพฤตินบั เป็ นองค์ประกอบภายนอก
และจัดเป็ นลักษณะรูปธรรมของ
อิสลาม ความเป็ นรู ปธรรมนับเป็ นลักษณะเด่นของอิสลามโดยนัยที่ว่า อิสลามได้ ให้ องค์ประกอบที่เป็ น
รูปธรรม เพื่อรองรับองค์ประกอบภายในอย่างละเอียด ชัดเจน และครอบคลุม การยอมรับองค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็ นความหมายเชิงศีลธรรมอิสลาม นัน่ คือการยอมตน การจํานน หรื อการเชื่อฟั งต่ออัลลอฮ์พระ
เป็ นเจ้ าอย่างสิ ้นเชิง (total submission) ตัวอย่างความเป็ นรูปธรรมดังกล่าวเห็นได้ จากค่านิยมการสํารวม
ทางเพศ หรื อพรหมจรรย์ แสดงออกเป็ นบรรทัดฐานการแต่งกาย ขอบเขตการสมาคมระหว่างชาย-หญิง
มรรยาทการพูดจา การแต่งงาน การหย่าร้ าง กฎหมายอาญาว่าด้ วยความผิดทางเพศฯลฯ ค่านิยมเรื่ อง
ความเป็ นธรรมในทางเศรษฐกิจสังคม แสดงออกมาเป็ นกฎหมาย กติกา มรรยาท ว่าด้ วย การทําสัญญา
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ทางการค้ า หนี ้สิน ขอบเขตการลงทุน ข้ อห้ ามการผูกขาดกักตุน ดอกเบี ้ย การซื ้อขายสินค้ าล่วงหน้ า
รวมทังระบบซะกาต
้
มรดก ฯลฯ ความเป็ นรู ปธรรมเหล่านี ้มีรากฐานจากคัมภีร์อลั กุรอาน เสริ มและยํ ้าด้ วย
ซุนนะฮ์ของท่านศาสดามุฮมั มัด ซุนนะฮ์มีสว่ นสําคัญยิ่งในการเสริมสร้ างอิสลามให้ เป็ นรูปธรรมเนื่องจาก
ซุนนะฮ์เป็ นแบบอย่างพฤติกรรมอันเป็ นที่ประจักษ์เพื่อให้ รายละเอียดเชิงปฏิบตั แิ ก่อลั กุรอาน ทังในส่
้ วนที่
เป็ นนามธรรม และบรรทัดฐานการดําเนินชีวิตดังที่อลั กุรอานได้ บญ
ั ญัตเิ รื่ องการนมาซไว้ อย่างกว้ าง ๆ
เพื่อยืนยันคุณค่าอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีอลั ลอฮ์) ในรูปพิธีกรรมที่ศาสดามุฮมั มัดเป็ นผู้ปฏิบตั ิให้ เห็น
เป็ นแบบอย่าง
4. บรรทัดฐานเดียว
การยึดถืออิสลามร่ วมกันก่อเกิดชุมชนมุสลิมภายใต้ องค์ประกอบเชิงนามธรรม
และ
รูปธรรมดังที่กล่าวมา ลักษณะบรรทัดฐานเดียวของอิสลาม กล่าวโดยนัยที่ว่าบรรทัดฐานความประพฤติ
ตามกฎหมายอิสลาม
(ชะรี อะฮ์)
อันประกอบด้ วยสิทธิหน้ าที่ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับอัลลอฮ์โดยตรง (เช่น การนมาซ การถือศีลอด) และกับพระองค์โดยอ้ อมด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง ต่อ
เพื่อนมนุษย์ ต่อธรรมชาติ และสิ่งสร้ างอื่น ๆ ของพระองค์ตามบัญญัตขิ องพระองค์นนเป็
ั ้ นบรรทัดฐานที่
กําหนดให้ มสุ ลิมทุกคนปฏิบตั โิ ดยเสมอกัน มุสลิมทุกคนปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เดียวกันอย่างเดียวกัน จะ
ต่างกันก็แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยตามข้ อแตกต่างตามธรรมชาติเฉพาะบางอย่าง ในบางเรื่ องเช่นเรื่ อง
ขอบเขตเรื อนร่างส่วนที่ต้องปกปิ ด (เอาเราะฮ์) ไม่เท่ากันระหว่างชายและหญิง เรื่ องข้ อละเว้ นหรื อข้ อ
อนุโลมในการนมาซ การถือศีลอดสําหรับผู้หญิงในช่วงที่มีรอบเดือน ทังนี
้ ้ในสังคมมุสลิมโดยรวมไม่มี
บรรทัดฐานที่จดั ไว้ ตา่ งหากสําหรับบุคคลใด หรื อคนกลุม่ ใดเป็ นพิเศษ นอกจากนันการเข้
้
าสูต่ ําแหน่งหน้ าที่
ต่าง ๆ ก็เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางคุณธรรม (ความรู้ ความประพฤติ วัยวุฒิ) เป็ นเกณฑ์ไม่ใช่ยดึ เอาชาติ
กําเนิด สายเลือด ฐานะหรื อสิ่งภายนอกอื่น ๆ ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดยิ่งกว◌่าคุณธรรมเป็ นเกณฑ์กล่าวได้ วา่
นอกจากอิสลามได้ วางบรรทัดฐานสําหรับถูกคนเป็ นอย่างเดียวกันแล้ ว
ยังคุ้มครองรักษาการเป็ น
มาตรฐานเดียวไว้ โดยมาตรการบางอย่างของบรรทัดฐานนันด้
้ วย
5. ความเสมอภาค
ความเสมอภาคเป็ นคําที่มีความหมายซับซ้ อนคําหนึง่
ความเสมอภาคเป็ นคุณค่าและ
ค่านิยมที่สําคัญอย่างหนึง่ ของสังคมปั จจุบนั ที่สงั คมพยายามให้ ความหมายทังในแง่
้
ความคิด
และแง่
รูปธรรม เช่น ชายหญิงมีความเสมอภาคกันโดยนัยที่ 2 ฝ่ ายมีคณ
ุ ค่าของความเป็ นมนุษย์อย่างเดียวกัน มี
ศักดิศ์ รี และสิทธิเท่าเทียมกัน อันพึงแสดงออกโดยการได้ รับการศึกษา อาชีพ และสิทธิทางการเมือง ที่ไม่
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มีข้อแตกต่างทางเพศเป็ นอุปสรรค ฉะนันเราสั
้
งเกตได้ วา่ ความเสมอภาคเป็ นเรื่ องของจุดร่วมท่ามกลาง
ความแตกต่าง ชายหญิงมีความแตกต่างกันในทางกายภาพ และจิตใจ ระดับหนึ่ง แต่ได้ รับสิทธิใน
มาตรฐานเดียวกัน ลักษณะความเสมอภาคของอิสลามในที่นี ้มองได้ 2 ด้ าน คือ ด้ านนามธรรม และด้ าน
บรรทัดฐานความประพฤติ ในด้ านนามธรรมแม้ มนุษย์จะมีความแตกต่างกันในด้ านเพศ ภาษา ชาติพนั ธ์
ถิ่นกําเนิดหรื อในด้ านอื่นใดก็ตามถือว่ามีสถานภาพเสมอกันในฐานะการเป็ นสิ่งสร้ าง (มัคลูก) ของพระผู้
เป็ นเจ้ า และในฐานะผู้ปกครองโลก (เคาะลีฟะฮ์) ผู้มีความรับผิดชอบในทางศีลธรรม และมีสิทธิบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตในจักรวาลเสมอกัน ในด้ านบรรทัดฐานความประพฤติ มนุษย์ทงมวลได้
ั้
รับศาสน
ธรรมเป็ นแนวประพฤติปฏิบตั ทิ ี่ดีงามจากพระเป็ นเจ้ าผ่านศาสนทูตของพระองค์มาตลอดประวัติศาสตร์
ในแง่อิสลามที่ประกาศโดยศาสดามุฮมั มัดนัน้ มุสลิมมีสิทธิหน้ าที่โดยมาตรฐานเดียวดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
มาตรฐานดังกล่าวเป็ นวิถีทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอย่างเดียวกันสําหรับผู้ปฏิบตั ไิ ม่วา่ ผู้ปฏิบตั จิ ะ
มีความแตกต่างในด้ านเพศ ภาษา เผ่าพันธุ์ หรื อในด้ านอื่นใดก็ตาม การกําหนดสิทธิหน้ าที่บางอย่างให้
แตกต่างกันในบางกรณี เช่น สิทธิหน้ าที่ชายหญิงในเรื่ องการหารายได้ การดูแลครอบครัว มรดก อิสลาม
ไม่ถือว่าเป็ นการสร้ างความเหลื่อมลํ ้าระหว่างเพศ
เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นเครื่ องวัด
คุณค่าหรื อศักดิ์ศรี ของมนุษย์
และฉะนันความแตกต่
้
างในเรื่ องสิทธิหน้ าที่ดงั กล่าวจึงไม่ใช่เหตุอนั ชอบ
ธรรมที่จะให้ ฝ่ายหนึง่ เห็นว่าตนดีหรื อด้ อยกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
แต่เครื่ องวัดคุณค่าของมนุษย์อยูท่ ี่การ
ประพฤติตนในกรอบสิทธิหน้ าที่ที่ผ้ ทู รงสิทธิ์ในการกําหนดบรรทัดฐานคือ
พระเป็ นเจ้ าทรงจําแนกไว้
เปรี ยบเสมือนความแตกต่างอันสร้ างความหลากหลายให้ แก่ดอกไม้ นานาพันธุ์
ไม่ใช่เครื่ องตัดสินว่า
ดอกไม้ ชนิดใดดีหรื อด้ อยกว่าดอกไม้ ชนิดอื่นใด หรื อขาดความเสมอภาคระหว่างดอกไม้ ค่าของดอกไม้ อยู่
ที่การเป็ นไปตามลักษณะ หรื อเงื่อนไขธรรมชาติตา่ ง ๆ อันเป็ นกฎของพระเป็ นเจ้ า นัน่ คือการทําตามหน้ าที่
ของธรรมชาติซงึ่ พระเป็ นเจ้ าทรงสร้ างขึ ้น
6. ความเป็ นสากล
ความเป็ นสากล เป็ นความกว้ างขวางทังในเชิ
้ งหลักการหรื อทฤษฎี และปรากฎการณ์ โดย
หลักการหัวใจของความจริ งที่วา่ ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็ นพระเป็ นเจ้ า นอกจากอัลลอฮ์ (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์) อัน
เป็ นการยืนยันถึงความเป็ นเอกะของสิ่งสูงสุด ย่อมหมายถึงความเป็ นศูนย์รวม ที่ไร้ ขอบเขตจํากัด
ของอัลลอฮ์พระเป็ นเจ้ าของสิ่งทังมวล
้
สรรพสิ่งอันหลากหลายสังกัดพระเป็ นเจ้ าพระองค์เดียว แต่
พระองค์ไม่ทรงสังกัดสิ่งใด พระองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจําพื ้นที่ เวลา เผ่าชน กลุม่ ชน บุคคลหรื อสิ่งอื่นใด
ในขณะเดียวกันความเป็ นหนึง่ ของพระเป็ นเจ้ าหมายถึง ความอันหนึง่ อันเดียวกันของสากลจักรวาล และ
มนุษยชาติ พร้ อมทฤษฎีนี ้ อิสลามมีหลักคําสอนให้ มีการเผยแผ่อิสลามแก่มวลมนุษย์ ศาสดามุฮมั มัดเป็ น
ความเมตตา (เราะห์มะฮ์) ของพระเป็ นเจ้ าแก่สากลโลก (อาละมีน) เป็ นผู้แสดงเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์
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ให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่มวลมุสลิม เพื่อสืบทอดต่อไปยังมวลมนุษย์ เพราะฉะนัน้ อิสลามจึงไม่ใช่ศาสนา
ประจํากลุม่ ชน หรื อชนชาติใดโดยเฉพาะที่สืบทอดเพียงภายในกลุม่ ที่ขยายปริมาณทางสายเลือดโดยไม่มี
การประกาศเชิญชวนบุคคลภายนอกให้ ศรัทธา (non-missionary religion) แต่มีการขยายทังโดย
้
สายเลือดและโดยการเผยแผ่ (missionary religion) อีกทังหน้
้ าที่ดงั กล่าวไม่มีข้อจํากัดว่าเป็ นของมุสลิม
ผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้มีความรู้ในศาสนาเพียงน้ อยนิดก็อาจทําหน้ าที่ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะการเป็ น
บรรทัดฐานเดียว และความเสมอภาคของอิสลามที่กล่าวมา ความเป็ นสากลในเชิงทฤษฎีดงั กล่าวเป็ น
รากฐานให้ เกิดปรากฎการณ์การแผ่ขยายของอิสลามมาตลอดประวัติศาสตร์ ของอิสลามไปยังกลุม่ ชน ใน
ดินแดนต่าง ๆ ของโลกอย่างกว้ างขวาง
อภิปรายสรุป
ความเข้ าใจอิสลามอาจนับได้ วา่ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการพัฒนาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้ อง
กับมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามุสลิมในต่างประเทศ ซึง่
เรี ยกในที่นี ้ว่านักเรี ยนนอก ผู้เป็ นทังกลุ
้ ม่ บุคคลผู้สะท้ อนความต้ องการของสังคมมุสลิม และผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) ของสังคมมุสลิม นักเรี ยนนอก และชุมชนมุสลิมผูกพันกับอิสลามใน
ลักษณะปฏิสมั พันธ์ โดยลักษณะอิสลามที่มีสถานะเป็ นเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์พระเป็ นเจ้ าผู้ทรงกํากับ
ความเป็ นไปของมนุษย์ และจักรวาล นักเรี ยนนอกผูกพันกับ ชุมชนมุสลิมในฐานะผู้ร่วมเป็ นสมาชิกของ
สังคมมุสลิม เพราะฉะนันในบริ
้
บทขอสิ่งแวดล้ อม และสถานการณ์ตา่ ง ๆ นักเรี ยนนอก อิสลาม และชุมชน
ยึดเหนี่ยวกันในลักษณะปฏิสมั พันธ์ดงั แผนภาพนี ้
อิสลาม

