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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยทั่วโลกมีพันธกิจในการปฏิบัติงาน
หลายประการที่ เกี่ยวของกับคนไทยที่พํานักในตางประเทศตามยุทธศาสตรของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมุงหมายถึงการบรรลุเปาประสงคในการใหความชวยเหลือ
และ การสนับสนุนการดํารงชีวิตของคนไทยในตางประเทศ และการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนไทย รวมทั้งเปาประสงคที่เปนผลประโยชนแหงชาติโดยรวม ไมวาจะเปนเร่ืองของการ
เสริมสรางกระบวนการสมานฉันททางการเมือง การสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทย ทางเศรษฐกิจ และ การสรางหลักประกันและความเชื่อมั่นทางสังคม ซึ่งจะสงผลใหการ
ดํารงชีวิตของคนไทยในตางประเทศเปนไปดวยความผาสุกและมีศักด์ิศรี

ในการดําเนินงานดานตาง ๆ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงไดรับและเขาถึงขอมูล
คนไทยที่พํานักอยูในฮองกงและมาเกาอยูตลอดเวลา แตยังไมไดรวบรวมจัดเก็บไวอยางเปนระบบ
ขอมูล ยังกระจัดกระจายอยูในแฟมเอกสารของงานแตละดาน และอาจจะมีการจัดเก็บแยกเปนกุลม ๆ
ตามลักษณะของงานในแตละดาน โดยเฉพาะงานบริการดานกงสุลและงานกิจกรรมชุมชนไทยตาง ๆ
อยางไรก็ตาม การเขาถึงขอมูลคนไทยจากการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ ในปจจุบันยังประสบ
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับคนไทยที่พํานักในฮองกงและมาเกาไดอยา ง
ครอบคลุมและทั่วถึง หลัก “นิเทศศาสตร” และแนวคิด “สื่อสารตางวัฒนธรรม” สามารถนํามา
ประยุกตใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารของกลุมคนไทยในบริบทตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและแสวงหาแนวทางในการเขาถึงขอมูลคนไทยดวยวิธีการที่เหมาะสมมากขึ้น

สถานกงสุลใหญฯ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช
ขอมูลเพื่อประโยชนในงานดานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบในลักษณะฐานขอมูล (database) ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการจัดการขอมูลคนไทยได ไมวาจะเปนเร่ืองของความถูกตองของขอมูล การลดความซ้ําซอน
ของการจัดเก็บขอมูล การปรับขอมูลใหทันสมัย และการเรียกใชขอมูลอยางสะดวกและรวดเร็ว
ในอนาคต สถานกงสุลใหญฯ อาจจะพัฒนาการจัดการระบบฐานขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกา
ใหมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลคนไทยในหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในสวนกลางและในสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในประเทศอ่ืน ๆ ไดดวย เพื่อขยายประโยชนในการเรียกใช
ขอมูลในงานที่มีความหลากหลายมากและ มีความจําเปนมากขึ้นตามพันธกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุทธศาสตรแหงชาติและจุดมุงหมายของการบริหารบานเมืองที่ดีของระบบราชการไทย
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 กระแสความเปลี่ยนแปลงของปฏิสัมพันธทุกดานในประชาคมโลกที่เปนไปในลักษณะ

พึ่งพากันและกัน (interdependence) มากขึ้น สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายของประชากรโลกจากถิ่น
ฐานหน่ึงไปยังอีกถิ่นฐานหน่ึง เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการคิดคนขึ้นตลอดเวลาก็เปนปจจัยเอ้ือตอการ
เคลื่อนยายประชากรไดอยางสะดวก รวดเร็ว บอยคร้ัง และในจํานวนมากจากแหลงที่มีการพัฒนา
นอยกวาไปยังแหลงที่มีการพัฒนามากกวา โดยเฉพาะไปสูแหลงที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่สูงกวา  ประชาชนในเมืองที่มีขนาดเล็กนิยมที่จะไปใชชีวิตในเมืองที่มีขนาดใหญกวา  ประชาชน
จากประเทศกําลังพัฒนามักจะไปแสวงหาโอกาสในชีวิตของตนเองในประเทศที่พัฒนาแลวดวยความ
เชื่อและความเขาใจวา ตนจะไดรับผลประโยชนที่ดีกวา  คนไทยก็เชนกันที่เดินทางออกไปประเทศ
ตาง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเพิ่มพูนความรูในวัย
ศึกษา การแสวงหาโอกาสและประสบการณในวัยทํางาน ตลอดจนการมีชีวิตที่สุขสบายในวัยชรา

1.1.2 งานการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศจึงครอบคลุมความรับผิดชอบในมิติ
ที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตอยูในตางประเทศของบุคคลสัญชาติไทยเหลาน้ีในบริบทของการรักษาและ
สงเสริมผลประโยชนแหงชาติในความสัมพันธที่ไทยมีกับตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญทุกแหงมีหนาที่ในภารกิจหลายประการที่เกี่ยวเน่ืองกับชุมชุนคนไทยในเขตอาณา
ของตนตามนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ดังน้ี

(1) การแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศไดกําหนดให
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแลปกปอง
คุมครองผลประโยชนของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 1 โดยให
ความชวยเหลือสนับสนุนตอการดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ และการพํานักอยูของคนไทย
ใน เขตอาณาน้ัน ๆ

(2) ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได
กําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในประเทศตาง ๆ ดําเนินงานหลายดานที่ตองมี
ความเกี่ยวพันกับ คนไทยที่พํานักอาศัยในเขตอาณาเพื่อใหบรรลุเปาประสงค ซึ่งไดแก

1 จากเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ www.mfa.go.th
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- การเสริมสรางความสมานฉันทและการรวมกลุมกันของชุมชนไทยในทองถิ่น
ที่พํานักอยู เพื่อใหชุมชนไทยมีความเขมแข็ง ชวยเหลือและดูแลกันเองได เพื่อใหสามารถประกอบ
อาชีพและใชชีวิตอยูในทองถิ่นไดอยางมีความสุข

-  การสงเสริมบทบาทของคนไทย/เชื้อสายไทยที่มีความสามารถในระดับโลกและ
ระดับประเทศ ที่พํานักอยู โดยเปนบุคคลที่มีความรักและผูกพันตอประเทศไทย เพื่อชวยเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในตางประเทศ

-  การสนับสนุนกิจกรรมความเปนไทย (Thainess) ของชุมชนไทยในตางประเทศ
รวมทั้งการสงเสริม/ชักชวนใหชุมชนไทยเหลาน้ีดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนสาธารณะตอ
ทองถิ่นที่อาศัยอยูเพื่อเปนการสรางการยอมรับและทัศนคติที่ดีของประชากรของประเทศเจาบานตอ
กลุมคนไทยในทองถิ่น ซึ่งจะสงผลในทางบวกตอคนไทยและประเทศไทยในภาพรวม

-  การสงเสริมการสงออกแรงงานมีฝมือของไทยใหทํางานอยางมีศักด์ิศรีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  การเสริมสรางความรู ความเขาใจ และประโยชนที่ไทยจะไดรับจากความรวมมือ
ภายใต กรอบพหุภาคีแกหนวยงานและประชาชนไทย

-  การสงเสริมภาพลักษณไทยในฐานะประเทศที่สนับสนุนความรวมมือดานสิทธิ
มนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย และดานมนุษยธรรมตามพันธกรณีระหวางประเทศ

-  การรักษา สงเสริม และเพิ่มพูนผลประโยชนทางการคาและการลงทุนกับประเทศ
คูคา และตลาดใหญ

- การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศของไทย
(3) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ไดกําหนดภารกิจในการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รวมทั้งปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะและสรางสมานฉันทในชาติ

1.1.3 ในปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมเขตบริหารพิเศษ
ฮองกงและ เขตบริหารพิเศษมาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดดําเนินงานตามภารกิจขางต นแก
ชุมชนคนไทยที่พํานักอยูในฮองกง ประมาณ 29,000 คน 2 และในมาเกา ประมาณ 1,500 คน 3

การติดตอสื่อสารและชองทางของการมีปฎิสัมพันธกับคนไทยเหลาน้ีเกิดขึ้นในโอกาสตาง ๆ 4

2 ในจํานวนนี้  มีแรงงานไทยที่มีอาชีพผูชวยแมบาน(domestic helper) โดยผานการจัดหางานตามกฎหมายฮองกงประมาณ4,000 คน
3  สวนใหญเปนแรงงานที่ประกอบอาชีพบริการในสถานธุรกิจคาสิโนโดยผานบริษทัจัดหางานตามกฎหมายมาเกา
4 สภาพการณจรงิของฮองกงและมาเกามีความคลายคลึงกันมาก ผูศึกษาจึงไมไดแบงแยกการวิเคราะหไดอยางชัดเจน



3

(1)  การยื่นคํารองเพื่อขอรับบริการดานกงสุล ณ ที่ทําการสถานกงสุลใหญฯ หรือ
ระหวาง การจัดกงสุลสัญจร (ในมาเกา) ซึ่งเปนการบริการดานหนังสือเดินทางไทย ดานการแปลและ
รับรองเอกสาร (นิติกรณ) และดานงานทะเบียนราษฎร

(2) การเขารวมงานและกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญฯ  ชุมชนไทย และวัดไทยจัดขึ้น
เน่ืองในวันสําคัญของชาติและศาสนา ตลอดจนเทศกาลตาง ๆ ตามประเพณีนิยมของไทย

(3)  การใหความชวยเหลือแกคนไทยและครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนจาก
ปญหาตาง ๆ ในการพํานักอยูในฮองกงและมาเกา เชน การทะเลาวิวาท การฉอโก ง การถูกหลอก
หลวง การถูกทํารายใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การฆาตัวตาย การถูกจับกุมและไดรับโทษจําคุก

(4) การติดประกาศและการประชาสัมพันธบนกระดานขาว ซึ่งต้ังอยูบริเวณดาน
หนาที่ทําการของสถานกงสุลใหญฯ

(5) การติดตอทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปที่ sthai1@thai-consulate.org.hk และ
การเยี่ยมชมเว็บไซตของสถานกงสุลใหญฯ www.thai-consulate.org.hk

(6)  การพบปะเพื่อใหขอมูล คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ และ
การเยี่ยมชมเว็บไซต www.thaibizchina.com ของศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในจีน (ฮองกง) ซึ่ง
จัดต้ังขึ้นในที่ทําการของสถานกงสุลใหญฯ

(7)  การรณรงคประชาสัมพันธและการจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร
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แผนภูมิภารกิจดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง

1.1.4 ลักษณะของการติดตอกับคนไทยขางตนน้ี ทําใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถไดรับและ
เขาถึงขอมูลบุคคลของคนไทยในระดับหน่ึง การติดตอมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว (one-way
communication) กลาวคือ คนไทยจะติดตอสถานกงสุลใหญฯ ก็ตอเมื่อมีเหตุแหงความจําเปนเทาน้ัน
สถานกงสุลใหญฯ มักจะไมสามารถตรวจสอบผลยอนกลับ (feedback) จากการแจงขาวสารเทาใดนัก
ซึ่งอาจจะเปนผลจากการที่สถานกงสุลใหญฯ   ยังไมสามารถเขาถึงคนไทยดวยขอมูลการติดตอที่
ถูกตองและทันสมัย (update)

1.1.5 ขอมูลที่ไดมาจากการติดตอสื่อสารเฉพาะตามความจําเปนและตามโอกาสตาง ๆ ยัง
กระจัดกระจายอยูตามสวนงานที่ปฏิบัติในแตละดาน และยังไมไดใชประโยชนจากขอมูลบุคคลของ
คนไทยที่มีอยูอยางเต็มที่ตองานในหลายดานของสถานกงสุลใหญฯ  หากมีการจัดการกับขอมูล
เหลาน้ีอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีการบันทึกและการจัดเก็บในรูปแบบที่มี
การออกแบบเพื่อเรียกมาใชกับการปฎิบัติงานไดหลายดาน  สถานกงสุลใหญฯ จะสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่เกี่ยวของกับชุมชนไทยและภารกิจอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน
แหงชาติโดยรวมไดดียิ่งขึ้น

1.1.6 จากการจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรในป  พ.ศ. 2549 สถานกงสุลใหญฯ ได
รวบรวมขอมูลบุคคลของคนไทยที่ไดมีการลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกต้ังในฮองกงและมาเกาไว

  กงสุลใหญ
ฯ

รองกงสุลใหญ
ฯ

- งานสารนิเทศ
- งานศึกษา
- งานสาธารณสุข
- งานองคกรเอกชน

- งานการเมือง
- งานเศรษฐกิจ
- งานความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

- ศูนยขอมูลธุรกิจ

- งานหนังสือเดินทางไทย
- งานทะเบียนราษฎร
- งานแปลและนิติกรณ
- งานชุมชนไทย/นักโทษ
- งานเลือกต้ังนอก
   ราชอาณาจักร
- งานแผนฉุกเฉินฯ

- งานพิธีการ

- งานการเงิน - งานสารบรรณ
   และครุภัณฑ
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ประมาณ 7,600 ราย ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ไดรับจากกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติและประกาศออกมาเปนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังแลว แตสถานกงสุลใหญฯ ไดมีการบันทึก
และจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีอีกคร้ังแยกเปนฐานขอมูลตางหากเพื่อใชในการชวยคนหารายชื่อผูสิทธิใน
ระหวาง การจัดเลือกต้ังใหไดรวดเร็วและสะดวกขึ้น

1.1.7 เทคโนโลยีของคอมพิวเตอรซอฟตแวรจะเปนปจจัยสําคัญของการจัดระบบขอมูล
บุคคลของคนไทยที่ไดจากการรวบรวมใหเปนสารสนเทศในลักษณะของฐานขอมูล (database) ซึ่งจะ
มีระบบจัดการขอมูล (database management system) ที่จะชวยใหการจัดเก็บและการเรียกใชขอมูล
จากระบบเปนไปไดโดยสะดวกและตรงกับความตองการไดเปนอยางดี

1.1.8 ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยูเร่ือย ๆ สถานกงสุลใหญฯ
สามารถปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคลของคนไทยไดเปนระยะ ๆ เพื่อใหระบบฐานขอมูลมีความ
พรอมสําหรับการปฎิบัติงานของสถานกงสุลใหญฯ ทั้งที่เปนภารกิจที่ดําเนินการตามที่กําหนดโดย
นโยบายและยุทธศาสตร  ตาง ๆ ใหไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะสามารถ
ตอบสนองตองานที่มีความจําเปนเรงดวนในสถานการณที่หลากหลายไดดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบฐานขอมูลจะเปนสวนสําคัญของการเตรียมการและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถาน
กงสุลใหญฯ เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ซึ่งไดแก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาดของ
โรคติดตอ และการกอการราย  เน่ืองจากฮองกงและมาเกาเปนพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุไตฝุนอยู
เนือง ๆ ตลอดป และมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขหวัดนก และไขหวัดสายพันธุใหมอยูดวย

1.1.9 สถานกงสุลใหญฯ ยังจะสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลคนไทยใน
การพัฒนางานทุกดานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 –
พ.ศ. 2555) ซึ่งใหความสําคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทางที่ตองใหประชาชนเปน
“ศูนยกลาง”  ตองรับฟงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการและอํานวยประโยชน ลดขั้นตอนและ
ภาระในการติดตอของประชาชน มีระบบการแกไขปญหาและรับเร่ืองราวรองทุกขที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเปนที่พึ่งของประชาชนในยามที่มีปญหาและความเดือดรอน  การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกับขอมูลคนไทยเพื่อจัดทําเปนระบบฐานขอมูลขึ้นน้ันเปนถือเปน
การดําเนินการที่เปนไปตามกลยุทธของแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทยในการ
ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน การพัฒนาชองทางการสื่อสารกับประชาชน และการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนที่จะสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหลายสวนราชการ

1.1.10 ผลสําเร็จของงานจากการมีและการใชระบบฐานขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกาจะ
เปนภาพสะทอนของความพยายามของสถานกงสุลใหญฯ ในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ
บรรลุประโยชนสุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
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ใหทันตอสถานการณ การอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับการตอบสนองความตองการ
ตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและสํารวจวิธีการที่สถานกงสุลใหญฯ ไดมาซึ่งขอมูลคนไทยที่พํานักอยูใน

ฮองกงและมาเกา
1.2.2 เพื่อประเมินสภาพปญหาอุปสรรคของการไดมาและการเขาถึงขอมูลของคนไทยจาก

แหลงที่มีอยูและจากแหลงอ่ืน ๆ เปนการเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม ครบถวนและทันสมัย
อยูตลอดเวลา

1.2.3 เพื่อเสนอแนะวิธีการรวบรวมและจัดการขอมูลเพื่อใหมีการจัดเก็บ การออกแบบระบบ
ฐานขอมูล การบันทึกขอมูล และการเรียกใชขอมูลกับงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ

