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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 รายงานการศึกษาเรื่อง “การบริหารสํานักงานชายแดน : กรณีศึกษา  สถานกงสุลใหญ ณ 
เมืองปนัง” เปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสํานักงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ     
ที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วไป ที่ตั้งอยูหางไกลจาก
เขตแดนประเทศไทย  ซ่ึงในรายงานฉบับนี้มุงศึกษากรณีของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศ
มาเลเซีย  ซ่ึงตั้งอยูในรัฐปนัง มีเขตอาณาในฝงมาเลเซียติดตอกับเขตแดนของจังหวัดสงขลา สตูล 
และยะลา  และมีพื้นที่ครอบคลุม 4 รัฐในภาคเหนือของมาเลเซีย  ซ่ึงมีระดับการพัฒนาและพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

 โดยในรายงานฉบับนี้ มุงศึกษาพันธกิจหลักของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ในอันที่จะ
ตอบสนองตอความตองการทางดานนโยบายและยุทธศาสตรตอมาเลเซียทั้งของรัฐบาลและ
กระทรวงการตางประเทศ  และดวยปจจัยทางดานภูมิศาสตรทําใหพันธกิจของสถานกงสุลใหญ    
แหงนี้มีมากกวาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วไป  เพราะนอกจากจะตองกระชับ
ความสัมพันธกับฝายมาเลเซียแลว  ยังมีพันธกิจที่ตองประสานและสนับสนุนความตองการของ
หนวยงานฝายไทยในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 ทั้งนี้ จากการศึกษาเห็นวา 
 1.  สกญ. ณ เมืองปนัง มีพันธกิจตองพัฒนาความสัมพันธทั้งกับฝายไทยและหนวยงานของ
มาเลเซีย 
 2.  ระยะเวลาของการศึกษาสะทอนใหเห็นวา การพัฒนาการปฏิบัติงานใหสนองตอบตอ
ความตองการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ ตองใช
ระยะเวลามากกวาที่ทําการศึกษา 
 3.  ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของพันธกิจ 

 แนวทางปรับปรุงการทํางาน 
 1.  ควรจัดสงขาราชการสายการทูตระดับชํานาญการไปประจําการที่ สกญ. ณ เมืองปนัง 
เพิ่ม 1 คน เพื่อรองรับพันธกิจที่มีหลากหลายมิติ 

2.  จัดตั้งชองทางประสานงานระหวาง สกญ. ณ เมืองปนัง และหนวยงานฝายไทยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ควรมีการดําเนินโครงการรวมกับหนวยงานฝายไทยเพิ่มมากขึ้นในหลายดานทั้ง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนการเยือน 



 
จ 

 4.  ควรมีการจัดทําฐานขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ของรัฐภาคเหนือในมาเลเซียอยาง
เปนระบบ 
 5.  ควรจัดใหภาคเอกชน 2 ประเทศในเขตภาคใตของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียได
พบปะกันเปนระยะ ๆ 
 6.  ควรเรงรัดการกอสรางอาคารสํานักงานของ สกญ. ณ เมืองปนัง เพื่อใหสามารถรองรับ
พันธกิจกับหนวยงานอื่น ๆ ได 



 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานการศึกษาที่ผูศึกษามีความประสงคจะวิเคราะหการทํางานของ
ตนเองและเพื่อนรวมงานที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ในหวงระยะเวลาที่ประจําการอยู                      
(28 ธันวาคม 2550 – 30 พฤษภาคม 2552)  ทั้งนี้ระหวางการปฏิบัติหนาที่ที่มาเลเซีย ผูศึกษารูสึก
ภูมิใจและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เพราะในระหวางที่ดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนโอกาสใหไดพบปะกับขาราชการกระทรวงตาง ๆ 
ของไทยที่ประจําอยูในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต  และรูสึกวาเพื่อนขาราชการเหลานั้นตองปฏิบัติ
หนาที่ที่เสี่ยงภัยตอชีวิตในภาคใตของไทย  และไดตั้งใจไววาระหวางปฏิบัติหนาที่ที่เมืองปนังจะ
สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานของไทยเทาที่สามารถจะกระทําได  ในการศึกษานี้ ผูศึกษา
ตองการจะประเมินทั้งความสําเร็จและจุดออนของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ที่มาเลเซีย และใคร
ขอขอบคุณบุคคลดังตอไปนี้ซ่ึงเปนผูใหความรวมมือ แนะนํา และใหกําลังใจในการจัดทํารายงาน
ฉบับนี้ 

• กระทรวงการตางประเทศและสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ให
โอกาสผูศึกษาไดเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นบท.1 

• คณะอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ไดแก ทานศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน  ค้ําชู             
ทาน ออท.เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ  และทานรองศาสตราจารย ดร. อภิญญา รัตนมงคลมาศ ที่ไดกรุณา
ช้ีแนะแนวทางการจัดทํารายงานฉบับนี้ 

• ผูอํานวยการสถาบันเทวะวงศวโรปการและคณะเจาหนาที่ของสถาบันฯ ซ่ึงตอง
ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการบริหารหลักสูตรนี้เปนครั้งแรก 

• เพื่อนขาราชการจากสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ที่ไดใหความรวมมือรวมใจใน
การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในหวงเวลา 1 ป 5 เดือน ที่ผูศึกษาประจําการอยู 

• ขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง น.ส.มินธิรา ภูภัทรพงศ ซ่ึงชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูศึกษา  
และ น.ส.ทิพวรรณ เฉลิมมีกล ซ่ึงชวยจัดพิมพเอกสารการศึกษาฉบับนี้ 

• ภรรยาและครอบครัวของผูศึกษา ซ่ึงเขาใจในภาระหนาที่ระหวางการศึกษาและได
ใหการสนับสนุนและกําลังใจอยางเต็มที่แกผูศึกษาระหวางที่เขารับการศึกษาอบรม 
 
 
  



 
 ช 

สารบัญ 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร              ง  
กิตติกรรมประกาศ              ฉ 
สารบัญ                                          ช  

บทที่ 1  บทนํา         
      1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          1 
  1.2   ลักษณะพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ        2 

        ที่เปนสํานักงานชายแดน 
1.3   วัตถุประสงค             2 
1.4   ขอบเขตการศึกษา             3 
1.5   ระเบียบวธีิการศึกษา             3 
1.6   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ            4 

บทที่ 2  กรณีศึกษา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง     
  2.1   ภาพรวมเกี่ยวกับสํานักงานในตางประเทศ          5
  2.2   สถานกงสุลใหญ (สกญ.) ณ เมืองปนัง          6 
  2.3   สรุป                         11 

บทที่ 3  การดําเนินงานและความทาทายในการบริหาร สกญ. ณ เมืองปนัง                 
  3.1   ภาพรวม                             12 
  3.2   การดําเนนิงานและถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติ       12           

บทที่ 4  บทวิเคราะห                                            
  4.1   ทฤษฎี SWOT ANALYSIS            18  
  4.2   การวิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม         25 

บทที่ 5  สรุปและขอเสนอแนะ                      
  5.1   สรุป                         29  
  5.2   อุปสรรค                         31 
  5.3   ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการทํางานของ สกญ. ณ เมืองปนงั     32  
 
 
 
 



 
 ซ 

ภาคผนวก             
  ก.   แผนภมูิสวนราชการในตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ      34 
  ข.   รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551      35 
            ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 
  ค.  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552      43 
           ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 

ประวัติผูเขียน             44 
  



 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก อาทิ การเพิ่มจํานวนและสภาวะการแขงขัน
ในกลุมประเทศและองคกรดานการตางประเทศ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง ความ
มั่นคงระหวางประเทศ  ตลอดจนนโยบายและการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศของรัฐบาล และ
ปจจัยภายในอื่น ๆ อาทิ การกําหนดนโยบาย ภารกิจ และบทบาทขององคกร การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม เปนตน ซ่ึงมีความยุงยากและซับซอนมากกวา     
ในอดีต และถือเปนความทาทายใหมสําหรับทุกองคกร   

กระทรวงการตางประเทศในฐานะสวนราชการหลักของไทยดานการตางประเทศและความ
มั่นคง  จึงจําเปนตองตื่นตัวและปรับเปลี่ยนใหสอดรับและตอบสนองตอความตองการและปจจัย
แวดลอมทั้งจากภายนอกและภายในองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ จําเปนตองทบทวน/
ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปาหมาย และพันธกิจใหสอดรับกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล รวมถึง
ประสานการดําเนินนโยบายโดยเฉพาะมิติดานการตางประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกับงานของ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติอาจใหความสําคัญกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ใหสามารถตอบสนองตอภารกิจและความคาดหวังตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้นดวย 

โดยที่กระทรวงการตางประเทศเปนสวนราชการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากสวนราชการ
อ่ืน ๆ กลาวคือ เปนสวนราชการขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย (มีสํานักบริหารการคลัง 
สํานักบริหารบุคคล และสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน เปนหนวยงานหลักในการบริหารเงิน              
คน และทรัพยสิน)  และมีบุคลากรและสํานักงานในตางประเทศ ไดแก สถานเอกอัครราชทูต             
คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ สถานกงสุลใหญ  และสํานักงานการคาและ
เศรษฐกิจไทย   ซ่ึงมีการกําหนดนโยบายและภารกิจ และประเภทบุคลากรและความสามารถ               
เฉพาะทาง ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันออกไปตามประเภทของสํานักงานและทําเลที่ตั้ง                 
เปนสําคัญ   

ดังนั้น  การมุงที่จะเปลี่ยนแปลง  พัฒนา  และเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกระทรวงการ
ตางประเทศในองครวม จําเปนตองคํานึงถึงและใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ “แขนและขา” หรือสํานักงานในตางประเทศควบคูไปดวย มิใชเพียงแตใหความสําคัญกับ             
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การพัฒนาปรับปรุงคลังสมอง (หรือ สํานักงานใหญหรือหนวยงานยอยในสวนกลาง) แตเพียง               
อยางเดียว อยางไรก็ดี การศึกษาอยางจริงจังเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่อาจสงเสริมหรือสงผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของ “แขนและขา” ยังมีจํากัด (เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาหนวยงานสวนกลาง) และไมเปนระบบกลาวคือ เปนการแกไขปญหารายกรณี และ
ดําเนินงานอยางเปน Routine โดยไมไดมองภาพองครวมและการตอบสนองนโยบายและการทํางาน
ของสวนกลาง  
1.2   ลักษณะพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญท่ีเปนสํานักงานชายแดน 

ในรายงานฉบับนี้ ผูเขียนมุงที่จะศึกษาลักษณะพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญที่มีที่ตั้งอยูในประเทศเพื่อนบานและมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ มีสถานที่ตั้งอยูใกลกับ
เขตแดนของประเทศไทย ซ่ึงยังผลใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเหลานี้มีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอ่ืน ๆ ที่มีที่ตั้งอยูหางไกลจากประเทศ
ไทย  เนื่องจากตามแนวชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานจะมีการติดตอคาขายไปมา 
หาสูของประชากรจากทั้งสองประเทศ   อันกอใหเกิดการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานทัง้ใน
ระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาคของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  ในบางกรณีก็มีการจัดตั้ง
กลไกความรวมมือเฉพาะดาน  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกัน  
โดยมีวัตถุประสงคหลากหลาย  ตั้งแตเสริมสรางความสงบเรียบรอย  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
สงเสริมความเปนดีอยูดีของประชากรตามแนวชายแดน  สนับสนุนการคา  การขนสงคมนาคม       
การขนสงสินคาผานแดน เปนตน 

ทั้งนี้ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนแตสงผลใหหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ ที่ตั้งอยู
ในประเทศเพื่อนบาน ที่มีเขตแดนประชิดและมีสถานที่ตั้งไมหางจากชายแดนไทยมากนัก ตองมี
ภารกิจเพิ่มมากขึ้นกวาสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญอ่ืน ๆ  เนื่องจาก จะตองทําการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของฝายไทยและหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และในระดับประชาชนไปพรอมกัน ทําใหมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นกวาสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญทั่วไป  ซ่ึงในรายงานการศึกษาฉบับนี้จะเรียกหนวยงานเหลานี้วาเปน “สํานักงาน
ชายแดน” โดยในปจจุบันมีสํานักงาน 4 แหง ที่ถือไดวามีลักษณะ/คุณสมบัติดังกลาว ไดแก สถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองสะหวันนะเขต  สถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ปนัง  และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู 
1.3  วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินบทบาท การบริหารจัดการ และดําเนินภารกิจของสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ในฐานะสํานักงานชายแดน  และการตอบสนองตอนโยบาย/ความตองการ
ของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ (Stakeholders)  พรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง
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เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแกไขขอบกพรองตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ  สกญ. ณ 
เมืองปนัง และกระทรวงฯ รวมถึงการสั่งการและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1    ขอบเขตของเรื่อง 
  การศึกษาวิจัยนี้ จะศึกษาบทบาทและการดําเนินภารกิจของสถานกงสุลใหญ 
(สกญ.) ณ เมืองปนัง เปนกรณีศึกษา โดยเนนดานพัฒนาการ  ทั้งดานกายภาพและการบริหารจัดการ 
โดยคํานึงถึงปจจัยผลักดัน (Driving Forces) และผลกระทบตาง ๆ และประเมินและวิเคราะหวา
สํานักงานในตางประเทศไดรูจักตนเองและปจจัยแวดลอมตาง ๆ  และ “เดินมาถูกทาง” ในดานการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรตามความคาดหวังของกระทรวงฯ หรือไม  รวมถึง
ศึกษาแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปรียบเทียบและนํามาประกอบการเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สกญ. ณ เมืองปนัง และ/หรือเปนแบบอยางในการเริ่มตน
พัฒนาประสิทธิภาพของสํานักงานในตางประเทศอื่น ๆ ในอนาคต  

1.4.2    ขอบเขตของสถานที่ 
     สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง  

1.4.3    ขอบเขตเกี่ยวกับเวลาที่ศึกษา 
     ป 2551 – พฤษภาคม 2552 

1.5  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 1.5.1    ศึกษาวิเคราะหภาพรวมนโยบาย บทบาท ภารกิจ และการบริหารจัดการของรัฐบาล
และหนวยงานสวนกลาง และของ สกญ. ณ เมืองปนัง ในการกําหนดและรักษาผลประโยชน
แหงชาติ จากเอกสารประชาสัมพันธประกอบกับประสบการณทํางานโดยตรง ณ สกญ.ฯ 

1.5.2    ประเมินสถานะและปจจัยที่อาจสงผลกระทบหรือสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ 
สกญ. ณ เมืองปนัง อาทิ ปจจัยดานภูมิรัฐศาสตรของมาเลเซียและพื้นที่ฝงไทยซึ่งอยูในเขตอาณาของ 
สกญ.ฯ  รวมถึงกรอบความรวมมือตาง ๆ และการดําเนินภารกิจของ สกญ.ฯ ในปจจุบัน เพื่อใหเกิด
การ “รูเรา”  ทั้งนี้ โดยใชเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน และ
โอกาสหรืออุปสรรคที่ สกญ.ฯ ประสบอยู รวมถึงหลักการ Gap  Analysis เปนกรอบในการ
เปรียบเทียบวา สกญ.ฯ ไดตอบสนองความคาดหวังและความตองการของหนวยงานสวนกลาง
หรือไมอยางไร 

1.5.3   จัดทําแบบสํารวจและสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนกลาง 
เพื่อวิเคราะหวา สกญ.ฯ ในสภาวการณปจจุบันไดดําเนินภารกิจถูกตองและถูกทาง       ตามบัญชา
ของหนวยงานสวนกลางและความตองการของผูรับบริการหรือไม   ทั้งนี้ โดยเนนประเด็นการ
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สอบถามเกี่ยวกับขอบกพรองและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของ สกญ.ฯ 
ตอไปในอนาคต 

1.5.4  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและโครงการ/กิจกรรมสําหรับปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ สกญ. ณ เมืองปนัง เพื่อใหสอดคลองกับความพยายามในการ
พัฒนากระทรวงการตางประเทศใหเปนองคกรนําดานการตางประเทศตอไป 
1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  การกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการรับฟงปญหา ประเมิน
สถานะการบริหารจัดการและการถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติโดยสํานักงานชายแดน                   
วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด นอกเหนือไปจากการมุงพัฒนาปรับปรุงหนวยงานสวนกลาง  
และมุงใหนโยบายแกสํานักงานตาง ๆ ทางเดียว (เนนใหเห็นถึงความสําคัญของ feedback loop) 
 1.6.2  รายงานโดยสังเขปที่จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการปรับตัวของ สกญ. ณ เมืองปนัง  
และการดําเนินภารกิจในปจจุบันวามีความสอดคลองตอนโยบายและมีประสิทธิภาพในระดับใด 
 1.6.3  ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การดําเนินภารกิจของ สกญ. ณ เมืองปนัง  
 1.6.4  แนวทางและหลักการพื้นฐานเพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาทบทวนและพัฒนา
ประสิทธิภาพของสํานักงานในตางประเทศอื่น ๆ หรือตอยอดการศึกษาในรายละเอียด 
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บทท่ี 2 
กรณีศึกษา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนงั 

 
2.1  ภาพรวมเกี่ยวกับสํานักงานในตางประเทศ  

กระทรวงการตางประเทศของไทยเปนหนวยงานของรัฐบาลไทยที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงในดานการตางประเทศ  มีสํานักงานในตางประเทศ กลาวคือ สถานเอกอัครราชทูต (สอท.)   
คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ (คทถ.)  สถานกงสุลใหญ (สกญ.) และ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสิ้น 93 แหง  (พ.ศ. 2552)1  โดยมีพันธกิจและภารกิจใน
การนํานโยบายดานการตางประเทศที่ครอบคลุมทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ งานกงสุล 
และงานสารนิเทศ ของรัฐบาลและหนวยงานสวนกลาง ถายทอด ลงสูงระดับแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมตาง ๆ และปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคไว  

ในภาพรวม สํานักงานในตางประเทศจะมีอํานาจหนาที่ / ภารกิจพื้นฐานที่สําคัญ2 ดังนี้ 
(1)  สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) มีอํานาจหนาที่ 

   (ก)   ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ที่อยูในความรับผิดชอบ 
  (ข)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแล ปกปอง และคุมครอง
ผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยที่อยูในความรับผิดชอบ 
  (ค)  ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานสภาวการณและพัฒนาการทางการคา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวง 
  (ง)  กํากับและดูแลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
  (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 (2)    สถานกงสุลใหญ (สกญ.) มีอํานาจหนาที่ 
  (ก)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแล ปกปอง และคุมครอง
ผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 

                                                  
1 สถานะ ณ ป พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามภาคผนวก ก  

       

2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2550 
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 (ข)   ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธและรายงานสภาวการณทาง 
การคา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวงฯ 
 (ค)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

    อยางไรก็ดี  สํานักงานในตางประเทศจะมีบทบาทและการดําเนินภารกิจที่        
แตกตางกันออกไป   เนื่องจากปจจัยดานทําเลที่ตั้ง และวิธีการถายทอดแผนยุทธศาสตร นโยบาย 
และเปาประสงคของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ ออกมาเปนโครงการและกิจกรรมในการ
รักษาผลประโยชนแหงชาติที่แตกตางกันออกไป3  อีกทั้งยังมีขาราชการและบุคลากรในคณะผูแทน  
ที่มีความชํานาญเฉพาะดานแตกตางกันออกไปตามบทบาทและภารกิจของสํานักงาน  
2.2  สถานกงสุลใหญ (สกญ.) ณ เมืองปนัง  

2.2.1     คํานิยาม 
  ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผูเขียนกําหนดนิยามของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 
เปนสํานักงานในตางประเทศซึ่งมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ เปนเสมือนสํานักงานชายแดนซึ่งมี         
ทําเลที่ตั้งในประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย) แตอยูประชิดดานชายแดนไทยดวย ซ่ึงนอกจากจะมี
บทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลพื้นที่ในเขตอาณาในฝงมาเลเซีย ไดแก รัฐปนัง รัฐเคดะห รัฐเปอรลิส 
และรัฐเปรัค ยังมีภารกิจในการประสานงานและสงเสริมความสัมพันธในระดับทองถ่ินระหวางไทย
กับมาเลเซีย  โดยครอบคลุมจังหวัดชายแดนในพื้นที่ภาคใต ไดแก จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และ
จังหวัดอื่น ๆ ในภาคใตฝงอันดามัน 

2.2.2    ภาพรวม 
 สถานกงสุลใหญ ณ  เมืองปนัง เปนหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  

กระทรวงการตางประเทศ   อยูภายใตการบังคับบัญชาและกํากับโดย ออท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และ
มีกงสุลใหญเปนหัวหนาสํานักงาน  สกญ.ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2305 (ค.ศ. 1862)  และจะมีอายุครบ 
150 ป ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยที่ผานมา สกญ.ฯ มีพันธกิ

                                                 

จและภารกิจหลากหลายผันแปร
ตามยุคสมัย แนวนโยบายและความตองการของประเทศและผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) 
กลาวคือ เร่ิมจากการเปนหนวยเฝาสังเกตการณ (Outpost) การปกครองสําคัญของอาณานิคมอังกฤษ
ในแหลมมลายา และการเดินเรือโดยสารและเรือขนสงสินคาในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเดินทาง

 
3 เชน คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก และนครเจนีวา เปน
สํานักงานที่มีหนาที่เฉพาะ ไมมีเขตอาณา ดังนั้น นอกจากจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนไทยใน
องคกรที่ไดรับมอบหมาย จึงไมมีภารกิจดานการกงสุล และไมมีภารกิจ  อ่ืนใดที่ตองติดตอกับรัฐบาล
หรือผูแทนของรัฐบาลในกิจกรรมนอกเหนือจากประเด็นความรวมมือในกรอบสหประชาชาติ  
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ไปทวีปยุโรปและภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้งยังเปนสํานักงานในตางประเทศของไทยในเมืองทา
สําคัญทางดานมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงควบคุมการสงออกเครื่องเทศ ยางพารา และดีบุก ปจจุบันเมือง
ปนังยังคงเปนเมืองที่มีบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือของมาเลเซียและภาคใต
ของไทยจนกระทั่งทุกวันนี้ 

2.2.3     เขตอาณาและจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีพื้นท่ีประชิดกับเขตอาณาของ สกญ. ณ  
เมืองปนัง 

  (ก)  ในมาเลเซีย 
  สกญ. ณ เมืองปนัง มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ รัฐปนัง รัฐเคดะห (ไทรบุรี)   
รัฐเปอรสิส และตอนเหนือของรัฐเปรัค ซ่ึงมีพื้นที่ติดตอกับประเทศไทย โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้       
  (1)  รัฐปนัง เปนรัฐที่มีอุตสาหกรรมดานอิเลคโทรนิกสและอุปกรณไฟฟา มีทาเรือ
ปนังซึ่งปนทาเรือหลักในภาคเหนือของมาเลเซีย  และนอกเหนือจากการสงออก /นําเขาสินคาของ
มาเลเซียแลว ยังเปนทาเรือสําคัญที่รองรับการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมจากภาคใตของ
ไทย  นอกจากนั้น ยังเปนรัฐที่มีความสําคัญดานการทองเที่ยว  เปนศูนยกลางทางการเงินใน
ภาคเหนือของมาเลเซีย  มีประชากรสวนใหญเปนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน  อนึ่ง รัฐปนังไมมีเขตแดน
ติดตอกับประเทศไทย 
 (2)  รัฐเคดะห เปนอูขาวอูน้ําสําคัญของมาเลเซีย โดยเฉพาะการปลูกขาวเจา เพราะ 
มีเขตที่ราบลุมใหญที่สุดของมาเลเซีย  มีระบบชลประทานที่ดีสามารถทํานาไดทั้งป   อยางไรก็ดี การ
ผลิตขาวของมาเลเซียยังคงไมเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ  และตองนําเขาขาว
จากตางประเทศ  รัฐเคดะหเปนฐานอุตสาหกรรมสําคัญในภาคเหนือของมาเลเซียรองจากรัฐปนัง   
เปนที่ตั้งของดานบูกิต กายู ฮิตัม ซ่ึงเปนดานชายแดนไทย-มาเลเซียที่ใหญที่สุด รัฐนี้มีเขตแดนติดตอ
กับจังหวัดสงขลา 
 (3)  รัฐเปอรลิส เปนรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งของมาเลเซีย มีประชากรประมาณ       
2 แสนคน เศรษฐกิจหลักคือ การปลูกออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน  มีเขตแดนติดตอกับจังหวัดสตูล      
ทั้งทางบกและทางทะเล   และมีจุดความรวมมือดานการคากับไทยคือ ตลาดนัดชายแดนที่ดาน        
วังประจัน-วังเกลียน เปนจุดคาขายสําคัญระดับทองถ่ิน                            
 (4)  รัฐเปรัค เปนรัฐที่มีการปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก และมีความสําคัญในมิติดาน
การทองเที่ยวและบริการ  ดวยปจจัยทางภูมิศาสตรและเขตแดนซึ่งติดตอกับอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ซ่ึงเปนแหลงสําคัญอีกแหงซึ่งชาวมาเลเซียนิยมเดินทางไปทองเที่ยวในชวงเทศกาลวันหยุด 
เชนเดียวกับอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   
 รัฐเหลานี้ยังเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางการเมืองของมาเลเซีย  โดยเฉพาะ                 
รัฐเคดะหและรัฐปนัง ซ่ึงเปนภูมิลําเนาของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 3 คน  กลาวคือ ตนกู อับดุล 
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ราหมาน ตุน    ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด   และตุน อับดุลลาห อาหมัด บาดาวี  รวมทั้งเปนเขตเลือกตั้ง
ของผูนําฝายคาน  ดาโตะ ซรี อันวาร อิบราฮิม    ทั้งนี้ เขตอาณาดังกลาวยังมีคนไทยจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต (จชต.) จํานวนประมาณ 80,000 คน เดินทางเขามาเพื่อพํานักและประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานงานบริการและรานอาหารไทย และมีนักเรียน/นักศึกษาไทยศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประมาณ 2,000 คน  และมีชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู
ในรัฐตาง ๆ รวมกวา 40,000 คน   
  (ข)   ในประเทศไทย 
 สกญ.ฯ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบและเขตอาณาติดตอถึงจังหวัดสงขลา สตูล และ
ยะลา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)  และอยูภายใตการบริหารจัดการพิเศษโดย
มีศูนยอํานวยการบริหารชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนศูนยกลางในการบริหารกําลังคนและ
งบประมาณ    โดยในมิติดานเศรษฐกิจ  จังหวัดสงขลาถือเปนจังหวัดใหญที่ สุดใน  จชต . มี
อุตสาหกรรมสําคัญ อาทิ อาหารทะเลแชแข็ง ถุงมือยางทางการแพทยและอนามัย การแปรรูปไม
ยางพาราเพื่อสงออก ธุรกิจการทองเที่ยว และมีสถาบันการศึกษาหลายแหง อีกทั้งยังเปนศูนยราชการ
สําคัญที่สุดในภาคใต ทั้งนี้ ปญหาความไมสงบจํากัดอยูในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา กลาวคือ 
อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย   
 ในสวนของจังหวัดสตูล เปนจังหวัดขนาดเล็ก เศรษฐกิจขึ้นอยูกับการทําสวน
ยางพารา ประมงพื้นบาน ธุรกิจทองเที่ยวดานทะเลอันดามัน และการสงออกไมยางพารามายัง
มาเลเซีย  อนึ่ง สตูลเปนจังหวัดเดียวในพื้นที่ จชต. ที่ไมมีสถานการณความรุนแรงเกิดขึ้น สําหรับ
จังหวัดยะลาเปนที่ตั้งของ ศอ.บต.  เปนจังหวัดที่มีปญหาความไมสงบรุนแรง ในเขตอําเภอมี
สถาบันการศึกษาหลายแหง เศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นอยูกับการเกษตร ไดแก สวนยางพารา สมโชกุน 
และลองกอง เปนตน   ทั้งนี้ จังหวัดยะลาเปนจังหวัดเดียวใน จชต. ที่ไมมีเขตแดนติดฝงทะเล  แตมี
ชายแดนทางบกติดตอกับรัฐเปรักที่อําเภอเบตง และติดตอกับรัฐเคดะหที่อําเภอบันนังสตาร 

2.2.4    พันธกิจหลัก 
             ดวยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรและความใกลชิดกับระดับทองถ่ินของฝายไทยและ
มาเลเซีย   สกญ. ณ เมืองปนัง จึงเปนสํานักงานที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไมเพียงแตมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในฐานะสถานกงสุลใหญในการใหบริการดานการกงสุลและการดูแลความเปนอยูและ
ปกปองผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในมาเลเซียและรายงานสถานเอกอัครราชทูตและ
กระทรวงฯ เทานั้น   แตยังตองใหความสําคัญกับการติดตามและวิเคราะหภารกิจดานการเมือง      
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ตลอดจนทาทีของฝายตาง ๆ ในมาเลเซียตอปญหาความ        
ไมสงบในภาคใต  จึงจําเปนจะตองติดตามความคืบหนาของความรวมมือไทย- มาเลเซีย   ทั้งจาก
มุมมองของสวนราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน และทําหนาที่สงเสริมและประสานการ
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แลกเปลี่ยนขอมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Information) ทั้งจากฝายมาเลเซียและฝายไทย โดยการใช
ประโยชนจากการเปนสํานักงานชายแดน   ซ่ึงมองเห็นขอไดเปรียบ ลูทางและโอกาส  และปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ของพื้นที่ในฝงไทย   และในขณะเดียวกันไดสัมผัสถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบ
ของประเทศผูรับ โดย สกญ.ฯ หรือสํานักงานในลักษณะนี้จึงมีหนาที่เพิ่มเติมจากสํานักงานใน
ตางประเทศอื่น ๆ ในฐานะ policy advisor ที่จะประมวลขอมูลเชิงวิเคราะหจากมุมมองลักษณะ 
outside-in และ inside out และเสนอแนะตอกระทรวงฯ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประกอบการกําหนดนโยบาย   รวมทั้งยังตองสรางเครือขายและความสัมพันธอันดีกับผูที่เกี่ยวของ 
(Stakeholders) ฝายไทยและฝายมาเลเซีย ทั้งในระดับทองถ่ินและหนวยงานสวนกลาง เพื่อสราง
ชองทางและอํานวยประโยชนตอการหาขอมูล primary information  

