รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซีย
และแนวทางแก้ไข
จัดทาโดยนายสมพงษ์ กางทอง
รหัส 4020
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ลิขสิ ทธิ์ของกระทรวงการต่ างประเทศ
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รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซียและแนวทางแก้ไข

จัดทาโดย นายสมพงษ์ กางทอง
รหัส 4020

หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
รายงานนีเ้ ป็ นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง
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รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลเรื่ อ ง “ปั ญ หาการคุ ้ม ครองคนไทยในมาเลเซี ย และแนว
ทางแก้ไข” เป็ นการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยในมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชาย แดนติดต่อกับประเทศไทยด้วยความยาวกว่า 500 กิ โลเมตร มีภาพลักษณ์ พฒั นา
มากกว่าประเทศไทย สภาพที่เกิดขึ้นของปั ญหาจึงแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอีก 3 ประเทศ คือ
ลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่ งมีการพัฒนาน้อยกว่า การรับรู ้ ของคนไทยเกี่ ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง
4 ประเทศ จึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจาก ประชาชนชาวลาว กัมพูชา พม่า จะรับรู้ประเทศ
ไทยว่า เป็ นประเทศที่พฒั นามากกว่า เป็ นเป้ าหมายในการเสี่ ยงโชค แสวงหาโอกาส คนไทยก็รับรู ้
เกี่ยวกับประเทศมาเลเซี ยมองเป็ นประเทศที่เป็ นโอกาสในการแสวงหา ฉันใด ฉันนั้น
เมื่อการรับรู้ของประชาชนคนไทยเป็ นไปในลักษณะดังกล่าว โดยขาดข้อเท็จจริ งที่ถูกต้อง
ขาดการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ คาดหมายเพียงเป็ นประเทศที่ตนจะมีโอกาสแสวงหา
รายได้ที่ดีกว่าในประเทศไทย จึงเกิดความเข้าใจผิด เป็ นช่องทางของผูฉ้ กฉวยโอกาสโดยไม่สุจริ ตที่
แอบแฝงมาจากกลุ่ มอาชญากรรมต่า งๆ เป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ด ปั ญหากับ คนไทยที่ เรี ยกกันว่า “คนไทย
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ” จึงเป็ นพันธกิ จ ภาระหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ล
ใหญ่ในประเทศมาเลเซี ยต้องเข้าไปคุ ม้ ครองดูแลให้ความช่ วยเหลือคนชาติของตนในประเทศผูร้ ับ
อันเป็ นบทบาทหน้าที่หนึ่งของงานเกี่ยวกับการกงสุ ล ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปั จจุบนั จะเรี ยกว่า
“งานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน” ซึ่ งเป็ นงานที่ขา้ ราชการกระทรวงการต่างประเทศต้อง
เข้าใจ ทางานด้วยจิตอาสาเสี ยสละ อดทนและมีศิลปะในการเจรจาทั้งกับคนไทยผูต้ กทุกข์และกับ
เจ้าหน้าที่ของประเทศผูร้ ับ
การศึ กษาเรื่ องนี้ ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งของประเภทคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก สาเหตุของ
ปั ญหาจากต้นทาง อาจเป็ นภาพทางลบไม่ตรงกับภาพของประเทศ แต่เป็ นการศึกษาวิเคราะห์จาก
เอกสาร รายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ จานวนตัวเลขสถิติอา้ งอิง ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง พร้อมทั้ง
ได้ยืนยันถึงภารกิ จที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ประมวลปั ญหาและอุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานได้โดยสรุ ปคือ

จ
(1) ปั ญหาและอุปสรรคจากภายในส่ วนของสานักงาน เช่น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับสภาพ
ความเป็ นจริ งของประเทศที่ต้ งั ปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ของประเทศ มีเมืองในเขตอาณาเป็ นเกาะอยู่
ห่างไกล ปั ญหาเกิดขึ้นจากตัวคนไทยเอง
(2) ปั ญหาอุป สรรคจากฝ่ ายประเทศผูร้ ั บ คื อมาเลเซี ย อาทิ เช่ น มี ปัญหาคนเข้า เมื องผิด
กฎหมายจากประเทศอื่ นมากกว่าไทย การบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้ตามธรรมเนียมทางการทูต
เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาและหาทางแก้ไ ขก่ อ นที่ ป ระเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น จะเข้า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ 2015) ผูศ้ ึกษาได้ประมวลประสบการณ์และปั ญหา
ที่ ไ ด้พ บมาตลอดระยะเวลาการท าหน้า ที่ ด้า นกงสุ ล จึ ง ได้เ สนอกลยุทธเพื่ อการแก้ปั ญ หาเป็ น
4 ประการหรื อ 4P ประกอบด้วย
1. การป้ องกันปั ญหาที่ตน้ ทาง (Prevention)
2. การคุม้ ครองที่ปลายทาง (Protection)
3. การดาเนินการตามกฎหมายเพื่อนาผูก้ ระทาผิดไปรับโทษ (Prosecution) ทั้งต้นทาง
และปลายทางตามเหตุแห่งความผิด
4. ให้ความช่วยเหลือ ฟื้ นฟูและให้โอกาส (Provide Assistance and Rehabilitation)
โดยผูศ้ ึกษาได้เสนอแนะขั้นตอน วิธีการดาเนิ นงานพร้อมกับหน่วยงานที่ตอ้ งบูรณาการ เห็นว่าการ
ป้ องกันที่ตน้ ทางคือประเทศไทย น่ าจะเป็ นการลดปั ญหาที่ถูกต้องและเป็ นผลดี ท้ งั แก่คนไทยและ
รักษาภาพลักษณ์ ปกป้ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมกว่า
นอกจากนั้น ผูศ้ ึ กษายังได้เสนอแนะทั้งในเชิ งนโยบายและในการดาเนิ นการที่ สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิได้ตามแผนงานปั จจุบนั และเป็ นแบบอย่างให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่
แห่ งอื่นเช่น ปรับกระบวนทัศน์จากการเน้นดาเนินนโยบายการทูตตามประเพณี แบบดั้งเดิ มคือการ
รักษาเสริ มสร้างความสัมพันธ์ มาเป็ นการทูตเพื่อประชาชน (Preventive Diplomacy for People)
ด้วยการเพิ่มบทบาทประสานกับหน่วยงานภายในประเทศ เนื่ องจากสถานะการเป็ นประเทศติดต่อ
ชายแดนชายแดนให้มากขึ้น เพิม่ การสร้างเครื อข่ายคนไทยเพื่อ “ให้คนไทยช่วยไทยด้วยกัน” จะเป็ น
การแบ่งเบาภาระการคุม้ ครองดูแลคนไทยก่อนสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงที
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รายงานการศึ ก ษาส่ วนบุ ค คลฉบับ นี้ ผูศ้ ึ ก ษาประสงค์จ ะให้เกิ ดประโยชน์ ส าหรั บ เป็ น
แนวทางสาหรับฝ่ ายกงสุ ล ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ในการลดปั ญหาคนไทย
ตกทุกข์ได้ยากในมาเลเซี ย ประเทศเพื่อนบ้านที่มีคนไทยเดิ นทางเข้าไปเสี่ ยงโชคมากที่สุด ด้วย
เหตุผลทาง ภูมิศาสตร์ ของพื้นที่และปั ญหาทางเศรษฐกิ จ สังคมของคนไทย และเป็ นแบบอย่างให้
สถานเอกอัคร ราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่ของไทยในประเทศอื่นๆ นาไปใช้ได้เช่นเดียวกัน ผูศ้ ึกษาได้
ทุ่มเททางานให้ความช่วยเหลือคนไทยผูม้ ีปัญหาตามหน้าที่อย่างสุ ดความสามารถและด้วยจิตอาสา
ตลอดมาจนได้รับ การพิ จารณาให้ ไ ด้รั บรางวัล “คนดี ข องแผ่นดิ น ” คนแรกของกระทรวงการ
ต่างประเทศ จากรายการ “คนค้นคน” ของบริ ษทั ทีวบี ูรพา และกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี 2554
รายงานฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาชี้ แนะข้อบกพร่ องและคาแนะนาที่มีประโยชน์ของ
คณะอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาประกอบด้ว ย เอกอัค รราชทู ต จัน ทร์ ทิ พ า ภู่ ต ระกู ล ท่ า นศาสตราจารย์
ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย ที่ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาติดตามผลงาน
เป็ นระยะ อี ก ทั้ง ให้ ก รอบรายงานที่ เ หมาะสมตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น ลดความกัง วลใจว่า ผูศ้ ึ ก ษาจะน า
ประสบการณ์จริ งมาเสนอในรู ปแบบวิชาการได้อย่างไร จนกระทัง่ เสร็ จสมบูรณ์เป็ นรายงานฉบับนี้
ด้วยสานึกในพระคุณอย่างยิง่
ผูศ้ ึ ก ษาขอบพระคุ ณ ฯพณฯ นายธนะ ดวงรั ตน์ เอกอัค รราชทู ต ณ กรุ ง กัว ลาลัม เปอร์
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรงที่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ผูศ้ ึ ก ษาเข้า รั บ การอบรมหลัก สู ต รนี้ นายทรงศัก ดิ์ สายเชื้ อ
อัค รราชทู ต และนางมาฆะวดี สุ มิ ตรเหมาะ อัครราชทูตที่ ปรึ ก ษา รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ ส านัก งาน
แรงงานไทยในมาเลเซี ย ที่ ไ ด้ช่ วยเหลื อ ดู แลงานประจ าในระหว่า งที่ เ ข้า รั บ การอบรมในครั้ งนี้
โดยเฉพาะนายสมปอง เจริ ญสุ ข เลขานุการโท ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่กงสุ ลแทนผูศ้ ึกษาโดยตรงเป็ นเวลา
กว่า 10 สัปดาห์
ขอขอบคุณผูร้ ่ วมงาน เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นในฝ่ ายกงสุ ลทุกคนที่ปฏิบตั ิงานด้วยความทุมเทเป็ น
ทีมด้วยกันตลอดมา จัดหาข้อมูลด้านเอกสาร ร่ วมเดินทางไปเยีย่ มเรื อนจา สถานกักกัน สัมภาษณ์คน
ไทยและให้ความช่วยเหลือส่ งกลับภูมิลาเนาด้วยยากลาบากทั้งกายใจเสมอมา
ขอขอบคุ ณข้าราชการ เจ้า หน้า ที่ ส ถาบันเทวะวงศ์วโรปการทุ ก ท่า น ที่ มี ส่วนในการจัด
อบรมทั้งด้านสารัตถะ วิทยากร กาหนดการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ อานวยความสะดวก

ช
แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม นบท.รุ่ น 4 และอาจารย์ผมู ้ ีพระคุ ณทุกท่านที่ช่วยเปิ ดโลกทัศน์ในหลักสู ตรนี้
อย่างดียงิ่
สุ ด ท้า ยที่ มิ อ าจลื ม ได้ ผู้ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ ท่ า นรองปลัด กระทรวง (นายเฉลิ ม พล
ทันจิ ตต์) ประธาน นบท.รุ่ น 4 และเพื่ อน นบท.ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ร่วมในกิ จกรรมต่ า ง ๆ ด้วยความ
เสี ยสละและร่ วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นให้กาลังใจแก่กนั และกัน ตลอดช่วงหลักสู ตรจนจบบริ บูรณ์
สาเร็ จตามเป้ าหมายของทุกคนทุกประการ