นักเรี ยน
นอก

ชุมชน
มุสลิม
บริบทสภาพ
แวดล้ อม

แผนภาพที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง อิสลาม นักเรียนนอก และชุมชนมุสลิม
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ความเข้ าใจลักษณะอิสลามสามารถช่วยเสริมสร้ างความเข้ าใจ ความเป็ นจริงของสังคม
และศักยภาพของอิสลามในฐานะที่เป็ นอุดมคติของสังคมมุสลิมอันมีผลต่อการพัฒนาในหลายแง่มมุ ดัง
เราอาจเข้ าใจได้ วา่ อํานาจยึดเหนี่ยวเชิงปฏิสมั พันธ์ ได้ สร้ างความรู้สึกเป็ นสังคมเดียวกันของมุสลิมอย่าง
เหนี่ยวแน่น แม้ จะมีความหลากหลายของบุคคลและชุมชน ความผูกพันเป็ นสังคมนี ้ได้ แผ่กว้ างโดย
ลักษณะความเป็ นสากล ซึง่ เสริ มให้ แข็งแกร่งขึ ้นด้ วยความเป็ นมาตรฐานเดียวของอิสลาม และความ
เสมอภาคที่เปิ ดทางให้ มสุ ลิมแต่ละคนมีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิ์ศรี ที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกลุม่ ชุมชน และสังคมใน
ทุกระดับ ความคลอบคลุมของอิสลาม หมายถึง ความเป็ นไปได้ ที่อิสลามอาจถูกตีความเพื่อรองรับวิถีชีวิต
ได้ หลากหลายรูปแบบ รองรับความต้ องการพัฒนาในหลากหลายด้ าน รวมทังสั
้ นติวิธี และความรุนแรง
ตามบริ บทสภาพแวดล้ อม ความเป็ นรูปธรรมของอิสลามอาจพิจารณาได้ วา่ วิถีชีวิตมุสลิมขาดเสรี ภาพ
หรื อว่ามุสลิมมีความมัน่ คงในศีลธรรมสูง เนื่องจากรูปแบบความประพฤติมีความชัดเจนไม่เปิ ดทางเลือก
ให้ ผ้ ศู รัทธาปฏิบตั ติ นทําอําเภอใจ การเป็ นบรรทัดฐานเดียว และความเสนอภาคของอิสลามหมายถึง
ความไม่มีสถาบันนักบวชในชุมชนมุสลิม และนักเรี ยนนอก แม้ แต่ผ้ นู ําทางศาสนาในมัสยิดและชุมชนที่
เรี ยกว่าอิมาม หรื ออิหม่ามก็ไม่มีสถานทางสังคมที่เทียบเท่ากับนักบวช การไม่มีนกั บวชหมายถึง นักเรี ยน
นอกได้ รับความสําคัญจากสังคมสูงในฐานะผู้พิทกั ษ์ ศาสนาทดแทนนักบวช โดยที่นกั เรี ยนนอกสามารถมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างกว้ างขวาง และกลมกลืน นอกจากนันความเข้
้
าใจอิสลามจะ
ช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอิสลามกับความเป็ นจริงของสังคมมุสลิม
ระหว่างอิสลามกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น และมองเห็นลูท่ างนําความเข้ าใจนี ้มาเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
สร้ างสรรค์สงั คม
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บทที่ 3
ผู้สาํ เร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม
ศักยภาพ และนโยบายการพัฒนา
นักเรี ยนนอก ศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพิจารณาศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนหนึง่ ได้ จากการวิเคราะห์ของ
ผู้จดั ทําโครงการเอง อีกส่วนหนึง่ ได้ จากผู้เข้ าร่วมโครงการซึง่ ได้ แก่นกั เรี ยนนอก ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
สันติวิธี และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอันเกี่ยวกับนักเรี ยนนอกตามผลการวิจยั ที่จําแนกเป็ น
ข้ อมูลส่วนบุคคล กับ ข้ อมูลทรรศนะของนักเรี ยนนอก 6 ด้ าน รวมเป็ น 7 หัวข้ อ ทังนี
้ ้จะขอเสนอผลการ
ดําเนินโครงการตามลําดับพร้ อมข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี ้
1. ข้ อมวลส่วนบุคคล ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. ทรรศนะต่ออาชีพปั จจุบนั ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ทรรศนะต่อภาครัฐ ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. ทรรศนะต่อศักยภาพ และบทบาททางสังคม ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5. ความต้ องการการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. ทรรศนะต่อคุณธรรมและสันติวิธี ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7. ทรรศนะต่อศักยภาพ และบทบาทที่มีตอ่ ประเทศที่ไปศึกษา ศักยภาพ และ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ข้ อมูลส่ วนบุคคล ศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในส่วนข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยตรงจากผู้เข้ าร่วมประชุม เนื่องจาก
ข้ อมูลส่วนนี ้นําเสนอต่อที่ประชุมเป็ นข้ อมูลทัว่ ไป และไม่ได้ จดั พื ้นที่ในเอกสารประกอบการประชุมไว้ ให้
จัดไว้ เฉพาะสําหรับหัวข้ อทรรศนะทัง้ 6 ซึง่ จะนําเสนอเป็ นลําดับ เพราะฉะนันศั
้ กยภาพ และข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบายจากข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อสังเกตของผู้ดําเนินโครงการเอง ประกอบกับข้ อเสนอของนักเรี ยน
นอกบางส่วนโดยเชื่อมโยงกับลักษณะอิสลามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว ข้ อเสนอจากข้ อมูลส่วนบุคคลสอดคล้ อง
กับข้ อเสนอต่าง ๆ ที่จําแนกไว้ ตาม ข้ อมูลรายทรรศนะ ไม่จําเป็ นต้ องแยกกล่าวไว้ ตา่ งหาก ข้ อมูลที่ได้ มี
ข้ อสังเกตสําคัญดังนี ้
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1. การกระจายในเชิงพื ้นที่
2. การกระจายในเชิงแนวการศึกษา และปั จจัยสนับสนุน
3. การกระจายในเชิงสถานภาพบุคคล
1) การกระจายในเชิงพืน้ ที่ นักเรี ยนนอกกลุม่ เป้าหมายมีภมู ิลําเนาอยูใ่ นหลายจังหวัดใน 3
พื ้นที่ใหญ่ ๆ มาจากภาคใต้ ตอนล่าง (ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) 26 คน (ร้ อยละ 20.8) จาก
ภาคใต้ ตอนบน (พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต พังงา) 55 คน (ร้ อยละ 44.00 ) และจากภาคกลาง
(กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง) 44 คน (ร้ อยละ 35.2) สถานที่ศกึ ษาในต่างประเทศกระจายอยู่
ใน 11 ประเทศ ประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษาจากมากไปหาน้ อยได้ แก่ อียิปต์ (ร้ อยละ 33.6)
ซาอุดิอาระเบีย (ร้ อยละ 17.6) อินเดีย (ร้ อยละ 10.4) ปากีสถาน (ร้ อยละ 2) ซูดาน (ร้ อยละ 6.4)
อินโดนีเซีย (ร้ อยละ 64) อีรัก และคูเวต (ร้ อยละ 5.6) มาเลเซีย (ร้ อยละ 4.8) ลิเบีย (ร้ อยละ 4) จอร์ แดน
(ร้ อยละ 3.2) ข้ อมูลโดยละเอียดปรากฏตามตารางข้ างล่างนี ้
ที�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเทศ
อียิปต์
ซาอูดิ อารเบีย
อินเดีย
ปากีสถาน
ลิเบีย
ซูดาน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
จอร์แดน
ซีเรีย
อีรัก , คูเวต
การ์
ตาร์
กาตาร์
บะห์เรน
อื�นๆ
รวม

จํานวนนักศึกษาแยกตามภาค (คน)
กลาง

%

ใต้ตอนบน

%

ใต้ตอนล่าง

%

22
4
7
2
3
1
0
3
2
0
0
0
0
0
44

50.0

13
15
5
5
2
3
2
4
1
0
5
0
0
0
55

23.6
27.3
9.1
9.1
3.6
5.5
3.6
7.3
1.8
0.0
9.1
0.0
0.0
0.0

7
3
1
3
0
4
4
1
1
0
2
0
0
0
26

26.9
11.5
3.8
11.5
0.0
15.4
15.4
3.8
3.8
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0

9.1
15.9
4.5
6.8
2.3
0.0
6.8
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