2.2.5    พันธกิจรอง 
นอกจากนี้ ในชวงป 2551 - 2552 ซ่ึงเปนขอบเขตของการศึกษาวิจัยและเปนชวง

วาระการดํารงตําแหนงกงสุลใหญของผูเขียนที่ สกญ. ณ เมืองปนัง ไดมีการกําหนดพันธกิจรอง 
ดังตอไปนี้ 

       (1)   ปรับปรุงโครงสราง อาคารที่ทําการ บานพักกงสุลใหญ และภูมิทัศนโดยรอบ 
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ และรองรับประชาชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มารับบริการที่สํานักงาน  
 (2)   ปรับปรุงและนําระบบเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกใหม  ๆ  เขามาใช
ในสํานักงานเพื่อลดความซ้ําซอน ลดขั้นตอนและเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม 
  (3)   ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ สรางเสริมขวัญและกําลังใจ และพัฒนา
บุคลากร (ขาราชการและลูกจาง) ของสํานักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4)   สงเสริมกิจกรรมและความรวมมือในดานสังคมและวัฒนธรรม  และพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการดานงานกงสุล และการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของ
ประเทศ 

2.2.6    บุคลากร 
    สกญ. ณ  เมืองปนัง มีอัตรากําลังขาราชการจํานวน 5 คน  ไดแก กงสุลใหญ            

รองกงสุลใหญ  กงสุล 2 คน   ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานดานการเมือง สารนิเทศ และ   
งานดานพิธีการทูต 1 คน   งานดานเศรษฐกิจ และการกงสุล 1 คน  และมี ขาราชการสายสนับสนุน
รับผิดชอบงานคลัง สารบรรณ และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1 คน 

นอกจากนี้ สกญ.ฯ มีลูกจางทองถ่ิน จํานวน 11 อัตรา  แบงเปนเจาหนาที่ดานกงสุล 
3 คน   ผูชวยวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจและการเมือง 1 คน  พนักงานขับรถยนต  2  คน  พนักงาน
ทําความสะอาด 2 คน  และมีการจางเหมาบริการจากบริษัทเอกชนดังนี้  เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 2 คน และคนสวน 1 คน   
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2.2.7    กระบวนการบริหาร 
   ในทางกฎหมาย สกญ.ฯ อยูภายใตสายการบังคับบัญชาจากปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ  โดยมีกงสุลใหญในฐานะหัวหนาคณะผูแทนเปนผู รับนโยบายและคําส่ังจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และกรมตางๆ (อาทิ          
กรมเอเชียตะวันออก ในฐานะหนวยประสานงานหลักในสวนกลาง) มาปฏิบัติในตางประเทศ 4 
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ สกญ.ฯ รับนโยบาย ประสานราชการ และใหขอมูล ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณในพื้นที่เขตอาณาที่รับผิดชอบ เสนอตอหัวหนาคณะผูแทนใน
มาเลเซีย (เอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูต) รวบรวมเปนขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อรัฐบาล
และหนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดทําทาทีและแผนการดําเนินการในการรักษาผลประโยชนของ
ประเทศไทยตอไป  

2.2.8    ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)  
    เนื่องจากความซับซอนของกลไกความรวมมือตาง  ๆ  อาทิ  กรอบภูมิภาค                  

อนุภูมิภาค รวมถึงกรอบความรวมมือเฉพาะดาน ซ่ึงมีทั้งมิติทวิภาคีและพหุภาคี ทําใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงฯ จึงเปนไปในลักษณะคาบเกี่ยวกับและในบางกรณีไมมี
เจาภาพหลักที่ชัดเจน ทั้งนี้ ผูเขียนขอจําแนก stakeholders หลัก และขอบเขตกลุมผูใหนโยบายและ 
รับบริการของ สกญ.ฯ ดังนี้ 

(1)  รัฐบาลไทย : ในฐานะผูกําหนดแนวทางการบริหารราชการแผนดิน และ
นโยบายและยุทธศาสตรดานการตางประเทศ รวมถึงการดําเนินความสัมพันธระหว

                                                 

างไทยและ
ประเทศตาง ๆ  
  (2)   กระทรวงการตางประเทศ : ในฐานะหนวยงานหลัก ซ่ึงทําหนาที่กําหนดและ
ใหนโยบาย และยุทธศาสตรดานการตางประเทศ และจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหแก
สํานักงาน 

(3)  หนวยงานภายในกระทรวงฯ  :  อาทิ  กรมเอเชียตะวันออก  กรมการกงสุล  
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง และกรมสารนิเทศ ในฐานะ counterpart  
และผูรับบริการของ สกญ.ฯ จากสวนกลาง  

 
4 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2551 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 หมวด 2 การมอบอํานาจในกระทรวง
เดียวกัน และหมวด 6 การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศ  
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(4)  หนวยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงฯ : อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และ
องคกรพิเศษ อาทิ ศอ.บต. คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการเฉพาะดาน ในฐานะ counterpart  และ
ผูรับบริการ 

(5)  ภาคเอกชน และองคกรอิสระ  ในฐานะ counterpart   และผูให (หรือรับ) 
บริการขอมูล 

(6)  ภาคประชาชน : ในฐานะผูรับบริการขอมูลและบริการดานการกงสุล 
2.3    สรุป 
 ในบทนี้ ผูเขียนไดรายงานสภาพการณ คุณลักษณะ โครงสรางการบริหารจัดการและ
บุคลากร และพันธกิจของ สกญ. ณ เมืองปนัง  เพื่อใหผูอานไดทราบถึงภาพรวมและบทบาท  โดยใน
บทตอไปจะเปนการนําเสนอการดําเนินงานของ สกญ. ณ เมืองปนังในรูปแบบของการนํานโยบาย 
มาปฏิบัติในชวงระยะเวลาของการศึกษา เพื่อนําไปใชประเมินสถานะและประสิทธิภาพของ  สกญ.ฯ 
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาเพื่อประกอบการเสนอแนะเพื่อสานตอ ปรับปรุง หรือปรับใชแนวทาง
ใหมตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 3 
การดําเนินงานและความทาทายในการบรหิาร สกญ. ณ เมืองปนงั 

 
3.1   ภาพรวม 

การศึกษาในบทนี้จะครอบคลุมการวิ เคราะหในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทและความ                      
ทาทายตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ สกญ. ณ เมืองปนัง  โดยมุงเนนที่การศึกษาผูที่มี
สวนเกี่ยวของ (Stakeholders) และปจจัยสงเสริม (จุดแข็งและโอกาส) และแรงตาน (จุดออนและ
อุปสรรคจากภายนอกหนวยงาน) โครงการและกิจกรรมที่ไดดําเนินไปแลว และปญหาที่ประสบ 
กอนจะนําไปสูการตั้งสมมติฐานและประเมินผล (โดยผูเขียนในฐานะผูบริหาร/ผูปฏิบัติใน
สํานักงาน) วาการดําเนินงานของ สกญ.ฯ ตอบสนองตอนโยบายและความตองการของกระทรวงฯ 
และผูรับบริการหรือไม 
3.2   การดําเนินงานและถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติ  

3.2.1   ภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายดานการตางประเทศ 
นโยบายดานการตางประเทศของไทยนับตั้งแตในอดีตจนปจจุบัน มักมีลักษณะเปน

กรอบเปาหมายตาง ๆ  อาทิ การมุงเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและประชาคม
ระหวางประเทศ โดยการดําเนินนโยบายเปนมิตรกับนานาประเทศ เคารพกฎบัตรสหประชาชาติ 
และพันธกรณีระหวางประเทศ โดยมุงพัฒนาความสัมพันธทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี เพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ ของประเทศ  และสรางความเชื่อมั่นที่มีตอประเทศไทย รวมทั้งคุมครองสิทธิและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ5    ทั้งนี้ การนํานโยบายมาปฏิบัติจะขึ้นอยูกับรัฐมนตรีและ
กระทรวงการตางประเทศในการแปลงนโยบายใหเปนแผนงานในระดับปฏิบัติที่สามารถสนองตอบ
ตอนโยบายของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม 

โดยที่ในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาบทบาทและการบริหาร สกญ. ณ 
เมืองปนัง  (ในฐานะสํานักงานชายแดน) ผูเขียนเห็นวา  จําเปนตองคํานึงถึงการนํานโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลและวาระแหงชาติที่มีตอการแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ (พื้นที่ จชต.)  มา
พิจารณาควบคูกับการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศดวย  เนื่องจาก  

                                                  

       

5 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท  นายกรัฐมนตรี  ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 3 พฤศจิกายน 2549  และคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ตอรัฐสภา เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2551 
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(1)  ปญหาดานความมั่นคงในพื้นที่ดังกลาวอยูประชิดกับเขตอาณาของ สกญ.ฯ   
(2)  มาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดและมีรากฐานดานสังคม 

วัฒนธรรม  ภาษา เชื้อชาติ และศาสนาคลายกับภาคใตของประเทศไทย ทําใหสามารถมีบทบาท
สําคัญตอการสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบใน จชต.  โดยเฉพาะมิติดานความรวมมือจาก
รัฐบาลมาเลเซียในดานการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ จชต .   และการเปน
กระบอกเสียงใหแกไทยในเวทีระหวางประเทศ   ดังนั้น การนํานโยบายและเปาหมายในการแกไข
ปญหาภายในประเทศ ควบคูกับการดําเนินความสัมพันธอันดีกับมาเลเซียเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน
แหงชาติ จึงถือเปนอีกหนึ่งในบทบาทหนาที่ที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน
ผูแทนไทยในมาเลเซีย โดยเฉพาะสํานักงานชายแดนอยาง สกญ. ณ เมืองปนัง และสกญ. ณ เมือง                
โกตาบารู  
 3.2.2    การถายทอดนโยบายลงสูระดับปฏิบัติโดย สกญ. ณ เมืองปนัง 

ในระดับกระทรวงไดมีการนํานโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลมาแปลงเปน
แผนปฏิบัติการหรือโครงการ จะมีกระบวนการถายทอดออกมาเปนแผนยุทธศาสตรภูมิภาค         
แผนยุทธศาสตรทวิภาคี (รายประเทศ) และกรอบแผนงาน/โครงการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับ
หนวยงานทั้งที่สังกัดอยูภายในกระทรวงฯ และในตางประเทศ  ซ่ึงจะครอบคลุมภารกิจ เปาหมาย 
และโครงการความรวมมือและกิจกรรมในสาขาตางๆ อาทิ ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ ทั้งนี้ โดย
มีสํานักนโยบายและแผนภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแล
ภาพรวม  

 ในระดับหนวยงานปฏิบัติ กรมภูมิภาคมีหนาที่ช้ีแจงและใหนโยบายแกสํานักงานใน
ตางประเทศ โดยผานเอกสารทางราชการและ/หรือกลไกการปรึกษาหารือตาง ๆ อาทิ การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญประจําป การประชุมทีมประเทศไทย และการประชุมระหวางผูแทน
หนวยงานสวนกลางและผูแทนสํานักงานในตางประเทศ รวมถึงสนับสนุนและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง  

สําหรับยุทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศและการดําเนินความสัมพันธที่
ไทยมีตอมาเลเซียมีดังนี้ 

(1)  พัฒนาความสัมพันธระหวางกันจาก “การมีความสัมพันธอันดี” ใหเปน “การมี
ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน” และสรางความตระหนักถึงชะตากรรมรวมกันในฐานะประเทศเพื่อน
บานที่มีพรมแดนติดตอกันที่เหตุการณในประเทศหนึ่งยอมสงผลเกื้อหนุนหรือผลกระทบตออีก
ประเทศหนึ่งดวย  

(2)  สงเสริมความรวมมือเพื่อชวยคลี่คลายปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตและสรางเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหวางกัน โดยเฉพาะเรื่องของการขาว
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ความเคลื่อนไหวของแกนนําผูกอความไมสงบ มุสลิมหัวรุนแรง และกลุมกอการรายและอาชญากร
ขามชาติ  

(3)  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของ              
ทั้งสองประเทศและเสริมสรางมาตรการสรางความไววางใจ (Confidence Building Measures: 
CBMs) บนพื้นฐานของกรอบ 3Es ไดแก การศึกษา (Education) การจางงาน (Employment)  และ
การประกอบกิจการ (Entrepreneurship)   

(4)  เสริมสรางความสัมพันธอันใกลชิดและความเขาใจอันดีระหวางประชาชนตอ
ประชาชน  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเขาใจที่ถูกตองและยอมรับถึง
ความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  ซ่ึง สกญ.ฯ และสํานักงานทุกแหงในมาเลเซีย    
จะนํากรอบยุทธศาสตรและนโยบายดังกลาวมาแปลงเปนพันธกิจ ทั้งโดยการดําเนินโครงการและ
ผานกลไกความรวมมือที่มีอยู อาทิ คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (Regional Border Committee – 
RBC) และคณะทํางานเพื่อพัฒนาดานชายแดน Join Border Development Strategy (JDS) หรือผาน
กิจกรรมที่เหมาะสมตอไป  

ทั้งนี้ แมวาการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานผูแทนในมาเลเซียทั้งหมดเปนไปตาม
ลักษณะการบริหารราชการแบบบูรณาการหรือทีมประเทศไทย (Team Thailand)   โดยมีการ บูรณา
การแผนยุทธศาสตรและแผนงานรวมกัน (Unified Work Plan) มีการจัดโครงสรางสํานักงานที่เปน
เอกภาพ (Unified Structure) ทั้งในดานสรรพกําลังและทรัพยากรของหนวยงาน และมีระบบการ
บังคับบัญชาที่เปนเอกภาพ (Unified Command) โดยมีผูรับผิดชอบสูงสุดคือ เอกอัครราชทูตในฐานะ
หัวหนาทีมประเทศไทย  

แตในทางปฏิบัติ สกญ.ฯ และ stakeholders สามารถสื่อสารตอกัน ทั้งในรูปแบบ
ของการประชุมและเอกสาร อาทิ โทรเลข หนังสือลงนาม หนังสือกลาง เพื่อสงผานขอมูล ขาวสาร 
และขาวกรองที่สําคัญ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ
ของไทยใหหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบและพิจารณาประสานขอมูลตอไปยังสวนราชการอื่น ๆ ที่
รับผิดชอบ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี  ผูวาราชการจังหวัดในเขต จชต. และหอการคาจังหวัด ฯลฯ   
นอกจากนี้  สกญ.ฯ  สามารถรายงานไปยังหนวยงานอื่นโดยตรงไดภายใตหลักการ (Matrix 
Reporting System) โดยในกรณีเรงดวนก็สามารถติดตอโดยตรงทางโทรศัพท ระบบสื่อสารเฉพาะ
ของกระทรวงฯ  

