
สรุปการสัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษาในหัวขอ 
 “หลากมิตติะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรูสูความสมัพันธที่ยัง่ยืน” 

วันที่ 24 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค 

    
 
 สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับศูนยมุสลิมศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดสัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษา        
ในหัวขอ “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรูสูความสัมพันธที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร
ขอมูลพ้ืนฐาน องคความรู รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่สําคัญของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ใหกับกลุมผูบริหารการศึกษา นักวิชาการ ครู/อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูแทนหนวยงาน
ราชการ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปไดรับรู ขอมูล ขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
สถานการณ ความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพ่ือประโยชนใน
การกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางสําหรับหนวยงานดานการศึกษาที่รับผิดชอบงานดานความรวมมือกับตางประเทศ 
รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับนักศึกษาไทยที่จะเดินทางไปศึกษาตอยังประเทศในภูมิภาคดังกลาว  
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รูปแบบและหัวขอของการสัมมนา 
รูปแบบการสัมมนาเนนการบรรยายเพื่อเผยแพรองคความรูเก่ียวกับประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลางในดานตางๆ โดยมีหัวขอการบรรยาย 3 หัวขอหลัก ดังนี้ 
1. ภาพรวมและสถานการณปจจุบันในตะวันออกกลาง 
2. มองตะวันออกกลางแบบรอบดาน 
3. ความรวมมือทางการศึกษา และวิชาการกับตะวันออกกลาง 

 
วิทยากร 

1. การบรรยายพิเศษในหัวขอ “ภาพรวมและสถานการณปจจุบันในตะวันออกกลาง”   
โดย รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. การบรรยายหัวขอ “มองตะวันออกกลางแบบรอบดาน” 
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2.1 นายณัช  ภิญโญวัฒนชีพ  
       ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา บรรยายเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และการเมืองของ
กลุมประเทศตะวันออกกลาง  
 
        

      
  
       2.2    ผศ.ดร. อณัส  อมาตยกุล                 
       อาจา รย ป ร ะจํ า คณะสั ง คมศาสตร แ ล ะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเก่ียวกับ
สังคม และวัฒนธรรมของโลกตะวันออกกลาง 
 

 
 
 
2.3    ศ.พล.ท ดร.สมชาย วิรุฬหผล  
ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห ง

ประเทศไทย บรรยายเก่ียวกับการคา การลงทุน และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลาง 

 
 
 

2.4 อ. ดลยา  เทียนทอง  
         นักวิจัยศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนิน
รายการ  
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3. การบรรยายหัวขอ “ความรวมมือทางการศึกษาและวิชาการกับตะวันออกกลาง”  
 

 
 

 
       
 3.1 รศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน  
     อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร บรรยายเกี่ยวกับตะวันออก -ตะวันตก : 
โลกจะหมุนไปในทิศทางไหน?  

 
 
 

 
 
 
 
3.2  นายไพศาล พรหมยงค  

     กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
บรรยายเกี่ยวกับโลกมุสลิม : โอกาสทางการศึกษา 
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      3.4 ดร.ศราวุฒิ อารีย           
      รองผูอํานวยการศูนยมุสลิมศึกษา  
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนผูดําเนินรายการ 
 
 
ผูเขารวมการสัมมนา  
 การสัมมนาในครั้งน้ี มีผูสนใจเขารวมประมาณ 170 คน โดยมาจากทั้งหนวยงานราชการ 
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสาธารณชน
และสื่อมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.3  นายวุฒวิัย หวังบู  
ผูแทนสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 

บรรยายเกี่ยวกับเสี้ยวหนึ่งในรั้วการศึกษา 
ของโลกตะวันออกกลาง 
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 เน้ือหาสําคั

การบรรยายพิเศษในหัวขอ “

ญของการสัมมนา  
 

ภาพรวมและสถานการณปจจุบนัในตะวันออกกลาง” 
โดย รศ.ดร. จรัญ มะลูลีม อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 
รศ.ดร. จรัล มะลูลีม กลาววา ปจจัย