1.2.4 เพื่อศึกษาความเปนไปไดและโอกาสในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถานกงสุล
ใหญฯ เขากับระบบฐานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนกลางเพื่อการใชประโยชนสูงสุดจาก
ขอมูลน้ีในลําดับตอไป

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 การศึกษาจะมุงเนนปญหาเกี่ยวกับการไดมาและการเขาถึงแหลงขอมูลของคนไทย

ที่เดินทางเขาไปพํานักในฮองกงและมาเกาในระยะเวลาที่เกินกว า 30 วัน ดวยวัตถุประสงคตาง ๆ
ที่ไมใชเพื่อการทองเที่ยว 5  แตจะเปนเร่ืองของการศึกษา การฝกอบรม การประกอบอาชีพ
การดํารงชีวิตกับครอบครัว และอ่ืน ๆ  เพราะหากจะเก็บขอมูลคนไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวใน
ฮองกงและมาเกาดวย ก็จะเปนมีความยากลําบากในการจัดเก็บใหไดอยางรวดเร็ว และอาจจะ
กลายเปนฐานขอมูลที่ลาสมัยไดโดยงาย

1.3.2 การนําเสนอผลการศึกษาจะใหนํ้าหนักกับผลการวิเคราะหเกี่ยวกับแหลงขอมูลและ
ชองทางการสื่อสารที่ควรจะใชกับกลุมคนไทยเพื่อจะไดมาและเขาถึงขอมูลบุคคลที่จําเปนตอการ
จัดทําระบบฐานขอมูล รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการจัดเก็บและลักษณะ การ
เรียกใชที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานตามภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ

5  ไทยและฮองกงยกเวนการตรวจลงตราระหวางกันเปนเวลา 30 วัน ในการเขาเมืองเพ่ือการทองเที่ยว
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1.3.3 การศึกษาจะครอบคลุมถึงการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการขอมูลในลักษณะของระบบฐานขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งจะตองประกอบดวยองคประกอบ
ที่สําคัญและจําเปน โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีอยูในทองตลาดขณะน้ีหรือที่
อาจจะตองจัดจางผูเชี่ยวชาญออกแบบและเขียนโปรแกรมซอฟตแวรให  อยางไรก็ตาม การเลือกใช
โปรแกรมใดน้ันนาจะเปนประเด็นที่ตองมีการศึกษาทางเทคนิคและการติดตาม การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เปลี่ยนไปในขั้นตอนของการปฎิบัติจริงตอไป

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1ไดรับทราบถึงการมีอยูของขอมูลที่ไดรับจากการปฎิบัติงานในแตละดานของสถาน

กงสุลใหญฯ ที่จะปนประโยชนและพรอมที่จะจัดเก็บในระบบฐานขอมูลคนไทยได
1.4.2  สามารถระบุปญหาอุปสรรคของการไดมาซึ่งขอมูล และแหลงที่มาของขอมูลเพิ่มเติม

เพื่อใหระบบฐานขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกาครอบคลุมจํานวนคนไทยและปริมาณขอมูลที่จะ
เรียกใชกับ การดําเนินงานของสถานกงสุลใหญฯ หลายดาน

1.4.3 ไ ดทราบรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดวางขอมูลในระบบฐานขอมูลเพื่อ
การเรียกใชที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

1.4.4 สามารถนําเสนอรูปแบบและประโยชนจากการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลข อง
สถานกงสุลใหญฯ กับระบบฐานขอมูลของหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใชประโยชนจากขอมูลไดอยางเต็มที่
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บทท่ี 2
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.1 สิ่งทาทาย
การจัดการขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิ่งทาทายและ

เปนประเด็นสําคัญอยู 2 ประการคือ
ประการที่ 1 -  ปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลและการรวบรวมขอมูลบุคคล

ของคนไทยในฮองกงและในมาเกา
ประการที่ 2 -  กลวิธีในการสื่อสารเพื่อเขาถึงและใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับการบันทึก

จัดเก็บเปนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนปริมาณขอมูลที่มากที่สุดเทาที่จะทําไดและการ
วางแผนการจัดการที่เหมาะสมตอการเรียกใชขอมูลในงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ

2.2 หลักนิเทศศาสตรและแนวคิด “การสื่อสารตางวัฒนธรรม
2.2.1 การศึกษาตองอาศัยแนวคิดของ “การสื่อสาร” ตามหลักวิชานิเทศศาสตรบนพื้นฐานของ

ความเขาใจที่วา การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่มนุษยใชในการดํารงชีวิตรวมกับสมาชิ ก
อ่ืนในสังคมของตน ใชในการศึกษา ใชในการประกอบอาชีพ ใชในการปกครองและการบริหาร และ
ใชในการติดตอปฏิสัมพันธกับสมาชิกของสังคมอ่ืน

2.2.2 แนวคิดเร่ือง “การสื่อสารตางวัฒนธรรม” จะสามารถชวยใหคําอธิบายเชิงวิเคราะหถึง
ประเด็นที่เปนสิ่งทาทายทั้ง 2 ประการขางตนได  แมวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การสื่อสารตาง
วัฒนธรรม”  โดยสวนใหญ จะเปนเร่ืองของการสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มาจาก
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตแนวคิด “การสื่อสารตางวัฒนธรรม” ก็สามารถประยุกตใชเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมในการสื่อสาร (ซึ่งเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลบุคคล)
ของคนไทยในฮองกงและมาเกาได กลาวคือ การติดตอและการมีปฏิสัมพันธระหวางสถานกงสุลใหญ
ฯ กับคนไทยที่พํานักในฮองกงและในมาเกาเปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน แตอยู
สภาพแวดลอมที่มีวัฒนธรรมแตกตางไป

2.2.3 แนวทางการศึกษา “การสื่อสารตางวัฒนธรรม” มีความหลายหลาย ซึ่งเปนผลจากความ
พยายามในการตีความ การเปรียบเทียบ และการสังเคราะหของปรากฎการณตาง ๆ ที่มนุษยใน
วัฒนธรรมที่แตกตางกันมีการสื่อสารกัน  แนวคิดที่นาสนใจ ไดแก
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(1) บริบทที่บุคคลจะมีโอกาสติดตอบุคคลอ่ืนในวัฒนธรรมอ่ืนได 5 บริบท ตามที่
Kenneth Cushner และ Richard W. Brislin 6 (ป ค.ศ. 1996) ไดนําเสนอไว

- การทองเที่ยว
- การทํางาน
- การสมรส / การต้ังหลักแหลงและครอบครัว
- การศึกษาและการเขาโรงเรียน
-  การประกอบ / ติดตอธุรกิจ
จะเห็นไดวา บริบทขางตนน้ีอยางนอย 3 ประการ ไดแก การทํางาน การแตงงาน / การ

ต้ังหลักแหลงและครอบครัว และการศึกษาน้ัน ครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาที่เนนกลุมคนไทย
ที่พํานักอยูในฮองกงและในมาเกาเกินกวา 30 วัน

(2) ลักษณะทางประชากรของผูรับสาร (Demographic Characteristics of Audience)7

คือ
- อายุ (Age)
- เพศ (Sex)
- สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status)
- การศึกษา (Education)
- ศาสนา (Religion)

                                  ในการศึกษาน้ี ผูรับสารคือ คนไทยที่พํานักในฮองกงแล ะในมาเกา และสถาน
กงสุลใหญฯ เปนผูสงสารในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ สถานกงสุลใหญฯ จึงจําเปนตองใหความสําคัญ
แกลักษณะเหลาน้ีของผูรับสารเพื่อความเขาใจในขอจํากัดของแหลงขอมูลและเพื่อการวางแผนสื่อสาร
และการเลือกใชวิธีในการสงสารที่จะบรรลุเปาประสงคในการเขาถึงขอมูลบุคคลของคนไทยไดดียิ่งขึ้น

    (3) มิ ติทางความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวาง “ความเปนปจเจกบุคคล ”
(Individualism) กับ “ความเปนกลุม” (Collectivism) ของ Geert Hofstede (ป ค.ศ. 1980, 1983)

6 อางใน เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย), การส่ือสารตางวัฒนธรรม (Intercultural Communication) กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2548),หนา15.
7 ดร.ปรมะ สตะเวทนิ, หลักนิเทศศาสตร (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, พิมพครั้งที่ 10,พฤษภาคม2546),หนา
112-118.
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- วัฒนธรรม “ความเปนปจเจกบุคคล” จะเนนการแขงขัน ใหความสําคัญกับ “I”
identity มากกวา “We” identity ทุกคนถือสิทธิสวนบุคคลเปนหลัก มีความเปนตัวเองสูง มความคิด
คานิยม และการตัดสินใจดวยตนเอง

- วัฒนธรรม “ความเปนกลุม” มีการพึ่งพาอาศัยกันสูง เนน “We” identity มากกวา “I”
identity ใหความสําคัญแกกุลมที่ตนเปนสมาชิกอยู จึงมีความจงรักภักดีตอกลุมสูง จุดมุงหมายของกลุม
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของสมาชิก มีความกลมกลืนมากกวาความแตกตางเชื่อฟงคําสั่งและคําสอน
ของผูใหญ

ความแตกตางของวัฒนธรรมทั้งสองจะชวยอธิบายและทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของพฤติกรรมใน การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธของคนไทยที่มีวัฒนธรรม “ความเปนกลุม”
ในขณะที่ตองพํานักอยูในฮองกงและในมาเกาที่มีวัฒนธรรม “ความเปนปจเจกบุคคล” มากกวา

(4) ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับการสื่อสาร  การเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมของบุคคลจะเปนปจจัยนําไปสูการเปลี่ยนทัศ นคติของบุคคลตอการสื่อสาร ความ
ตองการในการสื่อสาร  ความถี่ของการสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร  Kurt Lewin 8 (ป ค.ศ. 1936) ไดแบง
อิทธิพลทางสภาพแวดลอมตอการสื่อสารกับคนตางวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) เชน การจัดที่อยูอาศัยและ
สิ่งกอสรางตาง ๆ  อุปกรณตกแตงสถานที่ บรรยากาศภายในสถานที่  สิ่งรบกวนตาง ๆ แสง สี เสียง
เหตุการณรอบตัว ปรากฎการณ เทคโนโลยี

- สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา (psychological environment) ซึ่งเกิดจากการรับรู
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับสิ่งแวดลอม (เกิดเปนความเชื่อ) และการใช
สิ่งแวดลอมเพื่อสื่อความหมายแกผูอ่ืน

(5) ความตระหนกทางวัฒนธรรม (Culture Shock) ซึ่ง Kalvero Oberg 9 (ป ค.ศ. 1960)
ไดอธิบายวา ความตระหนกทางวัฒนธรรมมักเกิดขึ้นฉับพลัน แตบางคร้ังเกิดขึ้นหลังจากเขาไปอยูสักพัก
เปนความรูสึกกังวลใจ สภาวะของความตระหนกน้ีมักจะเกิดขึ้นกับคนไทยที่ตองรับรูสิ่งใหม ๆ  ในการพํานักอยูใน
ฮองกงและในมาเกา ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมเดิมของไทย และเปนผลจากการรับรู
สิ่งที่ “ไมคาดคิด” มากอน คนไทยที่ประสบภาวะความตระหนกทางวัฒนธรรมจําเปนตองมีการปรับตัว
และทัศนคติเพื่อใหดํารงชีพอยูไดในวัฒนธรรมใหม และการปรับเปลี่ยนน้ีจะสงผลตอการสื่อสารกับ
กลุมคนไทยและกับสถานกงสุลใหญฯ หากคนไทยน้ัน ๆ ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากกลุม

8 อางเรื่องเดียวกัน, หนา 140.
9 อางเรื่องเดียวกัน, หนา 218.
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คนไทยและ/หรือจากสถานกงสุลใหญฯ ปญหาความตระหนกทางวัฒนธรรมยอมลดนอยลง แตถาไมได
รับความชวยเหลือยอมกอใหเกิดความรูสึกไมดี และมีความรูสึกแปลกแยก ซึ่งจะกลายเปนความไม
พอใจและไมใสใจตอการสื่อสารกับกลุม  คนไทยและกับสถานกงสุลใหญฯ อีกตอไป

2.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.3.1  “Migration Issues in the Asia Pacific: Issues Paper from Hong Kong, Asia Pacific

Migration Research Network (APMRN) เปนขอมูลที่ปูพื้นความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอพยพออก
(emigration) ของชาวฮองกงจากฮองกงไปอยูในประเทศตาง ๆ ในชวงเวลาตาง ๆ ที่ผานมา โดยเฉพาะ
หลังจากชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในป ค.ศ. 1949 ซึ่งก็เปนชวงเวลาเดียวกันที่มีชาวจีนอพยพ
จากจีนเขาไปในฮองกงดวยเชนกัน และชวงเวลากอนการคืนฮองกงสูการปกครองของจีนในป ค.ศ.
1997 และการอพยพเขา (immigration) ทั้งของชาวฮองกงที่อพยพกลับไปต้ังถิ่นฐานในฮองกงและ
แรงงานตางชาติ ไมวาจะเปนแรงงานวิชาชีพ (foreign professionals)  แรงงานที่เปนผูชวยแมบาน
(foreign domestic helpers) แรงงานนําเขา (imported labour) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในชวงขาด
แคลน และแรงงานที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

2.3.2  “A Preliminary Analysis of Thai Workers in Hong Kong: Survey Results”, Kevin
Hewison, Working Papers Series No. 44, April 2003, Southeast Asia Research Centre (SEARC), City
University of Hong Kong เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการอพยพของบุคคลเพื่อแสวงหาโอกาสใน
การทํางาน ซึ่งไดทําใหฮองกงเปนสังคมที่มีการอพยพแรงงาน (migrant society) แหงหน่ึงในโลก
นอกจากน้ี วรรณกรรมน้ีไดทําการสํารวจขอมูลดวยการสัมภาษณคนไทยที่เปนแรงงานในอาชีพผูชวย
แมบาน (domestic helpers) และไดนําเสนอผลการสํารวจที่นาสนใจของคนไทยที่เปนผูชวยแมบาน
เกี่ยวกับความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวที่เปนปจจัยใหไปทํางานในตางประเทศ
สภาพความเปนอยูในฮองกง ลักษณะทางประชากร ระดับการศึกษาของแรงงานไทยประเภทน้ีในฮองกง
ตลอดจนพฤติกรรมการสื่อสารกับผูอ่ืนและพฤติกรรมการใชจาย

2.4 สรุปแนวคิด
คนไทยที่ไปพํานักอยูในฮองกงและในมาเกาจะอยูในบริบทตาง ๆ ที่จะตองมี “การสื่อสาร

ตางวัฒธรรม” กลาวคือ ตองเผชิญกับความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี “ความเปนกลุม”
มากกวา “ความเปนปจเจกบุคคล” กับวัฒนธรรมทองถิ่นในฮองกงและในมาเกาที่มี “ความเปนปจเจก
บุคคล” มากกวา เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากผูปกครองในอดีตที่เปนประเทศตะวันตกและมีวัฒนธรรม
ในลักษณะดังกลาว  การเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกตางไปน้ันกอใหเกิดความตระหนกทางวัฒนธรรมซึ่ง
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จะตองมีการปรับตัวไปกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางจิตใจ การปรับตัวดังกลาว
จะสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสารกับตนเองและกับกลุมของตน  อีกทั้งยังมีปจจัยเร่ืองลักษณะทาง
ประชากรของผูรับสารในการสื่อสารประกอบดวย ซึ่งเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการรับสารของ
ผูรับสารในการสื่อสาร ความเขาใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการสื่อสารน้ีจะชวยให
สถานกงสุลใหญฯ ในฐานะที่เปนผูสื่อสารฝายหน่ึงสามารถวางแผนและเลือกวิธีใหเหมาะสมกับการ
เขาถึงและไดมาซึ่งขอมูลบุคคลของคนไทยในฮองกงและมาเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปน
ประโยชนตอการจัดทําระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชงานดานตาง ๆ ตอไป

2.5 สรุปกรอบแนวคิด

บริบท:  (1) กลุมคนไทยที่เปนผูทํางาน
      (2) กลุมคนไทยที่เปนนักศึกษา
      (3) กลุมคนไทยที่เปนคูสมรส หรือผูไปต้ังหลักแหลง

ลักษณะทางประชากร
อายุ :
20 – 39 ป
40 – 60 ป
มากกวา 60 ป
เพศ :
ชาย
หญิง
การศึกษา :
สูงกวาปริญญาโท
ปริญญาตรี/โท
ต่ํากวาปริญญาตรี
รายได :
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สภาพความเปนอยู :
ดี
พอใช
ไมเหมาะสม

ปจเจก / กลุม
“I”

หรือ

“WE”