เหนือ

%

รวมทุกภาค
42
22
13
10
5
8
6
8
4
0
7
0
0
0
125

สัดส่วน
33.6
17.6
10.4
8
4
6.4
4.8
6.4
3.2
0
5.6
0
0
0

ตารางที่ 2 นักเรี ยนนอกจําแนกตามภาค และประเทศที่ไปศึกษา
ภูมิลําเนา และประเทศที่ไปศึกษาในที่นี ้ไม่นบั ว่าสะท้ อนปริมาณในความเป็ นจริงอย่างไร
ก็ตาม จากคําบอกเล่า และประสบการณ์นกั เรี ยนนอกส่วนใหญ่ คาดว่านักเรี ยนนอกส่วนใหญ่มี
ภูมิลําเนาอยูใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนล่าง ซึง่ เป็ นภูมิลําเนาของมุสลิมส่วนใหญ่ ประเทศอียิปต์
เป็ นที่รับรู้กนั ว่าเป็ นแหล่งศึกษาของนักเรี ยนมุสลิมจากประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ขณะเดียวกันคาด
ว่าประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียก็เป็ นแหล่งการศึกษาใหญ่ของนักเรี ยนไทยในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ เนื่องจากประเทศทัง้ 2 มีสถาบันการศึกษาชันสู
้ งทังสายศาสนา
้
และสายสามัญ มีความใกล้ ชิด
กับมุสลิมในประเทศทังในเชิ
้ งภูมิศาสตร์ และชาติพนั ธ์ ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในเรื่ องค่าใช้ จา่ ย ความ
สะดวกในการเดินทาง และการปรับตัวของนักเรี ยนที่ไปศึกษา
นอกจากนันแม้
้ ข้อมูลในเชิงปริมาณในด้ านภูมิลําเนา และประเทศที่ศกึ ษาไม่สะท้ อน
ปริมาณจริ ง แต่ข้อมูลสถานภาพบุคคลด้ านเพศอาชีพ และข้ อมูลเชิงคุณภาพทัว่ ไปในเรื่ องทรรศนะด้ าน
ต่าง ๆ ของนักเรี ยนนอก เชื่อได้ วา่ สะท้ อนความเป็ นจริงของนักเรี ยนนอกได้ สงู เนื่องจากการมีอิสลาม
เป็ นคุณค่าร่ วม (shared value) ส่งผลให้ แนวการศึกษาทางศาสนา และวิถีชีวิต มีลกั ษณะร่วมกันแม้ จะ
เกิดขึ ้นในต่างสถาบัน หรื อต่างสถานที่กนั ในทุกระดับการศึกษา แม้ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ นักเรี ยน
นอกสามารถเรี ยนพื ้นฐานศาสนาตังแต่
้ ระดับต้ น (อิบติดาอียะฮ์) จนถึงระดับมัธยมศึกษา (ซานะวียะฮ์)
ไปจากโรงเรี ยนศาสนา หรื อปอเนาะในที่ใดก็ได้ และนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นักเรี ยนมุสลิมจากภาค
กลางและภาคอื่นนิยมไปเรี ยนในโรงเรี ยนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะเป็ นแหล่งการศึกษา
ศาสนาอิสลามโดยอาศัยภาษามลายู และภาษาอาหรับมาแต่โบราณ การเป็ นแหล่งอิสลามศึกษาของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลให้ บคุ ลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรี ยน) ของมุสลิมในภาค
อื่น ๆ มีพื ้นฐานการศึกษาไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย การมีคณ
ุ ค่าร่วม น่าจะเป็ นเหตุผลสําคัญที่
ทําให้ คา่ การประเมินผลทางสถิตโิ ดยกราฟเรดาร์ ในส่วนทรรศนะของนักเรี ยนนอก มีความคงตัวอย่าง
เห็นได้ ชดั ตังแต่
้ จํานวน 50 คน ซึง่ ยังไม่ถึงกึ่งหนึง่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 125 คน
2) การกระจายในเชิงแนวการศึกษา และปั จจัยสนับสนุน การศึกษาในต่างประเทศของ
นักเรี ยนนอกโดยทัว่ ไป เป็ นการต่อยอดการศึกษาทางด้ านศาสนาในสาขา สถาบัน หรื อคณะวิชา
ต่าง ๆ คือ อุซูลดุ ดีน (ศาสนศาสตร์ อิสลาม) ชะรี อะฮ์ (นิตศิ าสตร์ อิสลาม) อะดับ (อักษรศาสตร์ )
ศึกษาศาสตร์ (ตัรบียะฮ์) นิเทศศาสตร์ (ดะอ์วะฮ์) เป็ นต้ น การศึกษาสายอิสลามระดับอุดมศึกษาในสาขา
เหล่านี ้มีตงแต่
ั ้ ระดับปริ ญญาตรี
ถึงปริญญาเอก ซึ่งนักเรี ยนจากต่างประเทศที่ศกึ ษาต่อจะต้ องมีพื ้น
ความรู้ทางด้ านอิสลาม และภาษาอาหรับ นอกจากนันจะต้
้ องมีความรู้ในภาษาอื่นของประเทศที่ไปศึกษา
ในระดับหนึง่ คือ ภาษามาเลย์ (ประเทศมาเลเซีย) ภาษาอินโดนีเซีย (ประเทศอินโดนีเซีย) ภาษาอูรดู
(ประเทศอินเดีย ปากีสถาน) รวมทังภาษาอั
้
งกฤษในบางสถาบันของบางประเทศที่เคยเป็ นอาณานิคม
ของอังกฤษคือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินเดีย ภาษาอาหรับเป็ นภาษาคัมภีร์ เป็ นภาษาต้ นตอของ
องค์ความรู้ในดินแดนอาหรับซึง่ เป็ นแหล่งกําเนิดของศาสนา และเป็ นภาษาเป็ น เข้ าใจกันได้ ในชนที่ร้ ู
ภาษาอาหรับ ฉะนันภาษาอาหรั
้
บจึงมีอิทธิพลต่อภาษาอื่นของโลกมุสลิมทังในเชิ
้ งการรับช่วงถ่ายทอด
องค์ความรู้อิสลาม และลักษณะภาษา อิทธิพลเหล่านี ้ปรากฏชัดเจนในกลุม่ ภาษามาเลย์ อูรดู เปอร์ เชีย
ในประเทศไทยตําราทางศาสนาที่ปราชญ์มสุ ลิมสมัยโบราณในแถบปั ตตานีเขียนขึ ้นถึงกับเรี ยกว่ากิตาบยา
วี คือ หนังสือที่เป็ นภาษามลายูอกั ษรอาหรับ คําว่ากิตาบเป็ นการเชิดชูคณ
ุ ค่าของตําราดังกล่าวไว้ สงู ด้ วย
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ความรู้สกึ ที่มีตอ่ คัมภีร์อลั กุรอาน ซึง่ มีชื่อหนึง่ เรี ยกโดยอัลกุรอานเองว่า “อัลกิตาบ” กิตาบยาวีเป็ นตํารา
ศาสนาที่ใช้ มาในโรงเรี ยนปอเนาะทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคูม่ ากับภาษาอาหรับมาแต่โบราณ แม้
โรงเรี ยนศาสนาเอกชนในส่วนกลางก็ยงั มีที่ใช้ ตําราเหล่านี ้ศึกษาอ้ างอิง ในการไปศึกษาต่อนักเรี ยนไทย
ได้ รับพื ้นความรู้จากโรงเรี ยนปอเนาะ และโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึง่ พัฒนามาจากปอเนาะ
โดยการจัดวิชาสามัญไว้ ในหลักสูตรควบคูก่ บั วิชาศาสนา
และทําให้ การศึกษามีระบบ
(formal
education) อย่างไรก็ตามในแง่หลักสูตรทางศาสนาระดับความรู้ได้ มีการจําแนกเป็ นช่วงชันล้
้ อกับระบบ
การศึกษาทัว่ ไปคือ ระดับอิบติดาอียะฮ์ (ประถมศึกษา 6 ปี ) มุตะวัตสิเฏาะฮ์ (มัธยมศึกษาตอนต้ น 3 ปี )
ซานะวียะฮ์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ) นักเรี ยนไทยที่ศกึ ษาต่อต่างประเทศ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 76) จบ
การศึกษาไปจากระดับซานะวียะฮ์
ปั จจัยสนับสนุนการไปศึกษาต่อของนักเรี ยนไทยมีหลายด้ านผสมผสานกัน ความเชื่อถือ
ศรัทธาในศาสนาเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน นํามาสูค่ า่ นิยมในทางสังคม วัฒธรรม มุสลิมที่ยกย่องนับถือผู้ทรง
ความรู้และคุณธรรมในทางศาสนา ผสมผสานกับการมีพื ้นความรู้และภาษาทางศาสนาอิสลาม และการ
ขาดความพร้ อมในเชิงคุณภาพวิชาสามัญเพื่อการแข่งขันเข้ าสูอ่ ดุ มศึกษาในประเทศ เสริมสร้ างให้ นกั เรี ยน
มุสลิมขวนขวายหาทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อมีความพร้ อมในเรื่ องทุนการศึกษาแม้ จะต้ องพึง่ ทุน
ส่วนตัวกันไม่น้อยดังแผนภาพข้ างล่างนี ้
แผนภาพที่ 5 แหล่ งทุนการศึกษาของนักเรียนนอก
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จะเห็นได้ วา่ ทุนที่นกั เรี ยนนอกอาศัยเพื่อการศึกษาต่อเกือบทังหมดคื
้
อ กว่าร้ อยละ 90 เป็ นทุนจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศซึง่ มีมากกว่าทุนอื่นใด (ร้ อยละ 52) และทุนส่วนตัว (ร้ อยละ 34) ซึง่ เป็ น
ทุนจากครอบครัวเครื อญาติ ทุนจากสถาบันการศึกษาเดิมของนักเรี ยนนอกมีเพียงร้ อยละ 2 ทุนอื่น ๆ มี
เพียงร้ อยละ 6 นับว่าแรงบันดาลใจส่วนบุคคล และความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การยกระดับการศึกษาของนักเรี ยนไทย
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3) การกระจายในเชิงสถานภาพบุคคล กลุม่ นักเรี ยนนอกส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 90)
เป็ นเพศหญิงเพียงส่วนน้ อย (ร้ อยละ 11) อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ที่กําลังทํางาน ทังนี
้ ้ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี
(ร้ อยละ 51) รองลงมาตามลําดับได้ แก่อายุ 36-45 ปี (ร้ อยละ 43%) และอายุ 45 ปี ขึ ้นไป (ร้ อยละ 5)
นอกจากนันนั
้ กเรี ยนนอกส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 72) สมรสแล้ ว มีบตุ รโดยเฉลี่ย 1-2 คน มีเพียงส่วนน้ อย (ร้ อย
ละ 26) ที่เป็ นโสด และส่วนใหญ่มีอาชีพในทางด้ านการศึกษาคือ ทํางานในสถาบันการศึกษาเอกชน ร้ อย
ละ 56 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ร้ อยละ 10 นอกจากนันทํ
้ างานในองค์กรธุรกิจเอกชน (ร้ อยละ 16)
องค์กรศาสนา (ร้ อยละ 10) องค์กรสงเคราะห์เอกชน (ร้ อยละ 5) ธุรกิจส่วนตัว (ร้ อยละ 2) และอื่น ๆ (ร้ อย
ละ 1) ดังแผนภาพข้ างล่างนี ้
แผนภาพที่ 6 อาชีพของนักเรียนนอก

ศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากสาระในข้ อมูลส่วนบุคคลทัง้ 3 ด้ าน อาจวิเคราะห์ศกั ยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนาได้ หลายนัยตามลําดับดังนี ้
1. การกระจายในเชิงพืน้ ที่ ของนักเรี ยนนอกบ่งว่า ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
เกิดขึ ้นท่ามกลางความหลากหลายนักเรี ยนนอกเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม และสะท้ อนวัฒนธรรมของสังคม
ที่ประสานความผูกพันโดยความเชื่อทางศาสนาร่วมกัน การมีคณ
ุ ค่าร่วมช่วยให้ สายสัมพันธ์ของนักเรี ยน
นอก และชุมชนมุสลิมแผ่ขยายข้ ามพรมแดนความแตกต่างในพื ้นที่ภายในประเทศ และต่างประเทศ
มุสลิมในพื ้นที่ และสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกันมีศกั ยภาพที่จะร่วมมือกันด้ วยความรู้สึกเป็ นกลุม่ ชนเดียวกัน
ทัว่ โลก สามารถรับการพัฒนาร่วมกันได้ อย่างกว้ างขวาง เมื่อแนวทางการพัฒนาสอดคล้ องหรื อไม่ขดั แย้ ง
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ต่อศาสนา ในขณะเดียวกันการเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ทัศนคติ หรื อ แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ศาสนาก็สามารถ
เกิดขึ ้นร่วมกันได้ อย่างกว้ างขวางเช่นเดียวกัน กระบวนการยกระดับการศึกษาของนักเรี ยนนอก ยังช่วยให้
นักเรี ยนนอกมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ตา่ งแดน และมีความสามารถทางภาษานอกเหนือจาก
ภาษาไทยอีกอย่างน้ อย 2 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ และภาษาประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษา นับได้ วา่
นักเรี ยนนอกมีศกั ยภาพที่จะประสานและก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ ควรถือเป็ น
กลุม่ เป้าหมายสําคัญในการส่งเสริ มคุณภาพ และผู้นําในการพัฒนา
2. การกระจายในเชิงแนวการศึกษาและปั จจัยสนับสนุน แนวการศึกษาของ
นักเรี ยนนอกมีขอบเขตกว้ างขวางในแง่สาขาวิชาที่หลากหลาย และมีศกั ยภาพที่จะขยายขอบเขตเพื่อ
ตอบสนองชีวิตในทุกด้ านด้ านด้ วยศาสตร์ แขนงต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะความครอบคลุมของอิสลาม
อย่างไรก็ตามการศึกษาของมุสลิมยังมีความจํากัด การศึกษาหลักของนักเรี ยนนอกตังแต่
้ ขนพื
ั ้ ้นฐานใน
ประเทศไปจนถึงอุดมศึกษาในต่างประเทศ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการศึกษา “สายศาสนา” ซึง่ เป็ นเรื่ องหลัก
คําสอน คุณค่า อุดมคติชีวิตในด้ านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างศรัทธา และความประพฤติที่ดีงามในเชิงศีลธรรม
จริยธรรม วิชาในแนวดังกล่าวอาจถือได้ ว่าอยูใ่ นสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities) หรื อศิลปศาสตร์
(Liberal Arts) ไม่ใช่การศึกษาในสายสามัญซึง่ มีวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและ
สังคมศาสตร์ ) เป็ นองค์ประกอบสําคัญ โดยลักษณะครอบครองคลุมของอิสลาม เนื ้อหาของศาสตร์ ทกุ
แขนงนับว่าเป็ นเนื ้อหาอิสลาม แต่ในโลกทัศน์ที่แยกศาสนาจากเรื่ องทางโลกซึง่ เรี ยกว่า secularization
การแยกวิชาเป็ นสายศาสนา และสายสามัญเป็ นลักษณะที่สอ่ เค้ าการแยกเรื่ องดังกล่าวซึง่ เห็นได้ จาก
วิชาอัลกุรอาน อัลหะดีษ ตัฟซีร (อรรถธิบายคัมภีร์) ฟิ กฮ์ (กฎหมายอิสลาม) ฯลฯ ถูกจัดเป็ นวิชาศาสนา
ส่วนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาสามัญ ในส่วนการยกระดับการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของไทยแทบทังหมด
้
เว้ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี) มหาวิทยาลัยอิสลาม ยะลา เป็ นต้ น ล้ วนให้ การศึกษาใน
แนวสามัญ หรื อการศึกษาวิชา “ทางโลก” แม้ แต่ในประเทศมุสลิมเอง ยังมีการแยกและส่วนคณะวิชาสาย
สามัญ (เช่นแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ) ไว้ สําหรับพลเมืองของประเทศ ส่วนมุสลิมต่างชาติให้ เรี ยน
วิชาต่าง ๆ ทางอิสลามที่เรี ยกว่าอิสลามศึกษา
แนวการศึกษาเช่นนี ้อาจกล่าวได้ วา่ ยังไม่พฒ
ั นาความหลากหลายของศาสตร์ ตามที่ลกั ษณะ
ครอบคลุมอิสลามเปิ ดกว้ างให้ อิสลามเป็ นเพียงศักยภาพที่จะให้ มสุ ลิมยอมรับวิชาการต่าง ๆ ของโลก
และได้ เอื ้ออํานวยให้ สถาบันการศึกษาศาสนาของมุสลิมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการวิชา
สามัญเข้ ากับวิชาศาสนาในความหมายจํากัดดังที่ได้ กล่าวมา นัน่ คือ การตอบสนองนโยบายการศึกษา
ของรัฐ เมื่อการศึกษานันสอดคล้
้
องกับทรรศนะของอิสลาม แต่การเรี ยนวิชา “ศาสนา” และ”สามัญ” ควบคู่
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กัน ประกอบกับข้ อจํากัดในการจัดการการศึกษา และฐานะเศรษฐกิจของชุมชนมุสลิม อาจเป็ นอุปสรรค
ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้ มีมาตรฐานที่สงู เพื่อก้ าวสูก่ ารศึกษาสายสามัญทังในประเทศไทย
้
และในต่างประเทศ แม้ แต่การศึกษาต่อทางศาสนาในระดับสูงก็ตาม ข้ อจํากัดเหล่านี ้อาจสะท้ อนให้ เห็น
จากข้ อเท็จจริ งเรื่ องทุนการศึกษาว่า ผู้มีความสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศมีอยูเ่ พียงจํานวนหนึง่
เท่านัน้ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถด้ านวิชาการอิสลาม และมีแหล่งทุนจากสถาบันการศึกษา หรื อทุน
ส่วนตัวสนับสนุน ส่วนนักเรี ยนร่วมสาขาวิชา และสถาบันที่เหลือมีอนาคตอย่างไรก็เป็ นข้ อมูลที่นา่ ศึกษา
ประเด็นที่อาจพิจารณาเชิงนโยบายก็คือ เมื่ออิสลามมีความครอบคลุมศาสตร์ ตา่ ง ๆ ใน
ลักษณะบูรณาการในตัวเองโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้ างศีลธรรม ยกระดับจิตหรื อวิญญาณของ
มนุษย์คกู่ บั วิชาความรู้เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีในด้ านอื่น ๆ นัน่ ก็คือ ตอบสนองความต้ องการ ความเก่ง ความ
ดี และความสุขให้ แก่ผ้ เู รี ยน และสังคม รัฐบาลและสังคมมุสลิมเองอาจต้ องพัฒนาการศึกษาให้ นกั เรี ยนมุ
สิลมมีความรู้ความสามารถในวิชาทังที
้ ่เรี ยกว่า วิชาศาสนา และวิชาสามัญที่สามารถต่อยอดในระดับสูง
ได้ ทงั ้ 2 แนวในต่างประเทศในฐานะที่นกั เรี ยนนอกสามารถเสริมสร้ างประโยชน์จากการเป็ นบุคคลเชื่อม
ประสาน ระหว่างรัฐบาลต่างประเทศ ชุมชนมุสลิม และสิ่งแวดล้ อมในบริ บทสังคมทัว่ ไป การพัฒนา
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานัน้ ชุมชนมุสลิมอาจจะต้ องพิจารณาการบริ หารการศึกษาให้ บรรลุ
คุณค่าต่าง ๆ จากคําถามสามัญที่วา่ คนที่มีความรู้ศาสนาดีกบั คนดีจําเป็ นต้ องเป็ นคน ๆ เดียวกันหรื อไม่
หากใช่หลักสูตรคงต้ องสอนวิชาความรู้ศาสนาเป็ นอันมาก และลดวิชาที่เรี ยกว่าสามัญลง หากมิใช่ ทํา
อย่างไรจึงจะพัฒนาความดีขึ ้นในบุคคล โดยไม่จําเป็ นต้ องเน้ นความรู้ และเปิ ดทางให้ เรี ยนวิชาสามัญให้ มี
ความเก่งเพื่อการต่อยอดการศึกษาในระดับสูงโดยผู้เรี ยนเป็ นคนดี ทังนี
้ ้เมื่อความรู้ทางศาสนาเป็ น
สิ่งจําเป็ น ก็จําเป็ นอยูเ่ องที่หลักสูตรต้ องเอื ้ออํานวยให้ นกั เรี ยนส่วนหนึง่ ที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะไปศึกษา
ต่อในทางศาสนาในต่างประเทศเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญ กลับมาสืบทอดศาสนาต่อไป
เรื่ องการจัดหลักสูตรจากข้ อพิจารณา ความดี และความเก่งและการศึกษาต่อในสาย
ศาสนาควรจะอยูใ่ นดุลยพินิจของสังคมมุสลิม เนื่องจากสังคมมุสลิมมีความเข้ าใจในเรื่ องศาสนาอิสลาม
และมุง่ ยกระดับการศึกษาสายศาสนาเป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว ส่วนเรื่ องการสร้ างความเก่ง และการศึกษาต่อสาย
สามัญควรจะเป็ นภาระหลักของรัฐบาลโดยประสานกับชุมชนหรื อสถาบันการศึกษาของมุสลิม และ
ต่างประเทศมุสลิม สร้ างโครงการความร่วมมือทางด้ านการศึกษา ในรูปหลักสูตรพิเศษเพื่อการศึกษาใน
วิชาสายสามัญ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจยั กองทุนพัฒนาการศึกษา ฯลฯ นอกจากนันแม้
้
นักเรี ยนนอกจะอยูใ่ นสายวิชาการศาสนา ก็สมควรอาศัยสถานภาพและบทบาทนักวิชาการศาสนา และ
ผู้นําในชุมชนของตนเองกระตุ้นเตือนสังคมให้ ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาการอันหลากหลาย และการ
แสวงหาความรู้รอบด้ านอันเป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาในฐานะเป็ นสาระอันครอบคลุมของอิสลาม
3. การกระจายในเชิงสถานภาพบุคคล
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ข้ อมูลสถานภาพบุคคลบ่งบอกว่าสตรี ไม่ได้ ถกู กีดกันในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
เพราะเพศโดยตรง แต่สตรี ยงั มีสดั ส่วนน้ อยมากเมื่อเทียบกับผู้ชาย ทังนี
้ ้อาจเพราะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
เช่น ความห่วงใยในเรื่ องความสะดวกปลอดภัยในเรื่ องการเดินทาง และการใช้ ชีวิตในต่างแดน ในบาง
ประเทศมีความเข้ มงวดในเรื่ องการที่สตรี ต้องมีผ้ ปู กครองจากญาติหรื อสามีเป็ นผู้พิทกั ษ์ ดแู ลขณะออก
นอกบ้ าน ช่วงอายุ และการมีครอบครัวของนักเรี ยนนอกมีความสําคัญในแง่ที่นกั เรี ยนนอกกลุม่ เป้าหมาย
อยูใ่ นวัยทํางานที่มีฐานะ และบทบาทสูง อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาตินกั เรี ยนนอกแต่ละคนจะผ่านสถานะ
ดังกล่าว เพราะฉะนันอาชี
้ พน่าจะเป็ นประเด็นสําคัญ เพราะอาชีพมีผลมาจากการศึกษา และบ่งบอก
บทบาทของนักเรี ยนนอกในสังคม ข้ อมูลที่ได้ ชี ้ว่านักเรี ยนนอกซึง่ ศึกษามาจากสายศาสนาจะมีอาชีพเป็ น
ครูสอนศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ หรื อแทบทังหมด
้
นักเรี ยนนอกกว่าร้ อยละ 80 อยูใ่ นสายอาชีพการศึกษา
และองค์กรทางด้ านศาสนา มีเพียงส่วนน้ อยไม่ถึงร้ อยละ 20 ที่ทํางานด้ านธุรกิจ
ประเด็นที่อาจมีความสําคัญในเชิงนโยบายก็คือ เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไปนักเรี ยนนอกไม่
มีข้อกีดกันโดยหลักศาสนาที่จะประกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ก็ได้ ตราบเท่าที่อาชีพ
นันไม่
้ ผิดบัญญัตศิ าสนา (หะรอม) แต่หากนักเรี ยนนอกต้ องไปทํางานในสาขาที่ตนไม่ได้ เล่าเรี ยนมาแม้
เป็ นงานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวม และของนักเรี ยนนอกเอง สังคมก็อาจเสีย
ประโยชน์มากกว่า จากการที่นกั เรี ยนศาสนาไม่ได้ ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนรํ่ าเรี ยนมา และจากความ
ด้ อยประสิทธิภาพเนื่องจากความไม่ถนัด ในขณะเดียวกันนักเรี ยนนอกก็ควรจะได้ รับโอกาสพัฒนาความ
ความสามารถเป็ นพิเศษ เพื่อขยายทางเลือกในชีวิต และเพิ่มกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ในหลายด้ าน ส่วนนักเรี ยนนอกที่ม่งุ ให้ ความรู้ทางศาสนาแก่สงั คม เสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งในด้ านจิตใจ และศีลธรรมให้ แก่สงั คมตามสายวิชาที่ศกึ ษาเล่าเรี ยนมา ก็ควรที่จะได้ รับการเอาใจ
ใส่ดแู ล ให้ มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ มีปัจจัยยังชีพที่พอเพียง และมีความมัน่ คงพ้ นจากความ
เดือดร้ อนในเรื่ องเศรษฐกิจ
จากข้ อมูลวิจยั ในเชิงปฏิบตั กิ าร และการฝึ กอบรมพบว่านักเรี ยนนอกโดยทัว่ ไปมีความ
ต้ องการที่จะพัฒนาคุณภาพของตนในความรู้ความสามารถในด้ านที่ยงั อ่อนด้ อยอยู่ 4 ด้ านดังนี ้คือ
1. การบริ หารจัดการ
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ )
3. การสื่อสาร และการใช้ ภาษาไทย
4. การพัฒนาองค์กร
ความรู้ทงั ้ 4 ด้ าน สามารถช่วยเสริมสร้ างคุณภาพในการพัฒนาของนักเรี ยนนอกในทุก
สาขาวิชาชีพ และระดับพื ้นที่
(2) ทรรศนะต่ ออาชีพปั จจุบัน ศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ในเรื่ องทรรศนะต่ออาชีพปั จจุบนั มีประเด็นย่อย 6 ประเด็น กราฟเรดาร์ ข้างล่างนี ้บ่งบอก
ว่านักเรี ยนนอกมีความพอใจในอาชีพสูง (3.71) มีความสามารถในการขยายอาชีพ แต่ประสบปั ญหา
เศรษฐกิจ
แผนภาพที่ 7 ทรรศนะต่ ออาชีพปั จจุบันของนักเรียนนอก
ปัจจุบันท่านมีรายได้ที่เพียงพอ
5.00

วิชาความรู้และประสบการณ์ใน
ต่างประเทศของท่านสามารถใช้
เพื่องานอื่นนอกจากงานในปัจจุบัน

4.00

3.00

3.40

2.78

ท่านพึงพอใจอาชีพที่ทําอยู่

2.00

3.71
1.00

0.00

ปัจจุบันการประกอบอาชีพตรงกับ
วิชาความรู้ที่เรียนมาจาก
ต่างประเทศ

3.51

2.09

3.87

ท่านต้องการมีอาชีพเสริมหรือ
รายได้พิเศษ

ภาครัฐสนับสนุนท่านด้านการ
ประกอบอาชีพ

ความพอใจในอาชีพอาจคาดได้ วา่ เกิดจากความเห็นที่วา่ อาชีพที่นกั เรี ยนนอกทําอยูต่ รง
กับความรู้ที่เรี ยนมาจากต่างประเทศในอัตราที่สงู (3.51) นัน่ ก็คือการทํางานในด้ านการศึกษาทางศาสนา
และวงการสาธารณกุศล แต่ในการดํารงอยูใ่ นอาชีพปั จจุบนั ความเห็นที่ว่า ปั จจุบนั นักเรี ยนนอกมีรายได้ ที่
เพียงพออยูใ่ นอัตราที่ตํ่า (2.78) สอดคล้ องกับทรรศนะที่วา่ ภาครัฐสนับสนุนด้ านการประกอบอาชีพของ
นักเรี ยนนอกซึง่ ตํ่า (2.09) ขณะเดียวกันนักเรี ยนนอกต้ องการมีอาชีพเสริมหรื อมีรายได้ พิเศษ ซึง่ อยูใ่ น
อัตราที่สงู สุด (3.87) นอกจากนันนั
้ กเรี ยนนอกอาจขยายอาชีพจากพื ้นฐานการไปศึกษาต่อจากทรรศนะ
ในอัตราซึง่ ค่อนข้ างสูงเช่นกันที่วา่ วิชาความรู้และประสบการณ์ของนักเรี ยนนอกสามารถใช้ เพื่องานอื่น
นอกจากงานในปั จจุบนั (3.40) ซึง่ หมายความว่า ความรู้ และประสบการณ์ในต่างประเทศ สามารถใช้ เพื่อ
ประกอบการงาน นอกเหนือจากการสอนศาสนา หรื อการทํางานในองค์กรสาธารณกุศล
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการประชุมร่วมกันระหว่างนักเรี ยนนอก ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาสันติ
วิธี และองค์กรต่าง ๆ ได้ จากแบบสํารวจที่ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมบันทึกความคิดเห็นในแต่ละหัวข้ อทรรศนะ
ซึง่ แบบสํารวจได้ เสนอข้ อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยนนอกพร้ อมข้ อสังเกตสําคัญไว้ สําหรับการพิจารณา และได้
จากการแสดงความคิดเห็นโดยวาจา ความคิดเห็นที่ได้ รับจากผู้ร่วมประชุมแต่ละคนส่วนหนึง่ จะมีสาระซํ ้า
กัน แม้ ภาษาถ้ อยคําที่ใช้ จะซํ ้ากันบ้ าง หรื อต่างกันบ้ าง เพราะฉะนันเพื
้ ่อความกระชับในการเสนอข้ อมูลที่
มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
โครงการนี ้จึงวิเคราะห์และประมวลความคิดเห็นเป็ นหมวดหมูไ่ ว้ โดยถือเอา
สาระสําคัญเป็ นเกณฑ์ไว้ เป็ นตารางดังปรากฏข้ างล่างนี ้ ส่วนหัวข้ ออื่น ๆ ก็นําเสนอในแบบเดียวกันนี ้
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ตารางที่ 3 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ ออาชีพปั จจุบันของนักเรียนนอก
ข้ อ

นโยบาย

1.

สร้ างฐานข้ อมูล
นักเรี ยนนอก
เพื่อการพัฒนา

2.

ส่งเสริ มวิทยฐานะ
นักเรี ยนนอก

3.

4.