สําคัญที่ทําใหดินแดนตะวันออกกลางเปนที่
สนใจของภูมิภาคอ่ืนรวมทั้งประเทศไทยดวย 
คือ ตั้งอยูในยุทธศาสตรสําคัญคือ เปนดินแดน
เชื่อมตอทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป ซึ่งถือ
เปนเสนทางการคาที่สําคัญเชื่อมระหวางโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก มาตั้งแตยุคอดีตถึง
ปจจุบัน และเปนดินแดนแหลงกําเนิดของ   
อารยธรรมสําคัญแหลงหน่ึงของโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนแหลงเกิดของศาสนาสําคัญ 3 ศาสนา 
คือ คริสต จูดาย(ยิว) และอิสลาม นอกจากน้ี ยังเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของโลก (มากถึง 2 ใน 3 
ของโลก) เปนทั้งผูผลิตและผูสงออกน้ํามันปโตรเลียมหลักของโลก  
  สําหรับนโยบายการตางประเทศเชิงรุกของไทยในปจจุบันที่เรียกวา “Look West Policy”     
โดยไทยจะเนนใหความสําคัญกับประเทศตางๆ ที่อยูทางทิศตะวันตกของไทย ไมวาจะเปนเอเชียใต 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกาดวย คําวา “ตะวันออกกลาง” (Middle East) หรือคําวา “เอเชียตะวันตก” 
(Western Asia) มีความหมายเหมือนกัน โดยคําวาตะวันออกกลางชาวตะวันตกมักจะเรียกกันเพราะ
ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง สวนคําวา เอเชียตะวันตกเปนคําที่เรียกกันในยุคใหม โดยเรียกตามสถาน
ที่ตั้งวาอยูทางตะวันตกของทวีปเอเชีย  
 ในเรื่องของศาสนา ศาสนาอิสลามใหความสําคัญกับเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาในหลักคําสอนทางศาสนาซึ่งเนนเร่ืองความเสมอภาค ความยุติธรรม และภราดรภาพ 
ศาสนาอิสลามมิไดมีมาเพ่ือชาวมุสลิมเทาน้ัน แตมีเพ่ือมนุษยชาติโดยรวม สิ่งที่ศาสนาอิสลามถือวา
เปนความชั่วรายมี 2 เร่ือง คือ การหยาราง ซึ่งเปนสิ่งที่หามกระทํา และการทําสงครามซึ่งควรเปน
ทางเลือกสุดทาย ทั้งน้ี การสละชีพเพ่ือศาสนาจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือศาสนาถูกรุกรานเทาน้ัน  
 สําหรับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียยังมีปญหาจากกรณี
เพชรซาอุฯ และการที่สมาชิกในราชวงศของซาอุดิอาระเบียถูกฆาตกรรมโดยที่ทางการไทยไมสามารถ
ตามจับตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได ทําใหซาอุดิอาระเบียไมพอใจรัฐบาล และถือเปนอุปสรรคสําคัญที่
บั่นทอนความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถที่จะคลี่คลายคดีดังกลาวได     
เชื่อวาจะสามารถทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุดิอาระเบียดีขึ้น ความสัมพันธในดาน
การศึกษาระหวางไทยกับประเทศมุสลิมคอนขางดี มีนักเรียนไทยศึกษาอยูในอิยิปต เลบานอน 
จอรแดน และซูดาน โดยเฉพาะอิยิปต มีนักเรียนไทยศึกษาอยูประมาณ 1,500 คน ประเทศไทยไดมี
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ยุทธศาสตรตอโลกมุสลิมในดานตางๆ เชน การสงเสริมศาสนาอิสลาม การสงเสริมพิธีกรรมฮัจ        
ความรวมมือดานอิสลามศึกษา การเพ่ิมพูนความเขาใจการขยายพันธมิตร และความรวมมือในทุกมิติ  

 

การบรรยายในหัวขอ “มองตะวันออกกลางแบบรอบดาน” 
ดําเนินรายการโดย อ.ดลยา เทียนทอง 

 

• ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองกลุมประเทศตะวันออกกลาง            
โดย นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ ผู อํานวยการกอง
ตะวันออกกลาง  กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง       
และแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ 
  ความสัมพันธดานการทูตระหวางประเทศใน
ตะวันออกกลางคอนขางดี เพราะหลายประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริย เขาสนใจโครงการฝนหลวง
ตองการให ไทยเข า ไปช วย  นอกจาก น้ี  สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในตะวันออกกลางมี 9 แหง สวน
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศในภูมิภาคมี 8 แหง สําหรับการเมืองการปกครองในตะวันออกกลาง
ยังไมคอยเปนประชาธิปไตย เชน พรรคฝายคานที่อิยิปตชนะการเลือกตั้ง แตก็ถูกลมกระดานไมได
บริหารประเทศ  
  สําหรับแนวนโยบาย และยุทธศาสตรดานต
กลาง ไดแก 

1. เสริมสรางความสัมพันธกับผูนําระดับสู
2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
3. สรางความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับปญหาจั
4. สรางพันธมิตรประเทศตะวันออกกลางในเวท

(OIC) 
5. สรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา (Dialogue among religions) 

 นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ เห็นวาการสัมมนาครั้งน้ีนาจะเปนจุดเร่ิมตนที่จะใหความรูเก่ียวกับ
องคความรูดานตะวันออกกลาง กระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาทสูงในการใหการฝกอบรม การสาน
เสวนาโดยใหมีการพบปะพูดคุยแบบเปดอก มีการเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือสรางความเขาใจระหวาง
กัน ซึ่งความรวมมือทางดานการศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการแกไขปญหาชายแดนภาคใต นาจะเปน
ประเด็นสําคัญที่สุด เพ่ือใหสังคมมุสลิมมีอัตลักษณของตนเอง สามารถอยูรอดในสังคม และทันกับ
กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันได 

 

างประเทศที่สําคัญตอประเทศในภูมิภาคตะวันออก

งและระดับนโยบาย(Policy Maker) 
 

งหวัดชายแดนภาคใต 
ี Organization of Islamic Conference  
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• สังคมและวัฒนธรรมของโลกตะวันออกกลาง โดย ผศ.ดร. อณัส อมาตยกุล      
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
 หัวใจของตะวันออกกลาง คือ คาบสมุทร
อาระเบียซึ่งเปนดินแดนที่ลอมรอบไปดวยทะเลทั้ง    
4 ดาน เปนมาตุภูมิของชาวเซมิติก (Semitic) ซึ่ง
เปนชนชาติของชาวอาหรับ ชาวอาหรับโบราณได
สาบสูญไปท้ิงไว เพียงรองรอยโบราณสถานใน
ทะเลทรายทั่ วทั้ งอาระเบีย  สวนอาหรับที่ ยั ง
หลงเหลืออยู มีทั้ งอาหรับแท  และอาหรับผสม 
อาหรับแทคืออาหรับทางตอนใต มีผิวคล้ํา รูปรางสันทัดคลายอินเดีย เชน เยเมน สวนอาหรับผสม คือ 
อาหรับทางตอนเหนือจะมีผิวขาว ตัวใหญ สูงโปรง และผมหยิก ไดแก ซีเรีย อิรัก จอรแดน ปาเลสไตน 
อิยิปต ซาอุดิอาระเบีย และอัลจีเรีย  
 การศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน และการปฏิบัติตามมุฮัมมัด เรียกวา อิสลาม ซึ่งเปนบุคคลที่
ยอมจํานนตอพระผูเปนเจา สวนผูศรัทธาในคําสอนในคัมภีรอัลกุรอาน เรียกวา มุสลิม มีการรวมตัวกัน 
และขยายเผยแพรศาสนาอิสลามไป ศาสนาอิสลามจะครอบคลุมดินแดนกวางขวางมาก ศาสนาอิสลาม
มีเปาหมายคือ การปกปองมนุษยใหรอดจากมารใน 5 ดาน ชีวิต ทรัพยสิน สติ เหลา และศาสนาและ
หลักธรรม ซึ่งคุมครองศาสนาอ่ืนดวย  
 ชาวมุสลิมจะละหมาดวันละ 5 ครั้ง ตอนพร
และกลางคืน กอนละหมาดจะตองมีการชําระลางร
ละหมาด พระเจาจะลงโทษไดเม่ือเสียชีวิตไปแลว 
การท่ีมีมัสยิด และสุเหราไวมากมายเพื่อชาวมุสลิ
มุสลิมเปนการยับยั้งอัตตาตน และเม่ืออาทิตยตกดินก
ตนเองที่ไดหักหามตอการกินด่ืมไดสําเร็จ ในชีวิตหน   
มักกะห ประเทศซาอุดิอาระเบีย อยางนอยหนึ่งคร้ัง เพ่ือเปนการซอมการตาย โดยสวมผาสองชิ้น     
ใหเห็นวาเบื้องหนาพระอัลเลาะหนั้นไมมีอะไรติดตัวมานอกจากกรรมดี กรรมชั่วที่ไดกระทําไว ทุกคน 
ณ ที่นั้น จะมีสถานะเทาเทียมกันหมด  
 การทําธุรกิจในประเทศตะวันออกกลาง เชน การเปดรานอาหาร ตองดูวาเปนที่อโคจรหรือไม 
เชน เลบานอน อิรัก อัฟกานิสถาน การแตงตัวในบางประเทศมีความยืดหยุน เชน โมร็อกโค        
สวนประเทศอิหรานมีความรัดกุมในการแตงตัว เชน ในกรุงเตหะราน แตเมืองรอบนอกก็อาจจะ
ยืดหยุน อาหารฮาลาลที่ตีตราในประเทศไทยวาเปนอาหารฮาลาลก็อาจจะไมใชอาหารฮาลาลใน 50 
กวาประเทศในโลกมุสลิม ขึ้นอยูกับสํานักกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศน้ันๆ วาจะมีความ
เครงครัดขนาดไหน ประเทศอาหรับมีขันติธรรมในศาสนาสูงสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางดี 
ถึงแมวาจะไมไดเปนชาวอาหรับ แตนับถือศาสนา คนตางชาติสามารถไปทําธุรกิจไดอยางสบาย  