ความตะหนก
ทางวัฒนธรรม

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ทัศนคติตอ
การส่ือสาร

พรอม

หรือ

ไมพรอม

วิธีการส่ือสาร

- ใชแบบฟอรม
- ใชวาจา
- ใชสื่อ/อีเมล
- ผานคนกลาง
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บทท่ี 3
วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาการจัดการขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกาจําเปนตองพิจารณาประเด็น
สําคัญลําดับแรกเกี่ยวกับแหลงที่มาของขอมูล รวมทั้งปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการเขาถึงและ
รวบรวมขอมูลจากแหลงเหลาน้ี นอกจากน้ี ยังตองขยายการศึกษาไปถึงการวิเคราะหเชิงวิชาการ
ดวยแนวคิดของ “การสื่อสารตางวัฒนธรรม” ในบริบทที่เกี่ยวของกับคนไทยในฮองกงและมาเกา
เพื่อนําไปสู ผลการศึกษาที่จะทําใหทราบถึงวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมในการเขาถึงขอมูลไดอยาง
ครอบคลุมที่สุด และในลําดับตอไป การศึกษาจะนําเสนอความจําเปนและลักษณะของการจัดการ
ขอมูลบุคคลของคนไทยดวยระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียกใชกับงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ

3.1 การจัดการขอมูลคนไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอื่น ๆ
เพื่อเปนการสํารวจการดําเนินการจัดการขอมูลคนไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญของไทยในประเทศตาง ๆ และการจัดการขอมูลของคนชาติอ่ืน ๆ โดยสถาน
กงสุลใหญ บางประเทศในฮองกง (สวนใหญมีเขตอาณาครอบคลุมมาเกาดวย) ซึ่งจะทําใหทราบ
ถึงแนวและวิธีปฏิบัติที่ใชอยูในปจจุบันตามสภาพและลักษณะของแหลงขอมูลที่อาจจะมีความ
แตกตางกันไป  จึงไดมีการสอบถามขอเท็จจริงดวยการใชคําถาม จํานวน 6 ขอ ไดแก

คําถามที่ 1 -  มีระบบฐานขอมูลคนชาติอยูหรือไม
คําถามที่ 2 - ไดขอมูลคนชาติจากแหลงใด หรือเก็บขอมูลอะไรไวบาง
คําถามที่ 3 - ใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลคนชาติไดอยางไรบาง
คําถามที่ 4 -  (หากมี) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใดในการจัดการระบบฐานขอมูลคนชาติ
คําถามที่ 5 -  (หากไมมี) เก็บขอมูลคนชาติดวยวิธีใด อยางไร
คําถามที่ 6 -  มีแผนที่จะจัดทําระบบฐานขอมูลคนชาติในอนาคตหรือไม

3.1.1. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในประเทศตาง ๆ
เจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยจากภูมิภาค ตาง ๆ ที่เขา

รวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1 จํานวน 22 แหง ที่ไดใหตอบคําถาม
ขางตน ไดแก
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ภูมิภาคเอเชีย:
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน
-  สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา
-  สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ

- สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
-  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองซีอาน
-  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโฮจิมินห
-  สํานักงานเศรษฐกิจและการคาไทย ณ เมืองไทเป
ภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวต
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ภูมิภาคยุโรป:
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซอ
ภูมิภาคอเมริกา:
- สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก

3.1.2. สถานกงสุลใหญประเทศตาง ๆ ในฮองกง
โดยที่มีเวลากระชั้นชิดในการศึกษา จึงเปนการสอบถามสถานกงสุลใหญตาง ๆ โดยทาง

โทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และพบวา หลายสถานกงสุลใหญไมประสงคที่จะให
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รายละเอียดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเทาใดนัก เน่ืองจากถือเปนเร่ืองของการดําเนินงานภายในของ
สถานกงสุลใหญน้ัน ฯ  ดังน้ัน จึงสามารถรวบรวมขอเท็จจริงอยางคราว ๆ ไดจาก สถานกงสุล
ใหญบางแหง ไดแก

สถานกงสุลใหญมาเลเซีย
สถานกงสุลใหญอินโดนีเซีย
สถานกงสุลใหญพมา
สถานกงสุลใหญเวียดนาม
สถานกงสุลใหญลาว
สถานกงสุลใหญสิงคโปร
สถานกงสุลใหญฟลิปปนส
สถานกงสุลใหญญ่ีปุน
สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลใหญสหราชอาณาจักร
สถานกงสุลใหญฝร่ังเศส
สถานกงสุลใหญอินเดีย
สถานกงสุลใหญเยอรมัน
สถานกงสุลใหญสวิตเซอรแลนด
สถานกงสุลกิตติมศักด์ิศรีลังกา

3.2 การเขาถึงขอมูลคนไทยโดยสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง
3.2.1. การบริการดานกงสุล สถานกงสุลใหญฯ ไดจัดเตรียมแบบฟอรมเพื่อความสะดวก

ในการยื่นคําขอรับบริการในงานกงสุลแตละลักษณะ  แบบฟอรมเหลาน้ี11จะมีชองวางที่ผูยื่นคําขอ
จะตองระบุชื่อ สกุล   ที่อยูติดตอในไทยและในฮองกงหรือมาเกา ตลอดจนหมายเลขโทรศัพทที่
บาน ที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (หากมี) ไวดวย  เมื่อสถานกงสุลใหญฯ ได
ดําเนินการตามคําขอในแตละเร่ืองเสร็จสิ้นแลว ก็จะจัดเก็บแบบฟอรมคํารองไว เพื่อให
คณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ12 เปนผูพิจารณาทําลาย  หากมีการพิจารณาทําลายเอกสาร

11 ตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ ปรากฎในภาคผนวก
12  ตามขอ 67 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปลัดกระทรวงการตางประเทศได
มีคําส่ังสํานักปลัดกระทรวงการตางประเทศ ที่ 426/2544 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2544 มอบหมายและมอบอํานาจ
ใหเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น
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แบบฟอรมเหลาน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยไมมีการจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลบุคคล
ที่ปรากฎในแบบฟอรมอยางเหมาะสมกอน สถานกงสุลใหญฯ ก็จะไมสามารถประโยชนจาก
ขอมูลเหลาน้ีไดอยางเต็มที่ทั้งในงานดานกงสุลและงานดานอ่ืน ๆ ดวย

(1) งานหนังสือเดินทางไทย สถานกงสุลใหญฯ ใหบริการในการขอทําหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส การแกไขขอมูลบางประการในหนังสือเดินทาง และการออกเอกสาร
เดินทางในกรณีที่จําเปนแกบุคคลสัญชาติไทย ทั้งที่ที่ทําการของสถานกงสุลใหญฯ และใน
ระหวางการจัดกงสุลสัญจรที่มาเกา 13 ในการกรอกแบบฟอรมเพื่อขอทําหนังสือเดินทางไทยน้ัน
ผูยื่นขอจะตองใหขอมูลบุคคลที่สําคัญ ไดแก ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไทย 13
หลัก ที่อยูในไทยและในฮองกงหรือมาเกา เพื่อให    สถานกงสุลใหญฯ ใชในการคนหาขอมูลของ
บุคคลน้ัน ๆ โดยหมายเลข 13 หลักในระบบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยที่
มีการเชื่อมโยงกับระบบการจัดทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอกนิกสของกระทรวงการตางประเทศ
และจะบันทึกขอมูลลงไปในแบบคําขอหนังสือเดินทางออนไลน และทําการถายภาพใบหนาและ
ลายน้ิวมือของผูยื่นคําขอเพื่อใชประกอบแบบคําขอออนไลนกลับไปยังกรมการกงสุล
กระทรวง การตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่พิจารณาคําขอและผลิตเลมหนังสือเดินทางตอไป
สถานกงสุลใหญฯ จะใชประโยชนจากแบบฟอรมที่ผูยื่นคําขอกรอกไวที่สถานกงสุลใหญฯ อีก
คร้ังเมื่อสถานกงสุลใหญฯ ไดรับเลมหนังสือเดินทางที่ผลิตแลวจากกรมการกงสุล เพื่อติดตอใหผู
ยื่น คําขอไปรับเลมหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญฯ ตอไป

(2) งานทะเบียนราษฏร สถานกงสุลใหญฯ ใหบริการหลายดานทั้ง ณ ที่ทําการ
และระหวางการจัดกงสุลสัญจรเฉกเชนการใหบริการของสํานักทะเบียนทองที่ตาง ๆ  ในประเทศ
ไทย ไดแก การขอสูติบัตรไทย การออกมรณบัตรไทย การขอจดทะเบียนสมรส การขอจด
ทะเบียนหยา การขอสละสัญชาติไทย การใหบริการงานดานน้ีทําใหสถานกงสุลใหญฯไดรับ
ขอมูลบุคคลของคนไทยไดคอนขางมากและในเชิงลึก เน่ืองจากเปนงานที่เกี่ยวของกับทะเบียน
บุคคล แตเมื่อมีการดําเนินการตามคําขอไปแลว ก็จัดเก็บใบสําคัญและหลักฐานตาง ๆ ดวยการ
บันทึกไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเฉพาะเร่ือง

(3) งานแปลและรับรองเอกสาร(นิติกรณ) สถานกงสุลใหญฯ ใหบริการแปล
เอกสารสําคัญที่ออกโดยหนวยราชการไทย และใหการรับรองเอกสาร (พรอมคําแปล) เชน
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ใบขับขี่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา มรณบัตร สูติบัตร
เปนตน  การยื่นคําขอเพื่อขอรับบริการดานน้ีมีอยูจํานวนไมมากนัก เพราะคนไทยจะติดตอยื่นคํา

13 ใชงบประมาณประจําของสถานกงสุลใหญฯ ในการดําเนินการปละ 4 ครั้ง



17

ขอในโอกาสที่จํากัดเทาน้ัน กลาวคือ เมื่อจําเปนตองใชเอกสารไทยเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
ดําเนินการใด ๆ ในฮองกงและมาเกา หรือในตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ

(4) งานประทับตรารับรองสัญญาจางงาน  สถานกงสุลใหญฯ มีหนาที่ในการ
พิจารณาสัญญาจางงานของคนไทยในฮองกงและมาเกา เพื่อประทับตรารับรอง และใหบริการคัด
สําเนาสัญญาจางงาน ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงที่คนไทยซึ่งเปนผูไดรับการวาจางจะตองนําไป
ประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภททํางานจากกรมตรวจคนเขาเมืองของฮองกงใน
ลําดับตอไป ทั้งแบบฟอรมคําขอและเน้ือหาสาระของสัญญาจางก็จะมีการระบุขอมูลบุคคลของ
คนไทยที่เปนผูรับจาง

(5) งานคุมครองคนไทย  สถานกงสุลใหญฯ มีแบบฟอรมรายงานตัวสําหรับคน
ไทยที่ประสงคจะแจงใหสถานกงสุลใหญฯ ทราบวา ตนไดเขาเมืองฮองกงและมาเกาและจะพํานัก
อยูที่ใดเพื่อใหสถานกงสุลใหญฯ ใชในการติดตอสื่อสารได เมื่อมีความจําเปน แตคนไทยสวน
ใหญมักจะติดตอสถานกงสุลใหญฯ เพื่อขอความชวยเหลือเมื่อประสบกับปญหาแลวระหวางการ
พํานักอยูในฮองกงและมาเกา ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ จะสอบถามขอเท็จจริงและบันทึกใน
แบบฟอรมไว  ปญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลายประการ แตที่พบบอยคร้ัง ไดแก

 ปญหาภาวะทางจิต  มักจะเกิดกับคนไทยที่มีความตระหนกทางวัฒนธรรม
ในระดับสูง และไมสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได

ประเด็นเร่ืองสภาพที่อยูอาศัยนาจะเปนปญหาแรกที่  คนไทยสวนใหญที่
โยกยายไปพํานักในฮองกงและมาเกาประสบและตองปรับตัว เน่ืองจากที่อยูอาศัยในฮองกงและมา
เกามีพื้นที่เล็กและคับแคบ เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะที่อยูอาศัยเดิมในไทย โดยเฉพาะผูที่ไม
คุนเคยกับสภาพความเปนอยูในเมืองใหญมากอน คนไทยที่ทําอาชีพผูชวยแมบานบางรายตอง
อาศัยพื้นที่ในหองครัวหรือในอางอาบนํ้าเปนที่นอนในเวลากลางคืน

ประเด็นเร่ืองทักษะภาษาทองถิ่นก็มีอิทธพลสําคัญตอความรูสึกของคนไทยที่
อาศัยในฮองกงและมาเกา ภาษาทองถิ่นในฮองกงและมาเกาคือ ภาษาจีนกวางตุง ซึ่งออกเสียง
คอนขางหนักแนนและเปนคําสั้น ๆ ในขณะที่ภาษาไทยไมวาจะเปนสําเนียงของภาษาทองถิ่นใน
ภูมิภาคใด   ก็จะมีความออนโยนในนํ้าเสียงมากกวา คนไทยที่ไมเขาใจภาษาจีนกวางตุง ก็ จะรูสึก
วา ภาษาจีนกวางตุงฟงไมไพเราะ ผูพูดแสดงอารมณความรูสึกที่เปนลบตอผูฟงอยูตลอดเวลา
แมแตบุคคลที่สามที่รวมอยูในการสนทนาไดยินการพูดจากภาษากวางตุงซึ่งตนไมเขาใจใน
ความหมาย ก็อาจจะเขาใจไปไดวา คูสนทนามีความขัดแยงหรือทะเลาะวิวาทกันอยูความ
เสียเปรียบในทักษะภาษาทองถิ่นจึงกลายเปนสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่มีผล
ตอภาวะทางจิตของคนไทยได
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 ปญหาการกระทําผิดกฎหมายทองถิ่น คนไทยที่พํานักอยูในฮองกงและมา
เกาจํานวนหน่ึงถูกจับกุมในลักษณะตาง ๆ ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับคนไทยที่
ถูกจับกุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของของฮองกงและมาเกา และในหลายกรณี ไดรับการติดตอจากผู
ที่ถูกจับกุมเองเพื่อขอความชวยเหลือหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อใหสืบหาตัวผูที่ ถูกจับกุม
เน่ืองจากการขาดการติดตอกับครอบครัว

 การแสวงประโยชนจากการยกเวนการตรวจลงตราแบบทองเที่ยว คนไทยที่
อาศัยอยูในฮองกงหรือมาเกามาสักระยะหน่ึงและมีรายไดจากการทํางานแลว ก็มักจะชักชวนคน
ไทยอ่ืน ๆ ทั้งจากประเทศไทยหรือจากประเทศอ่ืน ๆ ไปหาโอกาสในการทํางานในฮองกงและมา
เกา  คนไทยหลายรายที่เดินทางเขาเมืองฮองกงหรือมาเกาในลักษณะของนักทองเที่ยว ซึ่งได รับ
การเวนการตรวจลงตรา (วีซา) เปนเวลา 30 วัน แตใชเปนชองทางใน การพํานักอยูในฮองกง
หรือมาเกาเพื่อรับจางทํางานโดยหลีกเลี่ยงคาใชจายในการขอตรวจลงตราแบบทํางาน  สวนใหญ
จะเปนคนไทยที่ลักลอบรับจางทํางานในสถานที่ที่คนไทยเปนเจาของกิจการหรือมีคนไทยทํางาน
อยูบางแลว เชน รานอาหารไทย รานนวดแผนไทย คลับบาร สถานธุรกิจคาสิโน การจับกุมบุคคล
ในขอหาน้ีจะถือเปนความผิดขอหาการละเมิดเงื่อนไขการพํานักอยู (Breach of Conditions of Stay)
กรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงและมาเกาจะบันทึกขอมูลบุคคลน้ัน ๆ ไวตามเอกสารประจําตัวและ
หลักฐานอ่ืน ๆ และมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล ขอหาและวันที่มีการจับกุม และ
สถานที่คุมขังใหสถานกงสุลใหญฯ ทราบเปนระยะ ๆ

 การจางสมรส  เน่ืองจากการพิจารณาการตรวจลงตราแบบทํางานใหกับ
บุคคลสัญชาติตางชาติโดยฮองกงและมาเกามีความเขมงวด และใชระยะเวลาในการพิจารณาเปน
กรณี ๆ คนไทยจึงหลีกเลี่ยงการขอรับการตราวจลงตราเพื่อเขาไปทํางานในฮองกง  และใชการ
วาจางชาวฮองกงหรือชาวมาเกาใหเปนคูสมรส เพื่อใหไดเขาเมืองและพํานักอยูไดเปนเวลานาน
กวา 30 วัน14  เมื่อสามารถหาผูที่รับจางเปนคูสมรสไดแลว ก็จะดําเนินการจดทะเบียนสมรสกัน
และนําหลักฐานไปยื่นขอพํานักและขอมี   บัตรประจําตัวในฮองกงและมาเกา คนไทยที่มีคูสมรส
รับจางจะยังไมสามารถทํางานไดเองตามกฎหมายทองถิ่น โดยจะตองรอใหครบกําหนดระยะหน่ึง
กอนจึงจะไดรับอนุญาตทํางานได แตคนไทยที่มีคูสมรสรับจางอยูก็มักจะลักลอบไปทํางานกับ
สถานที่ที่คนไทยเปนเจาของหรือมีคนไทยทํางานอยูเชนกัน  หนวยงานที่เกี่ยวของของฮองกงและ
มาเกาจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงบุคคลสัญชาติตางชาติที่เขาเมืองไปพํานักกับชาว
ฮองกงและมาเกาแบบสุมตัวอยาง เชน การโทรศัพทติดตอเพื่อขอพูดกับคูสมรสตามหมายเลขที่
แจงไวในแบบคํารองเพื่อตรวจสอบวา พํานักอยูดวยกันจริงหรือไม  การตรวจสอบขอมูลการเขา