3.2.3 การดําเนินงานที่ผานมา (ชวงป 2551 - 2552) 
(1)  การดําเนินการทางการเมือง 
นับตั้งแตเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ผูเขียนไดเริ่มวางแนวทาง      

เขาเยี่ยมคารวะผูนําดานตาง ๆ ทั้งฝายไทยและฝายมาเลเซียโดยทันที  โดยเริ่มจากการเขาพบหารือ
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เลขาธิการรัฐปนัง ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของฝายขาราชการประจํา  เขาพบผูรักษาการอธิบดี          
กรมตํารวจรัฐปนัง กงสุลใหญญี่ปุนและอินโดนีเซียประจําปนัง  เขาเยี่ยมคารวะผูอํานวยการ ศอ.บต.  
และผูวาราชการจังหวัดสตูล ที่อําเภอเมือง จังหวัดสตูล   เขาเยี่ยมคารวะนายอําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล  นายอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  และนายอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่ึงเปนอําเภอชายแดน และ
หนวยงานชายแดนฝายไทยทั้งพลเรือน ตํารวจ ทหาร  อาทิ นายดานตรวจคนเขาเมือง  นายดาน
ศุลกากร  เลขานุการคณะกรรมการชายแดนรวมไทย-มาเลเซีย  ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

อยางไรก็ดี เนื่องจากระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2551 ไดมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรของมาเลเซีย  และกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 มีนาคม 2551  จึงเปนผลให
ผูเขียนไมสามารถเขาเยี่ยมคารวะมุขมนตรีและผูบริหารฝายการเมืองในภาคเหนือของมาเลเซียได    
เนื่องจากบุคคลเหลานี้ลวนแตอยูระหวางการรณรงคหาเสียง  จึงตองรอจนกระทั่งผลการเลือกตั้ง
เสร็จส้ินลง และเริ่มการเขาเยี่ยมคารวะเพื่อทําความรูจักกับบุคคลฝายการเมืองในทุกรัฐที่อยูในเขต
อาณา   ทั้งนี้ นอกเหนือจากภาครัฐแลว ผูเขียนยังไดเขาพบหารือกับภาคเอกชนหลายฝายในรัฐปนัง 
ซ่ึงเปนรัฐที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจมากที่สุดรัฐหนึ่งของมาเลเซีย อาทิ หอการคาจีน หอการคา
ปนัง สมาคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือของมาเลเซีย เปนตน 

การเขาเยี่ยมคารวะบุคคลฝายตาง ๆ ทั้งฝายไทยและมาเลเซีย ยังผลให สกญ.ฯ 
สามารถรวบรวมขอมูลพื้นฐาน รับฟงทัศนคติของบุคคลเหลานี้ตอสถานะความสัมพันธไทย-
มาเลเซีย และตอประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณภาคใตใน จชต. รวมท้ังเปนโอกาสใหระดับ
เจาหนาที่ที่รวมเดินทางไปเขาพบไดทําความรูจักกับคูเจรจา (Counterpart) ของตน อันจะทําให
สามารถสานความสัมพันธตอไปในอนาคต   ทั้งในรูปของโครงการความรวมมือดานการคา 
วัฒนธรรม และการเยือนประเทศไทย เปนตน 

(2)   ในดานการบริหาร 
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2551 เปนหวงระยะเวลาของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

การทํางานของขาราชการและลูกจางทองถ่ิน  โดยเฉพาะงานกงสุล ดานการใหการตรวจลงตรา       
ซ่ึงขาดอุปกรณที่ทันสมัยที่จะอํานวยความสะดวกและลดระยะเวลาการทํางาน  เพื่อที่จะใหสามารถ
ใชทรัพยากรบุคคลเหลานี้ในการทํางานการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจในทางรุก รวมทั้งยังเปน
การที่จะเพิ่มบริการดานการกงสุลใหแกคนไทยที่พํานักในรัฐอื่นในเขตอาณาของ สกญ.ฯ 

โดยในการปรับปรุงอาคารบานพักกงสุลใหญช้ันลาง ซ่ึงใชเปนสถานที่สําหรับ
รับรองแขก  หองประชุม  หองเตรียมและหองจัดเลี้ยง  ใหอยูในสภาพที่สามารถรองรับภารกิจเหลานี้
ไดอยางเหมาะสม  และยังไดมีการปรับปรุงอุปกรณสํานักงานและรถยนต  โดยมีการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมทั้งสํานักงาน  ติดตั้งเครื่องอานหนังสือเดินทางอิเลคโทรนิกส 1 เครื่อง  ซ่ึงสามารถ
ลดระยะเวลาการทํางานของลูกจางทองถ่ินที่จะตองทํางานจนถึงเวลา 19.00 – 19.30 น.  ทุกวัน       
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ใหสามารถเสร็จสิ้นภารกิจงานกงสุลประจําวันไดภายในเวลา 17.00 น.  นอกจากนั้น สกญ.ฯได
จัดพิมพหนังสือคูมือเพื่อแจกจายคนไทยในรัฐปนัง เปอรลิส เคดะห และภาคเหนือของรัฐเปรัก 
จํานวน 3,000 เลม ในป 2551 (และจัดพิมพเพิ่มอีก 1,000 เลม ในป 2552)  เพื่อเปนการกระจายขอมูล 
กฎระเบียบที่ควรทราบใหแกคนไทยในเขตอาณา  

ผลของปรับปรุงอุปกรณสํานักงานดังกลาว  และสับเปลี่ยนขาราชการที่มี
ประสบการณสูงมาดํารงตําแหนงเจาหนาที่หัวหนาฝายกงสุล ทําใหสามารถพัฒนาระบบงาน               
ตรวจลงตรา และใหการตรวจลงตราแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติภายในวันเดียวกัน (ขอเชาไดบาย) 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 

ในดานการขยายการบริการดานการกงสุลแกคนไทยนั้น จากการที่สามารถลด
ภาระ/ขั้นตอนการทํางานของลูกจางทองถ่ิน ทําใหลูกจางของ สกญ.ฯ มีเวลาที่จะปฏิบัติงานบริการ
แกคนไทยเพิ่มมากขึ้น  ทําให สกญ.ฯ สามารถเปดบริการกงสุลสัญจรที่วัดนิโครธาราม เมือง              
อลอสตาร รัฐเคดะห ทุกวันศุกรสุดทายของทุกเดือน  ซ่ึงนอกจากจะเปนการใหการบริการดาน                      
การกงสุล อาทิ การรับทําหนังสือเดินทาง การใหบริการรับรองเอกสาร และงานนิติกรณอ่ืน ๆ แลว  
สกญ.ฯ ยังใชโอกาสดังกลาวใหขาราชการที่นําคณะลูกจางทองถ่ินไปปฏิบัติงานที่รัฐเคดะห ใชเวลา
สวนหนึ่งในการติดตอหนวยงานของมาเลเซียและเยี่ยมคนไทยที่ตองขัง ณ สถานกักกันของ                      
กรมตรวจคนเขาเมืองของมาเลเซียในรัฐเคดะห  อันทําใหเปนที่ทราบกันในรัฐเคดะหวา สกญ. ณ 
เมืองปนัง มีการสงผูแทนมาประจําอยูในรัฐดังกลาว (Representation) และหนวยงานฝายมาเลเซีย
สามารถติดตอราชการได  โดยไมตองเดินทางไปที่รัฐปนัง 

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพัฒนาและขยายการใหบริการดานการกงสุลดังกลาว 
ดําเนินการโดยไมตองเพิ่มกําลังบุคลากรแตอยางใด คงใชแนวทางพัฒนาอุปกรณสํานักงานและ      
สิ่งอํานวยความสะดวกเทานั้น 

(3)   การดําเนินการโครงการดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อใชเปนเครื่องมือ              
ในการกระชับความสัมพันธกับรัฐปนังและรัฐเคดะห 

พรอมไปกับการปรับปรุงงานสํานักงานและการสับเปลี่ยนหนาที่ขาราชการ ใน 
สกญ.ฯ ในชวงตนป 2551  สกญ.ไดรองขอและไดรับความสนับสนุนดานงบประมาณโครงการ และ
ความสนับสนุนดานการจัดการจากกระทรวงการตางประเทศ และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในการดําเนินการโครงการตาง ๆ ดังนี้ 
   -  จัดงานสวดสตมวาร สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
ที่วัดเทพบัณฑิต รัฐเคดะห เมื่อ 11 เมษายน 2551 

-  โครงการงานสงกรานตที่รัฐปนัง เมื่อ 13 เมษายน 2551  
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    -  เปนเจาภาพจัดประชุมระหวางสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร กับ 
ศอ.บต. ที่เมืองปนัง (โดยมี ออท. ณ กรุงจาการตา และออท. ณ บันดารเสรีเบกาวัน  และ ผวจ.สงขลา  
ผวจ.ยะลา ผวจ.สตูล  ผวจ.ปตตานี  ผจว.นราธิวาส เขารวมดวย) 

-  โครงการ Thai Culture and Cuisine 2008 ที่เมืองปนัง และเมืองอลอสตาร 
  -  โครงการงานลอยกระทงรวมกันชุมชนไทยในรัฐเคดะห  12 พฤศจิกายน 2551 

สําหรับในป 2552 สกญ.ฯ ไดดําเนินโครงการดังตอไปนี้ 
     -  โครงการงานสงกรานต ที่ อ.เปนดัง รัฐเคดะห เมื่อ 11 เมษายน 2552 
     -  โครงการแสดงสินคาไทย (รวมกับ ศอ.บต.) ที่เมืองอลอสตาร 
    -  โครงการสงเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยมาเยือนประเทศไทย  (รวมกับ    
กระทรวงวัฒนธรรม) 
    -  โครงการนํานักศึกษาไทยมุสลิมจาก จชต. ที่ศึกษาในภาคเหนือของมาเลเซีย              
มาเยือนประเทศไทย 
  -  โครงการจัดสัมมนาความรวมมือระหวาง สกญ. ณ เมืองปนัง กับจังหวัดยะลา 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 

สรุป  ในการดําเนินการโครงการเหลานี้ สกญ.ฯ ไดดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 
ตามกฎหมาย คือ ติดตามสภาวการณในมิติตาง ๆ และรายงานกระทรวงและหนวยงานสวนกลาง
ทราบ และประสาน/ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และดําเนินงานตามพันธกิจรอง
ของ สกญ.ฯ ที่ไดตั้งไว ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายในสํานักงาน             
โดยเนนเรื่อง 4Ms กลาวคือ บุคลากร (man) โครงสรางอาคาร ภูมิทัศน และอุปกรณอํานวยความ
สะดวกตอการปฏิบัติงาน (material) งบประมาณ (money) และการบริหาร (management)  ซ่ึงผูเขียน
ในฐานะหัวหนาสํานักงานเล็งเห็นวา  ควรมีการปรับสภาพและปรับปรุงปจจัยพื้นฐานดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพและอยูในสภาพที่พรอมเปนอยางแรก  เพื่อใหการวางแผนและดําเนินภารกิจเปนไป
อยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่               
สกญ.ฯ  ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลวในป 2551 ดังปรากฏตามภาคผนวก ข  และป 2552 ปรากฏตาม
ภาคผนวก ค 
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บทท่ี 4 
บทวิเคราะห 

  
ในการประเมินวา สกญ. ณ เมืองปนัง ในฐานะสํานักงานชายแดน จะมีพันธกิจที่แตกตาง

จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญทั่วไป  และ สกญ.ฯ มีขีดความสามารถที่จะตอบสนอง
ความตองการทางดานนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงฯ มากนอยเพียงใด  ผูเขียนไดเลือกที่จะ
ใชการประเมิน 2 รูปแบบเขาผสมผสานกัน เพื่อใหสามารถไดคําตอบที่สามารถครอบคลุมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ สกญ.ฯ และการวิเคราะหโดย
บุคคลที่เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ สกญ.ฯ โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงไดขอใหผูอํานวยการ
กองที่เกี่ยวของกับการทํางานของ สกญ.ฯ เปนผูตอบแบบสอบถาม   
4.1   ทฤษฎี SWOT ANALYSIS 

เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกรหรือโครงการและกิจกรรม             
ตาง ๆ  มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหไตรตรองถึงปจจัยที่อาจสงเสริมและมีผลกระทบตอศักยภาพของ
องคกร และกระบวนการทํางาน ประกอบดวย  

(ก)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อหา (1) จุดแข็ง (Strengths)  ซ่ึงเปนประเด็น
ความไดเปรียบหรือความสามารถที่เหนือกวา counterpart หรือคูแขง (2) จุดออน (Weaknesses) หรือ
ขอดอยและความเสียเปรียบภายในองคกร โดยทั้งสองถือเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมได  

(ข)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับ (1) โอกาส 
(Opportunities) อันเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
องคกร และ (2) อุปสรรค/ขอจํากัด (Threats) ซ่ึงจะมีผลคุกคามหรือสงผลเสียตอการดําเนินงานของ
องคกร โดยทั้งสองถือเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ สถานการณทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง (ในประเทศและในตางประเทศ) และหากมีการตระหนักและคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวลวงหนา เพื่อประกอบการเตรียมการตักตวงและใชประโยชน 
(utilize) โอกาสที่จะเกิดขึ้น และ/หรือปองกันและลดผลกระทบจากปจจัยที่อาจอุปสรรคตางๆ                  
จะทําใหการดําเนินภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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4.1.1    SWOT ANALYSIS : กรณีศึกษา สกญ. ณ เมืองปนัง 
(ก)   จุดเดน / จุดแข็ง (Strength) 

 (1)   ขนาด : เปนสํานักงานขนาดเล็ก ทําใหการบริหารจัดการในดานงาน เงิน คน 
และอุปกรณ (4Ms) ไมซับซอน มีความคลองตัว และเปนเอกภาพ บนบรรทัดฐานเดียวกัน โดย
ผูบริหารและขาราชการในหนวยงานมีความสัมพันธอันดีและใกลชิดสนิทสนม ซ่ึงเอื้อประโยชน  
ตอการทํางานรวมกัน  

(2)  ที่ตั้งและการเขาถึงขอมูล : สกญ. ณ เมืองปนัง ในฐานะหนวยงานที่มีลักษณะ
พิเศษที่เปนสํานักงานชายแดน  ก็มักจะมีชองทางเพิ่มมากกวา สอท. / สกญ. อ่ืน ๆ ในการพบปะ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในฝงไทยที่มีเขตอาณาประชิดกับประเทศ
เพื่อนบานและหนวยงานในมาเลเซีย ซ่ึงนอกจากจะสงเสริมบทบาทของ สกญ.ฯ และการเขาถึง 1st 
Hand Information ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังทําใหสามารถสงผาน
ขอมูล/ขาวสารจากแหลงปฐมภูมิในลักษณะ outside –in ไปยังกระทรวงฯ ไดอยางรวดเร็ว  

(3)  บุคลากร : ขาราชการและลูกจางในสังกัด แมจะมีจํานวนนอยแตมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนในงาน มีความเปนมืออาชีพ มุงมั่นและทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องคกร 