ะอาทิตยขึ้น หลังเที่ยง บาย พระอาทิตยตกดิน 
างกาย โดยอาจจะลางเทาได เขาเชื่อวาหากไม

การละหมาดของชาวมุสลิมเปนการชําระลางจิตใจ 
มจะไดละหมาดพรอมๆ กัน การถือศีลอดของชาว

็จะด่ืมกินเพ่ือเปนการฉลองที่ไดชนะอัตตาของ
ึ่งมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือง



 9

  การแตงกายของผูชายหากเปนชุดผาสีแดงก็จะมาจากซาอุดิอาระเบีย จอรแดน และคูเวต      
สวนประเทศอ่ืนๆ ก็จะเปนชุดสีเทาๆ โดยจะแยกแยะจากตะเข็บ และคอเส้ือ สวนผูหญิงเวลาไปงานก็
จะใสชุดแบบฝรั่งแบรนดเนมไวขางในและคลุมดวยชุดดํา การตอนรับอาคันตุกะจะเผาไมกฤษณาหรือ
กํายานซึ่งชาวอาหรับนิยมชมชอบมากถือเปนการสรางโอโซนอยางดี มีการใชเกาอ้ีหลุยส เกาอ้ีมุก   
มากอนเน่ืองจากดินแดนตะวันออกกลางเคยถูกปกครองโดยพวกกรีก และโรมันมากอน ในนครเมกกะ 
มีแหลงชอปปงสินคาหัตถกรรม ศิลปกรรม วัตถุโบราณ รวมทั้งสินคาทันสมัย แบรนดเนมตางๆ  
  ชาวอาหรับมีบุคลิกที่แตกตางตามเขตพื้นที่ เชน คาบสมุทรอาระเบียฝงตะวันตก ผูคนราเริง
แจมใส สวนคาบสมุทรอาระเบียฝงตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กรุงริยาดห และอาณาบริเวณใกลเคียง
ของซาอุดิอาระเบีย มีบุคลิกเครงครึม และคาบสมุทรอาระเบียรอบชายฝงตะวันออก เชน ที่โอมาน 
กาตาร คูเวต บุคลิกราเริงใชชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิม  
 