14 หากเขาเมืองในลักษณะนักทองเที่ยว จะพํานักไดไมเกิน 30 วันเทานั้น
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เมืองของคนไทยที่เปนคูสมรสในบางกรณีก็ปรากฏขอมูล ที่บงชี้ความผิดและนําไปสูการจับกุมได
การจับกุมในกรณีน้ีจะถือเปนลักษณะหน่ึงของการกระทําความผิดเร่ืองการละเมิดเงื่อนไขการ
พํานักอยูเชนกัน

 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  มีคนไทยที่ทํางานอยูฮองกงและ มาเกาที่เขาไป
เกี่ยวของกับการซื้อ-ขายยาเสพติดประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนเฮโรอีน ยาไอซ ยาแอฟเฟตตามีน
ทั้งดวยความรูเทาไมถึงการณ การถูกบังคับจากนายจาง และการมั่วสุมกับผูเสพอ่ืน ๆ สถานกงสุล
ใหญฯ จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทยที่ถูกจับกุมดวยขอหาน้ีจาก ทัณฑสถานตาง ๆ
ของฮองกงและมาเกาเมื่อทัณฑสถานเหลาน้ันไดรับตัวบุคคลน้ัน ๆ เปนนักโทษไวแลวตามคํา
ตัดสินของศาลชั้นตน

 การคาประเวณี การประกอบอาชีพน้ีไมผิดกฎหมายฮองกงและมาเกา แต
หากจะเปนการกระทําที่ผิดฎหมาย หากมีการจัดหา ต้ังสถานประกอบการ การโฆษณาในที่
สาธารณะ การบังคับคาประเวณี การมีรายไดจากการจัดหา ผูคาประเวณีในฮองกงและมาเกา มี
หลายประเภท หากพิจารณาจากลักษณะของการเสนอบริการสามารถแบงออกไดเปนประเภท
ตาง ๆ เชน ผูคาประเวณีตามทองถนน (street hookers) ผูคาประเวณีในสถานที่สวนบุคคล (one-
woman brothel) ผูคาประเวณีในสถานบันเทิง (night club workers) ผูคาประเวณีในสถานบริการดาน
สุขภาพ (saunas and massage parlors)15  แมวาผูคาประเวณีจะสามารถโฆษณาการใหบริการของตน
ไดในเว็บไซตหรือการติดตอผานอินเตอรเน็ตไดโดยไมผิดกฎหมาย แตการคาประเวณีในฮองกง
และ มาเกามักจะมีแกงอันธพาล (triads) เกี่ยวของและชวยในการดําเนินการใหกับผูคาประเวณี
เชน การจัดหาสถานที่สวนบุคคลใหผูคาประเวณีเชาเปนการชั่วคราวเพื่อใหบริการลูกคา และยัง
เปน ผูติดตอนัดหมายใหกับลูกคาดวย  คนไทย (ที่เปนหญิงไทยและสาวแปลงเพศ) จํานวนหน่ึง
เขาไปพํานักในฮองกงและมาเกาเพื่อประกอบอาชีพน้ี ซึ่งมีทั้งที่เขาเมืองดวยการตรวจลงตรา
ประเภทงานบันเทิง (entertainment visa) และที่เขาเมืองในลักษณะนักทองเที่ยวที่ไดรับยกเวนการ
ตรวจลงตราเปนเวลา 30 วัน สถานกงสุลใหญฯ ไดรับขอมูลจากหนวยงานที่ดําเนินการจับกุมคน
ไทยที่เปน  ผูคาประเวณีทั้งหญิงและชายที่กระทําผิดกฎหมาย ซึ่งหนวยงานฮองกงระบุอยาง
ชัดเจนวา เปนขอหาที่เกี่ยวกับการคาประเวณี  นอกจากน้ี ในหลายกรณี สถานกงสุลใหญฯ ไดรับ
การรองขอจากผูคาประเวณีที่เขาเมืองในลักษณะนักทองเที่ยวใหไปชวยเหลือตนออกจากสถานที่
ที่แกงอันธพาลจัดหาใหเพื่อบริการลูกคาและประสงคจะเดินทางกลับไทย เพราะทนสภาพการ
ทํางานไมได ซึ่งในกรณีเหลาน้ี หากมีการสอบสวนไดวา มีการทํางานที่กอใหเกิดรายได

15 จากเว็บไซต www.wikipedia.org เรื่อง Prostitution in Hong Kong
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หนวยงานฮองกงจะดําเนินการในขอหาการละเมิดเงื่อนไขการพํานัก 16 กลาวคือ การเขาเมืองดวย
การยกเวนการตรวจลงตราน้ันไมสามารถทํางานได

3.3.2 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทย/ธุรกิจไทย
(1) การจัดงาน/กิจกรรมตาง ๆ โดยกลุมคนไทย  สถานกงสุลใหญฯ จะเขารวม

กิจกรรมตามกําหนดและพิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นที่วัดไทยทั้ ง 4 แหง ใน
ฮองกง17 ในเทศกาลและวันสําคัญของชาติและศาสนา เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เทศกาลทอดกฐิน และกิจกรรมสรางความ
สามัคคีและเพื่อการกุศลที่จัดขึ้นโดยสมาคมและชมรมตาง ๆ ที่คนไทยเปนผูดําเนินการ 3 องคกร
ทั้งในฮองกง และ1 องคกรในมาเกา18 ตลอดทั้งป ไดแก งานเทศกาลสงกรานต งานชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดสที่วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดสระบุรี งานลอยกระทง และงานวันขึ้นปใหม   สถาน
กงสุลใหญฯ ไดพิจารณาสนับสนุนเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรในแตละปเพื่อเปนการดําเนินการประการหน่ึงตามยุทธศาสตรในการเสริมสรางเขมแข็ง
ของชุมชนไทยในตางประเทศในการเขารวมกิจกรรมเหลาน้ี สถานกงสุลใหญฯ ไดมีโอกาสใน
การสรางเครือขายการสื่อสารกับกลุมคนไทยตาง ๆ เพื่อเปนชองทางหน่ึงในการเขาถึงขอมูล
บุคคลคนไทยที่มีบทบาทและเขารวมกิจกรรมเหลาน้ีดวย และนาจะขยายเครือขายการติดตอให
กวางขวางขึ้นได เน่ืองจากคนไทยที่เขารวมกิจกรรมเหลาน้ีเปนผูที่อาศัยอยูในฮองกงและมาเกา
เปนเวลานานและเปนที่รูจักของคนไทยที่โยกยายเขามาพํานักในหลายยุคหลายสมัยที่ผานมา

(2) การสงเสริมการเรียนหลักสูตรเสริมวิชาชีพ  สถานกงสุลใหญฯ จัดทํา
ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณใน “หมวดรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการ
สนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ” ทุกป และไดรับจัดสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง19

ในการพิจารณาจัดสรรใหแกสมาคมตาง ๆ ของคนไทยและสนับสนุนใหคนไทยที่มีความรูและ
ฝมือตาง ๆ เปนผู ดําเนินหลักสูตรการสอนวิชาชีพเสริม เชน การสอนภาษากวางตุงและ
ภาษาอังกฤษ  การสอนแกะสลักผักและผลไม การสอนทําผม การสอนการจัดดอกไมและ
งานประดิษฐ  ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีเปดโอกาสในคนไทยทุกคนในฮองกงและมาเกาที่สนใจสมัคร

16 เรื่องเดียวกัน
17 ไดแก วัดพุทธรรมาราม (วัดหยุนหลอง) วัดเมฆธรรมวนาราม (ไทหวอ) สมาคมธรรมกายนานาชาติแหงฮองกง
และวัดฮองกงธัมมาราม (วัดหลวงพอทูล) ในมาเกา ไมมีวัดไทย
18 ไดแก สมาคมรวมไทยในฮองกง สหภาพแรงงานไทยในฮองกง (เดิมคือ สมาคมสตรีไทย) สมาคมเพ่ือนไทย
สมาคมคนไทยในมาเกา
19 ในปงบประมาณ 2552 สถานกงสุลใหญฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณนี้ จํานวน 300,000 บาท
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เรียนได โดยไมจํากัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา สถานกงสุลใหญฯ ไดรับขอมูลคนไทยที่เขา
เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเสริมเหลาน้ีจากผูดําเนินการสอน แมวาจะถือเปนแหลงขอมูลบุคคลอีก
แหลงหน่ึง แตก็ยังมีขอจํากัดเร่ืองจํานวนผูเขาเรียนเน่ืองจากไดรับงบประมาณไมมากนัก และยัง
ไมเปนหลักสูตรที่แพรหลายในหมูคนไทยนัก

(3) การสนับสนุนธุรกิจของคนไทยหรือที่มีคนไทยเกี่ยวของ สถานกงสุลใหญฯ
ประสานและติดตอกับหนวย/องคกรทางธุรกิจเหลาน้ีผานการจัดกิจกรรมของสถานกงสุลใหญฯ
ภายใตการดําเนินการตามงบประมาณเพื่อสงเสริมเอกลักษณไทยและสงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของไทยในฮองกงและมาเกา สถานกงสุลใหญฯ จะติดตอกับธุรกิจของคนไทยเพื่อเขา
รวมกิจกรรมดวย เชน ธนาคารไทย 5 แหง 20 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด บริษัท ส .
ขอนแกน จํากัด เปนตน ในการจัดงานวันชาติและวันเฉลิมพระชมนพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปที่
ผานมา ทั้งในฮองกง สถานกงสุลใหญฯ ไดรับความรวมมือจากรานอาหารไทยที่มีชื่อเสียงใน
ฮองกงหลายรานเขารวมงานดวย  นอกจากน้ี ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีนที่สถานกงสุลใหญฯ
ติดตอกับนักธุรกิจสําคัญ ๆ ที่เปนคนไทยในฮองกงและมาเกาเพื่อการสัมภาษณและเผยแพร
ประสบการณและเคล็ดลับในการดําเนินธุรกิจในเว็บไซตของศูนยฯ  จากการดําเนินการขางตนน้ี
สถานกงสุลใหญฯ ไดรับขอมูลบุคคลของคนไทยที่อยูในแวดวงธุรกิจในฮองกงและมาเกา ซึ่งเปน
กลุมคนไทยที่มีการติดตอสื่อสารกับสถานกงสุลใหญฯ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง แมวาจะเปน
กลุมคนไทยที่มีจํานวนไมมากนัก

3.2.3 การเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  สถานกงสุลใหญฯ ไดจัดการเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักรในฮองกงและมาเกามาแลวตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรเพื่อให
คนไทยที่พํานักในตางประเทศไดใชสิทธิในการเลือกต้ัง ดังน้ี

ป การเลือกตั้ง ผูมีสิทธิ ผูใชสิทธิ
2543 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1,788 คน 747 คน
2548 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6,131 คน 3,150 คน
2549 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6,685 คน 2,610 คน
2549 สมาชิกวุฒิสภา 7,646 คน 2,255 คน
2550 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3,653 คน 2,734 คน
2551 สมาชิกวุฒิสภา 4,197 คน 1,672 คน

20 ไดแก ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ในการรณรงคประชาสัมพันธใหคนไทยไปลงทะเบียนใชสิทธิในชวงกอนการเลือกต้ัง
สถานกงสุลใหญฯ จําเปนตองใชขอมูลคนไทยและสื่อตาง ๆ เทาที่ทําไดในการแจงขาวสารและ
เชิญชวนใหไปใชสิทธิ  สถานกงสุลใหญฯ ไดรับขอมูลบุคคลของคนไทยที่มีคุณสมบัติในการมี
สิทธิ เลือกต้ังจากขั้นตอนของการลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งคนไทยจ ะตองกรอก
แบบฟอรมเพื่อขอลงทะเบียนใชสิทธิในฮองกงและมาเกา เมื่อไดรับแบบฟอรมดังกลาวพรอมดวย
สําเนาเอกสารประจําตัวแลว สถานกงสุลใหญฯ ไดบันทึกขอมูลคนไทยในระบบฐานขอมูลผูมี
สิทธิเลือกต้ังออนไลน และตอมา สถานกงสุลใหญฯ ไดรับขอมูลบัญชี  ผูมีสิทธิเลือกต้ังในฮองกง
และมาเกาที่ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการเลือกต้ังแลวเพื่อใหมี การประกาศใหผูมีสิทธิ
ทราบโดยทั่วกัน

ขอมูลบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรน้ันเปนขอมูลที่ใชอานไดเทาน้ัน (read only)
และไมสามารถเรียกขอมูลมาแสดงโดยใชคําบงชี้ได จึงไมเปนประโยชนเทาที่ควรในการใช
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ณ สถานที่เลือกต้ัง ดังน้ัน สถานกงสุลใหญฯ จึงไดนําขอมูลคน
ไทยในบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ีมาจัดทําเปนระบบฐานขอมูลใหมที่สามารถเรียกดูไดดวยคําคน
เชน พยัญชนะขึ้นตนชื่อ-สกุล หรือชื่อจังหวัด หมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปนตน เพื่อ
ชวยในการตรวจสอบการมีสิทธิ ณ คูหาเลือกต้ังทั้งที่ฮองกงและมาเกาซึ่งทําใหขั้นตอนการ
ตรวจสอบชื่อผูใชสิทธิและการรับบัตรเลือกต้ังมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงบัดน้ี สถาน
กงสุลใหญฯ จึงมีเพียงฐานขอมูลบุคคลของคนไทยที่ไดเคยลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักรที่ฮองกงและมาเกา ซึ่งออกแบบไวสําหรับการใชประโยชนในการจัดเลือกต้ังเทาน้ัน
และจําเปนตองมีการปรับขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 สถานกงสุลใหญฯ ไดออกประกาศใหคนไทยในฮองกงและมา
เกากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนชื่อในบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรไดเพื่อ
เปน   การเตรียมการสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคต
ตามที่สํานักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญทั่วโลก ซึ่งนาจะเปนโอกาสที่สถานกงสุลใหญฯ จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับคน
ไทยผูมีสิทธิเลือกต้ังเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลน้ีไดตอไป

3.2.4 การประสานดานขอมูลคนไทยโดยหนวยงานฮองกงและมาเกาที่มีความเกี่ยวของ
กับบุคคลสัญชาติตาง ๆ ในฮองกงและมาเกา  สถานกงสุลใหญฯ ไดรับการติดตออยางเปน ลาย
ลักษณอักษรจากหนวยงานของฮองกงและมาเกาที่เกี่ยวของกับบุคคลสัญชาติไทยอยูเปนระยะ ๆ  และเปน
แหลงขอมูลบุคคลของคนไทยอีกแหลงหน่ึง แตการแจงขอมูลมีรูปแบบที่มีความแตกตางกันไป
ตามหนวยงานและตามวัตถุประสงคของงาน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
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(1) การแจงขอมูลและสถิติตาง ๆ
-  จํานวนคนไทยที่ได รับอนุญาตใหพํานักและมีบัตรประจําตัว โดยไมมี

รายละเอียดบุคคลใด ๆ
-  รายชื่อคนไทยที่ถูกจับกุมและถูกตองขังในขอหาตาง ๆ โดยระบุชื่อ-สกุลเปน

ภาษาอังกฤษตามเอกสารประจําตัวที่มีอยู เชน หนังสือเดินทาง
-  รายชื่อคนไทยที่เสียชีวิต โดยระบุชื่อ-สกุล เพศ อายุ วันและเดือนที่เสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิต สถานที่ที่เสียชีวิต และอาชีพ (หากมี)
(2) การขอความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลบุคคลของคนไทยในกรณี

สืบสวน
- การยืนยันตัวบุคคล
-  ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
-  สถานะของการมีสัญชาติไทย
-  สถานะของการสมรส/หยา
- การยืนยันความถูกตองของการออกหนังสือเดินทางไทย

3.3 การวิเคราะหปญหาและวิธีการเพื่อประสิทธิผลในการเขาถึงขอมูลคนไทย
การศึกษาน้ีจะประยุกตใชแนวคิดตาม “หลักนิเทศศาสตร” และ “การสื่อสารตาง

วัฒนธรรม” ในการวิเคราะหปญหาและนําเสนอวิธีการเพื่อใหไดรับและเขาถึงขอมูลคนไทยได
มากขึ้น โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปน 3 บริบทของกลุมคนไทยที่เดินทางเขาไปพํานักใน
ฮองกงและมาเกาเกินกวา 30 วันดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ไดแก (1) บริบทของกลุมคนไทย
ที่เปนผูทํางาน (2) บริบทของกลุมคนไทยที่เปนนักศึกษา และ (3) บริบทของกลุมคนไทยที่เปนคู
สมรสและผูต้ังหลักแหลง