ซ

สารบัญ

บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ข้ อมูลและเอกสารราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศมาเลเซี ย
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรและพันธกิจ
หลั ก ไว ใ ห เ ป น ไปตามนโยบายบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของทุ ก รั ฐ บาลที่ ผ า นมาว า จะให ค วาม
คุ ม ครอง ส ง เสริ ม และดู แ ลผลประโยชน ข องคนไทย แรงงานไทย ภาคธุ ร กิ จ เอกชนไทยใน
ตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูไดอยางมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี ตลอดจนการใหบริการดานการกงสุล
และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย ใหสามารถรักษาเอกลักษณและความเปน
ไทย อีกทั้ง ทุกสถานทูต/สถานกงสุลของไทยในตางประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรดานสังคมที่จะ
ปฏิบัติตาม โดยจะดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศอยางจริงจัง และไดทุมเทดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรที่วางไวตลอดมา
1.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอรและเขตอาณา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มีอาณาเขตกํากับดูแลในมาเลเซียรวม 8 รัฐ
ประกอบดวย เปรัก (Perak) สลังงอร (Selangor) เนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) มะละกา
(Melaka) ปาหัง (Pahang) ยะโฮร (Johor) ซาบาห (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) กรุง
กัวลาลัมเปอรเปนเมืองหลวงอยูในรัฐเซลังงอร โดย 2 รัฐคือซาบาหและซาราวัค อยูในเขตของเกาะ
บอรเนียวอยูหางจากอาณาเขตคาบสมุทรตะวันตก ตองเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 2 ชม. สวน
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนังดูแล 3 รัฐคือรัฐปนัง (Penang) รัฐเคดาห (Kedah) รัฐเปอรลิส (Perlis)
และภาคเหนื อ ของรั ฐ เปรั ก สถานกงสุ ล ใหญ ณ เมื อ งโกตาบารู ดู แ ล 2 รั ฐ ได แ ก รั ฐ กลั น ตั น
(Kelantan) และ ตรังกานู (Terenganu) ทั้งนี้ ทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ มี
เจาหนาที่กงสุลปฏิบัติหนาที่ 1 คน ลูกจางทองถิ่นอีก 1 หรือ 2 คน ตองรับภาระชวยเหลือบรรเทา
ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากจํานวนมาก ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญวา ตองศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาที่แทจริงเพื่อประกอบการหาแนวทางบรรเทาปญหานี้ โดยจะบูรณาการการแกปญหากับ
หนวยงานอื่น และควรกําหนดขอบเขตทั้งในประเทศมาเลเซียที่เปนปลายทางและประเทศไทยที่
เปนตนทางอยางเหมาะสมตอไป
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับแจงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทยจากทางการมาเลเซีย
ตลอดในหลายปที่ผานมาวา มีคนไทยถูกจับกุมในขอหาตาง ๆ จํานวนมาก รวมทั้ง กรณีมีคนไทย
เสียชีวิตอยางอนาถา อาทิ เชนในเรือนจําในหลายรัฐ มีโรงพยาบาลของทางการมาเลเซีย ไดขอความ
รวมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหไปตรวจสอบยืนยันสัญชาติของผูปวยอนาถาที่อางวาเปนคน
ไทย แตไมมีเอกสารประจําตัว และใหนําตัวออกจากโรงพยาบาลสงกลับประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ
2 ราย นอกจากนั้น ยังไดรับแจงจากอาสาสมัครเครือขายคนไทยที่อาศัยอยูในรัฐตาง ๆ ขอคําแนะนํา
และแนวทางการชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาดานตางๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ จํานวน
มากอีกทั้งไดรับการประสานงานจากสถานกักกันใหออกเอกสารสําคัญประจําตัว (C.I.) กอนสงตัว
คนไทยกลับผานดานชายแดนอยางตอเนื่อง
คารางที่ 1 ขอมูลคนไทยถูกจับกุม เสียชีวิตและปวยอนาถา ใน มซ.ระหวางป 2552-2555 1
ประเภท/จํานวนคน
2552
2553
2554
2555 (ม.ค.-เม.ย.)
คดีเขาเมือง/ทํางานผิดกฎหมาย
1,848
1,304
506
370
ครอบครอง/ขนยาเสพติดเขา ม.ซ.
38
79
83
14
เสียชีวิตทุกประเภท
11
38
10
6
ปวยอนาถาใน รพ.ของรัฐ
4
9
7
3
โทษประหารชีวิต/ระหวางอุทธรณ
17 (ปจจุบัน)
ขอมูลดังกลาวขางตนนี้ รวบรวมจากหนังสือแจงเปนอยางเปนทางการจากการกรมตรวจ
คนเขาเมืองมาเลเซีย (Department of Immigration of Malaysia) อาจมีบางที่หลังจากการตรวจสอบ
ยืนยันสัญชาติผานระบบงานฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยแลวพบวา ไมใชคน
สัญชาติไทย แตจํานวนที่ไดรับแจงจากทางการมาเลเซียดังกลาวขางตน ยังถือเปนจํานวนมากมาย
อยางนาวิตก โดยเฉพาะมีนักโทษไทยที่ศาลชั้นตน (High Court) ของมาเลเซียพิพากษาประหารชีวิต
ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง และโกตาบารู รวม 17 คน
เชื่อไดวา เปนตัวเลขมากที่สุดในโลก โดยแยกเปนหญิง 13 ชาย 4 คดีอยูระหวางการอุทธรณ และยัง
มีผูตองหาที่รอการพิจารณาของศาลชั้นตนที่คดีมีโทษถึงประหารชีวิตอีกกวา ๒๐ ราย และกวา 80
% เปนเพศหญิง ทั้งหมดนี้ ไมรวมกรณีที่ถูกจับกุมในขอหาอื่น ๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจสอบสวนมีโทษ
ปรับและปลอยตัวภายในอํานาจการของเจาพนักงานสอบสวนไมเกิน 28 วัน กรณีที่ปลอยตัวภายใน
1

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร “รายงานปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซีย”

3
1-2 สัปดาห เจาหนาที่ตํารวจอาจไมแจงใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบอยางเปนทางการ แตไดรับ
แจงจากเครือขายคนไทยที่อาศัยในมาเลเซีย และญาติของผูเสียหายไดขอใหสถานเอกอัครราชทุตฯ
ไปช ว ยเหลื อ อี ก จํ า นวนมาก นอกจากนั้ น ยั ง ปรากฏหลั ก ฐานคนไทยถู ก กระทํ า ถู ก แสวงหา
ประโยชน ด า นแรงงานจากนายจ า งในหลายสาขาอาชี พ และขบวนการค า มนุ ษ ย ซึ่ ง สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตองใหความชวยเหลือในฐานะคนไทยตกทุกขไดยากมากกวา 100 รายทุกป
ขอเท็จจริงดังกลาวมาถือวา เปนปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศมาเลเซีย เปนภาระ
หนาที่การคุมครองดูแลสงกลับ ชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบ
พันธกิจนี้ใหกระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานนําไปปฏิบัติโดยมีสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญในมาเลเซีย เปนผูดําเนินการตามพันธิกิจดังกลาวใหบรรลุผล ทั้งนี้ คนไทยที่มี
ปญหามากที่สุดในมาเลเซีย และตองไดรับการคุมครอง และทําการศึกษาเพื่อหานําหลักการเปน
แบบอยางไปปฏิบัติในอนาคตแยกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ ดังนี้
1.1 กลุมแรงงานทั้งเขาเมืองถูกและไมถูกตองแตทํางานผิดกฎหมาย
1.2 กลุมนักทองเที่ยวแอบแฝงทํางานในสถานบริการ
1.3 กลุมเหยื่อขบวนการคายาเสพติดและขบวนการคามนุษย
1.4 กลุมนักเรียนนักศึกษา
นโยบายของรัฐบาลในการคุมครองคนไทยในตางประเทศ
ตามแผนบริหารราชการแผนดิ น พ.ศ.2555 – 2558 ของรั ฐบาลชุ ดปจ จุบันไดแถลงตอ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 23-25 สิ งหาคม 2555 ไดกํ าหนดไวในนโยบายขอ 7.7 สนับสนุนการทูต เพื่อ
ประชาชนคุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ2 อันเปน
ดังสัญญาประชาคมที่ผูกมัดพันธกิจที่จะชวยเหลือดูแลคนไทยทุกคนนับแตกาวเทาออกจากแผนดิน
ไทย ไมวาประเทศปลายทางจะอยูใกลไกลแคไหน ทําใหความคาดหวังของประชาชนที่มีโอกาส
เดินทางไปตางประเทศทุกวัตถุประสงค จึงอยูที่ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญเปนหลัก ที่ผานมาหลายคนอาจจะมองปญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยในมาเลเซียอยางผิวเผิ น
เนื่องจากเปนประเทศชายแดน เขาออกไดสะดวก แมแตคนไทยที่คิดไปเสี่ยงโชคขุดทอง ก็ไม
คํานึงถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
มาเลเซียจึงเปนกรณีที่ตองทําการศึกษาในรายงานฉบับนี้
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แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลชุดปจจุบัน (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดแถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554
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เพื่อสอดคลองกับแผนงานบริหารราชการแผนดินในการคุมครองคนไทยในตางประเทศ
ของรั ฐบาลมอบให ก ระทรวงการตางประเทศ ผูศึก ษาในฐานะที่ เ ปน ผู ปฏิ บัติในการช ว ยเหลือ
คุมครองคนไทยในมาเลเซียมาเปนเวลากวา 2 ป และมีประสบการณในในการปฏิบัติหนาที่ดาน
กงสุล ที่สถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจั กรเปนเวลา 4 ป จึงเห็นสมควร
ทําการศึกษา วิเคราะห สาเหตุที่แทจริงของปญหา จากขอมูล ขอเท็จจริงอื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาคน
ไทยตกทุกขไดยากในมาเลเซีย พรอมกับเสนอแนวทางแกไขหรือบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นตามที่เห็น
วาเหมาะสมและปฏิบัติไดทั้งตนทางและปลายทางตามกรอบกลยุทธ 4 ประการ (4P) คือ
1. การปองกันปญหาที่ตนทาง (Prevention)
2. การใหความคุมครองที่ปลายทาง (Protection)
3. การดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําผิด (Prosecution)
4. เหยื่อผูตกทุกขไดรับการชวยเหลือ ฟนฟูหาอาชีพใหตามสถานะ (Provide Assistance
and Rehabilitation)
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
(1) ศึกษาปญหา ภารกิจงานคุมครองคนไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อหามาตรการ แนว
ทางการบรรเทาแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนไทยในในป จ จุ บั น และใช เ ป น แบบอย า งสํ า หรั บ
สถานทูต/สถานกงสุลของไทยในประเทศอื่นดวย
(2) วิเคราะหบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนํายุทธศาสตรและพันธกิจของ
กระทรวงการตางประเทศไปปฏิบัติ เพื่อใหความคุมครอง ดูแลผลประโยชนของคนไทยในมาเลเซีย
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางบู ร ณาการหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ใน
ประเทศนั้น ๆ เปนแกนกลางในการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการคุมครองรักษาผลประโยชนคน
ไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซีย
(4) เสนอกลยุทธปองกันปญหาที่ตนทาง แกปญหาที่ปลายทาง แบบบูรณาการ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทํ า การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาการคุ ม ครองคนไทยในมาเลเซี ย และแนว
ทางแกไข โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากปจจัยและขอมูลตาง ๆ ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลและพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ในการใหความคุมครอง
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
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(2) ศึกษาประเภทการตกทุกขไดยากของคนไทยที่ตองไดรับความคุมครอง ปจจัย สาเหตุ
แรงผลักดันใหคนไทยตัดสินใจเดินทางไปเสี่ยงภัยในตางประเทศ โดยขาดขอมูลและความรูที่
ถูกตอง
(3) กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของของไทยที่ใชเปนเครื่องมือชวยเหลือคนไทย และเปน
อุปสรรคตอการแกปญหา อีกทั้งระเบียบกฎหมายพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย ที่เปนเหตุใหคนไทย
ถูก จับกุมดํ า เนินคดีโดยความไม เ ข าใจ เพี่อเป นแนวทางปองกั นปญหาที่เ กิ ด ขึ้นดี ก วาแกไ ขใน
ภายหลัง
(4) ศึกษาแนวทางสําหรับนําไปใชในการแกปญหาตามกรอบกลยุทธ 4P ที่ระบุไวเพื่อ
นําไปใชในการแกปญหาที่สาเหตุหรือบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นในมาเลเซียและประเทศอื่น
1.4 วิธีการศึกษา
(1) วิเคราะหประมวลสาเหตุจากสถิติขอมูลการเยี่ยมคนไทยในเรือนจํา (Prisons) กระทรวง
ยุติธรรม และสถานกักกัน (Immigration Deportation Centers) ของกรมตรวจคนเขาเมืองของ
มาเลเซีย และจากขอมูลการสัมภาษณคนไทยที่ตกทุกขไดยากและไดรับความชวยเหลือจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสงกลับประเทศไทยตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 – เมษายน 2555
(2) ศึ ก ษาวิ เ คราะห จ ากประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด า นกงสุ ล โดยตรง ผู ศึ ก ษามี
ประสบการณในฐานะผูปฏิบัติหนาที่กงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปนเวลา 4 ป
และในระหวางประจําการในกระทรวงฯ ไดเปนวิทยากรในการใหความรูดานการปองกันปญหาในการ
เดินทางไปตางประเทศ แกประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 5 ป และปฏิบัติ
หนาที่ดานกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอรตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึง เมษายน
2555 ไดเห็นปญหาที่แทจริงของคนไทยที่เดินทางเขามาเลเซีย ถูกจับกุม ดําเนินคดี หลบหนีนายจางไป
ขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหชวยเหลือสงกลับประเทศไทยในฐานะคนไทย ตกทุกข
ไดยาก และตองไดรับความคุมครองชวยเหลือจํานวนมากตลอดระยะที่ผานมา
(3) ศึกษาวิเคราะหจากเนื้อหาเอกสาร (Content Analysis) รายงานเกี่ยวกับการคุมครองคน
ไทยในมาเลเซีย ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(4) เอกสารการวิจัย “วาดวยการยายถิ่นแรงงานไทยเชื้อสายมลายูใน จว.ภาคใต” ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเอกสารการประชุมคณะทํางานรวมไทยมาเลเซีย วาดวยความรวมมือดานแรงงานครั้งที่ 1 และ 2 (The 1st 2nd Malasia-Thailand Join Working
Group (JWG) Meeting on Promoting Labour Cooperation) ที่เปนกลไกในการหาทางแกปญหา
แรงงานผิดกฎหมาย
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(5) ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรมการคามนุษย พ.ศ.2551 ของ
ประเทศไทยและ กฎหมายของมาเลเซียที่คนไทยทําผิด อาทิ เชน The Immigration Act 1959/63, The
Passport Act 1966, The Dangerous Drugs Act 1952 และThe Anti Trafficking in Persons 2007 รวมทั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2552
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) ไดรับรู สาเหตุ ขอเท็จจริงของปญหาคนไทยที่เดินทางเขาประเทศมาเลเซีย ซึ่งนําไปสู
การกําหนดแนวทางแกไขที่เหมาะสมทั้งในตนทางและปลายทาง
(2) นํากลยุทธ 4P เปนโมเดลไปปรับใชในการแกหรือบรรเทาปญหาการคุมครองคนไทย
ในมาเลเซียและประเทศอื่นที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไทยตั้งอยู
(3) ปรับกลยุทธการบริหารงานภายในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ในเรื่องการ
สรางเครือขายชุมชนคนไทยในตางประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ดาน
กงสุล ที่มีอยางจํากัดทั้งดานคนและเงินงบประมาณ
(4) ถือเปนการดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศผูรับ
(5) ปลูกฝงจิตสาธารณะในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศใหมี
ใจ เสียสละ มีคุณธรรม ทํางานอยางทุมเท จิตกุศลที่จะชวยเหลือประชานชนอยางแทจริงและจะเปน
วัฒนธรรมขององคกรอยางยั่งยืน
(6) ปรับภาพลักษณของขาราชการกระทรวงฯ จากภาพหรูหรา ใหเปน นักการทูตติดดิน
และเพิ่มความสําคัญกับงาน “การทูตเพื่อประชาชน (People Diplomacy” มุงหวังใหการตางประเทศ
เปนเรื่องไกลตัวประชาชน รวมทั้งเครื่องมือในการชวยเหลือ คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ อีกทั้ง พึงใหบริการแกประชาชนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ โดยเสมอภาค เปนธรรม
และคํานึงถึงความถูกตอง สะดวกรวดเร็วและประหยัด3
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ขอบังคับกระทรวงการตางประเทศวาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทางการทูค การกงสุลและ
การตางประเทศศ พ.ศ.2552” ขอ 10