• การคา การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลาง  
โดย ศ.พล.ท. ดร.สมชาย วิรุฬหผล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 
 นักธุรกิจไทยสวนใหญที่สงสินคาไปขายใน
ตะวันออกกลางไมมีความรูความเขาเก่ียวกับพ้ืนเพ
วิธีคิดของคนอิสลาม การเจาะตลาด/การเขาถึง
ตลาด การนําสินคาไปขายในโลกอาหรับน้ันไมใช
เ ร่ืองงาย ทั้งน้ี ผลิตภัณฑที่จะสงไปขายตองได
มาตรฐานอย างมาตรฐานยุ โ รปและอเมริกา 
นอกจากน้ี การคาขายสวนใหญ ยังตองติดตอผาน
โบรคเกอรที่เปนแขกอินเดีย ปากีสถาน ซึ่งมีเลห
เหลี่ยมในการทําธุรกิจสูง 
 การที่ไทยจะคาขายกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามน้ัน ไมจําเปนตองมุงไปที่ตะวันออก
กลางเทาน้ัน แตยังมีดินแดนนอกคาบสมุทรอาระเบีย เชน บางประเทศในแอฟริกา ซึ่งยังมีทรัพยากร
ตางๆ อยูคอนขางอุดมสมบูรณ ที่ไทยสามารถทํา Counter Trade ดวยได เชน ที่ประเทศ เซลาลีโอน 
มาลี ไนจีเรีย เปนตน การทําธุรกิจการคาระหวางประเทศไทยกับตะวันออกกลาง / แอฟริกา นั้น
จําเปนตองมีกลไกอ่ืนสนับสนุน แตสิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคในปจจุบันคือ Connection ของสถาบันทาง
การเงินระหวางไทยกับกลุมประเทศเหลาน้ียังมีไมมากพอ การเปด L/C สําหรับสินคา Volume ใหมๆ 
ยังไมสามารถดําเนินการไดสะดวก และผูประกอบการไทยจําเปนตองดูทิศทางใหดี รวมถึงการศึกษา
ระเบียบขอบังคับหลักการปฏิบัติในแตละประเทศ 
 นอกจากนี้ การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับตะวันออกกลาง คือ รัฐบาลไทยควรมี
นโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการเขาไปทําการคากับตะวันออกกลาง เน่ืองจากการดําเนิน
โครงการตางๆ ของภาคราชการไทยสวนใหญมักไมไดหวังผลแบบ sustainable ภาคราชการของไทย
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ตองปรับวิธีการคิดในเรื่องนี้เพ่ือใหเกิดความคุมคาและมีความยั่งยืนในระยะยาว และภาคราชการไทย
ตองปรับบทบาทเปนเพียง facilitator ไมใชไปกํากับภาคเอกชน 
 

การบรรยายในหัวขอ “ความรวมมือทางการศึกษาและวิชาการกับตะวันออกกลาง” 
ดําเนินรายการโดย ดร.ศราวุฒิ อารีย 

 รองผูอํานวยการศูนยมุสลมิศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

• ตะวันออก-ตะวันตก: โลกจะหมุนไปในทิศทางไหน?  
โดย รศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมากรวดเร็วและตอเนื่อง ประมาณ 9-10% ของ        
สาธารณรัฐประชาชนจีนในทศวรรษที่ผานมา รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอยางตอเนื่อง       
(7-8%) ของอินเดีย หรือแมแตโลกตะวันออกกลางที่คนสวนใหญมองวามีแตเร่ืองการกอการรายก็มี

ความก าวหน าทางเศรษฐกิจที่ น าสนใจ  ทํา ให
คาดการณวาในอนาคต ความเจริญพัฒนาของโลก       
จะหมุนไปทางซีกโลกตะวันออกอีกคร้ังหนึ่ง ศตวรรษ
ที่  21 ถือวาเปนศตวรรษของเอเชีย  สิ่ งบงชี้คือ       
การผงาดขึ้นของจีนและอินเดีย แทที่จริงแลว      
ความเจริญทางศิลปะวิทยาการ มิไดเปนการผูกขาด
อยูที่โลกตะวันตกแตเพียงอยางเดียว แตมันเปนการ
สืบทอดตอๆ กันมา ทั้งจากโลกตะวันออกและโลก

ตะวันตก ที่ผานมา ระบบการศึกษาของไทยไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกซ่ึงทําใหคนไทย     
สวนใหญมีวิธีคิดในลักษณะที่มองฝรั่งตะวันตกเหนื    
บางเรื่องนั้น โลกตะวันออกมีความรูมากอน และหลายๆ ก 
ดังนั้นจึงควรที่จะปรับวิธีคิดใหมโดยการมองวาโลกใ น
มากขึ้น มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน และพวกเราควรให