กรอบแนวคิดจะพิจารณาปจจัยดานลักษณะทางประชากรของกลุมคนไทยเหลา น้ี ไดแก
อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได สภาพความเปนอยู ซึ่งเปนตัวบงชี้ระดับของการมี
วัฒนธรรมที่เปน “ปจเจกบุคคล” หรือ “วัฒนธรรมกลุม” และระดับของ “ความตระหนกทาง
วัฒนธรรม” โดยมีสมมติฐานวา ระดับทางวัฒนธรรมน้ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางการสื่อสาร
น่ันคือ ระดับความพรอมในการสื่อสารกับสถานกงสุลใหญฯ หากมีระดับความพรอมที่จะสื่อสาร
สถานกงสุลใหญฯ ก็จะสามารถกําหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใชเปนชองทางเพื่อใหไดและเขาถึง
ขอมูลบุคคลของคนไทยกลุมน้ัน ๆ ไดดีขึ้น
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การใหคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรในแตละบ ริบทรวบรวมไดจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกงสุล และการติดตอและสนทนากับคนไทยในกลุม
ตาง ๆ ตลอดจนการใชผลสรุปจากการสํารวจที่บันทึกไวในวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

3.3.1  บริบทของกลุมคนไทยที่เปนผูทํางาน
(1) ผูชวยแมบาน (domestic helpers) เปนอาชีพที่รัฐบาลฮองกงและรัฐบาลมาเกา

กําหนดใหมีขั้นตอนการจัดหางานและมีการทําสัญญาจางงานกับนายจาง ซึ่งจะมีระยะเวลาการจาง
งาน 2 ป  มีการกําหนดอัตราคาจางคงที่21  ซึ่งเปนอาชีพเดียวในฮองกงที่มีการกําหนดไวเปนอัตรา
เดียว ผูชวยแมบานไดรับอนุญาตใหมีวันหยุดงาน 1 วันตอสัปดาห (สวนใหญเปนวันอาทิตย) และ
ใหหยุดงานไดตามวันหยุดราชการของทองถิ่นดวย  ผูชวยแมบานโดยสวนใหญจะอาศัยอยูในที่
พักของนายจาง ซึ่งลักษณะที่พักอาศัยของชาวฮองกงและมาเกาจะเปนหองชุดที่มีพื้นที่ภายในที่
คับแคบและต้ังอยูบนอาคารสูง มีเพียงสวนนอยที่อาศัยอยูในที่พักของนายจางที่ลักษณะเปนบาน
หลังหรือบานเด่ียว คนไทยที่ประกอบอาชีพน้ีเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง22 มีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี อายุระหวาง 20-60 ป ในชวงแรก ๆ รัฐบาลฮองกงไดเขมงวดเร่ืองการอนุญาตให
แรงงานหญิงอายุนอยเขาเมือง  จึงเปนผลใหแรงงานหญิงที่มีอายุสูงและมีประสบการณในงานอ่ืน
มากอนไดรับอนุญาตใหทํางานไดงายกวา 23 แรงงานอาชีพผูชวยแมบานมักจะใชเวลาในวันหยุด
พบปะกันเปนกลุมใหญ และริเร่ิมจัดกิจกรรมรวมกัน  และเมื่อมีการรวมตัวจํานวนมากขึ้นก็เกิด
เปนการรวมกลุมต้ังเปนองคกร ซึ่งกลายเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจางงานและความเปนธรรมในการกําหนดคาจางสําหรับอาชีพน้ีดวย และไดแสดงความ
คิดเห็นผานองคกรเหลาน้ีในหลายโอกาสรวมกับองคกรที่เปนผูแทนแรงงานอาชีพผูชวยแมบาน
จากประเทศอ่ืน ๆ เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เนปาล ศรีลังกา

หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารตางวัฒนธรรมแลว  แรงงาน
คนไทยที่ประกอบอาชีพผูชวยแมบานสวนใหญเปนเพศหญิง มาจากพื้นที่ที่มีความยากจนใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดรับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ24

(สถานกงสุลใหญฯ โดยสํา นักงานแรงงานในฮองกงไดมีสวนรวมใหความรวมมือกับ

21 ตั้งแตวันที่ 10ก.ค.2551  คือ3,580ดอลลารฮองกง หรือประมาณ16,110บาท(อัตราแลกเปล่ียน1ดอลลารฮองกง เทากับ
4.5บาท) จากเว็บไซต www.immd.gov.hk
22 “Migration Issues in the Asia Pacific”, Issues Paper from Hong Kong, Asia Pacific Migration Research Network, หนา 4
23 “A Preliminary Analysis of Thai Workers in Hong Kong: Survey Results, Working Paper Series No. 44, April 2003,
Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong, หนา 8
24 เรื่องเดียวกัน, หนา 9 และ 10
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกผูชวยแมบานคนไทยที่
สนใจสมัครเรียน และมีผูสําเร็จการศึกษาไปบางแลวในแตละป ) มีรายไดคงที่ในระดับที่ตํ่าเมื่อ
เทียบกับการทํางานในอาชีพอ่ืน ๆ แตสามารถเก็บเงินรายไดเพื่อสงกลับประเทศไดพอควร
เน่ืองจากอาศัยอยูกับที่พักอาศัยของนายจาง จึงไมมีคาใชจายเร่ืองที่พัก สวนใหญเปนหญิงในวัยที่
มีครอบครัวแลวและไปทํางานในฮองกงและมาเกาเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัวในประเทศไทย
โดยเฉพาะการใชจายเกี่ยวกับบุตร25 เปนแรงงานที่มักจะมีประสบการณในการทํางานในไทยไป
บางแลว แตยังไมเคยมีประสบการณการทํางานในฮองกงมากอน 26อาจจะมีความตระหนกทาง
วัฒนธรรมอยูบาง แตจําเปนตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมใหเร็วเพราะตระหนักดีวา ตองทํางาน
เพื่อครอบครัวในไทย  โอกาสในการไดรับคาจางเพิ่มขึ้นนอยมาก จึงเปนปจจัยเอ้ือใหใชเวลาวาง
ในการเขากลุมคนไทยเพื่อทํากิจกรรมของกลุมมากกวา ซึ่งสามารถสรางความอบอุนใจและคลาย
ความคิดถึงถิ่นฐานเดิมในไทย รวมทั้งยังเปนชองทางในการใหหรือขอกูยืมเงินได 27 กลุมคนไทยที่
ทํางานเปนผูชวยแมบานจึงมีความพรอมที่จะสื่อสารกับผูอ่ืน

กรอบแนวคิดสําหรับกุลมคนไทยท่ีเปนผูชวยแมบาน

(2) พนักงานรับจาง/บริการ  แรงงานคนไทยที่ประกอบอาชีพน้ีกระจัดกระจาย
อยูในสถานธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะหางสรรพสินคา (พนักงานทําความสะอาด) รานอาหาร
ไทย (ทั้งที่เปนพอครัว-แมครัว และพนักงานบริการ) สถานบริการสปา (พนักงานนวดแผนไทย)
บรรษัท/สถาบันการเงินขามชาติที่มีสํานักงานภูมิภาค/สํานักงานตัวแทนในฮองกง สํานักงาน

25 เรื่องเดียวกัน หนา 9
26 เรื่องเดียวกัน หนา 11 และ 13
27 เรื่องเดียวกัน หนา 13

เพศ:       หญิงมากกวา
อายุ: 20-60 ป
การศึกษา: ต่ํากวาปริญญาตรี
รายได: ต่ํา
สภาพที่อยู: ไมดีนัก

We
มากกวา

I

ตระหนกทาง
วัฒนธรรม

นอย

พรอม
สื่อสาร - ผานกลุม



26

ตัวแทนของบริษัทคนไทย 28 และบริษัทที่จดทะเบียน/รวมจดทะเบียนในฮองกงโดยคนไทย
การเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการทางธุรกิจในฮองกงและมาเกา (โดยเฉพาะสถานธุรกิจ
คาสิโนและโรงแรม) มีความเชื่อมโยงอยางมากกับกระบวนการอพยพเขา29ของแรงงานตางชาติใน
อาชีพตาง ๆ ตามความตองการของสถานประกอบการทางธุรกิจเหลาน้ี  คนไทยที่เปนพนักงาน
รับจาง/บริการในฮองกงและมาเกายังมีจํานวนนอยกวาแรงงานที่เปนผูชวยแมบาน และจํานวน
หน่ึงเปนแรงงานจากกลุมคูสมรสที่เขาไปต้ังหลักแหลงและกลุมที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
มีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน มีอายุต้ังแต 20-60 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาต้ังแต
ประถมศึกษาจนถึงขั้นที่สูงกวาปริญญาโท มีรายไดหลายระดับขึ้นอยูกับลักษณะของงาน ซึ่งจะ
เปนปจจัยตอเน่ืองถึงสภาพความเปนอยูดวย โดยอาจจะแบงการพิจารณาอยางคราว ๆ ได ดังน้ี

(3) พนักงานในบรรษัท/สถาบันการเงินและบริษัทตาง ๆ  สวนใหญเปนเพศชาย
อายุระหวาง 30-50 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก มีรายไดคอนขางสูง สามารถจัดหาที่
อยูอาศัยที่สะดวกสบาย มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีโลกทัศนที่กวาง จึงสามารถปรับตัวกับ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดงาย มีระดับความตระหนกทางวัฒนธรรมนอย  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเปน
สวนหน่ึงของการทํางาน

กรอบแนวคิดสําหรับกลุมคนไทยท่ีเปนพนักงานรับจางในบริษัท

(4) พนักงานในรานอาหารและสถานบริการตาง ๆ สวนใหญเปน เพศหญิง  อายุ
ระหวาง 20-50 ป มีการศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี มีรายได ปานกลาง
เพราะสามารถใชโอกาสและเวลาทํางานเพิ่มเติมไดจากชั่วโมงทํางานปกติ สภาพที่อยูอาศัย
คอนขางดี มีความเปนตัวเองมาก แตยังมีวัฒนธรรมกลุมอยูเพื่อแสวงหาโอกาสในการทํางาน

28 เชน เครือเจริญโภคภัณฑ ธนาคารไทย 5 แหง สํานักงานบรษิัทการบินไทย จํากัด บริษทัโอเรียนทไทย จํากัด
29 “Migration Issues in the Asia Pacific”, Issues Paper from Hong Kong, Asia Pacific Migration Research
Network, หนา 9

เพศ:        ชาย
อายุ:    30-50 ป
การศึกษา: ปริญญาตรี
                  ปริญญาโท
                  ปริญญาเอก
รายได: สูง
สภาพที่อยู:  ดี
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เพิ่มเติมและมักจะอยูในสถานที่ทํางานที่มีคนไทยอ่ืน ๆ อยูดวย ปรับตัวกับวัฒนธรรมทองถิ่นได
เร็วเพราะเปนสภาพที่แวดลอมอยูในการทํางาน มีการสื่อสารกับผูรวมงานและลูกคาอยูตลอดเวลา
แตจะไมมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตและไมไดมีโอกาสใชอุปกรณคอมพิวเตอร ใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ในการสื่อสารเปนสวนใหญ

กรอบแนวคิดสําหรับกลุมคนไทยท่ีเปนพนักงานรับจางในภาคบริการ

3.3.2. บริบทของกลุมคนไทยที่เปนนักศึกษา30

ในชวงอดีตที่ฮองกงยังอยูภายใตการปกครองของสหราชอาณาจักร คนไทยนิยมสงบุตร
หลานไปเรียนในฮองกงต้ังแตระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อใหมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
และสามารถเทียบเคียงดานมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาตอไดในระบบ
ของเครือจักรภพ (Commonwealth) และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ในวงการศึกษาของประเทศ
ในภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก อีกทั้งฮองกงอยูไมหางจากประเทศไทยมากนัก มีคาใชจายนอยกวาที่จะ
ไปศีกษาในภูมิภาคที่หางไกลออกไป แตตอมา ในระยะหลังที่การติดตอคมนาคมระหวางภูมิภาค
ที่หางไกลกันมีความสะดวกสบายและมีคาใชจายไมมาก คนไทยจึงนิยมไปเรียนในประเทศ
ตนแบบทางการศึกษาและที่มีการพัฒนาในระดับแนวหนามากกวา เชน สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเมื่อสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเร่ิมเจรจาเพื่อ
ตกลงกันเกี่ยวกับการเตรียมการคืนฮองกงสูจีนและในที่สุด ไดมีการคืนการปกครองฮองกง
กลับคืนสูจีน เมื่อกลางป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) อีกทั้งมีการอพยพออกของชาวฮองกงไปต้ัง ถิ่น
ฐานใหมในประเทศทางตะวันตกกันมาก ฮองกงจึงไมเปนนิยมของนักเรียนและนักศึกษาไท ยอีก
ตอไป

30 ไมรวมถึง บุตรหลานของคนไทยที่พํานักในฮองกงอยูแลว เพราะจะถือรวมอยูในกลุมคนไทยที่ไปตั้งหลักแหลง

เพศ:       หญิงมากกวา
อายุ:    20-50 ป
การศึกษา: ต่ํากวาปริญญาตรี
รายได:   ปานกลาง
สภาพที่อยู:  คอนขางดี
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ปจจุบัน จํานวนนักศึกษาไทยที่เด ินทางไปเรียนอยูในฮองกงมีไมมากนัก 31 (ไมมี
นักศึกษาไทยในมาเกา) สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีความสนใจในวิชาเฉพาะดาน
ไดแก ทันตแพทย การบริหารจัดการธุรกิจ การโรงแรมและทองเที่ยว และจีนศึกษา มีอายุระหวาง
25-35 ป ไมมีรายได มีทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทา ๆ กัน จะอาศัยในหอพักหรือเชา
หองเล็ก ๆ ในบริเวณที่ใกลสถานศึกษา สามารถปรับตัวไดงาย มีการเขาถึงอินเตอรเน็ตและการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส  สถานกงสุลใหญฯ มีขอมูลในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไดทุกคน
และนักศึกษาไดตกลงมอบหมายใหมีตัวแทนในการติดตอกับสถานกงสุลใหญฯ ดวย

กรอบแนวคิดสําหรับกลุมคนไทยท่ีเปนนักศึกษา

3.3.3 บริบทของกลุมคนไทยที่เปนคูสมรสและผูต้ังหลักแหลง
ชาวไทยและชาวฮองกงมีการติดตอกันในระดับประชาชนมาเปนเวลานานหลายยุคหลาย

สมัย และหลายชั่วอายุคนดวยความเกี่ยวดองของชุมชนจีนในไทยกับชาวจีนทั้งที่อยูในฮองกง มา
เกาและในจีนแผนดินใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาตาง ๆ ของประวัติศาสตร

- ชวงกอนและหลังป ค.ศ. 1945 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนไปสูระบอบ
สังคมนิยม และทําใหเกิดการอพยพของชาวจีนแผนดินใหญไปยังไตหวัน ฮองกง มาเกา และ
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย

-  ชวงป ค.ศ. 1958-1960 ที่มีการดําเนินนโยบายกาวกระโดด (Great Leap Forward) ใน
จีนสงผลตอประชากรในภาคการเกษตรอยางมาก จึงเกิดการอพยพข องชาวจีนออกจาก
แผนดินใหญอีกระลอก

-  ชวงป ค.ศ. 1966-1970 ที่มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรม (Cultural Revolution)
-  ชวงกอนและหลังป ค.ศ. 1997 ที่ฮองกงกลับคืนสูการปกครองของจีน ซึ่งมีชาวฮองกง

อพยพออกไปเพื่อต้ังหลักแหลงในประเทศอ่ืน ๆ เพราะความวิตกและหวาดกลัวที่จะอยูภายใตการ
ปกครองแบบสังคมนิยมของจีน

31 ประมาณ 16 คน เรียนอยูที่ (1) Hong Kong University (2) Polytechnic University (3) City University และ
(4) Hong Kong University of Science and Technology

เพศ:     ชายและหญิง
อายุ:    25-35 ป
การศึกษา: สูงกวาปริญญาตรี
รายได: ปานกลาง
สภาพที่อยู: คอนขางดี
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ชวงเวลาเหลาน้ีเปนสถานการณที่เอ้ือตอการพบปะและการติดตอไปมาหาสูกันระหวาง
คนไทยและคนฮองกง (และมาเกา) และเกิดความสัมพันธระดับประชาชนอยางตอเน่ือง ชาวจีน
เชื้อสายจีนแตจ๋ิวทางตอนใตของจีน (โดยเฉพาะในเมืองซัวเถา) ที่อพยพไปต้ังรกรากในฮองกง
และในไทยยังคงมีการติดตอกันอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดความใกลชิดระหวางชุมชนชาวจีน
แตจ๋ิวทั้งในฮองกงและไทย อีกทั้งยังนําไปสูการสมรสระหวางคนไทยกับคนฮองกง เพื่อใชเปน
การแสดงความเปนมิตรที่ดีตอกันและสรางความใกลชิดระหวางครอบครัวทั้งสองฝายยิ่งขึ้น  ซึ่ง
เปนลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมตะวันออก คนไทยสวนใหญที่เขาไปต้ังหลักแหลงใน
ฮองกงและมาเกาเปนผูที่ผานการสมรสหรือเปนบุคคลในครอบครัวของคนไทยที่ไปสมรสกับคน
ฮองกงและคนมาเกา

กรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงและมาเกาจะมีขอมูลเกี่ยวคนไทยที่สมรสกับคนฮองกงจาก
การจดทะเบียนสมรส สถานกงสุลใหญฯ จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการสมรสเมื่อคนไทยกับคูสมรส
ติดตอเพื่อขอรับบริการในการจดทะเบียนสมรสไทยในฮองกง นอกจากน้ี สถานกงสุลใหญฯ จะ
ไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากการขอรับบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน การแปลและรับรองสําเนา
ทะเบียนสมรสไทย การแจงเกิดของบุตรจากการสมรส  การทําหนังสือเดินทางไทยของบุตร การ
จดทะเบียนหยา เปนตน

คนไทยที่สมรสกับคนฮองกงสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-40 ป มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันต้ังแตตํ่ากวาปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก จะไดรับอนุญาตให ทํางานได
(หลังจากการสมรสแลวระยะหน่ึง) จึงเปนโอกาสที่จะมีรายได มักจะอาศัยอยูกับครอบครัวของคูสมรส ตอง
ปรับตัวกับบุคคลในครอบครัวของคูสมรสซึ่งมีวิถีการดํารงชีวิตและเปนวัฒนธรรมที่แตกตางจากครอบครัว
ตนเอง รวมทั้งการปรับตัวกับวัฒนธรรมทองถิ่นโดยรวมของฮองกง

ในปจจุบัน เปนที่สังเกตไดวา การสมรสระหวางคนไทยกับคนฮองกงไดกลายเปนชอง
โหวที่คนไทยบางกลุมใชเปนเหตุผลในการลักลอบเขาฮองกงเพื่อแสวงหาโอกาสในการทํางาน
คนไทยที่พํานักในฮองกงอยูแลวมักจะแนะนําคนไทยอ่ืน ๆ ใหใชวีธีน้ีในการเขาเมืองเพื่อใหมี
ชวงเวลาในการพํานักในฮองกงไดนานขึ้น (นานกวาระยะเวลาที่ฮองกงอนุญาตใหนักทองเที่ยว
ชาวไทยคือ 30 วัน) และอาจจะเปนธุระในการจัดหาคนฮองกงที่ยินดีรับจางสมรสใหดวย
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กรอบแนวคิดสําหรับกลุมคนไทยท่ีเปนคูสมรสและผูตั้งหลักแหลง

3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการขอมูลคนไทย
ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง (fact) เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมเอาไว และยังไมผาน

การประมวลผล จึงยังไมมีความหมายในการนําไปใชงาน ขอมูลอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร
สัญลักษณ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว32

สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ไดจากขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผล
หรือจัดระบบแลว เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพขอมูลใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือมีความ
เกี่ยวของกัน และเพื่อใหมีความหมายและนําไปใชประโยชนใหเกิดคุณคาแกผูใชได33

ระบบฐานขอมูล (database) คือ กลุมของขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน และถูกนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบที่สําคัญคือ (1) ฐานขอมูล
(2) ระบบจัดการฐานขอมูล (database management system) ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ (3) บุคลากร ซึ่งไดแก ผูออกแบบ ผูพัฒนาระบบ ผูดูแลระบบ และผูใช34

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) หมายถึง อุปกรณหรือเคร่ืองมือ
เชน คอมพิวเตอร รวมทั้งซอฟตแวร (software) ที่เปนสวนที่ทําหนาที่เปนคําสั่งที่ใชควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณสําหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรวบรวม การจัดเก็บ
การประมวลผล  การสืบคน การเรียกใช และการเผยแพร 35

32 จากเว็บไซต www.bcoms.net และ www.chakkham.ac.th
33 เรื่องเดียวกัน
34 เรื่องเดียวกัน
35 จากเว็บไซต http://th.wikipedia.org

เพศ:       หญิงมากกวา
อายุ:    20-40 ป
การศึกษา: ประถมศึกษา
                 จนถึงปริญญาเอก
รายได:   หลายหลาย
สภาพที่อยู:  หลากหลาย

We
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-  ใชแบบฟอรม
-  ผานกลุม
-  ติดตอขอรับ

ขอมูลจาก
หนวยงาน
ทองถิ่น
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ซอฟตแวรประยุกต (application software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สั่งให
คอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหน่ึงตามตองการ ซึ่งแบงไดเปน

-  โปรแกรมที่ผูใชเขียนมาใชเอง (user program) โดยใชภาษาตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร เชน
BSDIC, COBAL, PSDCSL, ASSEMBLY FORTRAN ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงาน
เฉพาะดาน เชน โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมควบคุมสต็อกสินคา โปรแกรมแฟมทะเบียน
ประวัติ โปรแกรมคํานวณภาษี

- โปรแกรมสําเร็จรูป (package program) ที่ถูกสรางหรือเขียนขึ้นโดยบริษัทตาง ๆ และ
พรอมที่จะนําไปใชงานไดทันที เชน Word Processor, Microsoft Access, dBASE III Plis,
Foxbase, foxpro36

โดยที่จํานวนคนไทยที่พํานักอยูในฮองกงและมาเกามีจํานวนมากเกินกวาที่จะจัดเก็บใน
รูปแบบของแฟมเอกสารที่แยกสวนอยูในงานแตละดานของสถานกงสุลใหญฯ จึงเปนความ
จําเปนที่จะตองจัดทําขึ้นเปนระบบฐานขอมูลบุคคลของคนไทยในฮองกงและมาเกาดวย การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมมาใชจัดการเพื่อประโยชนหลายประการ

-  ลดความซ้ําซอนและความขัดแยงของขอมูล
- เกิดความถูกตองขอมูลและทําใหขอมูลมีความทันสมัย
-  สะดวกในการสืบคนขอมูล
-  ปองกันการสูญหายของขอมูล
-  ใชขอมูลรวมกันไดในการฏิบัติงานหลายดาน

36 จากเว็บไซต www.bcoms.net



บทท่ี 4
ผลการศึกษา

4.1 การจัดการขอมูลคนชาติโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอื่น ๆ
4.1.1. สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในประเทศตาง ๆ
จากการใชคําถาม 6 ประการที่ต้ังขึ้นในการสอบถามเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญ 22 แหงในภูมิภาคตาง ๆ  สามารถสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การดําเนินการดานขอมูล
บุคคลของคนไทยในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญต้ังอยู ซึ่งมีความคลายคลึง
กันมากในเร่ืองของแหลงที่มาของขอมูล วิธีการสื่อสารเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล การจัดเก็บ การใช
ประโยชนขอมูล แมวาจะมีปจจัยทางภูมิศาสตรและลักษณะของวัฒนธรรมทองถิ่นที่แตกตางกันอยู
บาง  ดังน้ี

(1) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไดรับขอมูลบุคคลของคนไทยจาก
การกรอกแบบฟอรมหลายประเภทในโอกาสตาง ๆ คือ (1) คนไทยเขาไปติดตอขอรับบริการและ
ความชวยเหลือตาง ๆ ดานกงสุลกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ไดแก การรายงานตัว
เมื่อพํานักอยูในตางประเทศ  การขอทําหนังสือเดินทาง การรับรองสัญญาจางงาน งานทะเบียน
ราษฎร การรับรองเอกสารไทย (2) ระหวางที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจัดใหมี
“กงสุลสัญจร” ในเมืองตาง ๆ ที่คนไทยไมมีความสะดวกที่จะเดินทางไปติตตอ ณ ที่ทําการสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญได (3) ผานกลุมคนไทยที่มีการรวมตัวกันขึ้นในลักษณะสมาคม
และชมรมตาง ๆ และ (4) การเขารวมของคนไทยในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ เน่ืองในเทศกาลสําคัญตาง ๆ

(2) ทุกแหงไดรับขอมูลบุคคลของคนไทยจากแบบฟอรมการขอใชสิทธิเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร และตอมา ไดรับขอมูลบัญชีคนไทยที่มีสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งเปนกลุมขอมูลที่ไดรับ
จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชประโยชนใ นการจัดเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร แตสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสวนใหญ (ยกเวนเพียง 1-2 แหงเทาน้ัน) ไมไดเชื่อมโยงหรือใช
ขอมูลบัญชีคนไทยที่มีสิทธิเลือกต้ังจากกระทรวงมหาดไทยในการบันทึกไวในฐานขอมูลที่สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญบางแหงมีอยู และจะเรียกใชขอมูลบัญชีคนไทยที่มีสิทธิเฉพา ะ
ในกรณีที่จะใชติดประกาศกอนและหลังการเลือกต้ังเทาน้ัน
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(3) สําหรับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงน้ัน ไดมีการนําเอาขอมูลบัญชีคนไทย
ที่มีสิทธิเลือกต้ังมาจัดทําเปนระบบฐานขอมูลขึ้นใหมเพื่อใชในการสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังทางไปรษณียใหแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง และการคนหาชื่อผูมีสิทธิ ณ คูหาเลือกต้ังดวย ซึ่งนาจะใช
ระบบฐานขอมูลน้ีในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาน้ีตอไป
ได

(4 ) ใ นประเทศที่ มีค นไท ยพํ า นัก อา ศัยอยูม ากก ว า 20 0 คนขึ้นไ ป ส ถา น
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญหลายแหงจะมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลคนไทยดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่สามารถออกแบบแฟมขอมูลอยางงาย ๆ เชน ชื่อ สกุล ที่อยู ที่ติดตอ
อาชีพ (แยกตางหากจากฐานขอมูลบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ัง) และมีการมอบหมายใหมีบุคลากรที่ดูแล
ก า รบันทึก แล ะ เก็บ รัก ษ า ขอ มูล ด วย   สํ า ห รับ ป ระ เท ศ ที่ มี ค นไ ท ย พํ า นัก อยู จํ า นวนนอ ย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจะรวบรวมขอมูลไวในลักษณะแฟมเอกสารเทาน้ัน เชน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (คนไทยประมาณ 150 คน) และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองซีอาน
(คนไทยประมาณ 30 คน)

(5) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญหลายแหงไดรับขอมูลบุคคลของ
คนไทยผานชองทางตาง ๆ นอกเหนือจากก ารติดตอสื่อสารโดยตรงของคนไทยกับ สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ แตขอมูลที่ไดรับจะมีลักษณะที่หลายหลายและมักจะเปนขอมูล
ที่ไมครบถวน ไดแก

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจคนเขาเมืองของประเทศเจาบาน ซึ่งสวนใหญให
ขอมูลคนไทยอยางคราว ๆ เทาน้ัน เชน จํานวนตัวเลขรวมของคนไทยและนักโทษไทย

-  สํานักงานแรงงานไทยในประเทศตาง ๆ ซึ่งมีขอมูลของแรงงานไทยที่ผานขั้นตอน
การจัดหางานเปนสวนใหญ

-  บริษัทจัดหางานที่ดําเนินการจัดหาและจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในประเทศ
น้ัน ๆ ซึ่งแจงขอมูลคนไทยใหแกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไมสม่ําเสมอ

-  สมาคม/ชมรมคนไทยและนักเรียนไทยที่มีการรวมตัวขึ้นและมีการจัดทํารายชื่อคน
ไทยที่เขารวมกิจกรรมของกลุม

-  วัดไทยที่มีอยูในบางประเทศ ซึ่งเปนแหลงชุมนุมของคนไทยอยูเนือง ๆ โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมและตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ

- รานคาและธุรกิจที่คนไทยเปนเจาของหรือมีความเกี่ยวของ     เชน   รานอาหาร
รานขายของชําจากไทย รานสปาและนวดแผนไทย ซึ่งสามารถเปนจุดเชื่อมโยงและจุดประสานเพื่อให
การเขาถึงขอมูลบุคคลของคนไทยได
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(6) การใชประโยชนจากขอมูลคนไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญมีความคลายคลึงกัน คือ

-  การจัดเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (โดยเฉพาะฐานขอมูลบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังที่
ไดรับจากกระทรวงมหาดไทย)

-  การประชาสัมพันธ และแจงขาวสาร
-  การเตือนภัยตามสถานการณที่เกิดขึ้น
-  การติดตามหาตัวบุคคลจากการรองขอโดยสมาชิกครอบครัว
-  การใชประกอบการจัดทําคําขอใชงบประมาณประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน

งบประมาณในการดําเนินงานประจําป งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในตางประเทศ
งบประมาณเพื่อดําเนินยุทธศาสตร  งบประมาณทีมประเทศไทย

-  การใชประกอบการบรรยายเกี่ยวกับไทยและความสัมพันธกับประเทศเจาบาน
(7)  สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทุกแหงที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ

ขอมูลบุคคลของคนไทยอยูจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่บริษัทเขียนใหอยูแลว ไมไดมีการ
เขียนโปรแกรมขึ้นเองจากขอมูลของสถานกงสุลใหญ  ณ นครชิคาโก ไดทร าบวา สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันไดเคยจัดจางบุคคลภายนอกทําการศึกษาและนําเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อจัดทําเปนระบบฐานขอมูลคนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยจะใชขอมูลที่รวบรวมได
ทั้งหมดโดยสถานกงสุลใหญทุกแหงในสหรัฐฯ 37  แตในทายสุด ผลของการนําเสนอของผูศึกษา ไมมี
คุณภาพที่ดีและยังไมเปนที่นาพอใจเพียงพอที่จะนําไปสูการปฏิบัติ

(8) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทุกแหงตระหนักถึงความจําเปนและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบฐานขอมูลคนไทย เพราะสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว ตอบสนองกับการปฏิบัติงานและเหตุการณที่เกิดขึ้นไดดีขึ้น แตมีความกังวลในประเด็น
เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูล และการเลือกใชหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสม เพื่ อใหมี
ความเชื่อมโยงไดงายกับฐานขอมูลอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกันได

4.1.2. สถานกงสุลใหญประเทศตาง ๆ ในฮองกง
ในจํานวนสถานกงสุลใหญ 15 ประเทศในฮองกงที่ไดสอบถาม ปรากฏวาสถานกงสุลใหญ

จํานวน 14 แหงมีการจัดทําระบบฐานขอมูลคนชาติของตนที่พํานักในฮองกงและ มาเกาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศเชนกัน (มีเพียงแหงเดียวคือ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิศรีลังกาเทาน้ันที่ไมมีการ
จัดทําฐานขอมูล) ลักษณะของการเขามาพํานักและวัตถุประสงคของบุคคลสัญชาติอ่ืน ๆ อาจจะ

37 ไดแก (1) สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก (2) สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก และ(3) สถานกงสุลใหญ ณ
นครลอสแองเจลิส
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แตกตางไปจากคนไทย คนชาติจากประเทศในภูมิภาคยุโรปที่เขาไปพํานักในฮองกงและมาเก าสวน
ใหญจะเปนกลุมคนที่เปนผูทํางานในบรรษัทขามชาติหรือธุรกิจที่ตนเองเปนเจาของ คนชาติในภูมิภาค
เอเชียอ่ืน ๆ ที่เขาไปพํานักในฮองกงและมาเกามักจะเปนกลุมคนที่เปนพนักงานบริการ/รับจางใน
บริษัท  คนชาติอ่ืน ๆ ที่เขาไปทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกับคนไทย โดยเฉพาะการทํางานเปนผูชวย
แมบาน (domestic helpers) จํานวนมาก ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ศรีลังกา  ผูศึกษาไดรับ
รายละเอียดเพิ่มเต ิมที่นาสนใจจากสถานกงสุลใหญมาเลเซียและสถานกงสุลใหญสวิตเซอรแลนด
ดังน้ี

(1) สถานกงสุลใหญมาเลเซีย มีการกําหนดใหคนชาติมาเลเซียลงทะเบียนตอสถาน
กงสุลใหญฯ เมื่อเดินทางเขาเมืองฮองกงและมาเกา โปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูลบุคคลคือ
Microsoft Access ระบบฐานขอมูลบุคคลเปนประโยชนในการแจงขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณตาง  ๆ
ในมาเลเซีย และในการเชิญเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญฯ

(2) สถานกงสุลใหญสวิตเซอรแลนด มีขอกําหนดใหชาวสวิสที่พํานักในฮองกง
(ประมาณ 1,500 คน) ตองลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญฯ เชนเดียวกัน  มีระบบฐานขอมูลที่ไดรับ
การออกแบบขึ้นเอง มีการใชงานกับระบบฐานขอมูลบุคคลในหลายลักษณะ ไดแก

-  การเปลี่ยนแปลงขอมูลบุคคลของชาวสวิสน้ัน ๆ
-  การออกหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัว
-  การลงทะเบียนเพื่อการเลือกต้ัง
-  การแจงเปลี่ยนแปลงที่อยูแกหนวยงานดานประกันสังคมและหนวยงานเกี่ยวกับ