(4)  งบประมาณ : โดยที่กระทรวงฯ และผูบริหารจากหนวยงานสวนกลางให
ความสําคัญ สกญ.ฯ จึงไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมตามคําขอ  อีกทั้งไดรับการ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหดําเนินภารกิจ โครงการ และกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ 
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รวมถึง material ที่จําเปน อาทิ อาคารทําการ และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ อยูในสภาพ
ที่พรอมและรองรับการทํางาน 

(5)   กลไกการสั่ งการ  บังคับบัญชา  และการสื่อสารระหวางหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ 

(ข)  ขอดอย / จุดออน (Weaknesses) 
(1)  การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร : ผูบริหาร (หัวหนาสํานักงานและ/หรือ

ขาราชการ) อยูในตําแหนงเปนระยะเวลาสั้น ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานและ            
ถายทอดงานในเชิงลึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางและสานตอความสัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจ
กับ Stakeholders กลุมตาง ๆ  ทั้งในไทยและมาเลเซีย   ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลา
ยาวนาน 

(2)  บุคลากร :  โดยที่ในเขตอาณาของ สกญ. ณ เมืองปนัง มีเพียงสํานักงาน
นายตํารวจประสานงาน ณ เมืองอลอสตาร รัฐเคดะห ประจําอยู  ซ่ึงอาจมีสาเหตุไดทั้งจากการ                    
ที่ สกญ.ฯ เปนหนวยงาน “บุกเบิก” หรือความไมพรอมของสวนราชการอื่นในการสงบุคลากร                 
มาประจําการ  หรือดวยมีผูแทนซึ่งสังกัดอยูที่ สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร  รับผิดชอบและติดตาม
ประเด็นเฉพาะดานอยูแลว   ดังนั้น การมอบหมาย สกญ.ฯ เพื่อดําเนินภารกิจดานความมั่นคงและ       
การขาว หรือการสงเสริมการคาและการลงทุน  บุคลากรของ สกญ.ฯ อาจสามารถทําใหในเชิง            
Door knocker  แตมิใชผูเชี่ยวชาญที่จะลงมือปฏิบัติไดทันที  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความลาชาหรือ                   
เสียโอกาส 

(3)  การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานเชิงนโยบาย/เชิงกลยุทธยังคงรวมศูนย
อยูที่กระทรวงฯ หนวยงานสวนกลาง และ สอท. ทําใหการดําเนินภารกิจไปในมิติเดียว (top - down) 

(4)  ทางดานเศรษฐกิจ  สกญ.ฯ ไมไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลไกความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค อาทิ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
(Indonesia, Malaysia, Thailand : Growth Triangle – IMT-GT) และไมไดรับรายงานผล                         
การดําเนินการ ทําใหไมทราบทิศทางการทํางานที่เหมาะสม 

(ค)   อุปสรรค (Threats) 
(1)  ภารกิจดานการกงสุล โดยเฉพาะงานดานการตรวจลงตรา นิติกรณ และการรับ

ทําหนังสือเดินทางสําหรับคนไทย เปนงานที่ใชขาราชการและลูกจางสวนใหญของ สกญ.ฯ  ทําให
ไมสามารถทุมเทใหถึงมิติงานดานการเมืองและเศรษฐกิจไดเทาที่ควร 

(2)  การเมืองภายในมาเลเซีย : การมีสถานะเปนสํานักงานชายแดนอาจเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานเชนกัน โดยเฉพาะการวางตัว (positioning) และการดําเนินภารกิจใน
ฐานะหนวยงานราชการของไทย  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของมาเลเซีย                         
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หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 8 มีนาคม 2551 เปนผลใหพรรคฝายคานขึ้นมามีอํานาจปกครองรัฐบาล
แหง รัฐในพื้นที่ภาคเหนือของมาเลเซีย (ยกเวนรัฐเปอรลิส)  ทําให สกญ.ฯ  ตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรอบคอบและระมัดระวังตอประเด็นออนไหวตาง ๆ ทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมให
รัฐบาลกลางของมาเลเซียซ่ึงอยูภายใตการนําของพรรค UMNO มีความไมพอใจตอ สกญ.ฯ ซ่ึง                           
อาจกอใหเกิดผลเสียตอความรวมมือในดานความมั่นคงที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลกลางของมาเลเซีย  
ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนอุปสรรคตอความพยายามของ สกญ.ฯ ในการสานตอและสงเสริมความรวมมือ
ทางดานการเมืองและความมั่นคง และเศรษฐกิจ ในพื้นที่ จชต. ของไทย และรัฐภาคเหนือของ
มาเลเซีย 

(3)  สถานการณการเมืองของไทยและความไมสงบในภาคใต  เปนตัวอยาง
บางสวนของปจจัยที่อาจสรางขอจํากัดและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ สกญ.ฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสรางความเชื่อมั่นและเชื่อถือตอภาพลักษณ ระบอบการเมืองการปกครองของไทย 
และการดําเนินการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ stakeholders ฝาย
มาเลเซีย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในฐานะผูประกอบการ และภาคประชาชนในฐานะนักทองเที่ยว 
ซ่ึงยังคงมีความกังขาเกี่ยวกับเสถียรภาพและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

การขาดความตอเนื่องและเอกภาพของนโยบายตางประเทศ และการดําเนิน
ความสัมพันธในภาพรวมตอมาเลเซีย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของฝายไทย ในขณะที่
ฝายมาเลเซียมีทั้งความเปนเอกภาพและความตอเนื่องทั้งทางดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

(ง)   โอกาส (Opportunities) 
(1)   ภาพลักษณของกระทรวงฯ และ สกญ.ฯ : ในการเปนหนวยงานราชการที่เปน

มิตรและสามารถเขาถึงได ซ่ึงเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ประสานงาน และการจัดกิจกรรมของ 
สกญ.ฯ โดยมีผูเขารวมและใหความรวมมือ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 (2)   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซีย : ก็ถือไดวาเปนการเพิ่มพูนโอกาส
สําหรับ สกญ.ฯ ในการดําเนินนโยบายกระชับความสัมพันธกับกลุมอํานาจใหมในภาคเหนือของ
มาเลเซียเชนกัน  และเปนโอกาสให สกญ.ฯ สามารถเขาถึงผูนําในระดับสูงของรัฐตาง ๆ ได          
งายขึ้น  เนื่องจากการเปดกวางของรัฐบาลของรัฐฝายคานในภาคเหนือของมาเลเซีย  รวมถึง                 
กรมตํารวจของมาเลเซีย กรมราชทัณฑ หนวยตรวจคนเขาเมืองของมาเลเซีย  กรมศุลกากร  องคกร
ทางภาคเอกชน ประสงคจะสรางความสัมพันธอันดีกับไทย  
 4.1.2   สรุป  ผูเขียนไดรายงานภาพรวมการแปลงนโยบายลงสูระดับปฏิบัติ และวิเคราะห
ปจจัยสงเสริมและผลกระทบตอการดําเนินงานของ สกญ.ฯ เพื่อใหสามารถมองภาพรวมไดชัดเจน
และเปนระบบมากขึ้น   ทั้งนี้ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและเปนเหมือน check list  วาควร
สงเสริมจุดแข็งหรือใชประโยชนจากโอกาสที่มีอยู (มิติ Useful)  และตระหนักถึง (aware)  และ
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พยายามที่จะขจัดหรือลดจุดออนและปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการดํา เนินงานขององคกร                    
(มิติ Harmful) ไดหรือไม อยางไร 
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ตารางสรุปผลวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อประเมินสถานภาพ สกญ. ณ เมืองปนงั 
(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

• เปนองค กรขนาด เล็ ก  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเปนแบบบูรณาการ ทําใหมี
ความคลองตัว บริหารอยางเปนเอกภาพ ใช
บรรทัดฐานเดียวกัน  และผูบ ริหารและ
ขาราชการมีความใกลชิดสนิทสนมกัน ซ่ึง
เอื้อตอการพัฒนาบุคลากร อาทิ การเสนอ
ความคิดเห็นตางๆ ในการปฏิบัติงาน 

• ผูบริหารและเจาหนาที่ดํารงตําแหนง
เปนระยะเวลาสั้นทําใหขาดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติ ง าน  ไมสามารถศึกษา  และ
ถายทอดงานในเชิงลึก และ/หรือสานตอ
ความสัมพันธกับ  stakeholders ทั้งในไทย
และในมา เล เซี ยจนกระทั่ ง เกิ ดผล เปน
รูปธรรม 

• บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความรูและ
ทักษะที่จําเปนในงาน มีความเปนมืออาชีพ 
มุงมั่นและทุมเทในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันกับองคกร 

• บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ และอาจจะ
ไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิ ในการ
ประสานภารกิจดานความมั่นคงและการขาว 
และ/หรือการสงเสริมการคาและการลงทุน  
โดยอาจจะทําไดเพียงเปน door knocker 
ใหแกสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 

• ผูบ ริหารใหความสํ าคัญและใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สกญ.ฯ ทั้งใน
ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการชวย
อํานวยความสะดวกตอการดําเนินโครงการ
และกิจกรรม 

• การกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน
เชิงนโยบาย/เชิงกลยุทธยังคงรวมศูนยอยูที่
กระทรวงฯ  หนวยงานในสวนกลาง และ
สถานเอกอัครราชทูต   ทําใหการดําเนิน
ภารกิจไปในมิติเดียว (top – down) 

• มีชองทางในการพบปะแลกเปลี่ ยน
ขอคิดเห็นและเขาถึง 1st Hand Information 
ทั้ งจากภาครัฐและภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคม  

• ปริมาณงานดานการกงสุลยังคงเปน
ภารกิจที่ตองใชทรัพยากรบุคคลกวาครึ่งของ 
สกญ.ฯ แมวาจะมีการปรับปรุงอุปกรณ สนง. 
และกระบวนการทํางานแลว 

• มีกลไกการสั่ งก ารและสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ 

•   ไมไดเขารวมเปนกลไกความรวมมือ 
IMT-GT ทําใหขาดขอมูล  ไมทราบความ
คืบหนาและทิศทางของความรวมมือ และส่ิง
ที่ประเทศไทยตองการจากเวทีความรวมมือ
ดังกลาว 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด/อุปสรรค (Threats)

• ประชาชนมีสวนรวมและเขาใจบทบาท
ดานการตางประเทศของกระทรวงฯ มากขึ้น
กระทรวงฯ มีภาพลักษณที่ดี ในสายตาของ
สาธารณชน 

• ขาดหนวยงานของฝายไทยที่ประจําใน
เขตอาณา ทําใหไมไดรับความสนับสนุน
ด านขอมู ลข าวกรองที่ จํ า เปนตอการ
ปฏิบัติงาน และเปนผลให สกญ.ฯ ตองเปน
ผูเสาะแสวงหาขอมูลขาวกรองดวยตนเอง
เปนการเพิ่มภารกิจ  

• กลุมอํานาจใหมในภาคเหนือของมาเลเซีย
จากพรรคฝายคาน ประสงคจะสราง
ความสัมพันธอันดีกับไทยและหนวยงาน
ราชการ 

• ระบบขอมูลขาวสารของมาเลเซียเปน
ระบบปด  รัฐบาลเปนฝายควบคุมการ
ไหลเวียนของขอมูลขาวสารเกือบทุกดาน 
ทําใหตองใชเวลาและความพยายามเพิ่ม
มากขึ้น ในการแสวงหาขอมูลขาวสาร 

 • การเมืองภายในมาเลเซีย (ซ่ึงรัฐบาล
กลางและรัฐบาลแหงรัฐมาจากคนละพรรค
รวม) ทําใหการวางตัว (positioning) และ
การดํา เนินภารกิจในฐานะหนวยงาน
ราชการของไทยมีขอติดขัดบางกรณี 

 • (การไมมี) เสถียรภาพทางการเมืองและ
ความมั่นคงของไทย ภัยธรรมชาติ  เปน
อุปสรรคและสรางขอจํากัดในการดํานเนิน
ภารกิจ 
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4.2  การวิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม 

 4.2.1   ผูเขียนไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นเพื่อสอบถามกลุมผูใหนโยบายและกํากับดูแล                   
การปฏิบัติราชการของ สกญ. ณ เมืองปนัง ไดแก ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 1  กรมเอเชีย
ตะวันออก  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแลความสัมพันธไทย-มาเลเซีย  ผู อํานวยการกองสงเสริม                        
เศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ   ซ่ึงดูแลงานความรวมมือ          
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth 
Triangle :  IMT-GT)  ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 
กรมการกงสุล 

ผลของการสอบถามปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นพองในหลักการวา  
สกญ.  ณ เมืองปนัง ถือเปนสํานักงานชายแดนของกระทรวงการตางประเทศ  ซ่ึงมีพันธกิจทั้งดาน           
ฝงไทยและฝงมาเลเซีย มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร  ซ่ึงในประเด็นนี้  

(ก)   ผอ .กองเอเชียตะวันออก  1 มุงหวังให  สกญ .  ณ  เมืองปนัง  มีบทบาท                
เพิ่มมากขึ้นในการตอบสนองนโยบายแกไขปญหา จชต. โดยเฉพาะการมีสวนชวยผลักดันใหฝาย 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมาเลเซียในเขตอาณาของ สกญ.ฯ ใหความรวมมือท่ีจริงจังกับไทยตอการแกไข
ปญหา จชต. และจัดกิจกรรมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่อยูติดกับเขตอาณา  และมีความตองการ
ใหมีการประสานอยางใกลชิดกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการดูแลความสัมพันธไทย-มาเลเซีย 
ไมวาจะเปนกระทรวงการตางประเทศ หนวยงานดานความมั่นคง  สอท./สกญ.ของไทยที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันใหดีเกี่ยวกับนโยบายและทาที ตลอดจนผลประโยชนของมาเลเซียที่มี
ตอปญหาภาคใต 

           (ข)  ผอ.กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือมีความเห็นวา สกญ. ณ เมือง
ปนัง มีความสําคัญในการขับเคลื่อน/ผลักดันการดําเนินการในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับรัฐชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย  รวมทั้งติดตามรายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยเนนดานการ
รายงานขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ  ช้ีแนะโอกาสและขอพึงระวังจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคของมาเลเซีย ซ่ึงสามารถจะสงไดทั้งผลดีและผลเสียตอประเทศไทย 

           (ค)  ผอ.กองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศใหความเห็น
วา เนื่องจากมาเลเซียและไทยมีเขตแดนติดตอกัน และเปนประเทศเพื่อนบานที่บุคคลสัญชาติไทย
สามารถเดินทางไปโดยไมตองใชวีซา  ลักษณะงานกงสุลของ สกญ. ณ เมืองปนัง จึงมีความพิเศษ
แตกตางจาก สอท./สกญ. ทั่วไป ทั้งปริมาณและความเขมขนของปญหา ไมวาจะเปนปญหาเรื่อง
แรงงานไทยที่ถูกตองตามกฎหมายหรือแรงงานเถื่อน  การคามนุษย (เด็กและสตรี) เนื่องจากสาเหตุ
ของการมีเขตแดนติดตอกันของประเทศทั้งสอง และชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนิยม                
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เดินทางเขาไปทํางานในมาเลเซียโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  หรือแมกระทั่งปญหาผูแสวงบุญ               
ชาวไทยมุสลิมที่อาจถูกจัดสงไปขึ้นเครื่องบินในมาเลเซีย (เมืองปนัง) เพื่อเดินทางไป  นครเมกกะ     
แตไมสามารถเดินทางไปไดตามกําหนดเวลา 