 

•  โลกมุสลิม: โอกาสทางการศึกษา  
โดย นายไพศาล พรหมยงค กรรมการกลางอิสลามแห  
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปญหาและจุดออนของการศึกษาของเด็กไทยในโลกมุสลิม คือ การขาดการแนะแนวจาก
ภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐไมเขาใจโลกมุสลิม และยัง
มีอคติตอบุคคลที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในโลกมุสลิม โดยมีความหวาดระแวงวาจะมีความ
เก่ียวโยงกับการกอการราย ทําใหเยาวชนไทยที่ไป

อกวา โดยที่ลืมไปวาแทที่จริงแลว วิทยาการใน
 เร่ืองมีความชํานาญมากกวาโลกตะวันต

นอนาคต ควรมีลักษณะของความเทาเทียมกั
ความสนใจกับโลกตะวันออกใหมากขึ้นดวย 

งประเทศไทย โดย รศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน
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ศึกษาตอยังโลกตะวันออกกลาง ไปศึกษาดานศาสนาสาขาวิชาเดียว ทั้งๆ ที่สถาบันการศึกษาในโลก
ตะวันออกกลางมีความเชี่ยวชาญในวิชาการที่หลากหลาย  
  เยาวชนที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตะวันออกกลางแลวเดินทางกลับมาประเทศ
ไทย หางานทําคอนขางลําบาก เน่ืองจากตอนที่เดินทางไปศึกษาไมไดมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ
ปริญญาตรีในสายสามัญ จึงตองไปประกอบอาชีพเปนครูสอนศาสนา ซึ่งไดเงินเดือนนอย อยางไร      
ก็ตามในปจจุบันเด็กเหลาน้ีมีทางเลือกอาชีพมากขึ้น เชน การไปเปนลามในแหลงทองเที่ยวหรือใน
โรงพยาบาล เปนตน นอกจากน้ี การที่ภาคราชการไทยไมพยายามเขาใจโลกตะวันออกกลางและ
ขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ทําใหไทยเสียโอกาสตางๆ มากมาย ทั้งโอกาสในทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา รวมถึงโอกาสในเวทีโลกตางๆ  
  รัฐบาลควรจัดตั้งงบประมาณ หรือกองทุน เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนไทยไปศึกษาตอในอียิปต
และตะวันออกลาง ซึ่งรัฐบาลจะไดสามารถควบคุม กํากับดูแล เพ่ือใหเด็กเหลาน้ีสําเร็จการศึกษาและ
สามารถสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศไทยในอนาคต และควรมีนโยบายใหการดูแลและอํานวย
ความสะดวกแกเยาวชนที่ไปศึกษาในตะวันออกกลาง รวมทั้ง ควรหาขอมูลเก่ียวกับวิทยาการตางๆ ที่
ตะวันออกกลางมีความเชี่ยวชาญ และสงเสริมใหเยาวชนไทยไปศึกษาตอ 
  นอกจากน้ี การหางานใหกับคนที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตะวันออกกลาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลควรมีการจัดระยะยาวเพื่อปองกัน
ปญหาการตกงานของคนเหลาน้ีดวย 
 

• เส้ียวหน่ึงในรั้วการศึกษาของโลกตะวันออกกลาง  
โดย นายวุฒิวัย หวังบู ผูแทนสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
  นายวุฒิชัย หวังบู ผูแทนสมาคมนักเรียน

ใดใน
ยนรูคือ 
ตของ  
ียนรู
าน

านวนมาก    
เขาไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งการใหการศึกษาจะเปนสิ่งที่เกิดประโยชนและสามารถสราง
ความประทับใจใหกับคนมุสลิมภาคใต รวมทั้งจะเปนปจจัยเอ้ือใหสามารถแกไขปญหาความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางยั่งยืนมากกวา 
  รัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใหความสนับสนุนในดานการศึกษาโดยอาจ
พิจารณาใหทุนเปนคาโดยสารเคร่ืองบิน เพ่ือสงเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไปศึกษา
วิทยาการสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ประเด็นที่นาสนใจอีกประการหน่ึง