บทที่ 2
แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ขอมูลและเอกสารราชการที่เกี่ยวของ

แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ขอมูลและเอกสารราชการที่เกี่ยวของ
แนวคิด กฎหมาย ระเบียบขอมูล และเอกสารราชการที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการคุมครอง
คนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข ซึ่งผูศึกษาใชประกอบการศึกษาวิเคราะหปญหาและกําหนด
แนวทาง นําไปสูการแกไขปญหาโดยอาศัยกรอบกลยุทธ 4 ประการ (4P) ประกอบดวย
1. การปองกันปญหาที่ตนทาง (Prevention)
2. การใหความคุมครองชวยเหลือที่ปลายทาง (Protection)
3. หาทางดําเนินการตามกฎหมายแกผูกระทําผิด (Prosecution) และ
4. ผูตกทุกขในฐานะเหยื่อไดรับการฟนฟู ใหโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีตอไป
(Provide Assistance and Rehabilitation)
2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย (ดูเพิ่มเติมภาคผนวก ก.)
มาเลเซีย (Malaysia) เปนหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ได
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 ตั้งอยูในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีเนื้อที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณ 64 เปอรเซ็นตของประเทศ
ไทย มีประชากร 28.73 ลานคน (ก.ค. 2554) มีเขตติดตอกับประเทศไทยทางภาคใตถึง 4 จังหวัด คือ
สตูล สงขลา ยะลาและนราธิวาส เปนระยะทางประมาณ 576 กิโลเมตร
มาเลเซีย มุงเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป พ.ศ.2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนา
ตอเนื่อง (Mission 2057) เปนแนวทางพัฒนาจนถึงป พ.ศ.2600 มีบทบาทสําคัญในอาเซียนและ
องคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคาของ OIC โดยใช
ศั ก ยภาพด า นการบริ ห ารธนาคารอิ สลาม และอุต สาหกรรมอาหารฮาลาล และในป พ.ศ.2554
นักทองเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง (2.47 ลานคน) เกินครึ่งหนึ่งมาเที่ยวจังหวัดภาคใต
และเปนคูคาสําคัญของไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย)
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ข อ มู ล สถิ ติ ไ ด รั บ จากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซี ย 1 ณ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2554 ระบุ ว า
มาเลเซียมีแรงงานตางดาวที่กําลังทํางานในประเทศถึง 2,320,034 คน โดยแบงเปนแรงงานถูก
กฎหมาย 1,016,908 คน มากตามลําดับประเทศคือ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ พมา เนปาล อินเดีย
ปากีสถาน สวนไทยเปนอันดับที่ 9 คือ 6,787 คน คิดเปน 1.45 ของแรงงานทั้งหมด
ในขณะเดียวกันมีแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซียทั้งหมดจํานวน 1,303,126 คน ขอมูลจาก
สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซียระบุวามีแรงงานไทยผิดกฎหมายถึง 195,000 คน ไดเขารายงาน
ตัวเพื่อรับนิรโทษกรรมตามโครงการแกปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (6P) ของรัฐบาล
มาเลเซียในป 2554-2555 เพียง 9,455 คน จํานวนแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้เปนหนึ่งในปญหาและ
ภารกิ จ ของการคุ ม ครองคนไทยของสถานเอกอั ค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ใหญ ใ นมาเลเซี ย อย า ง
หลีกเลี่ยงไมได
คนไทยโดยทั่วไปเกือบทุกระดับรูจัก “มาเลเซีย” ในภาพลักษณที่เปนประประเทศพัฒนาแลว
เจริญมากกวาประเทศไทย เนื่องจากมีรายไดตอหัวประชากร (GDP per Capita) ถึง 9,260 USD สูงกวา
ประเทศไทย ซึ่งมีรายไดตอหัว 5,257 USD (ป 2554) อัตราคาเงินสกุลริงกิตสูงกวาคาเงินบาทไทย (1 ริง
กิต = 10 บาท) มาเลเซียเปนแหลงขุดทองของแรงงานจากทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเหนือ ทั้งนี้ เปนที่ทราบมาตลอดวา โครงสรางพื้นฐาน infrastructures
ในเกือบทุกรัฐของมาเลเซีย มีสวนผลงานจากฝมือของแรงงานไทยแทบทั้งสิ้น
2.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 เกี่ยวกับการคุมครองคนไทย
นโยบายรัฐบาลชุดปจจุบันที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2555 นโยบายที่
7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ 7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครอง
ผลประโยชนคนของไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ ทั้งนี้ โดยมีเปาประสงคเชิง
นโยบาย ใหคนไทยในตางประเทศไดรับการดูแล และชวยเหลือเมื่อประสบปญหา ชุมชนไทยใน
ตางประเทศมีความเขมแข็ง และเปาหมายตัวชี้วัด คนไทยในตางประเทศไดรับการคุมครอง และ
ดูแลอยางทั่วถึงและไดรับการสนับสนุนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง2
นอกจากนั้น ตามแผนปฏิบัติการ 4 ป3 พ.ศ.2552 – 2555 ของกระทรวงการตางประเทศได
กําหนดพันธกิจเกี่ยวของกับการคุมครองคนไทยที่สําคัญคือ
1

ภาพรวมแรงงานไทยในมาเลเซีย: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ไทย-มาเลเซีย :แนวโนมและ
ทิศทางความรวมมือ” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 30 -31 มีนาคม 2555
2
แผนการบริหารราชการแผนดิน อางแลว
3
แผนปฏิบัติการ 4 ป ของกระทรวงการตางประเทศ
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- สรางนักการทูตที่มีจิตสํานึกและความเขาใจในสังคม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและ
รอบรูในดานตาง ๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ
- ใหความคุมครอง สงเสริมและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสามารถ
อยูไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล โดยมีเปาหมายเชิง
นโยบาย ใหคนไทย แรงงานไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาไดรับความชวยเหลืออยางทั่วถึง ชุมชน
ไทยในตางประเทศ มีความเขมแข็งและสามารถรักษาเอกลักษณและความเปนไทย
2.3 พันธกิจของการคุมครองคนไทยในตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ไดมอบหมายใหกรมการกงสุลเปนหนวยงานในสวนกลางทํา
หนาที่เปนจุดติดตอประสานงาน (Focal Points) ระหวางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
และญาติในประเทศไทยของผูเสียหายในตางประเทศซึ่งไดกําหนดพันธกิจไวดังนี4้
- ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต/สถานกงสุลใหญในการใหความชวยเหลือ
คนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง
- ดําเนินมาตรการ/โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและนอกประเทศ
- จัดตั้งสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหนวยหนังสือ
เดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่หางไกลไดรับบริการอยางทั่วถึง
- ขยายงานบริการดานการกงสุล ณ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัดดวยการเพิ่มบริการรับเรื่องสงตอในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศและงานดานนิติกรณ
ทั้งนี้ กรมการกงสุล กําหนดนโยบายและภารกิจนี้ให กองคุมครองและดูแลผลประโยชน
คนไทยในตางประเทศ เปนหนวยปฏิบัติงานโดยตรงและไดกําหนดภารกิจหนาที่ดานการคุมครอง
คนไทยในตางประเทศไวดังนี้
(1) ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก คนไทยเดินทางไปตางประเทศ ประสบปญหา เชน
ถูกขโมยทรัพยสิน หนังสือเดินทาง เกิดอุบัติเหตุเข็บปวยชวยประสานญาติในการรักษาและสงกลับ
ประเทศ
(2) ชวยเหลือคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานไปทํางานอยางถูกกฎหมายแต
ไมไดรับคาจางตรงตามสัญญา ชวยเหลือแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกหลอกไปทํางานและตกทุกขได
ยากในตางประเทศ
4

กรมการกงสุล “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล พ.ศ.2541”
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(3) ชวยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกจับในนานน้ําตางประเทศ
(4) ชวยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปคาประเวณี ทํางานนวดแผนโบราณ รานอาหาร และ
ถูกบังคับใชแรงงานอยางทารุณ
(5) ชวยเหลือคนไทยที่กระทําความผิด ถูกจับกุม คุมขังดําเนินคดี จําคุกในตางประเทศ
ตามหลักมนุษยธรรม โดยการเยี่ยมเยียนเปนสื่อกลางระหวางญาติในประเทศไทยของผูตองขัง
(6) คุมครองผลประโยชนคนไทยและธุรกิจไทย ประสานหนวยงานของประเทศผูรับ
ติดตามทรัพยสินและผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดรับความเปนธรรม
(7) ชวยเหลือคนไทยกรณีเสียชีวิตในตางประเทศ เชนจัดการศพตามสถานะและติดตาม
ทรัพยสินที่พึงไดตามควรแกกรณี
(8) จัดทําโครงการใหความรูเชิงปองกันแกคนไทยกอนเดินทางไปตางประเทศ
2.4 ความผิดตามกฎหมายไทยที่คนไทยตองไดรับกการคุมครอง
2.4.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามมนุษย พ.ศ.25515
มาตรา 4 วรรค 2 “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทํางาน
หรือใหบริการโดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผูอื่น โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําให
บุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
ทั้งนี้ ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากที่ตองไดรับความคุมครอง มักจะไดรับความทุกข จาก
การกระทําของผูอื่นตามนัยยะความหมายตามพระราชัญญัติดังกลาวนี้
มาตรา 33 ใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ
แก บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการรักษา การฝกอบรม การใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความมั่นเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนะธรมของ
ผูเสียหาย