โครงงาน/กิจกรรม
- การสํารวจวิจยั ข้ อมูลนักเรียนนอก
ที่ครอบคลุมประเทศ สาขาวิชาอาชีพ
รายได้ ความต้ องการทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ
- การรับรอง การเทียบโอนวุฒิการ
ศึกษาของนักเรี ยนนอก เพื่อการยอม
รับเข้ าสูร่ ะบบงานของรัฐ และการยก
ฐานะโดยทัว่ ไป
- ปรับฐานะครูโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเป็ นพนักงานของรัฐ
- จัดอบรมองค์กรเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
อย่างถูกต้ องต่อพนักงาน/ผู้ปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นมุสลิม
- ส่งเสริ มการสร้ างและประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรี ยนนอกสูส่ าธารณชน

ช่วยเหลือทางด้ าน - อุดหนุนเงินค่าตอบแทนครูสอนศาสนา
ค่าตอบแทน และ - ยกระดับรายได้ นกั เรี ยนนอกในองค์กร
สวัสดิการแก่
เอกชนเท่าเทียมองค์กรภาครัฐ
นักเรี ยนนอก
- จัดสวัสดิการให้ อย่างเพียงพอและ
เป็ นระบบ
ส่งเสริ มอาชีพ
- เปิ ดโรงเรี ยน 2 ระบบ (สายศาสนา
นักเรี ยนนอก
และสามัญ) ในภาคใต้
- บรรจุอิมามมัสยิดทีเ่ ป็ นนักเรี ยน
นอกสอนในโรงเรี ยนสามัญในหมูบ่ ้ าน
- พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนนอกใน
อาชีพที่ทําอยู่

องค์ กรที่ควรเข้ ามามีส่วนร่ วม
สมาคมนักเรี ยนเก่า สํานักงานการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

กรมการศาสนาศอบต. กระทรวงวัฒนธรรม

ภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรฯ
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ข้ อ

นโยบาย

โครงงาน/กิจกรรม
- ให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพทัว่ ไป
- ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนอกประกอบ
อาชีพเสริ มที่สอดคล้ องกับสภาพ
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น อาชีพ
เกษตรกรรมในต่างจังหวัด
- สร้ างงาน จัดหางานที่อาศัยศักยภาพ
ของนักเรี ยนนอกเช่น ล่ามตามโรง
พยาบาล มัคคุเทศก์ การสอนภาษา
อาหรับ การสร้ างโรงงานอาหารฮาลาล
การค้ าขายกับต่างประเทศ
- สนับสนุนด้ านทุนประกอบอาชีพโดยการ
จัดหาแหล่งทุน การจัดตังสหกรณ์
้
อิสลาม การจัดโครงการพิเศษโดยรัฐ
ลงทุนในการศึกษาในประเทศมุสลิม
และการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ให้ แก่นกั ศึกษา ดังกรณีประเทศจีน
เกาหลี ญี่ปนุ่
- การตังองค์
้ กรพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ของ
นักเรี ยนนอกใน แต่ละอาชีพ

องค์ กรที่ควรเข้ ามามีส่วนร่ วม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธุรกิจเอกชน
นักเรี ยนนอกในสาขาอาชีพต่าง ๆ

ข้ อมูลในส่วนข้ อเสนอแนะบ่งชี ้ว่ามีความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยมุง่ พิจารณากลุม่ นักเรี ยนนอกเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาอาชีพนับว่าเป็ นการพัฒนาสันติวิธีที่สําคัญ
และมีลทู่ างขยายวงอาชีพของนักเรี ยนนอกออกนอกวงจํากัดเฉพาะอาชีพการสอนศาสนา แม้ ว่าการไป
ศึกษาต่อของนักเรี ยนนอกเป็ นไปในด้ านศาสนาโดยอาศัยทุนนอกระบบของรัฐ
ซึง่ รัฐบาลอาจเห็นว่า
การศึกษาสายศาสนาเป็ นความต้ องการเฉพาะกลุม่ ชน และไม่สอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศเท่ากับ
สาขาวิชาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่การพัฒนาประเทศเป็ นเรื่ องความ
เกี่ยวโยงระหว่างบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา ทรรศนะที่เอื ้อต่อการขยายอาชีพ และความต้ องการ
ความช่วยเหลือจากรัฐของนักเรี ยนนอกอาจช่วยในการเลือกสรรโครงการพัฒนาการศึกษา และอาชีพขอ
นักเรี ยนมุสลิมผู้ใฝ่ ศึกษาต่อในต่างประเทศมุสลิมที่รัฐบาลและชุมชนมุสลิมมีความต้ องการสอดคล้ องกัน
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ข้ อเรี ยกร้ องสําคัญของนักเรี ยนนอกบางประการเช่น
การรับรองวิทยฐานะของวุฒิการศึกษาใน
ต่างประเทศ การปรับฐานะนักเรี ยนนอกเข้ าสู่ระบบราชการ ที่มีอปุ สรรคในเรื่ องมาตรฐานคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศอาจแก้ ได้ ด้วยการวางแผนพัฒนากําลังทุนของนักเรี ยนนอกตังแต่
้ ก่อนไป
ศึกษาต่อ ขณะศึกษาต่อ และเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาทํางานในประเทศ หรื อด้ วยการส่งเสริมวิทย
ฐานะของผู้สําเร็ จการศึกษา โดยให้ การศึกษาอบรมพิเศษแก่นกั เรี ยนนอกเพื่อการรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อเรี ยกร้ องความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ บ่งชี ้ถึงศักยภาพในการรักษาความร่วมมือสนับสนุน
บูรณาการมากกว่าการต่อต้ านหรื อเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ รัฐจากนักเรี ยนนอก ความช่วยเหลือที่รัฐมอบให้ แก่
ชุมชนมุสลิมเป็ นอันมาก อาจเป็ นที่มาของความรู้สึกอคติจากสังคมทัว่ ไปที่มีตอ่ ชุมชนมุสลิม แต่อาจแก้ ไข
ได้ โดยการที่รัฐตังเป
้ ้ าหมาย และกําหนดนโยบายระหว่างประเทศกับประเทศมุสลิม ในเรื่ องการพัฒนา
มุสลิมให้ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีความชัดเจนในเรื่ องผลประโยชน์อนั พึงเกิดแก่สงั คมประเทศ
โดยรวม
(3) ทรรศนะต่ อภาครัฐ ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทรรศนะโดยรวมของนักเรี ยนนอกต่อภาครัฐกําหนดไว้ 7 ประเด็น นอกจากประเด็นการ
ยอมรับวุฒิการศึกษาของนักเรี ยนนอกเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศ ซึง่ มีคะแนนเชิงเปรี ยบเทียบเป็ น
บวกระดับกลาง ๆ (3.08) ประเด็นอื่นที่เหลือทังหมดมี
้
คะแนนเป็ นนัยในเชิงลบ ซึง่ แฝงด้ วยศักยภาพการ
กําหนดนโยบายของรัฐต่อนักเรี ยนนอกเอง และต่อประเทศมุสลิมที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษา
แผนภาพที่ 8 ทรรศนะของนักเรี ยนนอกต่อภาครัฐ
ภาครัฐเห็นความสําคัญของวิชาความรู ้
ทีท
่ า่ นศึกษามาจากประเทศมุสลิม
5 .00

รัฐบาลควรมีนโยบายให ้ผู ้สําเร็จ
การศึกษาจากประเทศมุสลิมมีสว่ น
ร่วมพัฒนาประเทศในด ้านต่างๆเป็ น
3.96
พิเศษ

4 .00
3 .00
2 .00
1 .00

ท่านเห็นว่าผู ้ทีส
่ ําเร็จการศึกษา
่ ม
จากประเทศมุสลิมสามารถเชือ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
หรือภาคเอกชนของไทยกับของ
ประเทศมุสลิม

ภาครัฐให ้ความไว ้วางใจท่านในกรณี
ทีม
่ น
ั่ คงของประเทศ

2.24
2.60

0 .00

3.08
3.47

รัฐบาลไทยควรประสานความร่วมมือ
กับประเทศทีท
่ า่ นไปศึกษามามากกว่า
ทีเป็ นอยู่

ภาครัฐยอมรับวุฒบ
ิ ต
ั รการศึกษาของ
ท่านเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศิ

2.31
4.08

ท่านได ้รับการเอาใจใส่ชว่ ยเหลือ
จากรัฐบาลไทยเป็ นอย่างดีขณะที่
ศึกษาในต่างประเทศ

ทรรศนะในเชิงลบมากที่สดุ ของนักเรี ยนนอกที่มีตอ่ รัฐบาลคือ ภาครัฐเห็นความสําคัญของวิชาความรู้ที่
นักเรี ยนนอกเรี ยนมาจากประเทศมุสลิม (2.24) รองลงมาตามลําดับคือ การได้ รับการเอาใจใส่ชว่ ยเหลือ
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จากรัฐบาลไทยเป็ นอย่างดีขณะที่ศกึ ษาในต่างประเทศ (2.31) และภาครัฐให้ ความไว้ วางใจนักเรี ยนนอก
ในกรณีความมัน่ คงของประเทศ (2.60) ทรรศนะในประเด็นที่เหลือ 3 ประเด็นเป็ นนัยว่านักเรี ยนนอกเห็น
ว่ารัฐบาลยังขาดแต่สามารถสร้ างนโยบายสร้ างสรรค์ในด้ านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มุสลิมโดยให้ นกั เรี ยนนอกมีสว่ นร่วม
เนื่องจากนักเรี ยนนอกมีศกั ยภาพที่จะสนองนโยบายดังกล่าว
ทรรศนะลักษณะนี ้ 3 ประเด็น เรี ยงตามลําดับคะแนนสูงสุดถึงตํ่าสุดคือ รัฐบาลไทยควรประสานความ
ร่วมมือกับประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษามากกว่าที่เป็ นอยู่ (4.08) รัฐบาลควรมีนโยบายให้ ผ้ สู ําเร็ จ
การศึกษาจากประเทศมุสลิม มีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศในด้ านต่าง ๆ เป็ นพิเศษ (3.96) และผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาจากประเทศมุสลิมสามารถเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐหรื อภาคเอกชนของไทย
กับของประเทศมุสลิม (3.47)
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดจากการพิจารณา ทรรศนะของนักเรี ยนนอกต่อภาครัฐ วิเคราะห์ และ
ประมวลได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 4 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะของนักเรี ยนนอกต่อภาครัฐ
ข้ อ
1.

2.

นโยบาย
ส่งเสริ มการศึกษาของ
นักเรี ยนนอก
ในประเทศมุสลิม

ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
ของนักเรียนนอกในกิจ
การภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

โครงงาน/กิจกรรม
- ให้ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนอกในต่างประเทศ
อย่างใกล้ ชิดและทัว่ ถึง
- จัดหาแหล่งทุน การศึกษาจากประเทศมุสลิม
- จัดโครงการร่วมมือกับประเทศมุสลิมด้ านการศึกษา
สาขาอื่น ๆ นอกจากสาขาศาสนา เช่น แพทย
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะแลกเปลีย่ น
นักศึกษา หรื อลักษณะอื่น เช่นการศึกษาดูงาน
ระหว่างประเทศไทย-ประเทศมุสลิมเพื่อขยาย
การศึกษาแก่นกั เรี ยนไทย
- รัฐบาลสนับสนุนทุนการศึกษาวิชาสามัญใน
ประเทศมุสลิม
- ส่งเสริ มการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึ ้น
- พัฒนานักเรี ยนนอกเข้ ารับตําแหน่งงาน
ด้ านการทูตทีเ่ กี่ยวข้ องกับประเทศมุสลิม
- สนับสนุนให้ นกั เรี ยนนอกมีบทบาทในการเป็ นสือ่
ประสานด้ านการค้ า การลงทุนระหว่างประเทศไทย

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมนักเรี ยนเก่า

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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ข้ อ

นโยบาย

3.

พัฒนาองค์กรนักเรี ยน
นอก

4.

เสริ มสร้ างความมัน่ คง

โครงงาน/กิจกรรม
กับประเทศมุสลิม
- จัดสรรตําแหน่งงานทางราชการให้ แก่นกั เรี ยนนอก
ในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ มากขึ ้นตามความรู้ความ
สามารถเช่น ในสถาบันการศึกษาของรัฐ กรมการ
ศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาในพื ้นที่ที่
มีมสุ ลิมเป็ นประชากรส่วนใหญ่
- จัดตังองค์
้ กรมุสลิมของผู้สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศมุสลิมต่าง ๆ ให้ การช่วยเหลือ
รัฐบาลในการประสานงานกับประเทศมุสลิม
- ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนอกเป็ นแกนนําจัดตังองค์
้ กร
พัฒนาของมุสลิม
- ภาครัฐสร้ างความเข้ าใจ และความใกล้ ชิด
กับนักเรี ยนนอก เพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน
- สร้ างความไว้ วางใจในภาครัฐ ให้ แก่นกั เรี ยนนอก
โดยการให้ โอกาสนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วมใน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ
- นักเรี ยนนอกติดต่อประสานงานกับภาครัฐมากขึ ้น

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุม่ นักเรี ยนนอก
องค์กรพัฒนาเอกชนมุสลิม
หน่วยงานรัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
ความมัน่ คงแห่งชาติ
องค์กรมุสลิม

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่าง ๆ ข้ างต้ นนี ้คล้ ายคลึงสอดคล้ องกับนโยบายที่มีในเรื่ อง
ทรรศนะต่ออาชีพของนักศึกษา และนโยบายแต่ละข้ อมีความเกี่ยวโยง และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ไม่อาจ
แยกจากกันได้ อย่างเด็ดขาด ดังอาจเห็นได้ วา่ การศึกษามีผลต่อการประกอบอาชีพ การที่รัฐส่งเสริมวิทย
ฐานะ และอาชีพมีผลเสริ มสร้ างความใกล้ ชิดและความไว้ วางใจในภาครัฐให้ แก่นกั เรี ยนนอก การจัดตัง้
องค์กรนักเรี ยนนอกเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรี ยนนอกในการศึกษาต่างประเทศ
ช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างรัฐกับนักเรี ยนนอก และชุมชนมุสลิม ความเชื่อมโยงเหล่านี ้มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของประเทศในทางสันติทงสิ
ั ้ ้น
(4) ทรรศนะต่ อศักยภาพ และบทบาททางสังคม ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในด้ านศักยภาพ และบทบาททางสังคมกล่าวโดยทัว่ ไปได้ วา่ นักเรี ยนนอกมีความมัน่ ใจ
ในศักยภาพของตนที่จะมีบทบาทในสังคมสูงด้ านในการนําความรู้ที่ได้ รับการศึกษามาใช้ (3.56) และ
ได้ รับโอกาสจากสังคมให้ นําความรู้ และประสบการณ์ในต่างประเทศมาใช้ ไม่น้อย (3.48) ทังได้
้ รับการ
46

ยอมรับ ความเชื่อถือจากสังคม และชุมชนเป็ นที่นา่ พอใจ (3.33) อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนนอกประเมินว่า
บทบาทต่าง ๆ ของตนที่พงึ มีในสังคมยังไม่สงู ซึง่ เห็นได้ จากข้ อที่วา่ สังคมควรได้ รับประโยชน์จากนักเรี ยน
นอก ในการพัฒนาชุมชนมากกว่าที่เป็ นอยูซ่ งึ่ มีคะแนนสูงถึง 3.74
แผนภาพที่ 9: ทรรศนะต่ อศักยภาพและบทบาททางสังคมของนักเรียนนอก