            ทั้งนี้ ผอ. กองคุมครองฯ มีความเห็นวา สกญ. ณ เมืองปนัง จําเปนจะตองเพิ่มความ
ใสใจในการปฏิบัติตาม พรบ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 เพื่อใหเหยื่อชาวไทย
ในมาเลเซียไดรับการปฏิบัติเยี่ยงเหยื่อขบวนการคามนุษย ซ่ึงไมควรจะถูกดําเนินคดีและถูกลงโทษ
แตอยางใด  โดยในสวนของปญหาแรงงานไทยนั้น ผอ.กองคุมครองฯ ไดใหความเห็นวา สกญ. ณ 
เมืองปนัง ควรเพิ่มความสนใจเรื่องยุทธศาสตรชุมชนไทยเขมแข็งในประเด็นเครือขายทางสังคม และ
การเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของแรงงานไทยในมาเลเซีย 

4.2.2   พื้นที่ในรัฐภาคเหนือของมาเลเซียที่อยูในเขตอาณาของ สกญ. ณ เมืองปนัง เปน             
พื้นที่ที่คอนขางจะไดรับการละเลยในดานการกระชับความสัมพันธมาเปนระยะเวลานาน   ดังนั้น 
ในชวงป 2551 – 2552   สกญ. ณ เมืองปนัง จึงตองใชเวลาสวนใหญไปในการเริ่มทําความรูจักและ
พัฒนาความสัมพันธกับผูนําทางการเมืองและหนวยราชการของมาเลเซียในพื้นที่ดังกลาว  ตลอดจน
เยี่ยมเยียนชุมชมชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่มีถ่ินที่อยูในรัฐเหลานี้ เพื่อเปนการปูทางไปสูการเพิ่ม
บทบาทของ สกญ.ฯ ในดานการสงเสริมความสัมพันธไทย-มาเลเซีย  ตลอดจนชี้แจงสถานการณ                  
ที่แทจริงของทั้งการเมืองไทยในระดับประเทศและสถานการณความไมสงบใน จชต. ใหฝายมาเลเซยี
ไดทราบ  หลังจากที่ สกญ.ฯ สามารถฟนฟูความสัมพันธระดับทางการกับรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย
แลว  สกญ.ฯ จึงจะสามารถเริ่มดําเนินการตอบสนองทางยุทธศาสตรของฝายไทยใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากหาก สกญ.ฯ ขาดทั้งพื้นฐานดานขอมูล ความรู เกี่ยวกับสายสนกลในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และขาดซึ่งเครือขายความสัมพันธกับบุคคลชั้นนําในเขตอาณาแลว  ก็ยอม
เปนการยากที่จะสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานความมั่นคงของฝายไทยได  
นอกจากจะเปนการจัดใหมีการเยี่ยมคารวะตามแบบของทางการเทานั้น 

ในดานของการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)  สกญ. ณ เมืองปนัง ไดออก              
เยี่ยมเยียนพบปะกับนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ ในเขตอาณา ทั้งระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 2,000 คน  กระจายอยูตามโรงเรียนชั้นนําในรัฐปนัง  และ
มหาวิทยาลัยในรัฐปนัง รัฐเคดะห  ซ่ึงสวนใหญเปนเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต และกวา               
รอยละ 60 เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงทาง สกญ.ฯ ไดใหความสนับสนุนกิจกรรมดาน ตาง ๆ                 
แกนักเรียนไทยเหลานี้  ทั้งกิจกรรมดานกีฬา และการจัดสัมมนาทางวิชาการ ซ่ึงสงผลใหนักศึกษา
ไทยมุสลิมเหลานี้มีทัศนคติที่ดีตอ สกญ.ฯ 

       สําหรับในดานพันธกิจทางดานเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากหนวยงานดานเศรษฐกิจ           
ของไทยไมมีผูแทนประจําอยูในเขตอาณา สกญ.ฯ จึงตองปฏิบัติหนาที่เสมือนเปนผูแทนหนวยงาน
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ดานเศรษฐกิจทั้งหมดของรัฐบาลไทย  โดยเริ่มจากการทําความรูจักกับหนวยงานดานเศรษฐกิจของ
ฝายมาเลเซียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุงแสวงหาขอมูลและแนวดําเนินการของฝายมาเลเซียที่
เปนไดทั้งการสงเสริมและที่อาจจะพัฒนาเปนขอจํากัดโอกาสทางเศรษฐกิจของฝายไทย  อาทิ 
โครงการ Northern Corridor Economic Region (NCER) ซ่ึงเปนโครงการที่มีพื้นที่ในเขตอาณาของ 
สกญ.ฯ และไดรับความสนใจจากฝายไทยมากวาจะสามารถนํามาผนวกกับนโยบาย/โครงการพัฒนา
ดานตาง ๆ ของไทยหรือไม   ในประเด็นนี้ ผอ.กองเอเชียตะวันออก 1 มองภาพแตกตางจาก สกญ. ณ 
เมืองปนัง ซ่ึงฝายหลังและกองสงเสริมเศรษฐสัมพันธฯ เห็นวา โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค
ทางดานการเมืองภายในของมาเลเซียมากกวาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต
อิทธิพลทางการเมืองของดาโตะ ซรี อับดุลเลาะห บาดาวี ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียใน
ขณะนั้น  ในขณะที่ทางกองเอเชียตะวันออก 1 เห็นวา โครงการ NCER นาจะเชื่อมตอกับการพัฒนา
ของฝายไทยได   

ในสวนของ IMT-GT นั้น ผูเขียนเห็นวา การที่ สกญ. ณ เมืองปนัง ไมไดเขาเปน
สวนหนึ่งของกลไกในความรวมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ IMT-GT และไมไดรับรายงานความคืบหนา
ตาง ๆ ทําใหไมทราบทิศทางความรวมมือทางเศรษฐกิจ และเปนอุปสรรคในการดําเนินงานทางดาน
เศรษฐกิจ 

        สําหรับงานดานการกงสุล ซ่ึง ผอ.กองคุมครองฯ ไดยกประเด็นเรื่องการคุมครอง
แรงงานไทยในมาเลเซีย และการเสริมสรางชุมชนไทยเขมแข็งในมาเลเซีย นั้น  สกญ. ณ เมืองปนัง 
ยังไมไดมีการดําเนินการในเชิงรุกเทาที่ควร จึงเปนจุดออนที่ควรไดรับการดําเนินการตามที่                         
ผอ.กองคุมครองฯ ไดระบุ 

         ในสวนของประเด็นการคามนุษย (เด็กและสตรี) นั้น ในสวนของ สกญ.  ณ เมือง
ปนัง ไดติดตอกับหนวยงานดานการรักษากฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก กรมตํารวจในรัฐตาง ๆ                    
กรมตรวจคนเขาเมือง และอัยการ  เพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตอตานการคา
มนุษยของไทย และขอความรวมมือจากหนวยงานของฝายมาเลเซียในการใหความชวยเหลือชาวไทย 
และขอใหแจงให สกญ.ฯ ทราบโดยทันทีในกรณีที่มีการจับกุม  อยางไรก็ดี นาสังเกตวาคนไทยที่ถูก
จับกุมบางรายที่ สกญ. ชวยเหลือจากธุรกิจการคามนุษยนั้น กลับเปนผูเขารวมในขบวนการโดย
สมัครใจ ไมใชผูถูกบังคับขมขูใหคาประเวณี   

       สําหรับประเด็นกรณีที่ผูแสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางมาที่ทาอากาศยานปนัง 
เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปซาอุดีอาระเบียนั้น  สกญ. ณ เมืองปนัง ไดเขาชวยเหลือและขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของของมาเลเซียใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ รวมทั้งกดดันบริษัทของ
มาเลเซียที่เปนคูสัญญากับผูแสวงบุญชาวไทยใหจัดหาที่พัก อาหาร และคาใชจายทั้งหมด รวมทั้ง   
คืนเงินคาโดยสารเครื่องบินแกผูแสวงบุญชาวไทยในที่สุด  ทั้งนี้ในกรณีดังกลาว สกญ. ไดแจง
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ขอคิดเห็นวา ในอนาคตไมควรจะอนุญาตใหมีการนําผูแสวงบุญชาวไทยเดินทางมาขึ้นเครื่องบินใน
มาเลเซีย   เนื่องจากในการจัดการดูแลความเปนอยูของคณะผูแสวงบุญชาวไทยกวา 700 คนนั้น  
สกญ. ตองใชกําลังขาราชการและลูกจางทองถ่ินเกือบทั้งหมดในการดูแลความเปนอยูของผูแสวงบุญ
ชาวไทย โดยไมสามารถดําเนินงานอื่น ๆ ไดเปนเวลากวา 1 สัปดาห 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1    สรุป 

หากจะเปรียบเทียบสวนราชการระดับกระทรวงของประเทศไทยที่มีลักษณะงานคลายคลึง
กัน ในแง มุ มของการบริห ารและพันธกิ จ  ก็น า จะ เปนกระทรวงการต า งประ เทศกับ
กระทรวงมหาดไทย  ถึงแมวาหนวยงานสวนใหญของกระทรวงการตางประเทศจะอยูในตางประเทศ 
และหนวยงานสวนใหญของกระทรวงมหาดไทยจะอยูในสวนภูมิภาค  แตขนาดของพื้นที่เขตอาณา
ความรับผิดชอบ ระดับการพัฒนา จํานวนประชากร ประเภทของทรัพยากร และลักษณะภูมิศาสตรที่
แตกตางกันของแตละประเทศ (ในกรณีของกระทรวงการตางประเทศ)  และแตละจังหวัด  (ในกรณี
ของกระทรวงมหาดไทย)   ก็เปนปจจัยแหงความทาทายในการนํานโยบายและพันธกิจที่ไดรับ
มอบหมายใหไปปฏิบัติใหไดผลใกลเคียงกับเปาประสงคใหมากที่สุด 

ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานที่ประจําอยูในพื้นที่ประเทศเพื่อนบาน                 
ที่มีเขตแดนประชิดและตั้งอยูใกลกับเขตแดนของประเทศไทย  สงผลใหการทํางานของสถาน
เอก อัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ เหล านี้  ต อง เผชิญกับภารกิ จที่ เ พิ่ มมากขึ้ นกว า                           
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญปกติทั่วไป  ทั้งในดานงานการเมือง ความมั่นคง การคา 
การลงทุน การเปดดานชายแดน เสนทางคมนาคม ระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค            
การขนสงคมนาคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกงสุล เนื่องจากภายใตสภาวการณของระบบ
โลกาภิวัฒน ทั้งดานเศรษฐกิจ การคา เงินทุน การเคลื่อนยายของแรงงานขามชาติและประชากร           
ทําใหงานของหนวยงานดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ 

สําหรับกรณีของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ซ่ึงเปนกรณีศึกษาในรายงานฉบับนี้ ถือไดวา
เปนสถานกงสุลใหญที่เขาขายของการมีคุณสมบัติสํานักงานชายแดนของกระทรวงการตางประเทศ 
และมีภารกิจครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซีย  จากประวัติอันยาวนานของ
สถานกงสุลใหญแหงนี้ที่มีพันธกิจหลักและรองผันแปรไปตามสภาพแวดลอมทั้งภายในประเทศไทย
และสภาพแวดลอมระหวางประเทศ บงชี้วาสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของทีมประเทศไทยในมาเลเซียและสวนราชการของไทยในประเทศเพื่อนบาน จําเปนจะตองรวมมือ
และประสานแผนงานกับหนวยงานของไทยเหลานี้ และกับหนวยงานของมาเลเซีย โดยอาศัย                      
ขอไดเปรียบจากการเขาถึงบุคคลชั้นนําในภาคเหนือของมาเลเซีย ในการถายขอมูล/ขอคิดเห็นและ
ขอมูลเชิงวิเคราะหจากมุมมองจากทั้งสองฝงชายแดนใหแกหนวยงานตนสังกัด คือ กระทรวงการ
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ตางประเทศและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งไทยและมาเลเซียไดใชประโยชนในการสงเสริมความรวมมือ
และความสัมพันธ 

ในการรองรับพันธกิจหลากหลายมิติ  สกญ. ณ เมืองปนัง จําเปนตองมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อใหสามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของกระทรวง
การตางประเทศในแตละยุคสมัย  การบริหารงานภายในและการเขามีสวนรวมในกลไกที่เกี่ยวของ
กับความรวมมือไทย-มาเลเซีย   ตลอดจนการเขามีบทบาทประสานความสัมพันธ  จึงเปนปจจัย
สําคัญยิ่งของ สกญ. ณ เมืองปนัง ที่จะตองดําเนินอยางตอเนื่องไมขาดตอน ในทุกรัฐภาคเหนือของ
มาเลเซียที่อยูในเขตอาณา  ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ในการดําเนินการใหผลขางตน นาจะมีการพิจารณาปจจยั
ดังตอไปนี้  

5.1.1   ในฐานะสํานักงานชายแดน สกญ. ณ เมืองปนัง ไมเพียงแตจะตองปฏิบัติตามพันธกิจ
ของ สกญ.ทั่วไป ไดแก การสงเสริมและคุมครองผลประโยชนของคนไทยและผลประโยชนของ
ไทยในเขตอาณา  ใหบริการดานการกงสุล และติดตามพัฒนาการความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 
สังคม ของประเทศในเขตอาณาเทานั้น  แตยังมีหนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมและกระชับ
ความสัมพันธในระดับทองถ่ินระหวางไทยกับมาเลเซีย 

5.1.2   จากการที่มีที่ตั้งอยูใกลกับเขตแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ทําให
สํานักงานชายแดนตองมีภารกิจดานการกงสุลมากขึ้นในหลายมิติและในเชิงปริมาณ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อประชาชนของทั้งสองฝายมีการติดตอไปมาหาสูกันโดยสะดวก  มีการเคลื่อนไหวของ
แรงงาน นักทองเที่ยว และผูประกอบการระหวางสองประเทศ  ทําใหมีภารกิจดานการกงสุลเพิ่ม        
มากขึ้น ทั้งในดานการชวยเหลือราษฏรที่พลัดหลงเขามาในเขตมาเลเซียโดยไมตั้งใจและถูกจับกุม 
หรือกรณีการจับกุมคนไทยที่ลักลอบคายาเสพติดและอาวุธ ซ่ึงลวนแตเปนคดีที่มีบทลงโทษรุนแรง
ในมาเลเซีย  อันเปนผลให สกญ.ฯ จําเปนตองพัฒนาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานบังคับใช
กฎหมายของมาเลเซียที่มีบทบาทดานความมั่นคง ซ่ึงสามารถจะเอื้อประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่
ของ สกญ.ฯ ในดานการกงสุลได  อาทิ กรมตํารวจ  กรมตรวจคนเขาเมือง  ศุลกากร  หนวย
ตํารวจสันติบาล  อัยการ  หนวยทหารที่ดูแลชายแดนภาคเหนือของมาเลเซีย  เปนตน 