5

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
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2.5 หนวยงานของไทยที่มีภารกิจสนับสนุนการปองกัน คุมครอง ดําเนินคดีและ ฟนฟูผูเสียหาย
จาก ตางประเทศ
2.5.1 ในกรณี ผูตกทุก ขไดยากในตางประเทศเขาขายเป นผูเสียหายจากการค ามนุษ ย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปคม.” (ตาม
มาตรา 15)6 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เรียกโดยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวยหนวยงานสําคัญๆ ดานสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ไดวางระเบียบแนวทางสําหรับบรรเทาปญหาชวยเหลือผู ตกทุกขจากตางประเทศไดใน
ระดับหนึ่ง แมยังไมตอบโจทยปญหาที่เกิดขึ้นสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใน
ตางประเทศไดอยางครอบคลุมสะดวกตอการปฏิบัติ
2.5.2 สํานั กงานอั ย การพิเ ศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ (สฝคป.)
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) สํานักงานอัยการสูงสุด
จัดตั้งขึ้นดวย เหตุผลและความจําเปน7
- ป จ จุ บั น คนไทยจํ า นวนมากไปอยู ต า งประเทศ เพื่ อ ประกอบอาชี พ ต า งๆ เช น ขาย
แรงงานเปนกรรมกรกอสราง เปนลูกจางในกิจการตางๆ เปนแมบาน ทํางานบาน บางก็ไปเปด
กิจการรานคาหรือประกอบธุรกิจ บางก็ทําการสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับชาวตางประเทศ
- คนไทยจํานวนไมนอยประสบปญหาในดานกฎหมาย เชน ปญหาเรื่องการทํานิติกรรม
สัญญากับผูจัดหางานที่มักถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดินทางไปไปทํางานตางประเทศ ปญหาเรื่อง
สิทธิในครอบครัวเมื่อตองสมรสกับคนตางดาว ปญหานายจางในตางประเทศ ปญหาเรื่องมรดกและ
การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมทั้งปญหาการถูกดําเนินคดีในตางประเทศเปนตน
- ปจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญา และกติการะหวางประเทศ ทางดานสิทธิ
มนุษยชนหลายฉบับซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่ตองดูแลสิทธิและประโยชนของประชาชนที่
อยูทั้งในและคางประเทศประเทศตามพันธกรณีดังกลาว
ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของ สฝคป.ที่สําคัญประการหนึ่งคือ “ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
คนไทยที่ตอ งคดี ใ นต า งแดนโดยร ว มมื อกั บกระทรวงการตา งประเทศ กระทรวงแรงงานหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ”
2.5.3 กระทรวงการตางประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเปนผูปฏิบัติ
ไดอาศัยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดลองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ
6

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551. อางแลว
ถามตอบ-ตอบปญหากฎหมายขอลคนไทยในตางแดนผานอินเตอรเน็ต: สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิ
ประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน.2552
7

12
พ.ศ.25498 เปนเครื่องมือในการใหการคุมครองคนไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ ขั้นตน อาทิ
คาอาหาร ที่พัก คาจัดการศพกรณีเสียชีวิต และคาสงตัวกลับประเทศตนทาง รวมทั้งไดรับจัดสรร
เงินงบประมาณภายใตพันธกิจกรมการกงสุล เพื่อชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากปละ 20 ลานบาท
เพื่อเปนการบรรเทาปญหาที่ปลายทางเทานั้น แตมิไดเปนการแกปญหาที่ตนทางแตอยางใด
2.5.4 สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ เปนหนวยงานของกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน เปนกลไกลหนึ่งของรัฐในการดูแลแรงงานไทยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ไดรับการยอมรับอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในทุกประเทศ” ทั้งนี้ โดยมีภารกิจคุมครองสิทธิ
ประโยชนของคนหางาน ที่ไปทํางานในตางประเทศ และมีเปาหมายใหครอบครัวแรงงานไทยมี
รายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.5.5 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (Anti-Human
Traficking Division) หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดกับตัวการ
หลอกลวงไปแสวงประโยชนจ ากผู ด อ ยโอกาสเพื่ อ ตนเองในทุก รู ปแบบ เข า ข า ยการคา มนุ ษ ย
หนวยงานนี้เปนหนึ่งทีมสหวิชาชีพทํางานรวมกับกรมการกงสุล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ
2.6 กลไกทวิภาคีในการแกไขปญหาแรงงานไทย-มาเลเซีย
คณะทํางานรวมมาเลเซีย-ไทย วาดวยความรวมมือดานแรงงาน (Thailand-Malaysia Join
Working Group (JWG) on Promoting Labour Cooperation โดยมีผูแทนระดับปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงานเปนหัวหนาซึ่งไดมีการเจรจามาแลว 2 ครั้ง เพื่อหาทางลดปญหาแรงงานไทยผิด
กฎหมายและสนับสนุนใหมีการจางงานไทยอยางถูกตองในมาเลเซีย
2.7 แนวคิดวาดวยการคุมครองคนชาติตามกฎหมายระหวางประเทศ
2.7.1 อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล 1963 (Article 5 Consular
unctions) ขอ 59 หนาที่ทางกงสุล (ของประเทศผูสงที่เกี่ยวของกับการคุมครองคนชาติ)
ประกอบดวย
- คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและคนชาติของรัฐผูสงทั้งบุคคลธรรรมดา และองคกร
ที่จัดตั้งขึ้นในรัฐผูรับ ภายในขอบเขตที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาต
- ชวยเหลือคนชาติของรัฐผูสง ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรที่จัดตั้งขึ้น
8

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใ ราชกิจจกานุเบกษา
เลม 123 ตอนพิเศษ 63 จ. 26 พ.ค.2549
9
Vienna Convention on Consular Relations 1963. United Nations, Treaties Series, Vol.596 P.261
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- เป น ตั ว แทนหรื อ จั ด ให มี ผู แ ทนที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ คนชาติ ข องรั ฐ ผู ส ง ในศาลและ
หนวยงานอื่นของรัฐผูรับ เพื่อความมุงประสงคที่จะใหไดมาซึ่งมาตรการชั่วคราวสําหรับการรักษา
สิทธิผลประโยชนของคนชาติเหลานี้ไวตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐผูรับ ในกรณีที่คนชาติ
เหลานี้ไมสามารถปกปองสิทธิและผลประโยชนของตนในเวลาอันเหมาะสมได เพราะเหตุแหงการ
ไมอยูหรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหลักปฏิบัติและวิธีดําเนินการที่ใชในรัฐผูรับ
อยางไรก็ดี กฎหมายระหวางประเทศตามที่ระบุในขอ 5 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสั ม พั น ธ ท างกงสุ ล ค.ศ.1963 กํ า หนดหน า ที่ ข องกงสุ ล มี ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ และคุ ม ครอง
ผลประโยชนของคนชาติของตน ทั้งที่เปนปจเจกชน (individual) และนิติบุคคล เชน บริษัท รวมทั้ง
ผลประโยชน ที่ เ กี่ ย วกั บ มรดก การเป น ผู แ ทนและจั ด หาผู แ ทนสํ า หรั บ คนชาติ ใ นศาลหรื อ ต อ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนของคนชาติเหลานี้ แตสามารถดําเนินการตาง ๆ
ตามที่รัฐผูสงมอบหมายใหและเทาที่กฎหมายของรัฐ ผูรับไม ขัด ของหรือมีความตกลงระหวาง
ประเทศระหวางผูสงและรัฐผูรับใหดําเนินดังกลาวได10
จากการศึกษาจากขอเท็จจริง ขอมูลตัวอยางความยุงยากในการแกไขปญหาการคุมครองคน
ไทยตกทุกขไดยากในมาแลเซียซึ่งเปนรัฐผูรับ และการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุล และหนวยงานที่เกี่ยวของในฐานะผูแทนของรัฐผูสง ที่ผูศึกษาตั้งใจจะนําเสนอในบทตอไป
เพื่อใหเปนแบบอยางหรือกลยุทธ (model or tacticts) ในการแกไขหรือบรรเทาปญหาการคุมครอง
คนไทยในประเทศมาเลเซีย หรือที่เกิดขึ้นกับคนไทยในประเทศอื่นๆ ตอไป
2.8 ความผิดตามกฎหมายมาเลเซีย
2.8.1 คนไทยที่เดินทางเขามาเลเซีย มักทําผิดตามกฎหมายของมาเลเซียอาจโดยตั้งใจ หรือ
โดยรูเทา ไมถึงการณ ไดแกความผิด 3 ประเภท เชน พํานักเกินกําหนดอนุญาต และทํางานโดยไมมี
ใบอนญาต ใชวีซาผิดประเภท (The Immigration Act 1959/63) ทําผิดตามกฎหมายวาดวยเอกสาร
เดินทาง (The Passport Act 1966 ) เชนใชหรือพยายามใชเอกสารเดินทางปลอม เชน Section 39(b)
The Immigration Act 1963; Any person who without reasonable cause contravenes or fails to
comply with any condition imposed in respect of, or instruction endorsed on any Pass, Permit or
Boundary Pass. Fine not exceeding RM1,000 or imprisonment not exceeding 6 months or both.11
Section 12(1) (a) Passport Act 1966; Forges, alters or tampers with his passport or internal travel
10

เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี. บทความเรื่อง “กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการคุมครองคนชาติ”, วารสารสราญ
รมย 10 ก.พ.2541 หนา 274
11
Law of Malaysia, The Immigration Act 1963, (Act 155)
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document, or any visa or endorsement thereon, or without lawful authority uses or attempt to use,
or has in his possession, any passport or internal travel document Which has been so forged,
altered or tampered with. Fine not exceeding RM10,000 or to imprisonment for a term not
exceeding 5 years or to both.12
ความผิดตามกฎหมายคนเขาเมืองและเอกสารเดินทางของมาเลเซีย เปนกรณีที่คนไทยถูก
ดําเนินคดีมากที่สุด ปละมากกวา 500 คน เปนภาระที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุงลตองใหการ
คุมครองแทบทุกวัน
2.8.2 ความผิดตามกฎหมายวาดวยนําเขายาเสพติด ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต (The
Dangerous Drugs Act 1952) ตัวอยางเชน
Trafficking in Dangerous Drugs;13 Section 39B.
(1) No person shall, on his own behalf or on behalf of any other person, whether or not
such other person is in Malaysia- (a) Trafficking in dangerous drugs; (b) Offer to traffic in
dangerous drug; or (c) Do as offer to do an act preparatory to or for the purposes of trafficking in
dangerous drugs.
(2) Any person who contravenes any of the provisions of subjections (1) Shall be guilty
of an offence against this Act and shall be punished on conviction with Death.
(3) A prosecution under this Section shall not be instituted except by or with the consent
of the Public Prosecutor.
ภายใตความผิดตามกฎหมายมาตรานี้ ปจจุบันจึงมีคนไทยถูกศาลชั้นตนของมาเลเซีย (High
Court) ตัดสินประหารชีวิต ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเมืองปนัง รวม
20 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.55) รอการพิจารณาคดีในศาลชั้นตนซึ่งอัยการกลาวหามีความผิดระบุ
โทษถึงประหารชีวิตอีก 27 คน ทั้งหมดนี้เกินครึ่งเปนสตรีมาจากฐานะยากจน ถูกชาวตางชาติ
หลอกลวงใหขนยาเสพติดเขามาเลเซีย
2.8.3 ความผิดตามกฎหมายวาดวยการตอตานการคามนุษย ค.ศ.2007 (Law of Malaysia
Act 670 Anti-Traffucking in Persons Act 200714) for Example Article 13 “ Any person, who
12

Law of Malaysia; The Passport Act 1966 (Act 150)
Law of Malaysia; The Dangerous Drugs Act 1952. (Act 234)
14
“Law of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking in Persons Act 2007” เอกสารประกอบการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครเพื่อชวยเหลือคนไทยผูตกทุกขไดยากและผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร 13 มีนาคม 2553
13
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trafficks in persons not being a child, for the purpose of exploitation, by one or more of the
following means:
(a) Treat; (b) use of forece or other forms of coercion; (c) abduction; (d) fraud; (e)
deception; (f) abuse of power; (g) abuse of the position of vulnerability of a person to an act of
trafficking in persons; or (h) the giving or receiving of payments or benefits to obtain the consent
of a person having control over the traffickinged person, Commits an offence and shall, on
conviction, be punished with imprisonments for a term not less than three years but not exceeding
twenty years, and shall also be liable to fine.