ท่านสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้รับการศึกษา
มาใช ้ได ้อย่างเต็มที่
4.00

3.56

ท่านมีบทบาทประสานงานระหว่างองค์กร
หรือชุมชนต่างๆ

3.00

2.66
ท่านมีสว่ นสําคัญในการผลักดันให ้เกิด
กิจกรรมในองค์กรและชุมชนของท่าน

2.00
1.00

2.94

0.00

สังคมเปิ ดโอกาสให ้ท่านนํ าความรู ้และ
ประสบการณ์ในต่างประเทศทีม
่ อ
ี ยูม
่ า
ใช ้อย่างเพียงพอ

3.48

ท่านพอใจกับบทบาทในสังคมไทยของ
ผู ้ทีส
่ ําเร็จการศึกษาจากประเทศเดียวกับ
ท่าน

3.16

2.90ปั จจุบันท่านมีตําแหน่งหน ้าทีแ่ ละมีความสําคัญ

สังคมควรได ้รับประโยชน์จากท่านในการ
พัฒนาชุมชนมากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่

ในกิจการของชุมชน

3.74
2.80

ท่านมีบทบาทให ้คําปรึกษาแนะนํ าหรือ
การบริหารจัดการแก่องค์กรหรือชุมชน

3ปั.จ33
จุบันสังคมและชุมชนให ้การยอมรับ
่ ถือท่านเป็ นอย่างมาก่
และให ้ความเชือ

บทบาทของนักเรี ยนนอกในสังคมที่ยงั ไม่สงู เมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้ างประโยชน์
จากประเด็นอื่นๆ
ที่กล่าวมาเห็นได้ จากตัวเลขที่ปรากฏในทรรศนะต่อฐานะและบทบาทหลายด้ าน
บทบาทตํ่าสุดคือ การประสานงานระหว่างองค์กรหรื อชุมชนต่างๆ (2.66) รองลงมาตามลําดับได้ แก่
บทบาทให้ คําปรึ กษาแนะนําหรื อการบริ หารจัดการแก่องค์กรหรื อชุมชน (2.80) การมีตําแหน่งหน้ าที่ และมี
ความสําคัญในกิจการของชุมชน (2.90) และการมีสว่ นสําคัญในการผลักดันให้ เกิดกิจกรรมในองค์กร และ
ชุมชนของตนเอง (2.94)
ข้ อมูลเหล่านี ้บ่งชี ้ว่า นอกจากการเป็ นที่ยอมรับของสังคม การมีความรู้ความสามารถ
และการใช้ วิชาความรู้ตามความสามารถที่เน้ นหนักไปในทางวิชาศาสนาแล้ ว นักเรี ยนนอกมีบทบาทที่
แสดงลักษณะผู้นําในชุมชนน้ อย ทังนี
้ ้น่าจะมีสาเหตุมาจากนักเรี ยนนอกโดยทัว่ ไปขาดการพัฒนาความ
เป็ นผู้นํา และขาดความรู้ความสามารถในเชิงการบริ หารจัดการ ดังที่นกั เรี ยนนอกได้ ประเมินตนของ
ตามที่กล่าวมาในส่วนข้ อมูลบุคคล
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ตารางที่ 5 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ อศักยภาพและบทบาททางสังคมของ
นักเรียนนอก
ข้ อ

นโยบาย

โครงงาน/กิจกรรม

1.

ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
ของนักเรียนนอกในการ
พัฒนาชุมชน

- ยุติความรุนแรงในพื ้นที่มสุ ลิมโดยอาศัยกฎหมาย
หรื อศาล
- ประชุมสัมมนาระหว่าองค์กรและชุมชนในด้ าน
การพัฒนาโดยนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วม
- สนับสนุนงบประมาณให้ นกั เรี ยนนอก จัดโครงการ
พัฒนาชุมชนมุสลิม
- สนับสนุนให้ นกั เรี ยนนอกดํารงตําแหน่งผู้นาํ ใน
ชุมชน เช่น เป็ นอิมาม ผู้นําชุมชน อบจ. อบต.
- จัดฝึ กอบรมภาวะผู้นําของนักเรียนนอก
- จัดโครงการอบรมศีลธรรมจริ ยธรรมให้ แก่
ประชาชนในชุมชนโดยนักเรี ยนนอก
- จัดให้ มีศนู ย์การศึกษานานาชาติ
- สนับสนุนการเปิ ดสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
ที่นกั เรี ยนนอกถนัด
- รับนักเรี ยนนอกเป็ นวิทยากรอิสลามศึกษา
ในโรงเรี ยนของรัฐให้ มากขึ ้น

2.

พัฒนางานเพื่อสังคมที่
สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของนักเรียนนอก

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ภาครัฐ
องค์กรที่นกั เรี ยนนอกสังกัด

กระทรงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด

เนื่องจากบทบาททางสังคมของนักเรี ยนนอกเกิดขึ ้นได้ ในการประกอบอาชีพต่างๆ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายจํานวนมาก ในส่วนนี ้จึงซํ ้าซ้ อนกับข้ อเสนอในประเด็นทรรศนะต่ออาชีพ และต่อ
ภาครัฐที่นําเสนอมาแล้ ว ซึง่ ได้ ตดั ออกไปจากส่วนนี ้แทบทังหมด
้
สิ่งที่โครงการเห็นควรเสนอเสริมเข้ าไปเพื่อเอื ้ออํานวยให้ นกั เรี ยนนอกสามารถมีบทบาทที่
เด่นในสังคม ก็คือ การพัฒนาภาวะผู้นําของนักเรี ยนนอกซึง่ ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้วิชาทางด้ านบริ หาร
จัดการ การฝึ กอบรมบุคลิกภาพ และทักษะอีกหลายด้ าน ภารกิจด้ านนี ้ควรเป็ นขององค์กรที่นกั เรี ยนนอก
สังกัด หากไม่มีการตระหนักในเรื่ องนี ้ปล่อยให้ เป็ นไปตามธรรมชาตินกั เรี ยนนอกก็จะอยูใ่ นฐานะผู้ที่สงั คม
ยอมรับนับถือและมีศกั ยภาพสูง แต่มีบทบาทอันเป็ นประโยชน์แก่สงั คมตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น
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(5) ความต้ องการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ความต้ องการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนนอกกําหนดไว้ 7 ประประเด็น กล่าวโดยรวม
ได้ วา่ นักเรี ยนนอกมีความต้ องการพัฒนาศักยภาพสูงในทุกด้ าน ทังในการศึ
้
กษาในสาขาวิชาที่ศกึ ษา
มาแล้ วในระดับที่สงู ขึ ้นไป (4.00) การศึกษาเพิ่มเติมสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่ได้ ศกึ ษา
มา (4.08) นอกจากนันนั
้ กเรี ยนนอกมีทรรศนะว่า ความรู้ที่ได้ รับการศึกษามาเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา
ความรู้เพิ่มเติม (4.07) เนื ้อหาวิชาการที่เรี ยนมาควรพัฒนาให้ ก้าวหน้ ากว่าที่เป็ นอยู่ (4.10) มีความสนใจ
การฝึ กอบรมในด้ านวิชาชีพเพิ่มเติม (4.01) และความรู้ที่ศกึ ษามาสามารถปรับใช้ ร่วมกับความรู้ใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ทัว่ ไป (3.97) ดังแผนภาพข้ างล่างนี ้
แผนภาพที่ 10 ความต้ องการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนนอก

ท่านต ้องการศึกษาเพิม
่ เติมในสาขาวิชาอืน
่ ๆ
ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับสาขาวิชาทีไ่ ด ้ศึกษา
มาแล ้ว

4 .08

ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการทีท
่ า่ นเรียน

4.00

มาควรพัฒนาให ้ก ้าวหน ้ากว่าทีเ่ ป็ นอยู่

3.80

4.10

ท่านต ้องการศึกษาเพิม
่ เติมในสาขาวิชาที่
ได ้ศึกษามาแล ้วในระดับทีส
่ งู ขึน
้ ไป

4.00

3.60
3.40
3.20

ท่านหมั่นศึกษาหาความรู ้ในสาขาต่างๆ
นอกเหนือจากทีเ่ รียนมา

3.54

ท่านสนใจการฝึ กอบรมในด ้านวิชาชีพเพิม
่ เติม

4.01
3.97

ท่านคิดว่าความรู ้ทีไ่ ด ้รับการศึกษามา
เป็ นพืน
้ ฐานในการพัฒนาความรู ้เพิม
่ เติม
ต่อไป

ท่านคิดว่าความรู ้ทีไ่ ด ้รับการศึกษามา

4.07

สามารถปรับใช ้ร่วมกับความรู ้ในสาขาวิชา
อืน
่ ๆทั่วไป

ทังนี
้ ้นักเรี ยนนอกประเมินว่าตนเองหมัน่ ศึกษาหาความรู้ในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากที่
เรี ยนมาในระดับ 3.54 ซึง่ นับว่าสูงน้ อยกว่าความต้ องการ และความคาดหมายประการอื่นทังหมด
้
ข้ อมูล
นี ้บ่งชี ้ว่านักเรี ยนนอกจํากัดการเรี ยนรู้อยูใ่ นสาขาวิชาที่เรี ยนมาเป็ นสําคัญ ความจํากัดนี ้อาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบตั ภิ าระหน้ าที่ในปั จจุบนั เป็ นอุปสรรค การขาดโอกาสหรื อขาดการเอื ้ออํานวยให้ นกั เรี ยนนอก
สามารถพัฒนาตนเองตามความต้ องการ และศักยภาพที่ตนมี
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ตารางที่ 6 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อ ความต้ องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนอก
ข้ อ
1.

2.

นโยบาย
ยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเดิมของ
นักเรี ยนนอก

ขยายความรู้หลากหลาย
สาขา

โครงงาน/กิจกรรม
- จัดทุนอุดหนุน และหาทุนการศึกษาให้ เปล่า หรื อ
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
ในประเทศ และในต่างประเทศ
- จัดอบรมระยะสันเพื
้ ่อต่อยอดหรื อเสริ มความรู้ หรื อ
พัฒนาวิชาชีพเดิม
- จัดตังหน่
้ วยงานจัดหลักสูตรเข้ มข้ นเพื่อต่อยอด
การศึกษา
- จัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยอิสลามนานาชาติ
- ตังศู
้ นย์ภาษาที่สนับสนุนการศึกษาในประเทศ
มุสลิม เช่น ภาษาอาหรับ อูรดู มาเลย์ เปอร์ เชีย
- จัดให้ มี หรื อปรับหลักสูตรให้ นกั เรี ยนนอกสามารถ
ใช้ ภาษาต่างประเทศที่เรี ยนมา แทนภาษาอังกฤษ
- กําหนดยุทธศาสตร์ วางแผนพัฒนา และจัดสรร
กําลังคนที่ผา่ นกระบวนการศึกษาในต่างประเทศ
- เปิ ดการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิชาที่
นักเรี ยนนอกเรี ยนมา
- ส่งเสริ มการศึกษาทางด้ านสามัญเช่น แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ การปกครอง นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การบริ หารจัดการ
- การอบรมวิชาชีพ และการฝี มือหลายแขนง

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
สถาบันการศึกษามุสลิม
องค์กรพัฒนามุสลิม

ภาครัฐ

มหาวิทยาลัยในพื ้นที่
กระทรวงศึกษาธิการ

(6) ทรรศนะต่ อคุณธรรม และสันติวิธี ศักยภาพและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาทรรศนะต่อคุณธรรม
และสันติวิธีของนักเรี ยนนอกบ่งชี ้ว่านักเรี ยนนอก
ยอมรับอดุมคติเรื่ องความร่วมมือ และการส่งเสริ มมนุษยธรรม คุณธรรม จริยธรรมในทางศาสนาระหว่าง
มุสลิม กับบุคคล หรื อองค์กรที่มีความแตกต่างกันในศาสนาสูง (4.30 และ 4.17) ทังเห็
้ นว่านักเรี ยน
นอกจากประเทศเดียวกัน มีศาสนาและคุณธรรมเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคมสูง (3.96) แม้ จะน้ อยกว่า
ประเด็นอุดมคติ 2 ประการแรก แต่การประเมินบทบาทของนักเรี ยนนอกเป็ นการเฉพาะ ไม่สงู เท่ากับ
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คุณประโยชน์ทงั ้ 3 ประการ กล่าวคือ การคิดว่าตนเองในฐานะที่ผา่ นประสบการณ์ในประเทศมุสลิมควร
สร้ างหรื อทํากิจกรรมร่ วมกับบุคคลหรื อองค์กรอื่นจากภาคเอกชน อยูท่ ี่ระดับคะแนน 3.80 ซึง่ เกือบเท่ากับ
ความคิดที่วา่ ตนเองในฐานะที่ผา่ นประสบการณ์ในประเทศมุสลิม ควรสร้ างหรื อทํากิจกรรมร่วมกับบุคคล
หรื อองค์กรอื่นจากภาครัฐ (3.79) ส่วนบทบาทจริงของการมีสว่ นร่วม หรื อให้ ความร่วมมือจากนักเรี ยน
นอกกับองค์กรอื่นนอกจากมุสลิมอยูท่ ี่ระดับ 3.10 ซึง่ ค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับบทบาทในลักษณะอุดมคติที่
กล่าวมา ทังยั
้ งเห็นได้ ชดั เจนว่านักเรี ยนนอกประเมินความสามารถของตนในการแก้ ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดภาคใต้ ตํ่าอยูท่ ี่ระดับ 2.73 ซึง่ ตํ่ากว่าคะแนนทรรศนะประการอื่นทังหมด
้
ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
แสดงด้ วยแผนภาพข้ างล่างนี ้
แผนภาพที่ 11 ทรรศนะต่ อคุณธรรม และสันติวิธีของนักเรียนนอก