5.1.3   ในหวงระยะเวลาของการศึกษา มีการพัฒนาการปฏิบัติงานไปในแนวทางที่มุงจะ
สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศตอมาเลเซีย            
อยางไรก็ดี ในการที่จะผลักดันใหไดเห็นผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม จําเปนตองใชระยะเวลา            
การดําเนินงานมากกวาระยะที่ทําการศึกษา 

5.1.4   ในทางกลับกัน สกญ.ฯ จําเปนตองพัฒนาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานของฝาย
ไทยในเขต จชต. ดวยเชนกัน เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และขอรับความสนับสนุน
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ดานยานพาหนะและการอํานวยความสะดวกสําหรับฝายมาเลเซียที่ประสงคจะเยือนประเทศไทย
เชนกัน 

5.1.5   ประเด็นความรับผิดชอบตาง ๆ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการกงสุล                 
มีมากมายหลายประเด็น  และกระจายอยูในรัฐตาง ๆ ทางภาคเหนือของมาเลเซีย ทําใหการทํางาน        
ใหไดผลจําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญ   เพราะ สกญ. มีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร และ
พื้นที่ที่รับผิดชอบมีความกวางใหญ  ระยะทางจาก สกญ. ไปถึงชายแดนไทยประมาณ 230 กิโลเมตร               
การเดินทางแตละครั้งใชเวลามากกวา สอท./สกญ. อ่ืน ๆ ที่เปนสํานักงานชายแดน 

5.1.6   ความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางทาง 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ของสังคมมาเลเซีย ทําใหการปฏิบัติงานของ สกญ.ฯ จําเปนตองใช                
ความระมัดระวังและละเอียดออนอยางมาก  และมีความจําเปนจะตองไดรับทราบทาทีของกลุม               
ชาติพันธุตาง ๆ ใหไดมากที่สุด  ในการนําสงขอมูลขาวสารไปยังสวนกลางเพื่อประมวลใหได
ภาพรวมที่ถูกตองแมนยํา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนซ่ึงมีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ 
และชาวมาเลเซียที่เปนภูมิบุตรซึ่งกุมอํานาจทางการเมืองและระบบราชการของมาเลเซีย 
5.2   อุปสรรค 

อุปสรรคที่สําคัญซึ่งประสบในชวงระยะเวลาการศึกษา (ป 2551 – พ.ค. 2552) มีดังนี้ 
5.2.1   อุปสรรคที่ สกญ.ฯ สามารถควบคุมแกไขได ไดแก ปญหาดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ซ่ึงทําให สกญ.ฯ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการนํานโยบายมาปฏิบัติ
ไดในทิศทางที่ถูกตอง 

5.2.2   อุปสรรคที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ สกญ.ฯ ไดแก ปญหาการขาดความเปน
เอกภาพของหนวยงานไทยและความตอเนื่องของนโยบาย 

5.2.3   ปญหาเสถียรภาพการเมืองของประเทศไทยในชวงระยะเวลาดังกลาว ทําให                    
ไมสามารถจัดใหมีการเยือนประเทศไทยของผูนํามาเลเซียในรัฐภาคเหนือ 

5 .2.4   ปญหาเสถียรภาพการเมืองภายใน  ในภาคเหนือของมาเลเซีย  ที่ฝ ายคาน                            
และฝายรัฐบาลมาเลเซียตางมุงจะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง ทําใหการพัฒนาความสัมพันธเปนไปได                
โดยยากลําบาก 

5.2.5   การขาดการติดตอระหวาง สกญ.ฯ กับหนวยงานมาเลเซียในรัฐเกดะห รัฐเปอรลิส 
และรัฐเปรัค เปนระยะเวลายาวนานในอดีต   ทําใหตองใชเวลาในการฟนฟูความสัมพันธเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐเหลานี้เปนรัฐชายแดนที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความสงบใน
ภาคใตของประเทศไทย 
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5.2.6   หนวยงานฝายไทยใน จชต. มักจะมีความตองการให สกญ.ฯ เขาไปชวยแบงเบา
ภารกิจดานการติดตอกับหนวยงานตางประเทศในพื้นที่ของตน มากกวาจะตองการให สกญ.ฯ มี
บทบาทสนับสนุนการกระชับความสัมพันธกับหนวยงานของฝายมาเลเซีย 
5.3   ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการทํางานของ สกญ. ณ เมืองปนัง   

ผูเขียนเห็นวา เพื่อที่จะสามารถผลักดันให สกญ. สามารถสนองตอบตอความตองการทาง
นโยบายของรัฐบาลไดนั้น  ควรมีการใหความสําคัญแกประเด็นดังตอไปนี้ 

5.3.1  ควรสงเจาหนาที่การทูตในระดับชํานาญการไปเพิ่มอีก 1 คน ที่ สกญ. ณ เมืองปนัง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ สกญ.ฯ ในการรองรับพันธกิจซึ่งมีหลากหลายมิติ โดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจและสารนิเทศ นอกเหนือจากการเมืองและการกงสุล 

5.3.2   จัดตั้งชองทางการประสานงานระหวาง  สกญ .  ณ  เมืองปนัง  และหนวยงาน            
ฝายไทย  ในหวงระยะเวลาของการศึกษา  การติดตอประสานงานกับหนวยงานของฝายไทย           
ยังเปนไปโดยไมมีชองทางการติดตอที่มีประสิทธิภาพ บางครั้งการประสานงานฝาย ศอ.บต. ทําให
ตองใชเวลามากขึ้นกวาเดิม 

5.3.3   การดําเนินโครงการรวมระหวาง สกญ.ฯ กับจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)  นาจะ
เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและขยายแนวทางความรวมมืออยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการแกไขปญหาความไมสงบใน จชต. ในรูปแบบที่ไดมีการตกลงไวแลวกับฝายมาเลเซีย  
ไดแก การสงเสริมดานการศึกษา ดานการจางงาน และการประกอบการ  ซ่ึงควรจะมีการดําเนิน
โครงการเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการดําเนินโครงการแสดงสินคาไทย  (Thai Culture and Cuisine 
2008 และ Thai Fair 2009) ที่ดําเนินการอยูแลว  สําหรับโครงการที่ควรทําเพิ่มเติมอาจเปนรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนประสบการณการเยือน ทางดานวัฒนธรรมและศาสนา เปนตน 

5.3.4  สกญ.ฯ อาจพิจารณาจัดใหมีการพบปะระหวางภาคเอกชนของไทยใน จชต. (สภา
หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)  กับภาคเอกชนของมาเลเซียในเขตอาณา ในโอกาสที่
เหมาะสมเปนระยะ ๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาความรวมมือเพื่อผลประโยชนรวมทางดานเศรษฐกิจ 

5.3.5   ควรมีการจัดทําฐานขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ของรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย
อยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถสงใหหนวยงานฝายไทยไดใชประโยชน  ทั้งนี้ โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวทางนโยบายโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจในฝงมาเลเซีย ที่อาจสงผลทั้งทางบวก           
และลบแกฝายไทย   และกงสุลใหญนาจะเดินทางพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนของฝาย
มาเลเซียในเขตอาณาอยางสม่ําเสมอเพื่อกระชับความสัมพันธ 

5.3.6   การเรงรัดการกอสรางอาคารสํานักงานหลังใหมของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง  
ใหสามารถรองรับผูแทนจากหนวยงานอื่นของไทย และสามารถจัดการประชุมระหวางหนวยงานได 
เนื่องจากปจจุบันอาคารสํานักงานของ สกญ.ฯ มีขนาดเล็ก ไมมีหองประชุม ส่ิงอํานวยความสะดวก 
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และพื้นที่สําหรับดําเนินกิจกรรมใด ๆ   ดังนั้น การสรางอาคารใหมที่มีพื้นที่และระบบอํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยจะสามารถเสริมประสิทธิภาพและภาพลักษณของ สกญ.ฯ ทั้งในชุมชนทองถ่ินใน
รัฐปนังและในระดับประเทศ 
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ภาคผนวก  ก.

แผนภมิสวนราชการในตางประเทศ   กระทรวงการตางประเทศ

คณะทูตถาวรแหง ส ัค ูต 68ถานเอกอ รราชท แหง สถานกงส 28ลใหญ แหง
ประเทศไทยประจํา สถานเอกอัครราชทูต ชั้น 1 A สถานเอกอัครราชทูต ชั้น 1 B สถานเอกอัครราชทูต ชั้น 2 ชั้น 1
ส ิ 10หประชาชาต  แหง 18 แหง  40 แหง  28 แหง

2   แหง
1 กวลาลมเปอร 6 ปกกิ่ง 1 โซล 10 มาดริด 1 กาฐมาณฑุ 14 บูดาเปสต 27 วอรซอ 1 กวางโจว 11 ซิดนีย 21 เจนไน

1 นวยอรก 2 แคนเบอรรา 7 ปารีส 2 เทลอาวีฟ 11 ยางกง 2 คเวต 15 บูเอโนสไอเรส 28 เวลลิงตน 2 คนหมง 12 ดไบ 22 อนตานานารโว
2 เจนีวา 3 จาการตา 8 ลอนดอน 3 นวเดล 12 ริยาด 3 โคเปนเฮเกน 16 เบลเกรด 29 สตอกโฮลม 3 เซี่ยงไฮ 13 แฟรงกเฟรต 23 เฉงต

4 โตเกยว 9 วอชิงตน 4 บันดารเสรเบกาวน 13 โรม 4 โคลมโบ 17 เบิรน 30 ออสโล 4 ฮองกง 14 แวนคเวอร 24 เซี่ยเหมน
5 บรัสเซลส 10 เวียงจนทน 5 เบอรลน 14 เวียนนา 5 ซานตอาโก 18 อมมาน 31 องการา 5 โกตาบารู 15 สะหวันนะเขต 25 ซีอาน

6 พนมเปญ 15 สงคโปร 6 ดาการ 19 ปราก 32 อาบดาบี 6 ปนง 16 โอซากา 26 หนานหนง
7 พริทอเรีย 16 ออตตาวา 7 ดล 20 มสกัต 33 อาบจา 7 เจดดาห 17 โฮจมนห 27 ชิงตาว
8 มอสโก 17 ฮานอย 8 โดฮา 21 มานามา 34 อสลามาบัด 8 ชิคาโก 18 การาจ 28 เฉินหยาง
9 มะนิลา 18 ไคโร 9 เตหะราน 22 เมกซิโก 35 เอเธนส 9 นวยอรก 19 กลกัตตา

10 ธากา 23 ราบาต 36 เฮก 10 ลอสแอนเจลิ 20 มมไบ  
  11 ไนโรบี 24 ลากอส 37 เฮลซิงก

12 บราซิเลีย 25 ลสบอน 38 อสตานา ชั้น 2
13 บูคาเรสต 26 ลมา 39 ตริโปลี

ทั้งหมด  98 แหง 40 ไทเป**  = ปดชั่วคราว
ที่เปดทําการขณะน 93 แหง ** ไม ิ นุประกาศในราชกจจา เบกษา = ยงไมเปดทําการ



ภาคผนวก ข. 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนงั 

ประเด็นยุทธศาสตร 
แผนการดําเนนิงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม(ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ ป 2551) 
ผลการดําเนินงาน 

1. มิติดานการเมือง 1. กสญ. เขาเยีย่มคารวะเลขาธิการรัฐปนัง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 51 
2. กสญ. เขาเยีย่มคารวะ กสญ. ญี่ปุน เมื่อวนัที่ 14 ม.ค. 51 
3. รองผูบัญชาการกองทัพเรอื ภาคที่ 2 เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 51 
4. คณะกรรมการสมาคมสยาม-มาเลเซีย เขาเยี่ยมคารวะ กสญ.  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 51 
5. เขาเยี่ยมคารวะนายธีระ มนิทราศักดิ์ ผูวาราชการจังหวดัยะลา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 51  
6. เขาเยี่ยมคารวะ The Right Hon. Ustaz Haji Azizan มุขมนตรีรัฐเคดะห เมื่อวนัที่ 3 ม.ย. 51 
7. กสญ. เขาเยีย่มคารวะรกัษาการณอธิบดตีํารวจรัฐปนัง 
8. เขาเยี่ยมคารวะ Dato’ Haji Ghazali Bin MD Amin อธิบดีตํารวจรัฐเปอรลิส                           
เมื่อวันที ่21 พ.ค. 51 
9. เขาเยี่ยมคารวะ Dato’ Syed Ismail Bin Dato’Haji Syed Azizan อธิบดีตํารวจเคดะห               
เมื่อ 20 มิ.ย. 51 
10. ผูแทนกองทัพบก เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 51 
11. เขาเยี่ยมคารวะ The Right Hon. Ustaz Haji Azizan  มุขมนตรีรัฐเคดะห                                
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 51 
 

ไดพบปะกับนักการ เมืองและ เจ าหน าที่
ระดับสูงในภาคเหนือของมาเลเซียและ จชต. 
เพื่อแนะนําตัวและสรางความคุนเคยในการ
ปฏิบัติงานรวมกันตอไปภายใตโครงการและ
กรอบความรวมมือตางๆ 
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ผลการดําเนินงาน 

12. กสญ. เขาเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ และประธานหอการคาหาดใหญ     
และสมาชิกสภาบริหารดานการทองเที่ยวรัฐเคดะห เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 51 
13. เขาเยี่ยมคารวะ Dr. Mohammed Isa bin Sabu  มุขมนตรีรัฐเปอรลิส เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
2551 
14. การประชมุ คณะกรรมการรวมกับ ศอ.บต. กับคณะกรรมการบริหาร สอท. ครั้งที่ 2 ที่
เมืองปนัง ในวนัที่ 6-8 ส.ค. 2551  
15. เขาเยี่ยมคารวะ Datuk  Wira  Ayub Bin Hj.Yaakob รักษาการอธิบดีตาํรวจปนัง                  
เมื่อวันที่ 16 ก.ย . 51  
16. กสญ. เขาพบ นาย Chow Kon Yeow ประธานพรรค DAP สาขารัฐปนัง                                
เมื่อวันที่  6 ต.ค. 51 
17. เขาเยี่ยมคารวะ พลตรี Dato’ Mohd Nor Bin Duad ผูบัญชาการกองพล ที่ 2 รัฐปนัง              
เมื่อวันที่  21 ต.ค. 51 
18. นาย  Arumugam Exco Member รัฐเคดะห เขาเยีย่มคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 51  
19. เขาพบ Dr. Teng Hock Nanผูนําพรรค Gerakan รัฐปนัง  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 51 
20. คณะรองแมทัพภาค 4  เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 51 
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กิจกรรม(ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ ป 2551) 
ผลการดําเนินงาน 

2. มิติดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดงานวฒันธรรมและอาหารไทยป 2551 Thai Culture & Cuisine 2008 ซึ่งในป 2551       
มีการจัดงานในสองรัฐ ไดแกที่รัฐปนัง และที่รัฐเคดะห    
 
 
- ประชาสัมพนัธการทองเที่ยวไทยเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวมาเลเซียเขาไทย 
-  ชี้แจงนักทองเที่ยววา เหตกุารณความไมสงบทางภาคใตไมสงผลกระทบตอการเดินทาง
โดยทางบก เพือ่ไปแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในไทย เนื่องจากไมผานทาง 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต 

 
 
 
 

- ประสานการเดินทางเยือนของคณะผูแทนทางเศรษฐกจิในโอกาสตางๆ 
 
 
 
 
 

- การจัดงานที่รัฐเคดะหประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากเปนครั้งแรกที่มีการจัดงานลักษณะนี้ 
ในรัฐดังกลาว ในสวนของรัฐปนังประสบผล
ในระดับที่นาพอใจ 
- ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารใน
ทางบวก  เพื่ อสร า งความ เชื่ อมั่ น ให กั บ
นักทองเที่ยวในทุกโอกาส ทั้งจากการเขาไปมี
สวนรวมกับกิจกรรม  โครงการตาง  ๆ  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทองถิ่น และสอดแทรก
เขาไปในโครงการตาง ๆ ที่ สกญ. ดําเนินการ 
เพื่อกระตุนชักชวนใหเกิดความสนใจที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวไทย  
- การเยือนของคณะตาง ๆ เชนคณะจากหนวย
ราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชนในการดูงาน
ยังที่ตาง ๆ เชน ทาเรือปนัง นิคมอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ในเขตอาณา เชนนิคมอุตสาหกรรมคูลิม
ในรัฐเคดะห นิคมอุตสาหกรรมบนเกาะปนัง 
เปนตน 



ประเด็นยุทธศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน 

 
 

- ติดตามขาวสารและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัดานเศรษฐกจิ ที่มีผลตอการแขงขันกับประเทศ
ไทย 

  
 
 
 

- ทําใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ
สถานการณทางดานเศรษฐกิจของรัฐในเขต
อาณา เพื่อเปนขอมูลในการดาํเนินนโยบาย
ดานเศรษฐกิจของฝายไทยโดยเฉพาะทางดาน
ภาคใตของไทยตอรัฐทางภาคเหนือของ มซ. 