บทที่ 3
ผลการศึกษาปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซีย

3.1 กลุมคนไทยในมาเลเซียที่ประสบปญหาตองไดรับความคุมครอง
จากสถิติจํานวนตัวเลขคนไทยที่เขาขายตกทุกข ถูกกดขี่ ถูกเอาเปรียบ แสวงประโยชนจาก
ใชแรงงาน ไมสามารถชวยเหลือตนเองและนายจางปฏิเสธการชวยเหลือ เปนเหยื่อการคามนุษย
และไม มี ผู ดู แ ลในการเป น อยู เ ข า ข า ยที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ต อ งให ก ารคุ ม ครองแก ป ญ หา
ชวยเหลือ หรือสงกลับประเทศไทยตั้งแตป 2552 เปนตนมาแยกเปน 4 กลุมหลักๆ ดังนี้ (ดูตาราง
ภาคผนวก ข.)
3.1.1 กลุมแรงงาน แรงงานไทยในมาเลเซียประมาณ 210,000 คน แบงเปน 3 กลุมยอยคือ
1) แรงงานถูกกฎหมาย 6,787 คน ไดแกแรงงานที่ไปทํางานโดยมีหนังสือเดินทาง
(passport) หรือใบผานแดน (กรณีทํางานชายแดน) และไดรับใบอนุญาตทํางานถูกตองตามกฎหมาย แต
อาจทํ างานผิ ดกฎหมายแรงงานมาเลเซี ยเช น นายจ างจั ดหาใบอนุ ญาตผ านนายหน าในมาเลเซี ย
(Employment Agents) ทํางานไมตรงตามประเภทงานที่ไดรับอนุญาต อาทิ ไดรับใบอนุญาตทํางาน
ประเภทบริการ แตทํางานเปนพนักงานนวดหรือทํางานผิดจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตโดยไม
แจ งเปลี่ ยนแปลง ผิ ด กฎหมายการทํ างานของคนต างด าวมาเลเซี ย ถู กเจ าหนาที่ตรวจคนเขาเมื อง
ตรวจสอบจับกุม คุมขัง โทษปรับและจําคุก ตองไดรับความคุมครองตามควรแลวแตกรณี
2) แรงงานเขาเมืองถูกกฎหมาย แตทํางานผิดกฎหมายเนื่องจากไมมีใบอนุญาต
ทํางาน ผิดวัตถุประสงคการเขาเมือง ไดแกถือหนังสือเดินทางถูกตองแตอาศัยชองวางความตกลง
ยกเวนการตรวจลงตราระหวางไทย-มาเลเซีย เพื่อการทองเที่ยวไมเกิน 30 วัน เเตหลบซอนทํางาน
และเดินทางเขาออกทุก 30 วัน เรียกวา “Job in job out” หรือ “return visa” โดยอาศัยรถโดยสารเสนทาง
กัวลาลัมเปอร-หาดใหญ หรือรถตูรับสง เปนตัวเลขมากถึง 195,000 คนเปนแรงงานจาก 3 จังหวัดภาคใต
คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส 65 % ทํางานเปนพนักงานบริการและคนครัวในรานอาหารประเภทตมยํา
ซึ่งปจจุบันมีมากกวา 6,000 ราน ประเภทประกอบอาชีพผิดกฎหมายคืองานที่ทางการมาเลเซียไม
อนุญาต สวนใหญมาจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลางมีประมาณ 35 %
ของแรงงานผิดกฎหมาย เปนกลุมแรงงานที่มักถูกกดขี่แรงงานและถูกจับกุมดําเนินคดีที่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตองเขาใหการคุมครองและมีปญหามากที่สุด
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3) แรงงานเขาเมืองผิดกฎหมายและทํางานผิดกฎหมาย ไดแกแรงงานเรือประมง ที่
พบเปนแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมรูหนังสือ ถูกนายหนาเจาของเรือหลอกไปทํางาน
โดยการเลี้ยงอาหารปนยาสลบ บางกรณีนายหนาใหเงินลอใจกอนเดินทางไมมีเอกสารเดินทาง
เจาของเรือจัดทําเอกสารคนประจําเรือ (Seaman Book) พบเปนเอกสารปลอม ในปจจุบันคนไทย
สมัครใจทํางานในเรือประมงนอยมาก แตธุรกิจเรือประมงตองการแรงงานคน เมื่อเรือเขาเทียบทา
ในเขตมาเลเซียไตกงตองยื่นเอกสารคนเรือใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองตรวจสอบพบวา เกิน 50 %
เปนเอกสารปลอม บางคนทนงานหนักไมไหวหลบหนีไปมอบตัวกับทางการมาเลเซีย ถูกควบคุม
ตัวดําเนินคดีตามกฎหมายเขาเมืองและไมมีเอกสารเดินทาง ถูกลงโทษจําคุกและโบย บางคนเขาขาย
เปนเหยื่อขบวนการคามนุษย ทางการมาเลเซียตองขอรับความคุมครองจากศาล และถูกกันตัวไวเปน
พยาน สถานเอกอัครราชทูตฯตองใหความคุมครองดูแลเยี่ยมเยียน และอาจใชเวลานานกวา 6-9
เดือน จึงจะสามารถสงกลับภูมิลําเนา
ตารางสถิติ ประเภทแรงงานผิดกฎหมายจํานวน 195,000 คน1
1 รานอาหารประเภทตมยําประมาณ 6,000 ราน ๆ ละ 25 คน
2 แมบาน
3 คาชายแดน
4 เกษตรชายแดน
5 ประมง
6 อื่น ๆ (พนักงานนวด นักรอง สถานบริการแอบแฝง)

150,000
5,000
10,000
15,000
5,000
10,000

หมายเหตุ กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ไดประกาศไม อออกใบอนุ ญาตทํ างานให คน
ตางชาติทํางาน 4 ประเภท ไดแก งานนวด (SPA) งานรักษาความปลอดภัย งานเปนพนักงานเก็บ
เงิน (แคชเชียร) งานเสริฟอาหาร ตั้งแตป 2552 ถึงปจจุบัน
3.1.2 นักทองเที่ยวแอบแฝง ไดแกกลุมสตรีอาชีพขายบริการ กลุมชายประเภทสอง ทํางาน
ตามสถานบันเทิงระยะสั้น ตามเทศกาล เชน ปใหม ตรุษจีน เปนตนโดยทุกคนมีเอกสารเดินทาง
เดินทางเขามาเลเซียครั้งละไมเกิน 30 วัน ในฐานะนักทองเที่ยวโดยตั้งใจจะไปทํางานชั่วคราวเพื่อ
หารายได แตมีนายหนาจัดหาที่พักใหเปนกลุม นายหนาพาไปนั่งตามสถานบันเทิง ตามกฎหมาย
1

สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย: เอกสารประกอบการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 14 มี.ค.2553
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มาเลเซี ยไม อนุญาตใหสตรีเขาสถานบั นเทิงโดยไมมีสามีไปดวย ถูก จับข อหาคาประเวณี หรื อ
เตรียมการเพื่อคาประเวณี ปรากฏมีหญิงไทยถูกจับในขณะเตนโคโยตี้ตามสถานบันเทิงในกรุง
กัวลาลัมเปอร เมืองยะโฮรบาหรู รัฐยะโฮร ครั้งละ 20-30 คน ทุกเทศกาล มีสตรีบางคนอายุไมถึง 20
ป เจาหนาที่ตํารวจมาเลเซียแจงใหสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใหตรวจสอบยืนยันสัญชาติกอนออก
เอกสารเดินทาง และญาติที่ประเทศไทยรองขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือ บางคนเขาขาย
เปนเหยื่อขบวนการคามนุษยตองกันไวเปนพยานในศาล ถือเปนภาระที่ตองใหความคุมครองจนกวา
ศาลจะสั่งปลอยตัว
3.1.3
เหยื่อขบวนการคายาเสพติด จากรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแยกผู
ตองโทษสัญชาติไทยตามที่ไดรับแจงจากฝายมาเลเซียอยางเปนทางการ ในป 2554 – 2555 มีผู
ตองโทษคดี ยาเสพติดเฉพาะที่ครอบครอง เปนผูนําเขายาเสพติดรายแรงประเภทกัญชา ยาบา เมท
เอ็มเฟทตามีน (ยาไอซ) เฮโรอีนและโคเคน ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ 74 คน เขต
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 14 คน รวมเปน 88 คน ศาลสูง (High Court) ตัดสินประหารชีวิตรวม
14 คน อยูระหวางการรออุทธรณและฎีกาตอไป ยังมีผูตองโทษคดีขนยาเสพติดเขามาเลเซีย รอการ
พิจารคดีในศาลซึ่งเจาพนักงานสอบสวนตั้งขอหาโทษหนักถึงประหารชีวิตอีก 32 คน 80% เปนสตรี
จากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคใต ต ามลํ า ดั บ สตรี จ ากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญถูกชักชวนโดยชายชาวแอฟริกัน โดยเฉพาะชาวไนจีเรีย บางคนอยู
กินฉันสามีภรรยาจนภรรยาตั้งครรภกอนหลอกพาไปขนโคเคนโดยการกลืน อาศัยการตั้งครรภเปน
วิธีอําพรางเจาหนาที่ ที่ผานมามีผูตองขังหญิงไทยคลอดบุตรในเรือนจําตั้งแตป 2552-2555 จํานวน
4 ราย มีบางกรณีถูกวาจางโดยนายหนาเปนหญิงไทยรูจักกัน จากภาคเดียวกันแตมีชาวแอฟริกันอยู
เบื้องหลังเชนกัน
3.1.4 กลุมนักเรียนนักศึกษา มาเลเซียมีนักศึกษาไทยประมาณ 1,500 คน2 สวนใหญเปน
นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 350 คน ไดรับทุนจากรัฐบาลไทย มาเลเซีย
และรัฐวิสาหกิจมาเลเซีย ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยชั้นนําของมาเลเซียกวา 10 แหง นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งไดรับทุนจากมาเลเซีย 294 คน นอกนั้น เปนนักเรียนนักศึกษาดวยทุนสวนตัวและ
ติดตามครอบครัวที่ทํางานในมาเลเซีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองใหการคุมครองดูแลติดตามผล
การศึกษา และใหความชวยเหลือ เยี่ยมเยียน สรางความอบอุนแกนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งรวม
กิจกรรมของนักเรียนตามโอกาสอันควร คนไทยกลุมนี้ อาจจะมีปญหาใหคุมครองชวยเหลือตอง
แกปญหาไมมากนัก
2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร “ไทย-มาเลเซีย: แนวโนมและทิศทางความรวมมือ” เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 30-31 มีนาคม 25535
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3.2 สาเหตุที่มาของปญหาคนไทยตกทุกขในมาเลเซีย
3.2.1 ความยากจนขาดโอกาสในการศึกษา (Poverty and Less Opportunity for Education)
เกิดขึ้นกับทั้งหญิงและชาย ฝายหญิงจะเปนกลุมที่ทํางานในสถานบริการประเภทนวดแผนโบราณ
มาจากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และภาคกลางตามลํ า ดั บ ส ว นผู ช ายจะมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกหลอกไปทํางานในเรือประมง แรงงานเกษตร และจาก 3 จังหวัดภาคใตไป
ทํางานในรานอาหารประเภทตมยําโดยผิดกฎหมาย
3.2.2 ความไมรู (unawareness) เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย รับรูภาพลักษณของมาเลเซียเพียง
เปนประเทศเพื่อนบานไปมาไมตองการวีซาเขาเมือง คาเงินริงกิตสูงกวาเงินบาท ทํางานรายไดดีโดย
ไมตองมีใบอนุญาตก็ได เชน แรงงานที่ถูกนายหนาชักชวน หรือกลุมพนักงานนวดที่ทํางานประเภท
บริการในเมืองทองเที่ยว ไมศึกษขอมูลเรื่องคาใชจายอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันที่แพงกวาประเทศไทย
3.2.3 การยายถิ่นของแรงงานคนไทยเชื้อสายมะลายูจาก 3 จังหวัดภาคใตคือ ยะลา ปตตานี
และนราธิวาส ที่เคยเปนมาตั้งแตกอนดินแดนมะลายูไดตกเปนอาณานิคมของอังกฤษเมื่อป พ.ศ.
2452 เปนประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน โดยเฉพาะการยายถิ่นผิดกฎหมาย (Illegal Immigrant)
ผานการชวยเหลือของเครือขายการยายถิ่นทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย ในเขตรัฐชายแดนที่มี
พรมแดนติดตอกับประเทศไทย เชน เคดาห เปอรลิส เปรักและกลันตัน ปจจุบัน การไปทํางาน
ชายแดนไมจํากัดรูปแบบเดิมคือการเดินทางเขาไปทํางานตามฤดูกาล (Season Labour Migration)
แบบเชาไป-เย็นกลับเทานั้น แตการยายถิ่นไปทํางานแบบไป ๆ มา ๆ (Circular Labour Migration)
ไดเขามามีบทบาทสําคัญทําใหแรงงานไทยเชื้อสายมลายูเขาไปในมาเลเซียอยางผิดกฎหมายมากขึ้น
ทั้งจํานวนคน ถิ่นปลายทาง (Destination Areas) การยายถิ่นจึงขยายวงกวางออกไปยังรัฐอื่น ๆ ทั่ว
ประเทศ3 มีญาติพี่นองตั้งแตอดีตเคยเดินทางเขาโดยไมตองใชเอกสารเดินทางใด ๆ ตอมาประเทศ
มาเลเซียไดออกกฎหมายคนเขาเมือง กฎหมายแรงงานมาบังคับใชตามหลักสากล แตคนไทยกลุมนี้
ยังปฏิบัติตามเดิม เชนการเคลื่อนยายของกลุมแรงงาน “รานตมยํา” ซึ่งเปนธุรกิจรานอาหารไทยฮา
ลาลขนาดเล็กที่ไดรับความนิยมในหมูประชาชนชาวมาเลเซีย จึงถือเปนการเดินทางเขาประเทศ
มาเลเซียอยางผิดกฎหมายดวยความเคยชิน แรงงานรานตมยําสวนมากจะมีปญหายาเสพติดเขามา
เกี่ยวของดวย
3.2.4 ความประมาทในการตัดสินใจ มักเกิดขึ้นกับกลุมที่มีการศึกษาแลว รับรูวา ไปทํางาน
ตองไดรับอนุญาต แตตองการหลบเลี่ยงกฎหมายทํางาน โดยความเชื่อวา “การถูกจับกุมก็ดี การถูก