ท่านคิดว่ามีความสามารถช่วยใน
การแก ้ปั ญหาความไม่สงบในจังหวัด
ภาคใต ้
ท่านเห็ นว่าสังคมมุสลิมควรได ้รับ
การฟื้ นฟูคณ
ุ ธรรมจริยธรรมทางศาสนา
โดยเน ้นความร่วมือช่วยเหลือระหว่าง
มุสลิมและระหว่างเพือ
่ นมนุษย์

5.00
4.00

4 .10 3.00 3 .02
2.00

ท่านคิดว่าตนเองในฐานะทีผ
่ า่ น
ประสบการณ์ในประเทศมุสลิม ควร
สร ้างหรือทํากิจกรรมร่วมกับบุคคล
หรือองค์กรอืน
่ จากภาคเอกชน ที่
3.95

1.00
ท่านเห็ นผู ้ทีส
่ ําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศเดียวกับท่าน มีศาสนาและ
คุณธรรมเป็ นแบบอย่างทีด
่ ข
ี องสังคม

ท่านคิดว่าตนเองในฐานะทีผ
่ า่ น
ประสบการณ์ในประเทศมุสลิม ควร
3.88สร ้างหรือทํากิจกรรมร่วมกับบุคคล
หรือองค์กรอืน
่ จากภาครัฐทีไ่ ม่

0.00

4.02

ท่านมีสว่ นร่วมหรือให ้ความร่วมมือ
กับบุคคลหรือองค์กรอืน
่ นอกจาก
มุสลิม

2.86

4.05

ท่านเห็ นว่ามุสลิมควรให ้ความร่วมมือ
กับบุคคลหรือองค์กรศาสนาต่างๆ

ข้ อมูลเหล่านี ้บ่งชี ้ว่านักเรี ยนนอกมีศกั ยภาพในการส่งเสริ มสันติภาพ
โดยอาศัยคุณธรรมทางศาสนา
ร่วมกันระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมสูง แต่อาจขาดประสบการณ์ ทักษะและกิจกรรมอันเป็ นศูนย์รวมของ
ความร่วมมือ นอกจากนันการประเมิ
้
นความสามารถของตนเองในการแก้ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ภาคใต้ ตํ่า สะท้ อนความท้ อแท้ สิ ้นหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ ในฐานะผู้ได้ รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงโดยตรงและโดยอ้ อม
สมควรได้ รับความเอาใจใส่พิเศษ เพื่อชี ้ให้ เห็นบทบาท และ
ความสําคัญอันหลากหลายทางเลือกในการมีสว่ นร่วมแก้ ไขวิกฤตโดยการไม่ผละทิ ้งปั ญหา และการไม่
แก้ ปัญหาโดยใช้ ความรุนแรง
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ตารางที่ 7 ข้ อเสนอแนะซึ่งนโยบายหัวข้ อ ทรรศนะต่ อคุณธรรม และสันติวิธีของนักเรียนนอก
ข้ อ

นโยบาย

1.

เสริ มสร้ างความร่วมมือ
กับภาครัฐ

2.

เสริ มสร้ างความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา

3.

เสริ มสร้ างบทบาท
บุคลากรและองค์กร
พัฒนา

โครงงาน/กิจกรรม
- การส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรมแก่สงั คมทัว่ ไป
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาเป็ นสือ่
- การจัดให้ นกั เรี ยนนอกมีสว่ นร่วมพิจารณาแนวทาง
แก้ ปัญหาความมัน่ คงในภาคใต้ ร่วมกับภาครัฐ
- การจัดให้ นกั เรี ยนนอกร่วมกับภาครัฐ เพื่อเข้ าถึง
และพัฒนาสังคมมุสลิม
- การจัดสานเสวนาระหว่างศาสนา
- จัดสัมมนาร่วมกันของหลายศาสนา
- จัดโครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมแก่สงั คม
ร่วมกันระหว่างศาสนาในลักษณะต่าง ๆ เช่น
จัดค่ายอบรมคุณธรรม
- ฝึ กอบรมทักษะการทํางานกลุม่ ระหว่างศาสนา
ให้ แก่นกั เรี ยนนอก เช่น ทักษะการสานเสวนา
- ส่งเสริ มนักเรี ยนนอกให้ ทํางานพัฒนาท้ องถิ่น
ภูมิลาํ เนาเดิม
- จัดตังชมรมพื
้
้นที่คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในระดับภูมิ
ภาค และระดับประเทศ
- จัดตังเครื
้ อข่ายนักเรียนนอก และองค์กรมุสลิม
ร่วมพัฒนาสังคม

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรรัฐทีเ่ กี่ยวข้ อง

องค์กรภาครัฐ
องค์กรศาสนา

องค์กรภาครัฐ
องค์กรศาสนานักเรี ยนนอก

(7) ทรรศนะต่ อศักยภาพ และบทบาทที่มีต่อประเทศที่ไปศึกษา
ผลการศึกษาทรรศนะของนักเรี ยนเกี่ยวกับตนเองกับประเทศที่ไปศึกษา 7 ประเด็นบ่งชี ้ว่า
ทรรศนะนักเรี ยนนอกแสดงศักยภาพในเชิงบวกสูง แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากศักยภาพดังกล่าวยังตํ่า
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แผนภาพที่ 12 ทรรศนะต่ อศักยภาพและบทบาทของนักเรียนนอกที่มีต่อประเทศที่ไปศึกษา
แสดงทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจุบน
ั ท่านมีความสามารถทีจ
่ ะขอความ
ร่วมมือเพือ
่ การพัฒนากับบุคคลหรือองค์กร
ในประเทศทีท
่ า่ นศึกษามา
3.50
ท่านคิดว่าควรมีการเรียนรู ้แลกเปลีย
่ น
ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนระหว่าง

3.00

3.46

2.50

ประเทศไทยกับประเทศทีท
่ า่ นศึกษามา

ท่านรู ้จักบุคคลหรือองค์กรในทางด ้าน

2.43

เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาทีอ
่ ยูภ
่ ายนอก

2.00
1.50
1.00

สถาบันต่างประเทศทีท
่ า่ นศึกษามา

2.09

0.50
0.00
ท่านมีความถนั ดในการใช ้ภาษาท ้องถิน
่
ของประเทศทีท
่ า่ นไปศึกษา

ศึกษาอยู่

ชาวต่างชาตินอกเหนือจากคนไทยด ้วยกัน

3.09

ขณะศึกษาอยูท
่ า่ นชอบเรียนรู ้ชีวต
ิ ความ
เป็ นอยูแ
่ ละสถานการณ์ของท ้องถิน
่ ทีท
่ า่ น

ขณะอยูต
่ า่ งประเทศท่านชอบคบหาสมาคม

3.34
2.67ท่านมีตําแหน่งหน ้าทีห่ รือมีสว่ นร่วม
3.42

ึ ษา
ในกิจกรรมหรือองค์กรต่างๆในขณะทีศ
่ ก
ในต่างประเทศ

ศักยภาพในเชิงบวกเห็นได้ จากทรรศนะในระดับตัวเลขที่สงู ตามลําดับคือ นักเรี ยนนอก
ไปเห็นว่าควรมีการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่
นักเรี ยนนอกศึกษามา (3.46) ขณะศึกษาอยู่นกั เรี ยนนอกชอบเรี ยนรู้ชีวิตความเป็ นอยู่ และสถานการณ์
ของท้ องถิ่นที่นกั เรี ยนนอกอาศัยอยู่ (3.42)
ขณะอยูต่ า่ งประเทศนักเรี ยนนอกชอบคบหาสมาคมกับ
ชาวต่างชาตินอกเหนือจากคนไทยด้ วยกัน (3.34) และนักเรี ยนนอกมีความถนัดในการใช้ ภาษาท้ องถิ่นของ
ประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษา (3.09)
ข้ อสังเกตที่วา่ ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากศักยภาพดังกล่าวยังตํ่า พิจารณาจากการประเมิน
ความเป็ นจริ งของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ มีระดับตัวเลขตํ่าเมื่อเทียบกับตัวเลขแสดงศักยภาพข้ างต้ น
ใน 3 ประเด็น ตามลําดับคือ การมีตํ่าแหน่งหน้ าที่หรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรื อองค์กรต่าง ๆ ในขณะที่
ศึกษาในต่างประเทศ (2.67) การมีความสามารถที่จะขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับบุคคลหรื อองค์กร
ในประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษามา (2.43) และการรู้จกั บุคคลหรื อองค์กรในทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และการพัฒนาที่อยูภ่ ายนอกสถาบันต่างประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษามา (2.09)
ช่องว่างระหว่างประโยชน์ที่สงั คมได้ รับจากนักเรี ยนนอกกับศักยภาพ ความสามารถ หรื อ
โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างนักเรี ยนนอก หรื อสังคมไทยกับประเทศมุสลิมโดย
อาศัยทัศนคติที่สร้ างสรรค์ ประกอบกับประสบการณ์ทางสังคม และความสามารถของนักเรี ยนนอก
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการใช้ ภาษาของประเทศที่นกั เรี ยนนอกไปศึกษา
น่าจะเกิดจาก
วัฒนธรรมการศึกษาของสังคมมุสลิมที่อยูใ่ นกรอบสาขาวิชาศาสนาเพื่อสนองเจตนารมณ์เฉพาะทาง หรื อ
เฉพาะสาขาวิชาชีพ คืออาชีพทางด้ านให้ การศึกษาทางศาสนา ส่วนวิชาความรู้และประสบการณ์ด้านอื่น
อยูเ่ หนือนอกความจําเป็ น
เพราะฉะนันนั
้ กเรี ยนนอกจึงเพียงแต่เห็นความสําคัญของประสบการณ์ที่
กว้ างขวาง แต่ไม่ได้ ทมุ่ เทหรื อเข้ าไปมีบทบาทอย่างจริงจังในเรื่ องอื่น นอกจากการเรี ยนศาสนา หากภาครัฐ
หรื อภาคสังคมทัว่ ไปไม่มีการวางแผนพัฒนาบุคลกรของประเทศ ที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนมุสลิมไทยได้ มองเห็น
อนาคตการยกฐานะของตนเองให้ อยู่ในตําแหน่งงานที่ตนพอใจ พร้ อมกับสนองตอบความต้ องการของ
ประเทศ กระบวนการเรี ยนรู้และแสวงหาประสบการณ์ ในต่างประเทศของนักเรี ยนนอก คาดว่าจะคงอยู่
ในกรอบจํากัดเช่นเดิม แม้ มีความเป็ นไปได้ สงู ที่ประโยชน์ร่วมระหว่างนักเรี ยนนอกเอง ชุมชนมุสลิม และ
ประเทศชาติโดยรวมสามารถเกิดขึ ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่นกั เรี ยนนอกอย่างกว้ างขวางก็
ตาม
ตารางที่ 8
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหัวข้ อทรรศนะต่ อศักยภาพ และบทบาทของ
นักเรียนนอกที่มีต่อประเทศที่ไปศึกษา
ข้ อ

นโยบาย

1.

ขยายความสัมพันธ์
ภาครัฐกับประเทศมุสลิม

2.

ขยายบทบาทนักเรียน
นอกด้ านความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

โครงงาน/กิจกรรม
- เพิ่มความสัมพันธ์ภาครัฐ กับประเทศมุสลิมใน
ด้ านวัฒนธรรม การศึกษาพาณิชยกรรม การทูต
ให้ มากขึ ้น
- จัดให้ มีการศึกษาประเทศมุสลิมไว้ ในหลักสูตร
การศึกษา
- แลกเปลีย่ นดูงานด้ านชนกลุม่ น้ อย และอื่น ๆ
ระหว่างประเทศโดยนักเรี ยนนอกมีสว่ นร่วม
- จัดตังองค์
้ กรนักเรี ยนนอกส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา
ประสานกับภาครัฐ

องค์ กรที่ควรเข้ ามามี
ส่ วนร่ วม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์