เงินบํานาญในสวนกลาง
-  การติดตอสื่อสารทางไปรษณียถึงชุนชนสวิสในฮองกงและมาเกา
-  การรวบรวมเพื่อจัดทําสถิติ
-  การเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลคนชาติระหวางสถานเอกอัครราชทูตกับสถาน

กงสุลใหญของสวิตเซอรแลนดที่มีอยูในตางประเทศเพื่อการสืบคนขอมูลเพิ่มเติม

4.2 ลักษณะการสื่อสารกับคนไทยและปญหาอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลท่ีประสบอยู
จากการศึกษาปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการสื่อสารของ

กุลมคนไทยที่พํานักในฮองกงและมาเกาทั้ง 3 บริบท ไดแก ลักษณะทางประชากร ความเปน
“วัฒนธรรมปจเจกบุคคล” หรือ “วัฒนธรรมกลุม” ระดับความตระหนกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งบง
ชี้ใหเห็นถึง “ความพรอมในการสื่อสาร” และวิธีที่นาจะเหมาะสมสําหรับการสื่อสาร สามารถสรุป
ผลได ดังน้ี
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4.2.1 กลุมคนไทยที่เปนผูทํางาน (ผูชวยแมบาน พนักงานบริษัท และพนักงานรับจาง/บริการ)
มีความพรอมในการสื่อสาร เน่ืองจากสภาพแวดลอมในแตละวันสนับสนุนใหมีความสามารถในการ
ปรับตัวไดสูง และมีความจําเปนพื้นฐานในความคิดอยูแลววา จะตองดํารงชีพในวัฒนธรรมที่แตกตาง
กันไปใหได เพื่อการทํางานและการหารายได  รวมทั้งมีแนวโนมที่จะรวมกลุมกับคนไทยอ่ืน ๆ อีกทั้ง
เปนกลุมคนไทยที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีในการสื่อสารไดงา ย ผูชวยแมบานไทยในปจจุบันจะมี
โทรศัพทเคลื่อนที่ติดตัวอยูเสมอ ในขณะที่พนักงานในบริษัทและพนักงานรับจาง /บริการตองทํางาน
กับอุปกรณสื่อสารอยางใดอยางหน่ึงและยังมีโอกาสเขาถึงอินเตอรเน็ตดวย  ดังน้ัน สถานกงสุลใหญฯ
สามารถใชชองทางการติดตอสื่อสารไดหลายชองทางเพื่อใหไดขอมูลบุคคล เชน โทรศัพท อีเมล
เว็บไซต หรือแมแตการผานตัวแทนของกลุม

4.2.2  กลุมคนไทยที่เปนนักศึกษา เปนกลุมคนไทยที่สถานกงสุลใหญฯ สามารถเขาถึงได
โดยงาย เพราะมีความพรอมในการสื่อสารในระดับสูง มีจํานวนนอย และไดมีการมอบหมายผูแทนใน
การติดตอกับสถานกงสุลใหญฯ ขอมูลบุคคลของกลุมนักศึกษาจัดเก็บไวในรูปแบบของไฟล
คอมพิวเตอรอยูแลว จึงสามารถนําไปบันทึกในระบบฐานขอมูลไดทันที และสามารถเขาถึงขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงขอมูลไดโดยงาย สื่อในการติดตอที่เหมาะสมคือ การใชผูแทนกลุมที่ไดรับ
มอบหมายในการประสานเพื่อขอรับขอมูลเปนระยะๆ หรือทันทีที่มี การเปลี่ยนแปลงขอมูล

4.2.3. กลุมคนไทยที่เปนคูสมรส/ผูต้ังหลักแหลง เปนกลุมคนไทยในฮองกงและมาเกาจํานวน
มากที่สถานกงสุลใหญฯ ยัง ไมสามารถเขาถึงขอมูลได  หากพิจารณาในเบื้องตนจากตัวเลขจํานวนคน
ไทยที่สถานกงสุลใหญฯ ไดรับแจงจากกรมตรวจคนเขาเมืองฮองกงโดยเฉลี่ยประมาณ 28,000 คน
โดยหักจํานวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรในฮองกงและมาเกาซึ่งเปนขอมูลบุคคลที่
สถานกงสุลใหญฯ ไดรับจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในการจัดเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรประมาณ
7,600 คน38 น่ันหมายความวา สถานกงสุลใหญฯ ยังไมสามารถเขาถึงและไดขอมูลบุคคลของคนไทย
อีกกวา 20,000 คน ซึ่งนาจะเปนคนไทยที่จัดอยูในกลุมน้ี  จากการวิเคราะหดวยแนวคิดของ “การ
สื่อสารตางวัฒนธรรม”  จะเห็นไดวา คนไทยกลุมน้ีมีลักษณะของการดํารงชีวิตที่มีความหลากหลาย
ซึ่งทําใหมีพฤติกรรมในการสื่อสารและความพรอมที่จะสื่อสารแตกตางกันไป และคนไทยจํานวนไม
นอยในกลุมน้ีอาจจะจัดอยูในบริบทของกลุมคนไทยที่เปน ผูทํางานดวย  สถานกงสุลใหญฯ
จําเปนตองใชวิธีการในการสื่อสารแบบผสมผสาน ไดแก

38 ในจํานวนนี้ เปนกลุมคนไทยที่เปนผูชวยแมบานประมาณ 4600 คน  กลุมคนไทยที่เปนนักศึกษาอกีประมาณ
16 คน และกลุมคนไทยที่เปนผูทาํงานอยูที่มีจํานวนไมมากนัก
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-  การติดตอขอรับขอมูลบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของของฮองกง
-  การประสานผานกลุมคนไทยตาง ๆ เชน สมาคม / ชมรมของคนไทย สมาคมชาว

แตจ๋ิวในฮองกง วัดไทย รานอาหาร รานขายของชําไทย ฯลฯ
-  การสอบถามเพิ่มเติมระหวางการติดตอขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญฯ

4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการจัดการขอมูลคนไทย
จากสภาพปญหาในปจจุบันที่ขอมูลกระจัดกระจายอยูในสวนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ

สถานกงสุลใหญฯ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนาจะถูกนํามาใชเพื่อการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่มีอยู
แลวเปนลําดับแรกและเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูล หากขอมูลที่มีอยูน้ันยัง ไมครบถวน
เทาใดนัก สถานกงสุลใหญฯ ก็จะตองพิจารณาวางแผนการดําเนินการในการใชวิ ธีการติดตอสื่อสาร
กับคนไทยเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น

การกําหนดแบบของฐานขอมูลบุคคลของคนไทยดวยวิธีอุปนัย (inductive approach) จึงมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากเปนการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการเก็บขอมูลยอยที่มีการใชงานอยูแลว
ภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน กลาวคือ เมื่อคนไทยติดตอสถานกงสุล
ใหญฯ ก็จะเร่ิมตนดวยการแนะนําตนเองซึ่งถือเปนการใหขอมูลบุคคลแลว หรือมิฉะน้ัน ก็จะกรอก
ขอมูลบุคคลของตนในแบบฟอรมยื่นขอรับบริการดานกงสุล เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู ขอมูลติดตอ เปนตน
น่ันหมายถึง สถานกงสุลใหญฯ สามารถรวบรวมขอมูลบุคคลของคนไทยแตละคน แลวนําไปบันทึก
และเชื่อมโยงในหมวดหมูใหตรงกันไว

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะใชก็อาจจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป (package program) ที่สามารถ
ใชงานงายในการจัดการขอมูล แตควรคํานึงถึง   การกําหนดใหมีภาษา (คําคน) ในการจัดการขอมูล
(query language) เพื่อความสะดวกในการเรียกใชงานและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ



บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงไดรับขอมูลบุคคลคนไทยจากการปฏิบัติงานดาน

กงสุลเปนสวนใหญ ซึ่งมีการเขาถึงแหลงขอมูลที่ปรากฏในแบบฟอรมคําขอรับบริการดานกงสุลที่
เกี่ยวของกับคนไทยในหลายดาน ไดแก การทําหนังสือเดินทาง การแปลและรับรองเอกสาร งาน
ทะเบียนราษฎร การใหความชวยเหลือและคุมครองคนไทย นอกจากน้ี ยังมีโอกาสในการเขาถึง
แหลงขอมูล ในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานกงสุลใหญฯ เขารวมและเกี่ยวของดวย และการติดตอสื่อสาร
กับคนไทยโดยผานกลุมหรือตัวแทน

5.1.2 ในปจจุบัน สถานกงสุลใหญฯ ยังไมไดมีการจัดเก็บขอมูลที่มีอยูและที่ไดมาเขาไว
ดวยกันในลักษณะของฐานขอมูล ขอมูลกระจัดกระจายอยูในสวนงานตาง ๆ จึงยังไมสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลคนไทยไดอยางเต็มที่ ขอมูลที่สถานกงสุลใหญฯ เขาถึงและมีอยูน้ันถือเปน
ขอมูลที่ครอบคลุมจํานวนคนไทยไมถึง 1 ใน 4 ของจํานวนคนไทยทั้งหมดที่พํานักอยูในฮองกงและ
มาเกา  น่ันหมายถึง สถานกงสุลใหญฯ ยังไมสามารถเขาถึงขอมูลบุคคลของคนไทยอีกจํานวนมาก

5.1.3. สถานกงสุลใหญฯ สามารถทําความเขาใจถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการไดมา
และการเขาถึงขอมูลได โดยการแบงกลุมคนไทยที่พํานักในฮองกงและมาเกาเกินกวา 30 วันออกเปน
บริบทตาง ๆ ตามวัตถุประสงคสําคัญ ๆ ของการพํานักอยูคือ การแสวงหาโอกาสในการทํางาน
การศึกษา และการต้ังหลักแหลงในฮองกงและมาเกา กลุมคนไทยในบริบทตาง ๆ น้ีมีลักษณะทาง
ประชากรที่แตกตางกัน ทั้งในประเด็นของระดับการศึกษา ระดับรายได ความสามารถในการปรับตัว
เขากับวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีอยูมาก/นอยตางกัน ลักษณะของความแตกตางเชนน้ีสงผลตอการ
กําหนดพฤติกรรมการสื่อสารและสามารถบงชี้ถึงการตัดสินใจในการใชวิธีการสื่อสารดวย ทั้งจาก
ขอเท็จจริงและการศึกษาตามแนวคิด “การสื่อสารตางวัฒนธรรม”จะเห็นไดวา เมื่อสถานกงสุลใหญฯ
มีความเขาใจถึงขอจํากัดและปจจัยบงชี้ เหลา น้ีแลว ก็จะเล็งเห็นวิธีการที่ เหมาะสมในการ
ติดตอสื่อสารกลุมคนไทยในบริบท ตาง ๆ เพื่อเขาถึงขอมูลบุคคลไดมากขึ้น โดยเฉพาะบริบทของกลุม
คนไทยที่เปนคูสมรสและผูต้ังหลักแหลง เพราะสถานกงสุลใหญฯ ยังมีขอมูลบุคคลของคนไทยกลุมน้ีใน
ระดับที่นอยมาก
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5.1.4. จากการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของกลุมคนไทยในบริบทตางๆสถานกงสุลใหญฯ
สามารถวางแผนและกําหนดวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเนนการใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือก าร
ผสมผสานวิธีการตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลไดอยางครอบคลุม

5.1.5 การจัดการขอมูลบุคคลของคนไทยควรดําเนินการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดสรางขึ้นเปนระบบฐานขอมูลที่มีความถูกตอง มีความนาเชื่อถือ ตรวจสอบได ใชกับงาน
ตาง  ๆ  ข อ ง ส ถ า น ก ง สุล ใหญฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สามารถเพิ่มเติมและปรับปรุงให
ทันสมัยไดงาย และมีความประหยัด

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1 สถานกงสุลใหญฯ ควรใหความสําคัญของขอมูลบุคคลของคนไทยที่พํานักในฮองกง

และมาเกา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ ไมเฉพาะแตใน
งานดานกงสุลเทาน้ัน  ควรกําหนดใหมีการจัดการขอมูลบุคคลของคนไทยในลักษณะของระบบ
ฐานขอมูลขึ้น

5.2.2 การจัดการขอมูลคนไทยจะเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบโดยตรงของสถานกงสุลใหญฯ ในการใหบริการด านกงสุลและงานคุมครอง
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศเพื่อใหผู รับบริการมี “ความพึงพอใจ” และ “ความ
ประทับใจ” ซึ่งเปนวิสัยทัศนของสถานกงสุลใหญฯ  และขอมูลคนไทยก็เปนองคประกอบสําคัญของ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานกงสุลใหญฯ เพื่อรองรับเหตุกาณณืฉุกเฉิน ตาง ๆ
นอกจากน้ี การใชขอมูลคนไทยในงานดานอ่ืน ๆ จะชวยใหสถานกงสุลใหญฯ สามารถดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการดําเนินการตามยุทธศาสตรแหงชาติและยุทธศาสตร
ของกระทรวงการตางประเทศในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางประเทศ และการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของคนไทยในเวทีระหวางประเทศควบคูกันไปดวย

5.2.3 สถานกงสุลใหญฯ ควรชี้แจงบุคลากรทุกฝายในสถานกงสุลใหญฯ ใหรับทราบและ
สรางความตระหนักในความสําคัญของขอมูลบุคคลคนไทยที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
โดยเฉพาะจากการบริการดานกงสุลที่มีการดําเนินงานอยางใกลชิดกับคนไทยอยูแลว หากบุคลากร
ของ สถานกงสุลใหญฯ มีความเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลแลว ก็จะเปนปจจัยเอ้ือใหเกิดการ
ประสานงานเพื่อรวบรวมขอมูลไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง และควรผลักดันใหบุคลากรยอมรับวา
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การจัดการขอมูลคนไทยเปนสวนหน่ึงของงานที่ตนไดรับมอบหมายใหปฎิบัติดวยและเปนเคร่ืองมือประการหน่ึง
ในการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของตนและของสถานกงสุลใหญฯโดยรวม

5.2.4 สถานกงสุลใหญฯ ควรกําหนดใหประเด็นของการจัดการขอมูลคนไทยเปนงานของ
“ทีมประเทศไทยในฮองกงและมาเกา” เพื่อใหทุกหนวยงานของไทยใหความสําคัญแกการแจงขอมูล
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของตนใหสถานกงสุลใหญฯ ทราบ โดยเฉพาะสํานักงานแรงงานฯ ที่มีการ
ติดตอกับคนไทยที่เปนแรงงานอาชีพผูชวยแมบานทั้งในฮองกงและมาเกา และการเรียกใชขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการทํางานตามแผนและบรรลุเปาหมายที่แตละสํานักงานไ ดต้ังไว  ตลอดจนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรแหงชาติ การจัดใหมีระบบฐานขอมูลคนไทยโดย
สถานกงสุลใหญฯ จะชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลและสรางความถูกตองใหกับขอมูล ซึ่งถือเปน
ความพยายามในการพัฒนาหนวยงานราชการใหมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางที่ใหประชาชน
เปน “ศูนยกลาง”

5.2.5 การดําเนินการใหมีระบบฐานขอมูลคนไทยโดยสถานกงสุลใหญฯ จะเปนภาพ
สะทอนกลับไปสูสายตาของคนไทยไดเปนอยางดีถึงความมุ งมั่นของสถานกงสุลใหญฯ ที่จะ
ใหบริการที่ดีแกคนไทยและเปนสวนเสริมสรางหลักประกันใหกับคนไทยในการดํารงชีวิตในฮองกง
และมาเกาไดอยางปกติสุข  นอกจากน้ี ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นของคนไทยในฮองกงและมาเกา
ตอสถานกงสุลใหญฯ ในการรับรูและรับทราบความสําคัญของกลุมคนไทยที่ใชชีวิตในตางประเทศ
หรือที่อาจจะเรียกกันไดวา เปน “คนไทยโพนทะเล” (Oversea Thais) ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
ชาติและสามารถมีบทบาทและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของไทยได  การมีระบบฐานขอมูล คนไทยจะชวยใหสถานกงสุลใหญฯ มีความ
พรอมที่จะใหความชวยเหลือคนไทยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสถานการณที่จําเปนและ
ฉุกเฉิน แนวคิดเชนน้ีเปรียบเทียบไดกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัทประกันภัย ซึ่งมุงเนนให
ผูบริโภคตัดสินใจ   ทําประกันโดยตระหนักถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของตน ซึ่งประเด็นสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับบริการไดผลขางเคียงที่จะ
ตามมาคือ คนไทยในฮองกงและมาเกาจํานวนไมนอยที่พํานักอยูและประกอบอาชีพในลักษณะที่ผิด
กฎหมายทองถิ่นก็จะรับรูถึงความแตกตางของตนจากคนไทยที่สามารถติดตอสื่อสารกับสถานกงสุล
ใหญฯ ไดอยางเปดเผยและเปน ที่รับทราบของสถานกงสุลใหญ ซึ่งอาจจะเกิดผลในทางที่จะยับยั้ ง
การลักลอบเขาเมืองและการละเมิดเงื่อนไขการพํานักอยูของคนไทยในอนาคตไดบางไมมากก็นอย
5.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
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5.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
สถานกงสุลใหญฯ อาจจะพิจารณาจัดทําเปนโครงการในการดําเนินการ โดยอาจนําเสนอ