3

สุทธิพร บุญมาก: เอกสารการวิจัย “บทบาทเครือขายการยายถิ่นของแรงงานคนไทยเชื้อสายมลายูในรานตมยํา
ประเทศมาเลเซีย; วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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นายหนาหลอกลวงไปทํางาน คงไมเกิดกับตัวเอง” จึงกรณีเกิดขึ้นกับหญิงวัยรุนไปทองเที่ยว หลบ
ทํางานในสถานบันเทิง หรือแรงงานหญิงชายที่เคยเดินทางไปทํางานตางประเทศมาแลว
3.2.5 การชักนําโดยขบวนการคายาเสพชาวติดตางชาติและขบวนการคามนุษย หญิงไทย
จํานวนมากถูกจับกุมขอหาขนยาเสพติดเขามาเลเซีย เกิดจากมีชายชาวแอฟริกาเขามาตีสนิทสราง
ความใกล ชิด จนเกิ ด ความเชื่ อ ใจและชวนไปเที่ย วต า งประเทศโดยไมตอ งเสีย ตค า ใช จา ยใด ๆ
นอกจากนั้นยังมีชาวไทยจากพื้นที่สูงในภาคเหนือถูกชักนําโดยกลุมขบวนการคามนุษย พาไปเปน
แรงงานทาสในโรงงานในครอบครัวของชาวจีน จะเปนงานประเภท อันตราย (dangerous) สกปรก
(dirty) งานยาก (Difficulty) ที่คนมาเลยเองไมทํา
ขอมูลไดจากการสัมภาษณคนไทยในจากสถานกักกันของกรมตรวจคนเขาเมือง 6 แหง
(Immigration Deportation Centers) และเรือนจํา (Prisons) กระทรวงยุติธรรม 7 แหง กวา 100 คน
รวมทั้ง การสัมภาษณคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือปละกวา 80 คน4 (ดูภาคผนวก ข.)
3.3 ประเภทของการตกทุกขไดยากของคนไทยในมาเลเซีย
3.3.1 ถูกจับกุมดําเนินคดีตั้งแตขอหาเล็กนอยถึงโทษหนักประหารชีวิต อาทิ เชน พํานักเกิน
กําหนดวีซา สตรีเขาสถานบันเทิงโดยไมมีสามี ขอหาเตรียมคาประเวณี ทํางานไมมีใบอนุญาต ฯลฯ
3.3.2 ทํางานไมมีสัญญาจาง ตกลงโดยวาจา ไมไดรับคาจางที่เหมาะสม ทํางานหนักถูกหัก
คาแรงเปนคาใชจายอื่น ๆ ถูกนายจางยึดหนังสือเดินทางตองการกลับประเทศไทย
3.3.3 คนไทยไปเที่ยวแตหลบเลี่ยงทํางานผิดกฎหมาย เกิดความเคลียดเจ็บปวยอนาถาใน
โรงพยาบาลของรัฐ ไมมีผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล
3.3.4 ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิต ญาติที่ประเทศไทยไมสามารถรับผิดชอบชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล ใชจายสงศพกลับหรือคาฌาปนกิจศพ
3.3.5 นักโทษคดีตาง ๆ ถูกศาลตัดสินจําคุก ไมมีญาติหรือญาติยากจนไมสามารถหาทาง
ชวยเหลือทางคดีหรือความเปนอยูภายในเรือนจําได
3.3.6 คนไทยที่ประสบปญหาทั่วไปเชน ปญหาครอบครัวแยงบุตร ตองการหยาขาดกัน
เขาใจผิดคิดวา สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถชวยเจรจาสวนแบงทรัพยสินได
3.3.7 ปญหานักทองเที่ยวถูกขโมยทรัพยสิน เอกสารเดินทาง บางคนหมดตัวจากการไปเลน
พนันไมมีเงินคาอาหาร คาเดินทางกลับบานแลวไปขอความชวยเหลือเปนตน

4

รายงานการเยี่ยมผูตองขังในสถานกักกันของมาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
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3.3.8 เสี ย ชี วิ ต อนาถาจากสาเหตุ ตา ง ๆ เช น ผู ต อ งขั ง ในเรื อ นจํ า แรงงานไม มี เ อกสาร
ประจําตัว เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลแจงใหไปตรวจสอบและนําศพออกจากโรงพยาบาล
3.4 การทํางานแกปญหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดบูรณาการการทํางานดานการคุมครอง
คนไทยในมาเลเซียรวมกับสถานกงสุลใหญทั้ง 2 แหงอยางไดผลเปนที่พอใจ ทั้งการแจงขอมูลคน
ไทยถูกจับกุม การสรางเครือขายคนไทยในรัฐตาง ๆ การเดินทางไปเปดบริการกงสุลสัญจรให
ความรูในเพื่อชวยเหลือตนเอง สามารถชวยเหลือกันและกอนเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญจะไปใหความชวยเหลือ สามารถประมวลการทํางานการคุมครองคนไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตามกลยุทธ 4 ประการดังนี้ (ดูตามตารางแผนปฏิบัติงานประจําป 2554 2555
ภาคผนวก ค.)
3.4.1 การคุมครองคนไทยในมาเลเซีย (Protection)
1) กรณีคนไทยมีปญหาจาก 8 ประเภทที่กลาวขางตน มาขอความชวยเหลือไดแก
หลบหนี น ายจ า ง เจ า หนาที่ ตํ า รวจควบคุมตั ว ไว นํา มาสงที่ ฝา ยกงสุล เจ็ บปว ยอนาถาเจา หน า ที่
โรงพยาบาลของทางการมาเลเซียขอใหไปรับตัวออกจากโรงพยาบาล หรือเดือดรอนเขาขายตกทุกข
ไปขอความชวยเหลือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดทําหอง พักฉุกเฉิน 2 หอง 4 เตียงนอนเปนที่พัก
ชั่วคราว หากจํานวนมาก จะจัดสงไปพักที่บานพักฉุกเฉิน WAKE ขององคกรเอกชนที่ใหความ
รวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด จากนั้นสอบปากคํา ตรวจสอบขอมูลหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร ติดตอญาติแจงสถานะปญหาของผูตกทุกขใหรับผิดชอบคาใชจาย หากไมสามารถ
รับผิดชอบไดจะพิจารณาใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยดวยเงินชวยเหลือ
คนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549 และรายงานกระทรวงฯ (provide assistance)
2) กรณีไดรับแจงคนไทยถูกจับกุมดําเนินคดี ขอทราบขอมูลขั้นตนของความผิด
จากเจ า หน า ที่ ทํ า คดี ตรวจสอบข อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร ติ ด ต อ ญาติ เ พื่ อ ยื น ยั น สถานะก อ น แจ ง
กระทรวงฯ หากเปนคดีสําคัญจะสงเจาหนาที่ไปเยี่ยมสอบถามขอมูล จากนั้นติดตามผลคดีหรือรอง
ขอใหเจาหนาที่ดําเนินคดีตามกฎหมายทองถิ่นโดยเร็ว
3) การจัดตั้งกลุมเครือขายอาสาสมัคร (Embassy’s Volunteers) เพื่อชวยงานสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในรัฐตาง ๆ ที่มีคนไทยพํานักอาศัยจํานวนมาก เชนรัฐยะโฮร รัฐเปรัก และรัฐใน
หมูเกาะบอรเนียวคือรัฐซาราวัค และซาหบา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดขอใหอาสาสมัครเขาไปดูแล
ขั้นตน ติดตอขอขอมูลจากเจาหนาที่ และแจงใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่ใกลที่สุด
ทราบเพื่อใหการคุมครองดูแลตอไป
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4) กรณีรับแจงคนไทยเสียชีวิต ขอรายละเอียดจากเจาหนาที่ทางการทันที หากเปน
รัฐหางไกลจะมอบใหอาสาสมัครไปขอขอมู ล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบสัญชาติ แจง
กระทรวงฯ ติดตอญาติหาผูรับผิดชอบคาใชจาย หรือใหญาติมอบอํานาจใหดําเนินการฌาปนกิจศพ
แบบอนาถาหรือสงศพกลับประเทศไทย
5) กรณีแรงงานทั้งมีและไมมีใบอนุญาตทํางาน มีปญหาถูกกดขี่ ไมไดคาจางตาม
สัญญา ถูกยึดหนังสือเดินทาง ไมไดรับคาจางที่เหมาะสม ตองการกลับบานกอนครบสัญญา หรือถูก
กักขังใหทํางานหนัก จะบูรณาการกับสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซียเขาไปดูแล ชวยเหลือเจรจา
ขอคาจางเพิ่ม แจงหนวยงานทางการของประเทศผูรับ และสงกลับประเทศไทย
3.4.2 จัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองหางไกล (prevention) ไดรับเงินหมวดคาใชจายการ
กงสุล (10 %) จากกระทรวงฯ สนับสนุนโครงการกงสุลสัญจรปละ 3 ครั้ง โดยจัดสงทีมงานไป
บริการในรัฐยะโฮร และรัฐซาราวัค และรัฐอื่น ๆ ถือเปนการไปเยี่ยมเยียนใหความคุมครองคนไทย
(protection) ใหความรูเชิงปองกันตัวเองหาคนคนไทยที่มีจิตอาสาชวยงานเปนอาสาสมัคร
3.4.3 เขาเยี่ยมคนไทยในเรือนจําในรัฐตาง ๆ ที่มีคนไทยถูกจําคุกอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
เยี่ยมคนไทยในสถานกักกันรอการสงกลับของกรมตรวจคนเขาเมือง (Immigration Deportation
Centers) ในรัฐตาง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อไดรับแจงจากสถานกักกัน ทําความรูจักเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง กรณีพนโทษรอการสงกลับสถานเอกอัครราชทูตตองตรวจสอบยืนยันสัญชาติ
กอนออกเอกสารหนังสือสําคัญประจําตัว (C.I.) ใชเดินทางกลับ และขอความรวมมือเรงดําเนินการ
สงกลับโดยเร็ว (protection)
3.4.4 จัดการประชุมสัมมนาเครือขายอาสาสมัครชวยงานสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลประจําป โดยบูรณาการกับสถานกงสุลใหญ สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา (พมจ.) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) กองบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง (บก.สตม.) จังหวัดสงขลา และสํานักงานหนังสือ
เดินทางของกระทรวงการตางประเทศในจังหวัดภาคใต 3 แหง คือ สงขลา ยะลา และภูเก็ต จัด
สัมมนาใหความรูแกอาสาสมัคร เผยแพรความแกหนวยงานในประเทศไทยเพื่อขยายผลเชิงปองกัน
(prevention) โครงการนี้ไดดําเนินงานมาตั้งแตป 2552 และเห็นควรดําเนินการตอยขยายให
กวางขวางขึ้น
3.4.5 ประสานงานกับหนวยงานปราบปรามอาชญากรรม การคาประเวณี การคามนุษย
(D7) หนวยงานปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียและไทย กรมการจัดหางาน แจงขอมูลที่ไดรับจาก
เหยื่อผูเสียหาย ขอความชวยเหลือจากตํารวจมาเลเซีย กรณีคนไทยถูกกักขังทําทารุณกรรม กดขี่
แรงงาน หรือกรณีนายจางทําผิดตอกฎหมายแรงงานตอแรงงานไทย ใหพิจารณาดําเนินการตาม
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กฎหมายมาเลเซีย ซึ่งทางการมาเลเซียอาศัยขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตดําเนินคดีผูกระทําได
หลายรายทุกป (prosecution)
3.4.6 การใหความชวยเหลือกอนการสงกลับ กรณีคนไทยตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย
และไดรับความคุมครองในฐานะเหยื่อตามคําสั่งศาล สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหการเยี่ยมเหยื่อใน
บานพักฉุกเฉิน (Government’s Shelter) แจงกรมการกงสุล ประสานกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการหรือสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิคนไทยในตางประเทศ ใหความชวยเหลือ
เมื่อเดินทางกลับ (providing assistances) และแจงขอมูลขบวนการ นายหนาผูกระทําตอเหยื่อทุก
ประเภท ใหเจาหนาที่ตํารวจไทยติดตามสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายของ
ไทย (prosecution) รวมทั้งการประสานหนวยงานชายแดนเพื่อใหความชวยเหลือกรณีสงกลับเชน
พัฒนาสังคม จังหวัดสงขลา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไดสงคนไทยกลับผานดานชายแดนกวา 500
คนทุกป
3.4.7 สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย ไดเจรจากับทางการ
มาเลเซียภายใตกลไกคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียวา ดวยความรวมมือดานแรงงานรวม 2 ครั้ง
3.5 ปญหาและอุปสรรค
3.5.1 เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นกงสุ ล ไม เ พี ย งพอ (ป ญ หาคน) ในขณะที่ ค นไทยเดิ น
ทางเขาออกมาเลเซียไดโดยงาย มีปญหาถูกจับกุมดําเนินคดีในทุกรัฐ ลําพังเจาหนาที่กงสุล เจาหนา
แรงงาน และลูกจางทองถิ่นที่มีอยูทํางานอยางเต็มที่แลว แตยังไมสามารถใหการคุมครองคนไทยที่
ปญหาไดอยางรวดเร็วและเต็มประสิทธิผลตามพันธกิจของกระทรวงฯ
3.5.2 คนไทยเดิ น ทางเข า มาเลเซีย โดยไม มีเ อกสารแสดงเดิ น ทาง ได แ ก ก ลุ ม แรงงาน
ชายแดนใชใบผานแดน (border pass) มีอายุใชไดเพียง 1-3 วัน เดินทางผานแดนเขามาเลเซียลึกกวา 25
กิโลเมตรเกินกวาที่อนุญาต แรงงานในเรือประมงใชเอกสารคนประจําเรือ (Seaman Book) ออกโดย
สํานักงานในตางจังหวัดจึงอาจปลอมแปลงไดงาย ไมมีเลขประจําตัว 13 หลัก สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญไมสามารถตรวจสอบจากฐานขอมูลได เปนเหตุใหคนไทยถูกดําเนินคดีโดยไมจําเปน
3.5.3 รัฐซาราวัคและรัฐซาหบา ตั้งอยูในหมูเกาะบอรเนียว กรณีคนไทยเกิดปญหาถูก
จับกุมหลบหนีจากเรือประมงตองการความชวยเหลือ ตองเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 2 ชั่วโมง
มีปญหาเรื่องวันเวลาเดินทาง คาใชจาย ไมสามารถทําไดรวดเร็ว ในปจจุบัน จึงอาศัย อาสาสมัคร
ชวยงานโดยจิตอาสา และพระภิกษุในวัดไทยในรัฐนั้น ๆ เปนหลัก การจายคาตอบแทนตองเปนไป
ตามระเบียบฯ ป 2549 อยางเครงครัด ถือเปนปญหาทางภูมิศาสตรและการเดินทางที่สําคัญ (GeoLogistic Hindrances)