เกาอาหรับ กลาววาการไปศึกษาสาขาวิชา
ตะวันออกกลางนั้น สิ่งแรกที่ผูศึกษาตองเรี
ตองเรียนศาสนาอิสลาม ตองเรียนรูวิถีชีวิ
ชาวมุสลิม เพราะถือวาคนมุสลิมทุกคนตองเร
ทั้งทางโลกและทางธรรม รัฐบาลควรสงเสริมในด
การศึกษาใหกับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มากกวาการจัดสรรงบประมาณจํ
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คือ ทําอยางไรใหรัฐใหความสนใจกับเร่ืองของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของศาสนาและ    
ทําอยางไรจึงจะสามารถเชื่อมโยงประโยชนระหวาง’การศึกษาและการทําธุรกิจ” ใหกาวหนาไปดวยกัน 
 
 

 
 สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  

 

 
1. การสัมมนาครั้งน้ีนาจะเปนจุดเร่ิมตนที่ดีที่จะใหความรูเก่ียวกับองคความรูดานตะวันออก

กลาง เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับโลกตะวันออกกลางใหมากขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรมี
บทบาทสําคัญในการจัดฝกอบรมสัมมนาและการจัดเสวนาตางๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการแกไขปญหา
ชายแดนภาคใต  

2. ระบบการศึกษาของไทยไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกซึ่งทําใหคนไทย สวนใหญมอง
ตะวันตกวาเหนือกวา แตแทที่จริงแลว วิทยาการความรูในบางเรื่องน้ัน โลกตะวันออกมีมากอนโลก
ตะวันตก และหลายๆ เร่ืองมีความชํานาญมากกวา ดังน้ันจึงควรที่จะปรับวิธีคิดใหม และควรใหความ
สนใจกับโลกตะวันออกใหมากขึ้น 

3. ปญหาและจุดออนของการศึกษาของเด็กไทยในโลกมุสลิม คือ 
ภาครัฐ เน่ืองจากภาครัฐไมเขาใจโลกมุสลิม และยังมีอคติตอบุคคลที่สําเร็จการศึ
ในโลกมุสลิม โดยมีความหวาดระแวงวาจะมีความเก่ียวโยงกับการกอการราย ท
ศึกษาตอยังโลกตะวันออกกลาง ไปศึกษาดานศาสนาสาขาวิชาเดียว ทั้งๆ ที่
ตะวันออกกลางมีความเชี่ยวชาญในวิชาการที่หลากหลาย  

4. รัฐบาลควรจัดตั้งงบประมาณ หรือกองทุน เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนไทยไปศึกษาตอใน
อียิปตและตะวันออกลาง ซึ่งรัฐบาลจะไดสามารถควบคุม กํากับดูแล เพ่ือใหเด็กเหลาน้ีสําเร็จ
การศึกษาและสามารถสรางส่ิงที่เปนประโยชนตอประเทศไทยในอนาคต และควรมีนโยบายใหการดูแล
และอํานวยความสะดวกแกเยาวชนที่ไปศึกษาในตะวันออกกลาง รวมทั้งควรหาขอมูลเก่ียวกับ
วิทยาการตางๆ ที่ตะวันออกกลางมีความเชี่ยวชาญ และสงเสริมใหเยาวชนไทยไปศึกษาตอ 

5. กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของสามารถใหการสนับสนุนดานการศึกษา
โดยอาจพิจารณาใหทุนเปนคาโดยสารเครื่องบิน เพ่ือสงเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไป
ศึกษาวิทยาการสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยในตะวันออกกลาง นอกจากน้ี ประเด็นที่นาสนใจอีก
ประการหนึ่งคือ ทําอยางไรที่จะใหรัฐบาลใหความสนใจกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษา
เรื่องของศาสนา และทําอยางไรจึงจะสามารถเชื่อมโยงประโยชนระหวาง “การศึกษาและการทําธุรกิจ” 
ใหกาวหนาไปดวยกัน 
 

 

การขาดการแนะแนวจาก
กษาจากมหาวิทยาลัย
ําใหเยาวชนไทยที่ไป

สถาบันการศึกษาในโลก
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	รายงานตะวันออกกลางล่าสุด