 
3. มิติดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

1. รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกมุาร ทรงเสด็จฯ ทําการฝกบนิ              
ที่เกาะลังกาวี เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 51 
2. สมาชิกสมาคมสยาม-มาเลเซีย เขาเยีย่มคารวะ กสญ. เมือ่วันที่  14 ก.พ. 51 
3. สนับสนุนการสอบนักธรรมที่วัดบุญญาราม เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 51 
4. คณะอาจารยจาก ม. วลัยลักษณ และ ม. USM เขาเยีย่มคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 51 
5. นายกสมาคมไทย-มาเลเซียและคณะเยือนเมืองปนังและลังกาวี 3 - 8 เม.ย. 51 
6. จัดงานสงกรานตรวมกับสมาคมสยาม-มาเลเซียที่วัดราชโพธิหงส เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 51 
7. กสญ. เขาเยีย่มหวัหนาคณะบาทหลวงประจํารัฐปนัง  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 51 
8. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ เขาเยี่ยมคารวะ กสญ.  เมื่อวันที ่18 เม.ย. 51 
9. เยี่ยมนักเรยีนไทยที่โรงเรียนหานเจยีง เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 51 
10. จัดงานสวดสตมวาร สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร                  
ที่วัดเทพบณัฑติ รัฐเคดะห เมือ่วันที่ 11 เม.ย. 51 

- ถวายงานพระบรมวงศานวุงศ / สนับสนุน
พุทธศาสนา / สนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการตางๆของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
รัฐเคดะห และรัฐปนังอยางตอเนื่อง / สงเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- โดย สกญ. ไดทํางานรวมกบัชาวไทยที่อาศัย
อยูในภาคเหนอืของมาเลเซีย 



ประเด็นยุทธศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน 

11. คณะผูแทนจาก ธนาคารแหงประเทศไทยเขาเยีย่มคารวะ กสญ.  เมือ่วันที่ 21 พ.ค. 51 
 12. เขาพบ Prof. Datuk Dzulkifli Abdul Razak รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย USM                    
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 51 
13. คณะผูแทน IMT-GT เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 51 
14. คณะอาจารยจาก ม. วลัยลักษณ เขาเยีย่มคารวะ กสญ.  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 51 
15. การเตรียมการจัดงานทําบุญพระสงฆ 2,500 รูป ที่อําเภอหาดใหญ  
16. เยี่ยมนักศกึษาไทยที่ ม. USM เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 51 
17. คณะผูแทนกาชาดจังหวดันราธิวาสเขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 51 
18. คณะนกัเรยีนจาก จชต. จํานวน 72 คน เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวนัที่ 18 ส.ค. 51 
19. คณะนกัเรยีนจากโรงเรียนศรีสวางวงศ จํานวน 150 คน  เขาเยีย่มคารวะ รอง กสญ.              
เมื่อ 23 ก.ย. 51 
20. เยี่ยมนักศกึษาไทยที่ ม. UUM ในโอกาสละศีลอด เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 51 
21. จัดงานกฐนิพระราชทานที่วัดเทพบัณฑิต รัฐเคดะห เมื่อวันที่  7 พ.ย. 51 
22. จัดงานลอยกระทงรวมกบัชุมชนไทยในรัฐเคดะห เมือ่วันที่ 12 พ.ย. 51 
ผูแทนมูลนิธิพระวิเชยีรโมลี  เขาเยี่ยมคารวะ กสญ. เมื่อวนัที่ 18 พ.ย. 51 
23. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อวนัที่ 5 ธ.ค. 51 
24. กสญ.ไดเดนิทางเยีย่มวดัไทยในเขตอาณา ทั้งหมดรวม 24 วัด โดยเปนวัดไทยในรัฐปนัง      
6 วัด ในรัฐเคดะห 21 วัด และรัฐเปอรลิส 3 วัด 
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กิจกรรม(ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ ป 2551) 
ผลการดําเนินงาน 

4.  มิติดานการกงสุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหบริการดานกงสุลและนติิกรณแกชาวไทยในเขตอาณาใหไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- รับยื่นคํารองเพื่อขอทําและตออายุหนังสือเดินทางแกชาวไทยในเขตอาณา 
- รับจดทะเบียนตาง ๆ เชน สูติบัตร มรณบัตร ฯลฯ 
- รับรองเอกสารราชการแกชาวไทยและชาวตางชาติในเขตอาณา 
- ใหบริการดานการตรวจลงตราแกชาวมาเลเซียและชาวตางชาติที่มีถิ่นพํานักในเขตอาณาที่
จะเดนิทางไปทองเที่ยว ประกอบธุรกิจ หรือเยี่ยมญาตใินประเทศ 
- รับคํารองทําหนังสือเดินทางระบบ E-passport แกคนไทยที่มีถิ่นพํานกัในเขตอาณา 

 
- ใหการดูแลแรงงานไทยในเขตอาณา   
- จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อเดอืนกุมภาพันธ 2551 

 
 

- ดูแลคนไทยที่กระทําผิดกฏหมายมาเลเซยีในเขตอาณาใหไดรับการดาํเนินคดีอยางเปนธรรม 
 
 
 
 

สถิติระหวาง ม.ค. - ธ.ค. 51 
- ผูมาขอรับการตรวจลงตรา รวม 21,383 ราย 
- ผูมายื่นขอทําหนังสือเดินทางใหม 1,160 ราย 
- ผูมาขอทํานิติกรณ 778 ราย 
- รวมยอดเงินรายไดแผนดินของฝายกงสุล
ประมาณ 32 ลานบาท โดยรอยละ 80 จากงาน
ตรวจลงตรา อีกรอยละ 20 ไดจากหนังสือ
เดินทางและนติิกรณ  
- เยีย่มแรงงานไทย ที่ตองโทษและถูกคุมขงั 
- ใหความรูทางกฏหมายแกแรงงานไทย 
- การเลือกตั้ง สส. นอกราชอาณาจักรป 51 มีผุ
ที่มสีิทธิเลือกตั้งที่มาลงทะเบียนไว 477 คน มา
ลงคะแนนเสียง 171 คน (รอยละ 35.84) 
- ประสานงานติดตอกับ จนท. ทางการ มซ. ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูตองหาชาวไทยไดรับการ
สอบสวนดําเนินคดีอยางเปนธรรม 
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4. มิติดานการกงสุล
(ตอ) 

- จัดพิมพคูมือคนไทย เมื่อวนัที่ 26  มี.ค. 51 จํานวน 3,000 เลม  
 
 
 

- ใหมกีารตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว (Tourist Visa) และประเภทเดินทางผาน (Transit 
Visa) ภายในวนัเดียว โดยเริม่ใหบริการตั้งแตวนัที่ 3 พ.ย. 2551     

 
 

- การจัดกงสุลสัญจรจํานวน 5 ครั้งในป 2551โดยเริ่มจัดเปนครั้งแรกเมือ่เดือนสิงหาคม 2551 
 
 
 
 
 

- ทําใหประชาชนชาวไทยทราบรายละเอียด
ตาง ๆ ในการใหบริการของสถานกงสุลใหญฯ 
และสามารถเตรียมเอกสารมาขอรับบริการที่
สถานกงสุลใหญฯ ได  
- ทําใหจํานวนผูขอรับการตรวจลงตรามี
จํานวนเพิ่มขึ้นมาก และเปนการสงเสริมให
นักทองเที่ยว และเพิ่มรายไดจากการตรวจลง
ตราใหประเทศ ในชวงทีเ่กิดวิกฤตเศรษฐกจิ  
- การจัดในชวงแรกยังมีผูมาใชบริการนอย แต
เมื่อมีการจัดอยางตอเนื่องมผีูมาใชบริการมาก
ขึ้น ซึ่งการจัดกงสุลสัญจรเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนชาวไทยที่มีถิ่น
พํานักหางไกลจากสถานกงสลุใหญฯ ที่ไมมี
ความสะดวกในการเดินทางมาสถานกงสุล
ใหญฯ เพื่อขอรับบริการในดานตาง ๆ  
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5.  มิติดานการบริหาร - ปรับปรุงที่ทําการใหเปนระเบียบ อาทิ การทาสีรั้วดานหนา / การทาสีตราอารม 
 

-จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก เครื่องอานPP  เครื่องพิมพสีขนาดใหญ 
เครื่องนับธนบัตร เครื่อง คอมพิวเตอร กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ รถยนต สนง. 

 
-การขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแบบกอสรางที่ทําการใหมใหครอบคลุม และรองรับการทํางาน
ของ จนท.และผูมาติดตอ 

 
-การจัดทําระบบตอบรับทางโทรศัพท  โดยใสขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการ
ดําเนินการแตละเรื่องไวสําหรับแจงผูสอบถามเขามาทางโทรศัพทโดยไมตองเสียเวลารอ 
จนท. 
-การปรับปรุงการทํางานของขาราชการและลูกจางใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

-ปรับภูมิทัศนทําใหเกิดความสวยงามและ
เสริมสรางภาพลักษณใหกบัสถานที่  
-เพื่อให จนท.สามารถปฏิบิตงานไดอยาง
คลองตัวและมคีวามพรอมในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 
-แบบที่ขอปรบัปรุงเปนอาคารขนาด 3 ชั้น ซึ่ง
จะสามารถรองรับ จนท.ไดอยางพอพียงและ
ใหความสะดวกแกผูมาตดิตอไดมากขึ้น 
-เพื่อให จนท.มีเวลาทํางานไดอยางเต็มที่  

 
 

-โดยการแบงสรรหนาที่ใหชัดเจนและสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางาน อาทิ การจัดหาคา
ลวงเวลาเพิ่มเติม เพื่อให จนท. สามารถอยู
ทํางานไดอยางเต็มที่ รวมทั้งการสรางความ
สามัคคีในหนวยงาน 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

รายละเอียดโครงการและกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนงั  ป 2552 

• โครงการเชิญบุคคลสําคัญของรัฐปนังและพื้นที่ในเขตอาณาของ สกญ. ณ เมืองปนัง          
เยือนประเทศไทย  อาทิ อธิบดีตํารวจเคดะห  มุขมนตรีเคดะห  อธิบดีตํารวจปนัง  มุขมนตรีเปอรลิส  
ปลัดรัฐปนัง 

• โครงการจัดงานลอยกระทง 

• โครงการจัดเทศกาลอาหารและสินคาไทย 

• โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใตมาฝกงานที่ สกญ.ฯ 

• โครงการ “วัฒนธรรมไทย 5 ภาค” 

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการทํางานรวมกันระหวาง   
ศอ.บต.  จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และ สกญ. ณ เมืองปนัง ที่รัฐปนัง เคดะห 

• โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการประชุมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย 

• โครงการเชิญสื่อมวลชนมาเลเซียในรัฐเคดะหเยือนประเทศไทย 

• โครงการนักศึกษาไทยมุสลิมในภาคเหนือของมาเลเซียเยือนประเทศไทย 

• โครงการจัดงานสงกรานตรวมกับสมาคมมิตรภาพ สยาม-มาเลเซีย (ปนัง) 

• โครงการกงสุลสัญจร 

• โครงการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยส 
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ประวัติผูเขียน 

นายมานพชยั  วงศภักด ี

 
การศึกษา                1.  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                2.  M.Soc.Sci. (Asian Government) University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณการรับราชการ
พ.ศ. 2532   -  เจาหนาที่การทูต 3 กองอเมริกา กรมการเมือง 
พ.ศ. 2533  -  เจาหนาที่การทูต 4 สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
  -  เจาหนาที่การทูต 4 กองอเมริกา กรมการเมือง 
พ.ศ. 2534   -  เจาหนาที่การทูต 4 กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2535   -  เจาหนาที่การทูต 5 กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจ 
  -  เจาหนาที่การทูต 5 คณะทตูถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ  
     นครนิวยอรก       
พ.ศ. 2537  -  เจาหนาที่การทูต 6 คณะทตูถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ  ณ   
     นครนิวยอรก 
พ.ศ. 2540   -  เจาหนาที่การทูต 6 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2541  -  เจาหนาที่การทูต 6 สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2543  -  เจาหนาที่การทูต 7 สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2544  -  เจาหนาที่การทูต 7 สถาบันการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง 
พ.ศ. 2545  -  เจาหนาที่การทูต 7 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2546  -  เจาหนาที่การทูต 8 กรมเอเชียตะวันออก 
  -  ผูอํานวยการกอง (เจาหนาที่การทูต 8) กองงานบริหารองคการระหวางประเทศ 
      กรมองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2548  -  เจาหนาที่การทูต 8 สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) 
29 ธ.ค. 2550   -  กงสุลใหญ (เจาหนาทีก่ารทูต 9) ณ เมืองปนัง 
11 ธ.ค. 2551       -  กงสุลใหญ (นักบริหารการทูต ระดับตน) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  - ผูอํานวยการสํานัก (อํานวยการ ระดับสูง) สํานักบริหารบคุคล  
(28 พ.ค.2552-ปจจุบัน)     สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ 