24
3.5.4 คนไทยที่เคยไดรับความชวยเหลือสงกลับมาแลวยังกลับไปอีก ไมเข็ดหลาบเนื่องจาก
เหตุผลสวนตัว เชน ความยากจน เชื่อวาทํางานในมาเลเซียแมเสี่ยงภัยแตยังดีกวาทํางานในประเทศ
ไทย เปนปญหาจากการขาดความรูที่ถูกตอง (Lack of Awareness) อาจเปนปญหาจากการออน
ประชาสัมพันธใหความรูแกคนไทยกลุมเสี่ยง เชนเขตชายแดน 5 จังหวัด กลุมหญิงทํางานภาค
บริการในเมืองทองเที่ยวสําคัญ ๆ ของไทย เชน หาดใหญ พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน
3.5.5 ขาดการทํางานบูรณาการเชิงรุกระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ทั้ง 2 แหง สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย สํานักงานอัครราชทูตที่
ปรึกษาฝายตํารวจไทยในมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร ปนังและโกตาบาหรู) เพิ่มการบูรณาการกับหนวยงาน
ใน 5 จังหวัด เชน พัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ แรงงาน ของทุกจังหวัดและศูนยอํานวยการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) บูรณาการทํางานใหความรูเชิงปองกัน (prevention) ในดาน
โทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การเขาเมือง การทํางานผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม
3.5.6 ผูเสียหายคนไทย ไมประสงคจะใหขอมูลที่ถูกตองและไมยอมรองทุกขเอาผิดตัวการ
เชน ขอมูลเกี่ยวกับนายหนา งานที่ตนเองทํา สถานที่ทํางาน ชื่อนายจางในมาเลเซีย คาใชจายที่ตน
จายใหนายหนา บางคนไมประสงคจะใหแจงตนเปนเหยื่อขบวนการ เนื่องจากเกรงกลัวอันตรายตอ
ชีวิ ต มี บางคนขอร องไมใ หแ จงเรื่องที่เ กิดขึ้น แก พอ แม ญาติ ที่ประเทศไทย แตตองการความ
ชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยดวน จึงไมสามารถดําเนินคดี (prosecution) กับผูทําผิดได
3.5.7 ปญหาอุปสรรคเกิดจากหนวยงานประเทศมาเลเซีย
1) มาเลเซียมีแรงงานคนเขาเมืองผิดกฎหมายจากประเทศอื่นมากกวาไทย เชน
อินโดนีเซีย พมา บังกลาเทศ มากกวา 2 ลานคน แตคนไทยถือเปนจํานวนนอยมาก เพียง 1.45% ของ
แรงงานตางดาวในมาเลเซียทั้งหมด จึงไมใหความสําคัญปญหาคนไทยมากนัก เจาหนาที่กงสุลตอง
ทํางานเชิงรุกเกาะติดปญหาดวยตนเอง
2) การแจงขอมูลการจับกุมคนตางดาว (คนไทย) ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญของคนชาติประเทศผูสงลาชามาก กรณีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ไดขอมูลมา
กอนสอบถามไปจะไมไดรับคําตอบมากนัก ทั้งลาชาในกระบวนการ อาจติดขัดดวยขอกฎหมายของ
ฝายมาเลเซีย เชนหามเปดเผยขอมูลนักโทษ ผูทําผิดเปนเยาวชน อีกทั้ง กฎหมายของมาเลเซียให
อํานาจเจาหนาที่ตํารวจเจาของคดี ควบคุมตัวผูตองหาไวไดถึง 28 วัน กอนนําขึ้นศาล เปนอุปสรรค
นอกเหนืออํานาจหนาที่ของเจาหนากงสุล
3) การขอเขา เยี่ย มผู ตอ งขั งสัญชาติไ ทยต องขออนุ ญาตสํานัก งานใหญคือ กรม
ราชทัณฑ กอนสั่งการไปที่เรือนจํานั้นๆ ตองใชเวลาอยางนอย 2 สัปดาห การทําความรูจักเจาหนาที่
เรือนจําถือเปนความสามารถพิเศษที่จําเปน
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4) การปล อยตั ว ผูพนโทษจากเรือ นจํา ตองนําไปกัก ขังในสถานกั ก กั นรอการ
เนรเทศของกรมตรวจคนเขาเมืองซึ่งมีหลายแหง (Immigration Deportation Centers) กรณี ผูตก
ทุกข ไมมีเงิน คาเครื่องบิน หรือญาติไม สามารถชวยเหลือได ตองรอสงตัวทางรถยนต ผานดาน
ชายแดน ทั้งนี้ สถานกักกันจะตองขังรอจนกวาจํานวนผูถูกเนรเทศมีจํานวนหลายคนเต็มรถตู 1 คัน
ขึ้นไป ผูมีอํานาจจึงจะอนุญาตใหไปสงตัวได มีผูตกทุกขไทยจํานวนมากถูกศาลตัดสินจําคุก 4 เดือน
แตถูกกักขังใน Deportation Centers รอการเนรเทศอีก 6 เดือน จึงไมเปนไปตามหลักการที่ผูพน
โทษจะตองไดรับอิสรภาพในทันที กรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จึงตองติดตาม
สอบถามสถานกั ก กั น ว า มี ค นคนไทยตกค า งรอส ง หรื อ ไม ขั ด ข อ งประการใดต อ งร อ งขอให
ดําเนินการโดยเร็ว ซึ่งไดรับการสงตัวรวดเร็วขึ้นเปนที่นาพอใจทุกครั้ง
5) การตอสูทางคดีที่สําคัญ ๆ ตองจัดหาทนายความแกตางคดีชวยเหลือทั้งสิ้น เชน
คดีเกี่ยวกับยาเสพติด คดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง (Internal Security Act –ISA) คาจาง
ทนายความคอนขางสูงคลายระบบของอังกฤษ หากไมมีจะตองรอทนายความอาสาสมัครซึ่งหาได
ยากมาก เนื่องจากทนายความอาสาจะวาความชวยเหลือคนชาติมาเลเซียกอน อีกทั้ง หากเปนคดี
ยาเสพติดจะไมมีทนายความอาสาสนใจทําหนาที่ให กรณี นักโทษไทยที่ศาลชั้นตนตัดสินประหาร
ชี วิ ต จึ ง ไม ส ามารถคาดเดาได ว า คดี จ ะสิ้ น สุ ด ถึ ง ศาลฎี ก าเมื่ อ ใด จึ ง จะสามารถดํ า เนิ น การขอ
พระราชทานอภัยโทษได บางรายจึงถูกนายหนาไปหลอกลวงญาติวา จะหาทางชวยเหลือผูตองโทษ
จนเสียเงินจํานวนมาก เปนปญหารการคุมครองคนชาติที่ทําไดยากลําบากยิ่ง
3.6 ขอเสนอแนวทางการแกปญหาแบบบูรณาการตามกลยุทธ 4P
3.6.1 กลยุทธการปองกันปญหาที่ตนทาง (Prevention – P1)
1) เพิ่มการจัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่ประเทศไทยเพื่อขยายผลเพิ่มเติมจากที่ทํา
อยูแลว เชน จัดการสัมมนาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหมีผูแทนจากจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ สํานักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศในทุกจังหวัด ไปรวม
รับทราบรับรูปญหาเพื่อนําไปขยายผลใหคนในจังหวัดกลุมเสี่ยงรับรูขอมูลที่ถูกตองกอนตัดสินใจ
เดินทางไปมาเลเซีย อยางเขมขนตอเนื่อง ในลักษณะเวทีชุมชนเปนตน
2) เพิ่มการประชาสัมพันธทางสื่อของกระทรวงฯ เชนวิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร
เครือขายกรมการกงสุล เชน “คม ชัด ลึก” “คูสรางคูสม” รายการทีวีเตือนภัย หรือตัววิ่งทางทีวี ขาว
สั้นทางฟรีทีวี รายการสารคดี “การทูตเพื่อประชาชน” โดยการประมวลขาวรายงานเหตุการณคน
ไทยมีปญหาในมาเลเซีย เผยแพรทางสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น ซึ่งในปจจุบันพบวายังนอยและ
ขาดความตอเนื่อง
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3) สถานเอกอัครราชทุต/สถานกงสุลใหญ รวมกับประชาสัมพันธจังหวัดชายแดน
ภาคใต เผยแพร ข อมู ลข อเท็ จ จริ ง ของป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ออกอากาศทางสื่ อ ของรัฐ เช น วิ ท ยุ ก รม
ประชาสัมพันธ อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เปนวิทยากรไปใหความรูเชิงปองกันแกกลุมสตรี
หรือแรงงานในประเทศไทยรวมกับกรมการกงสุล ในจังหวัดที่คนไทยนิยมไปทํางานตางประเทศ
4) สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนหนวยงานกลางปลายทาง ตองบูรณาการการทํางาน
เชิ งป องกั นร ว มกั บ กรมการกงสุล สํานักงานคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.)กรมการจัดหางาน โดยสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยพั ฒ นาสั ง คมในแต ล ะจั ง หวั ด ที่ เ ป น เป า หมาย สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งชายแดน
ประชาสัมพันธจังหวัดชายแดน ทีวีทองถิ่น และหนวยงาน NGO ที่ดูแลปญหาการคามนุษยและ
ชวยเหลือสังคมในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญเปนตน
5) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สามารถเปนหนวยงาน
มี ส ว นร ว ม (stakeholder) ที่ สํ า คั ญ ในการรั บ รู ป ญ หา ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนไทยใน 3
จังหวัดภาคใต ที่เดินทางไปเปนแรงงานทั้งถูกและผิดกฎหมายในมาเลเซีย และนําไปถายทอดเชิง
ปองกัน และสนับสนุนการสงแรงงานไปทํางานอยางถูกตอง แตปจจุบันยังขาดความตอเนื่องใน
ดานการประสานขอมูลการคุมครองคนไทยโดยเฉพาะการสงคนไทยพนโทษกลับประเทศผานทาง
ชายแดน
การดําเนินกลยุทธดานปองกันที่ตนทาง (Prevention) คือประเทศไทย จะเปนการลดปญหา
ความไมรู และสรางการรับรูขอมูลที่ถูกตอง (Create Awareness) กอนการตัดสินใจไปเสี่ยงภัยใน
มาเลเซีย ทั้งในกลุมแรงงาน 3 จังหวัด และกลุมพนักงานสถานบริการในเมืองใหญๆ รวมทั้งให
ขอมูลปองกันภัย การชวยเหลือตัวเองเมื่อตัดสินใจไปแสวงโชค กอนที่จะไดรับการคุมครองที่
ประเทศปลายทาง
3.6.2 การคุมครอง (Protection-P2)
จากผลที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ไดดําเนินการที่ผานมา ถือวาไดผลใน
ระดับหนึ่ง ไดสงกลับคนไทยตกทุกขรวดเร็วครั้งละจํานวนมากหลายครั้งลดปญหาและอุปสรรค