รายละเอียดของการดําเนินการที่แบงออกเปน 2 ระยะ

ระยะท่ี 1 – การดําเนินการดวยขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูแลวในปจจุบัน
-  การจัดประชุมหารือระหวางเจาหนาที่ฝายกงสุลของสถานกงสุลใหญฯ เพื่อชี้แจง

ความสําคัญของการจัดการขอมูลบุคคลของคนไทยในฮองกงและมาเกา และเพื่อสํารวจแหลงที่มา
ของขอมูลที่มีอยูในงานการใหบริการกงสุลในแตละงาน ความตอเน่ืองของการไดรับขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ เหลาน้ี รวมทั้งการรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการไดรับขอมูล ซึ่งเป นการรวบรวม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับแหลงขอมูลและลักษณะของการไดรับขอมูลในสภาพปจจุบัน

-  การมอบหมายใหมี เจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ ที่ รับผิดชอบในการประสานกับ
ผูรับผิดชอบในงานใหบริการกงสุลดานตาง ๆ ทั้งที่เปนงานกงสุล และงานดานอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกับการติดตอคนไทย เชน งานพิธีการ งานการเมือง งานเศรษฐกิจ งานการศึกษา และ
งานของศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน (ฮองกง) เพื่อรวบรวมขอมูลบุคคลของคนไทยไวดวยกัน ไมวาจะ
เปนการบันทึกและเก็บรักษาไวในรูปแบบใดก็ได ซึ่งจะสามารถใชประเมินปริมาณขอมูลที่กระจัด
กระจายอยูในงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญฯ

-  การพิจารณาขอความรวมมือในการประชุม “ทีมประเทศไทย” ในการประสานขอมูล
บุคคลของคนไทยที่สํานักงานตาง ๆ ไดมาและมีการรวบรวมเก็บไวใชในงานประจํา เพื่อใหการ
รวบรวมขอมูลคนไทยครอบคลุมกลุมคนไทยในบริบทตาง ๆ เทาที่จะทําได

-  การออกแบบและกําหนดรูปแบบของการบันทึกและการจัดเก็บขอมูล โดยคํานึงถึง
ความสะดวกในการเรียกใชขอมูลตามลักษณะของงานดานตาง ๆ ดวยการกําหนดภาษา (คําคน) และ
การเก็บรักษาขอมูลอยางปลอดภัย เพื่อใหเปนระบบฐานขอมูล (database)

-  การกําหนดใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอรในระบบเครือขายงาน (Local Area Network – LAN)
ของสถานกงสุลใหญฯ เคร่ืองหน่ึงเปนอุปกรณในการบันทึก แกไข และเก็บรักษาขอมูล โดย
พิจารณาเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปนซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูล และใหมีเจาหนาที่เร่ิม
การบันทึกขอมูลที่รวบรวมไวแลว ซึ่งจะทําใหสถานกงสุลใหญฯ ทราบวา ขอมูลที่มีอยูน้ันครบถวน
ตามรูปแบบที่มีการออกแบบไวหรือไม มีความซ้ําซอนกันหรือไม และครอบคลุมขอมูลคนไทยมาก/
นอยเพียงใด

-  การหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการเขาถึงขอมูลคนไทยเพิ่มเติมดวยวิธีการตาง ๆที่
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ของกลุมคนไทย ตามที่เปนผลของการศึกษาดวยแนวคิด “การสื่อสารตาง
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วัฒนธรรม” โดยการวางแผนและมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบ กลไกชองทางและโอกาสตาง ๆ
ที่จะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสื่อสารของคนไทยในฮองกงและมาเกา เพื่อใหมีการปฏิบัติไดใน
สภาพความเปนจริง ทั้งในการเขาถึงขอมูลใหมและขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใชปรับปรุงให
ทันสมัยไดดวย เชน การเปลี่ยนที่อยู หมายเลขโทรศัพท การจางงาน เปนตน

ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของระบบฐานขอมูล

หนาแรก คือ หนาขอมูลทั่วไปของบุคคล

ในการออกแบบฐานขอมูล ควรมีการกําหนดใหมีภาษาคอมพิวเตอร (query language) หรือที่เขาใจ
กันวา “คําคน” เพื่อการเรียกใชที่สะดวกในแตละชองขอมูล

-  ชื่อ / สกุล จําเปนตองบันทึกขอมูลทั้งที่มีในภาษาไทยและภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ (หากมี) และมี
การออกแบบใหใชภาษา (คําคน) ดวยพยัญชนะไทยและพยัญชนะในภาษาอ่ืนได เชน “ก” “ส” หรือ
“a” “s”

- เลขประจําตัวประชาชนของไทย 13 หลัก เปนชองขอมูลที่จําเปนตองบันทึกไว และ
กําหนดใหสามารถเรียกขอมูลดวยเลข 13 หลักไดดวย

- เลขที่หนังสือเดินทางไทยและ/หรือหนังสือเดินทางตางชาติที่คนไทยถืออยู  เปนขอมูลที่
คนไทยจะตองมีอยูแลว เน่ืองจากเปนเอกสารที่ตองใชในการเดินทางระหวางประเทศ

- ที่อยูในไทย เปนการแสดงขอมูลเกี่ยวกับภูมิลําเนาของบุคคลน้ัน ๆ ในบางกรณี อาจจะไม
สามารถเขาถึงได เน่ืองจากคนไทยน้ัน ๆ เปนผูที่ยายถิ่นฐานออกจากไทยเปนเวลานานแลวหรือถูก
ยายชื่อออกไปอยูที่ทะเบียนบานกลางไปแลว

- ที่อยูในฮองกงและมาเกา ควรมีชองยอยแยกใหชัดเจนเพื่อแสดง “เขต” และกําหนดใหมี
คําสั่งที่ใชในการพิมพที่อยูบนหนาซองจดหมายเพื่อใหพรอมสงทางไปรษณียได

ช่ือ สกุล
เลข
13
หลัก

เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง

ท่ีอยู
ในไทย

ท่ีอยูในฮองกง/
มาเกา อีเมล อาชีพ

ทั้งไทยและ
ภาษาอื่นๆ
(หากมี)

ทั้งไทยและ
ภาษาอื่นๆ
(หากมี)

เพ่ิมชองยอย
สําหรับ
“จังหวัด”

เพ่ิมชองยอย
สําหรับ “เขต”
และ “คลิก” เพ่ือ
พิมพบนซองได

ออกแบบให
“คลิก” สง
อีเมลได

กําหนด
“คําคน”



43

- ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล  ควรกําหนดใหมีคําสั่งที่ใชสงขอความทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได

-  อาชีพ เปนขอมูลที่สําคัญและใชประกอบการดํานินการในงานดานตาง ๆ ของสถานกงสุล
ใหญฯ เชน การจัดการบรรยาย การจัดการเยี่ยมชม การจัดเตรียมการพบปะคนไทย  การใช
ประกอบการจัดทําโครงการและคําของบประมาณ การจัดทําสถิติ ฯลฯ

หนาที่ 2  คือ หนาขอมูลบุคคลเกี่ยวกับการติดตอขอรับบริการดานกงสุลที่สถานกงสุลใหญฯ

ชื่อ-สกุล ............................................................ เลขประจําตัวประชาชน.......................................
งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ งานหนังสือเดินทาง งานคุมครอง งานอื่น ๆ
ระบุวัน/เดือน/ป
ท่ีติดตอขอรับ
บริการและ
รายละเอียดของ
การดําเนินการ
ใหบริการ

ระบุวัน/เดือน/ปท่ี
ติดตอขอรับ
บริการและ
รายละเอียดของ
การดําเนินการ
ใหบริการ

ระบุวัน/เดือน/ป
ท่ีติดตอขอรับ
บริการ และ
รายละเอียดของ
การดําเนินการ
ใหบริการ

ระบุวัน/เดือน/ป
ท่ีติดตอขอรับ
บริการ และ
รายละเอียดของ
การดําเนินการ
ใหบริการ

ระบุวัน/เดือน/ป
ท่ีติดตอขอรับ
บริการ และ
รายละเอียดของ
การดําเนินการ
ใหบริการ

หนาที่ 3  คือ  การใชสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร

   ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ............................................
การลงทะเบียนขอใชสิทธิ การใชสิทธิเลือกตั้ง หมายเหตุ

ระบุวัน/เดือน/ปที่กรอก
แบบฟอรมขอใชสิทธินอก
ราชอาณาจักรหรือ การ
เปลี่ยนแปลงไปใชสิทธิใน
ไทย

ระบุการเลือกต้ัง ส.ส. หรือ ส.ว.
บันทึกวัน/เดือน/ปที่มาใชสิทธิ
ณ คูหาเลือกต้ัง

บันทึกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การขอใชสิทธิ (หากมี ) เชน
การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 การทําบัตรเลือกต้ังเสียหาย
เปนตน

ระยะท่ี 2 - การดําเนินการในขั้นกาวหนา
-  การจัดประชุมหารือผูที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการจัดทําฐานขอมูลคนไทยดวยโปรแกรม
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ระยะท่ี 2 - การดําเนินการในขั้นกาวหนา
-  การจัดประชุมหารือผูที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการจัดทําฐานขอมูลคนไทยดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปในระยะที่ 1 สรุปปญหาและอุปสรรคตาง ๆ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีในการจัดการขอมูล
-  การจัดทํารายละเอียดเปนคําขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการจัดจางเอกชนที่มี

ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อเปนการปรับปรุงการบันทึก  การจัดเก็บ การเรียกใช และการ
รักษาความปลอดภัย และการระบุขอมูลของการเขาใชฐานขอมูลทุกคร้ังดวยโปรแกรมที่เขียน /สราง
ขึ้น

-  การประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อศึกษา
เปร ียบเทียบกับระบบฐานขอมูลที่มีอยูใชงานอยูแลวในกระทรวงการตางประเทศ เชน ระบบการ
จัดเก็บขอมูลหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส

-  การจัดทําแนวทางการปรับปรุงระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เห็นวา เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในฮองกงและมาเกา (ขึ้นอยูกับงบประมาณที่มีอยูและที่จะ
ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม)

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
หากมีการจัดทําระบบฐานเพื่อการจัดการขอมูลบุคคลของคนไทยในฮองกงและมาเกาแลว

ก็นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปถึงความเปนไปไดในการเชื่อมโยงฐานขอมูลน้ีกับฐานขัอมูลอ่ืน ๆ
5.4.1 การเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยที่

ต้ังอยูในประเทศตาง ๆ  เพื่อผลักดันใหมีการจัดทําฐานขอมูลคนไทยอยางกวางขวาง โดยอาจจะเร่ิม
จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีความจําเปนในการใชงานดานขอมูลเพื่อประโยชน
ตาง ๆ และที่มีความพรอม เชน มีการรวบรวมขอมูลคนไทยไวมากพอควร หรือมีคนไทยที่พํานักอยู
จํานวนนอย และเพื่อสงผลใหการประสานงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคนไทยในตางประเทศเปนไปดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยกระตุนใหมีการปรับตัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน
การพัฒนาการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตาง ๆ ดวย  การจัดการขอมูล
คนไทยในตางประเทศก็จะพัฒนา เขาสูมาตรฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับ

5.4.2 การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานในสวนกลาง  ความเปนไปไดในการ
เชื่อมโยงลักษณะน้ีเปนปจจัยที่เอ้ือตอการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนไทยที่พํานักอยู
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ในตางประเทศ ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมโยงผานกรมการกงสุลที่กระทรวงการตางประเทศ หรือ
การเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดโดยตรง โดยกําหนดใหมีรหัสและกุญแจการเขาสูระบบที่ชัดเจน
และปลอดภัย

- กระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชนในการสงเสริมโอกาสในการจัดหางานใหแกคนไทย ใน
ตางประเทศ โดยสามารถรวบรวมสถิติและประเมินสถานการณการจางคนไทยในประเทศตาง ๆ
โดยรวม ไมวาจะเปนการจางผานการจัดหางานหรือไมก็ตาม 39 และเพื่อพิจารณาการใหความ
ชวยเหลือแรงงานคนไทยได อยางเหมาะสม

-กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองทางสถานะทางพลเมือง
(civic status) ของบุคคลสัญชาติในเบื้องตน และการประสานในการตรวจสอบขอมูลกับทะเบียน
ราษฎรในสวนกลางตอไป  หนวยงานของฮองกงและมาเกามีการติดตอสถานกงสุลใหญฯ อยางเปน
ทางการอยูเนือง ๆ เพื่อขอความรวมมือในการยืนยันสัญชาติของบุคคลที่มีขอสันนิษฐานวา เปนคน
ไทย รวมทั้งสถานะทางการสมรส สถานะความเปนโสด การเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ซึ่งในบางกรณี
ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ “การสรวมตัว” กลาวคือ บุคคลน้ันใชชื่อ-สกุล และถือบัตรประจําตัว
ประชาชนของคนไทยในไทยที่เสียชีวิตไปแลว  นอกจากน้ี ยังชวยในการจัดเตรียมบัญชีผูมีสิทธิ
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักรใหไดตลอดเวลาแมจะเปนชวงที่ยังไมมีการเลือกต้ัง ซึ่งเปนบริการที่จะ
สรางและปลูกจิตสํานึกของการมีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยในตางประเทศได

- กระทรวงการคลัง เพื่อประโยชนในการแจงและสําแดงขอมูลการเสียภาษีประเภท ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของการทํางาน การครอบครองทรัพยสินและอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งจะชวยใหคนไทยชําระ
ภาษีไดโดยสะดวก และทําใหภาครัฐสามารถเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

 การเชื่อมโยงฐานขอมูลคนไทยน้ันสามารถพิจารณาความเหมาะสมไดตามสถานการณ
ความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงความตองการและประโยชนของคนไทยเปนสําคัญ รวมทั้ง
จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาใหสอดคลองกับการใชงาน

39 สํานักงานแรงงานในประเทศตาง ๆ รับทราบขอมูลแรงงานไทยทีมี่การจัดหางานเปนสวนใหญ และมักจะ
ขาดแคลนขอมูลเก่ียวกับแรงงานที่ไมไดจางผานขัน้ตอนการจดัหางาน
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ภาคผนวก ก.
แบบฟอรมตาง ๆ ในการขอรับบริการดานกงสุล

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง

คํารองขอหนังสือเดินทางไปตางประเทศ    48
คํารองขอแปลเอกสาร    49
คํารองนิติกรณ 50
คํารองขอประทับตรารับรองสัญญาจาง/คัดสําเนาสัญญาจาง 51
แบบรายงานตัวคนไทยในตางประเทศ 52
บันทึกสอบสวน 53
แบบคํารองขอใชสิทธิ/ขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 54
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ภาคผนวก ข.
ตารางสรุปคําถาม-คําตอบเกี่ยวกับการจัดการขอมูลคนไทย

โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในประเทศตาง ๆ
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ภาคผนวก ค.
ตารางสรุปขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําระบบฐานขอมูลคนชาติ

ของสถานกงสุลใหญประเทศตาง ๆ ในฮองกง
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ประวัติผูเขียน
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ

วันเกิด 28 ตุลาคม 2505
การศึกษา ปริญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master Degree in International Affairs มหาวิทยาลัยโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางาน
2527 ตําแหนงพนักงานพิสูจนอักษร หนังสือพิมพ The Nation

ตําแหนง Project Coordinator บริษัท Mitsui Telecommunication Project Office
2528 เจาหนาที่การทูต 3 กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
2530 เจาหนาที่การทูต 4 กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
2532 เลขานุการโท คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส
                                         ประเทศเบลเยี่ยม
2537 เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ณ นครเจนีวา
                                         สมาพันธรัฐสวิส กระทรวงพาณิชย
2540 เจาหนาที่การทูต 7 เลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

  กระทรวงการตางประเทศ
2546 ผูอํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
2547 ผูอํานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ
2548 เจาหนาที่การทูต 8 รองกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
2552 นักการทูต ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกองแอฟริกา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา  กระทรวงการตางประเทศ
งานเขียน
2542 บทความเร่ือง “ทํางานเปนทีมนะ...ครับ” ในวารสารสราญรมย ฉบับพิเศษ

26 สิงหาคม 2542 เพื่อรวมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ และเพื่อแจกจายในวันประกอบพิธีเปดอาคารที่ทําการกระทรวง
การตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา  ซึ่งตอมา ไดรับการลงพิมพในหนังสือที่ระลึก/
สมุดภาพ ครบรอบ 10 ป ที่ไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกและการกอต้ัง
คณะผูแทนถาวรไทยฯ
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