ภาครัฐ
องค์กรมุสลิม
นักเรี ยนนอก
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บทที่ 4
อภิปรายสรุป
ผู้สําเร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิมซึง่ เรี ยกในที่นี ้ว่านักเรี ยนนอก
นับได้ วา่ เป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้ านหลายระดับ และหลายวิธีการ รวมทัง้
การแก้ ปัญหาความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสันติวิธี เพื่อเป้าหมายสันติสขุ อย่างมัน่ คง การ
พัฒนาในมิตติ า่ ง ๆนันมี
้ ความเชื่อมโยง และมีผลกระทบต่อกัน ไม่อาจแยกออกจากกันทังในแง่
้
ทฤษฎี และ
ความเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตาม ความสําคัญของนักเรี ยนนอกต่อการพัฒนาประเทศ ยังคงเป็ นความสําคัญ
ในเชิงศักยภาพเป็ นอันมาก ยังเป็ นเพียงความเป็ นไปได้ แต่ในความเป็ นจริงศักยภาพนักเรี ยนนอก ยัง
เกิดผลเป็ นบทบาท และคุณประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศในขอบเขตที่จํากัด ซึ่งแม้ จะมีมากในระดับ
หนึง่ แต่ก็ยงั เป็ นช่องว่างที่ห่างไกลจากศักยภาพ และโอกาสที่มี เพราะฉะนันการประสานความร่
้
วมมือกับ
นักเรี ยนนอกในโครงการนี ้
เป็ นการพัฒนาความมีสว่ นร่วมในระดับหนึง่ ที่จะเป็ นการปูพื ้นฐานการ
เสริมสร้ างบทบาท การพัฒนาของนักเรี ยนนอกในอนาคต ด้ วยการชี ้ให้ นกั เรี ยนนอก องค์กรต่าง ๆ และ
สังคมเห็นความสําคัญในบทบาทของนักเรี ยนนอก 2 แง่ แง่หนึง่ คือ การส่งเสริมบทบาทอันเป็ น
คุณประโยชน์ที่นกั เรี ยนนอกให้ แก่สงั คม อีกแง่หนึง่ คือ การกําหนดนโยบายเพื่อแปรศักยภาพนักเรี ยนนอก
ให้ เป็ นการพัฒนา (development) ทังในแง่
้
ที่เป็ นความเจริญก้ าวหน้ า (progress) และกระบวนหรื อ
วิธีการพัฒนา (process) กล่าวอีกนัยหนึง่ นโยบายการพัฒนาทุกประการ เป็ นแนวทางการลดช่องว่าง
ระหว่างศักยภาพการพัฒนาอย่างกว้ างขวาง กับบทบาทที่เป็ นจริงอันจํากัดของผู้สําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศมุสลิมนัน่ เอง
ศักยภาพ และช่ องว่ างของการพัฒนาระดับพืน้ ฐาน มุสลิมกับอิสลาม
ศักยภาพ
อิสลามนับได้ วา่ เป็ นปั จจัยศักยภาพพื ้นฐานของมุสลิมลักษณะทัง้ 6 ประการของอิส
ลามที่วิเคราะห์มามีอิทธิพลต่อการสร้ างสังคมวัฒนธรรม และให้ อดุ มคติที่พร้ อมอ้ างอิงเพื่อการพัฒนา
อย่างหลากหลายให้ แก่ผ้ ศู รัทธา
อํานาจยึดเหนี่ยวเชิงปฏิสมั พันธ์สร้ างความยึดถือในศาสนาที่มนั่ คง
ให้ แก่ปัจจุบคุ ล พร้ อมกับเชื่อมประสานความเป็ นสังคมร่วมศรัทธา ความครอบคลุมของอิสลามเอื ้ออํานวย
ต่อการพัฒนาชีวิต และสังคมอย่างหลากหลาย ความเป็ นรูปธรรมแม้ อาจถูกมองว่าศาสนาเป็ นข้ อจํากัด
สิทธิเสรี ภาพของผู้นบั ถือศาสนา แต่สามารถลดความคลุมเครื อ ความไม่มนั่ ใจ และความขัดแย้ งในวิธี
ดําเนินชีวิต ความเป็ นบรรทัดฐานเดียวลดความเหลื่อมลํ ้าภายในสังคมผู้ศรัทธา และเปิ ดทางให้ ทกุ คนมี
ส่วนร่วมในการกิจของสังคมอย่างกว้ างขวาง เช่นเดียวกับความเสมอภาค ความเป็ นสากลช่วยให้ เกิดการ
ขยายมวลชนผู้ศรัทธา และสายสัมพันธ์ของบุคคลที่ก้าวพ้ นพรมแดนภูมิศาสตร์ การเมือง ภาษา สีผิว
สังคมวัฒนธรรมท้ องถิ่น
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ในการเป็ นปั จจัยศักยภาพพื ้นฐานนี ้ นักเรี ยนนอก และชุมชนมุสลิมมีความสัมพันธ์กบั
อิสลามในลักษณะปฏิสมั พันธ์ โดยที่นกั เรี ยนนอกมีความสําคัญพิเศษเนื่องจากเป็ นผู้สืบทอดดํารงอิสลาม
และเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม ซึง่ นับเป็ นกลุม่ บุคคลระดับนําของสังคม ลักษณะสังคมมุสลิมที่มี
นักเรี ยนนอกเป็ นองค์ประกอบ และลักษณะสังคมที่มีนกั เรี ยนนอกเป็ นกลุม่ บุคคลระดับนําอาจแสดงเป็ น
แผนภาพได้ ดงั นี ้
อิสลาม

อิสลาม

นักเรียน
นอก

ชุมชนมุสลิม

แผนภาพที่ 13 นักเรี ยนนอกในฐานะ
สมาชิกชุมชนมุสลิม

นักเรียน
นอก

ชุมชนมุสลิม

แผนภาพที่ 14 นักเรี ยนนอกในฐานะผู้นํา
ในชุมชนมุสลิม

ช่ องว่ าง
จากการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการกิจกรรมของโครงการทังหมดบ่
้
งชี ้ว่านักเรี ยนนอกมี
บทบาท และส่งผลกระทบในเชิงการพัฒนาต่อชุมชนมุสลิมอย่างจํากัด บทบาทนักเรี ยนนอกจํากัดอยูใ่ น
ด้ านการศึกษาอิสลาม และประกอบอาชีพในแนวที่เรี ยกว่าสายศาสนา ซึง่ เน้ นเรื่ องความเชื่อ ภาษา
แหล่งคําสอน และข้ อปฏิบตั ิในเชิงกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม คนครอบคลุมอิสลามในศาสตร์ ทงหลาย
ั้
ยังคงเป็ นเพียงอุดมคติ
ข้ อจํากัดทังนี
้ ้อาจเกิดจากทัศนคติแบบแยกศาสนาจากเรื่ องทางโลก
(secularization)
ที่มีอิทธิพลในโลกปั จจุบนั
จากความละเลยของสังคมมุสลิมต่อลักษณะความ
ครอบคลุมของอิสลามเป็ นต้ น อันเป็ นผลให้ สงั คมมุสลิมรู้สกึ ว่าวิชาอื่น ๆ ที่เรี ยกว่าวิชาสามัญไม่วา่ จะอยู่
ในสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์ ไม่เป็ นเรื่ อง “ศาสนา” หรื อเป็ นแต่เพียงเล็กน้ อย
เพราะฉะนันระบบการศึ
้
กษาของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาต่อต่างประเทศ จึงไม่ได้ เตรี ยมความ
พร้ อมสําหรับการศึกษาและอาชีพที่หลากหลาย ความจํากัดนี ้มีผลกระทบไปถึงกรอบการแสวงหาความรู้
และการสร้ างความสัมพันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ นภาครัฐ และภาคเอกชน ทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ไม่เอื ้อต่อการขยายการศึกษาอาชีพ และการพัฒนา การพัฒนาที่มีรากฐานมาจากศรัทธา
และแนวคิดอิสลามน่าจะเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมมุสลิมเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุม่ นักเรี ยนนอกซึง่ อยูใ่ นฐานะสื่อกลางของการเปลี่ยนแปลง (change agent)
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ศักยภาพและช่ องว่ างของการพัฒนาระดับกว้ าง
ศักยภาพ
นักเรี ยนนอก และชุมชนมุสลิมไทย อยูใ่ นบริ บทความสัมพันธ์ระหว่างกันของหลายส่วน
ประกอบด้ วยนักเรี ยนนอก ชุมชนมุสลิมชุมชนทัว่ ไป รัฐบาลและโลกอิสลามดังแผนภาพข้ างล่างนี ้ซึง่ แฝง
ไว้ ด้วยศักยภาพ และช่องว่างของการพัฒนา
ร ัฐบาล

ชุมชนทวไป
่ั

น ักเรียน
นอก

โลกอิสลาม

ชุมชนมุสลิม

แผนภาพที่ 15 นักเรี ยนนอกในบริบทความสัมพันธ์ ระดับกว้ าง
ศักยภาพการพัฒนาโดยอาศัยนักเรี ยนนอกเป็ นแกนกลางในข้ อพิจารณาบริบท
ความสัมพันธ์ระดับกว้ าง มีหลายประการศักยภาพของอิสลามที่มีผลกําหนดสังคมมุสลิม และทรรศนะ
ของนักเรี ยนนอกที่เปิ ดกว้ างในด้ านการศึกษา อาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม เป็ นศักยภาพ
กระแสหลัก การได้ รับสิทธิเสรี ภาพ การอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างมุสลิมกับศาสนิกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวไทยในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และในพื ้นที่สว่ นอื่นของประเทศ เมื่อเทียบกับความ
ขัดแย้ งความรุนแรง อันเป็ นปรากฏการณ์ในเชิงลบที่แม้ มีการอ้ างอิงศาสนารองรับก็นบั ได้ วา่ เป็ นข้ อยกเว้ น
เท่านัน้ แม้ ประโยชน์ที่นกั เรี ยนนอกให้ แก่สงั คมโดยตรงเป็ นเรื่ องการศึกษาทางด้ านศาสนา และรักษา
ศีลธรรมของสังคมโดยตรงและมีความเด่นชัด แต่ยงั มีประโยชน์อื่นจากการที่นกั เรี ยนนอกมีสว่ นเข้ าไป
ทํางานในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และการเป็ นสื่อรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ
มุสลิมเสริมสร้ างความร่วมมือในด้ านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการทูต และพาณิชยกรรม ข้ อเรี ยกร้ อง
ต้ องการอย่างเด่นชัดของนักเรี ยนนอกที่จะได้ รับการยอมรับสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ เข้ าทํางานใน
หน่วยงานของรัฐร่วมมือกับภาครัฐ และสังคมไทยทัว่ ไปที่มีความแตกต่างกันของสังคมวัฒนธรรม เป็ น
ศักยภาพเชิงบวกที่สําคัญของการพัฒนาโดยสันติอย่างกว้ างขวาง และหลายระดับทังในระดั
้
บประเทศ
และในระดับนานาชาติ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั กล่าวได้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
โลกมุสลิมมีอย่างกว้ างขวาง และเป็ นไปโดยราบรื่ นแทบทังสิ
้ ้น นอกจากนันเหตุ
้ การณ์ความขัดแย้ ง
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ระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศตะวันตกในปั จจุบนั
ประกอบกับปั จจัยดึงดูดชาวต่างประเทศของ
ประเทศไทย ในด้ านสุขภาพ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ฯลฯ เป็ นเหตุปัจจัยให้ ชาวต่างชาติมสุ ลิมขยาย
การติดต่อสัมพันธ์กบั ประเทศไทยมากขึ ้น
สิ่งเหล่านี ้เป็ นศักยภาพของการพัฒนาระหว่างชุมชนมุสลิม
ชุมชนทัว่ ไป รัฐบาล และโลกอิสลามในทุกระดับโดยสามารถจัดแนวทางพัฒนาโดยพิจารณาให้ นกั เรี ยน
นอกเป็ นแกนกลาง
ช่ องว่ างและแนวทางพัฒนา
เช่นเดียวกับช่องว่างระหว่างอิสลาม และมุสลิม นักเรี ยนนอกนับได้ วา่ มิได้ เป็ นบุคคล
กลุม่ เป้าหมายโดยเจาะจงของการพัฒนาจากภาครัฐให้ มีบทบาทขยายผลประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ ให้ แก่
ชุมชนทัว่ ไป และรัฐบาล ตามศักยภาพของนักเรี ยนนอก และชุมชนมุสลิมที่มีรากฐานมาจากอิสลาม การ
ทําความเข้ าใจอย่างจริ งจังระหว่างภาครัฐ สังคมทัว่ ไปสังคมมุสลิม โลกอิสลาม และนักเรี ยนนอกที่จะ
เอื ้อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาร่ วมกัน แม้ ควรมีมานาน และมีอย่างต่อเนื่องนับแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในพ.ศ. 2475 แต่ก็ถกู ละเลย เพิ่งได้ รับความสําคัญอย่างจริ งจังเมื่อเกิดความรุนแรงในปั จจุบนั นี ้
เอง ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือ สายสัมพันธ์ทางการศึกษา และศาสนาของมุสลิมกับโลกอิสลาม เป็ นเรื่ อง
ธรรมชาติ และอยูใ่ นกรอบจํากัด โดยไม่มีการวางยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนันแม้
้ มสุ ลิมจะ
ได้ รับโอกาสไม่มีข้อกีดกันในการไปศึกษาต่างประเทศจากภาครัฐ แต่ก็ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ด้ านทุนและแผนพัฒนาการศึกษา ช่องว่างการช่วยเหลือนี ้อาจขยายออกมากขึ ้นจากแนวการศึกษาทาง
ศาสนาที่รัฐอาจเห็นว่าไม่มีความสําคัญเท่ากับวิชาการด้ านอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ซึง่ รัฐบาลเคยถือว่าเป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร ถึงแม้ วา่ การศึกษาต่อของมุสลิม
กระทําในสาขาที่ขาดแคลน ก็ยงั อาจมีอปุ สรรคในเรื่ องคุณภาพการศึกษาของประเทศมุสลิมเอง เมื่อ
เทียบกับการศึกษาในมาตรฐานตะวันตกแม้ แต่ในมาตรฐานการศึกษาของไทยเอง เพราะฉะนันการลด
้
ช่องว่างนี ้เพื่อการพัฒนาให้ มากขึ ้นตามศักยภาพ น่าจะเกิดจากการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยการประสานของภาครัฐ เพื่อกําหนดการพัฒนา
การศึกษาของมุสลิมที่เกี่ยวโยงกับโลกอิสลามและบทบาทที่ทรัพยากรบุคคลส่วนนี ้ควรมีในบริบทของ
ประเทศไทย และโลกปั จจุบนั
การพัฒนาดังกล่าวนันสามารถเป็
้
นไปได้ จากข้ อค้ นพบทัง้ 2 ด้ าน ในด้ านจุดอ่อนของ
นักเรี ยนนอกควรเป็ นที่มาของนโยบายในเชิงแก้ ไข ในด้ านจุดแข็งของนักเรี ยนนอก ควรเป็ นที่มาของ
นโยบายในเชิงขยายผล แนวทางดังกล่าวจะมีประโยชน์ทงในแง่
ั้
ลดช่องว่าง และสร้ างสรรค์ประโยชน์ได้
สูงขึ ้นตามศักยภาพของนักเรี ยนนอกในบริ บทของโลกปั จจุบนั และความเปลี่ยนแปลง
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