โดยวิธีดังนี้
1) สรางชุมชนคนไทยเขมแข็ง ในเมืองที่มีคนไทยอาศัยจํานวนมาก หาอาสาสมัคร
เครือขายชวยงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มเติมในเมืองสําคัญๆ สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ ควรมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเปนอาสาสมัครเปนหลักฐานยืนยัน ระบุ
หนาที่ใหเปนผูติดตอประสานงานพื้นฐานกับทางการของเมืองนั้น ๆ จัดอบรมจัดเลี้ยงขอบคุณให
รางวัลในโอกาสอันควร ปจจุบัน มีอาสาสมัครเพียง32 คน สวนใหญอยูในกรุงกัวลาลัมเปอรและ
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เมืองยะโฮร จึงควรจัดหาอาสาสมัครชวยงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มขึ้น
2) จัดหาเงินทั้งนอกหรือในงบประมาณไวสนับสนุนชวยเหลือคนไทยในกรณี
รีบดวนและที่ไมสามารถเบิกจายตามระเบียบราชการได ทั้งนี้ การคุมครองสงกลับคนไทยตกทุกข
ในมาเลเซีย ในกรณีที่จําเปนตองสงผานดานทางชายแดนหลายแหง จําเปนตองชําระคาปรับอยูเกิน
กําหนดอนุญาตแทนการถูกดําเนินคดีซึ่งมีโทษจําคุก
3) สรางความสํานึกจิตอาสาใหแกเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคน รวม
ลูกจางทองถิ่นใหทํางานทดแทนกันได และมีจิตกุศลกรณีพรอมทํางานในวันหยุดหรือเวลาวิกาล
ดวยความเสียสละเต็มใจ “สรางนักการทูตติดดิน”
4) จัดทีมเยี่ยมเยียนทําความรูจักสถานกักกันของกรมตรวจคนเขาเมืองในเมืองที่มี
คนไทยถูกกักกันเพิ่มขึ้น เรือนจําในเมืองสําคัญ ๆ ที่มีคนไทยถูกจําคุกมากและบอยครั้ง เพื่อสราง
ความใกลชิดสนิ ทสนม จะไดรับการสนับสนุนการใหสงตัวคนไทยที่พนโทษกลับประเทศให
รวดเร็วกวาปจจุบัน
3.6.3 การดําเนินการตามกฎหมายเพื่อนําผูกระทําผิดไปรับโทษ (Prosecution-P3)
อาจไมใชบทบาทหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หรือหนวยงานที่รวม
บูรณาการโดยตรง แตอาจเปนหนาที่ทางออม ทั้งของหนวยงานในมาเลเซียและของไทยดังนี้
1) การแจงขอมูลนายหนา ขบวนการ นายจางที่ผิดกฎหมาย หรือผูชักนําเขาสูวังวน
การคาบริการทางเพศ แรงงานทาส หรือขบวนการขนยาเสพติดที่ไดจากผูเสียหาย ใหแกเจาหนาที่
ปราบปรามของมาเลเซียโดยตรง
2) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุงใหญ แจงขอมูลผูกระทําผิด นายหนาหรือ
นายจางเถื่อน ขอมูลขบวนการขนยาเสพติด ผานกระทรวงฯ เพื่อแจงหนวยงานทางการไทยคิดตาม
สืบสวนดําเนินคดีตามขั้นตอน ซึ่งในปจจุบันสามารถทําไดสําเร็จหลายคดี
3) สํานักงานแรงงานในตางประเทศตองคุมครองแรงงานทั้ง 2 กลุมตามความ
เหมาะสม แรงงานถูกกฎหมายถูกเอาเปรียบตองไดรับความชวยเหลือโดยการรวมมือกับหนวยงาน
ประเทศเจาบานใหถึงที่สุด หากเปนแรงงานถูกหลอกเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย ตองแจงขอมูล
เพื่อจัดการกับตนตอที่ตนทางอยางจริงจัง ไมดําเนินการแบบลูบหนาปะจมูกหรือแบบไฟไหมฟาง
4) ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ตํา รวจประจํา สถานเอกอั ค รราชทูต ให ดํ า เนิน คดี ร ว มกั บ
ผูเสียหายในประเทศไทย ประสานหนวยงานชายแดนทันทีที่ไดขอมูล แจงสํานักงานอัยการฝาย
คุมครองสิทธิฯ ใหความคุมครองแกแรงงานที่เปนผูรองทุกขตัวการหลอกลวงใหถึงที่สุด
3.6.4 ใหความชวยเหลือ ฟนฟูและใหโอกาส (Provide Assistance and Rehabilitation –P4)
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1) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ มีหนาที่ตามพันธกิจในการใหความ
คุมครองในประเทศปลายทาง และใหความชวยเหลือขั้นตนแกผูเสียหาย ตกทุกขตามควรแกเหตุทุก
กรณี เชนใหที่พัก ชั่วคราว ติดตามผลประโยชนอันพึงไดอยางเต็มที่ หากตองพํานักอยูตอเพื่อเปน
พยานในศาลตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของประเทศเจาบาน
2) ในการสงตัวกลับประเทศไทย ตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเครือขาย
ในการรั บ ตั ว และให ก ารคุ ม ครองต อ เช น เหยื่ อ ขบวนการค า มนุ ษ ย สตรี หรื อ เยาวชน อาจมี
หน ว ยงานสหวิ ช าชี พ รั บ ตั ว ไปฟ น ฟู เจ า หน า ตํ า รวจ ปดส.อาจต อ งเกี่ ย วข อ งในการสอบสวน
ดําเนินคดี เปนตน
3) กรณีสตรีถูกหลอกหรือทํางานตามสถานบริการโดยสมัครใจหรือถูกสภาพทาง
สั ง คมเศรษฐกิ จ บั ง คับ หน ว ยงานที่ เ ป น เครื อ ขา ยร ว มบู ร ณาการต อ งนํ า ตั ว ไปฟ น ฟู ฝ ก อาชี พ ที่
เหมาะสมใหใชเลี้ยงตัวเองและครอบครัวตอไป
จากผลการศึกษาการนํากลยุทธ 4P ไปปฏิบัติดังกลาวมานี้ เห็นไดวา Prevention ควรดําเนิน
การอยางบูรณาการกับหนวยงานที่ประเทศตนทาง และหนวยงานที่ปลายทางสามารถดําเนินการได
โดยเพิ่ ม การรั บ รู เ ชิ ง ป อ งกั น โดยการจั ด กงสุ ล สั ญ จรและพบปะเครื อ ข า ย ส ว นการคุ ม ครอง
protection เห็นควรเปนภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่ไดรับนโยบายจาก
สวนกลางไปปฏิบัติ การนําตัวผูทําผิดไปลงโทษ Prosecution ควรทําหนาที่เปนผูประสานงานให
หนวยงานของประเทศปลายทางและตนทางดําเนิน สวนประการสุดทาย Provide Assistance and
Rehabilitation เปนบทบาทตองทํารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศปลายทางและประเทศ
ไทยคือตนทาง (ดูตารางแผนผังการดําเนินงานแบบบูรณาการตามกลยุทธ 4P)
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3.7 แผนผังการดําเนินงานแบบบูรณาการตามกลยุทธ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
เนื่องจากการเดินทางไปตางประเทศของคนไทยมิไดจํากัดในกลุมผูมีรายสูงเทานั้น แตสิทธิ
และโอกาสมีไดกับคนไทยทุกกลุม ขึ้นอยูกับเจตนาและวัตถุประสงคจะเดินทางไปประเทศใดเพื่อ
วัตถุประสงคใด ดังนั้น “ปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข” จึงไมไดเกิด ขึ้น
ในประเทศมาเลเซียเทานั้น แตเกิดขึ้นกับคนไทยในทุกประเทศ ทั้งที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญไทยตั้งอยูหรือไมมี แตที่หยิบยกกรณีปญหาที่เกิดขึ้นในมาเลเซียมาศึกษา เนื่องจากมี
ลักษณะพิเศษกวาประเทศอื่นที่คนไทยสามารถเดินทางไปได
รัฐบาลไทยทุกชุดที่ผานมา ไดกําหนดแผนบริหารราชการแผนดินแถลงตอรัฐสภา ถือเปน
สัญญาประชาคมที่ใหตอประชาชน รัฐบาลชุดนี้ (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)ไดกําหนด
ไวในนโยบายที่ 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายให
คนไทยในต า งประเทศได รั บ การดู แ ช ว ยเหลื อ เมื่ อ ประสบป ญ หาอย า งทั่ ว ถึ ง ชุ ม ชนไทยใน
ตางประเทศตองมีความเขมแข็ง เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือกันและกัน อยูในตางประเทศได
อยางมีศักดิ์ศรี
กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลักไดนํานโยบายของรัฐบาลที่ใหไวนี้ไปปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลตอประชาชนคนไทย เพื่อใหนโยบายบรรลุผลตามเปาหมาย กระทรวง การ
ตางประเทศ จึงจําเปนตองสรางขาราชการนักการทูตที่มีจิตสํานึก เขาใจในสังคม มีความเชี่ยวชาญ
รอบรู ใ นบทบาทและอาชี พ เพื่ อ เป น ตั ว แทนในการทํ า หน า ที่ คุ ม ครอง แก ป ญ หาคนไทยใน
ตางประเทศทั้งนี้ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตั้งอยูในประเทศนั้นๆ เปนหนวยงาน
ปฏิบัติตามแผนงาน นโยบายของกระทรวงฯ ใหบรรลุผลตามเปาหมาย
สําหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เปนกรณีศึกษาในเรื่องการคุม ครองคน
ไทยในมาเลเซียนี้ ถือไดวา เปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศในประเทศเพื่อนบานที่มี
เขตติดตอกัน มีภารกิจคลอบคลุมทุกมิติความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซีย แตมีปญหาเกิดขึ้นกับ
คนไทยแตกตางจากประเทศเพื่อนบานอื่นอยางมาก สงผลใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
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ใหญตองเผชิญกับปญหาดานการกงสุลมากกวาแหงอื่น ปญหาทั้งหลายได เกิดขึ้นภายใตระบบ
การคาการลงทุนและการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติและประชากร โดยเฉพาะภายหลังกาวเขาสูการ
เปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – AEC” ในป พ.ศ. 2558 หากไมมีแบบอยางในการแกปญหาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบรรเทาหรือแกปญหาอาจจะเพิ่มความยากลําบากยิ่งขึ้น
การศึกษาเรื่องนี้ จึงเพื่อใชเปนแบบอยางสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใน
ประเทศเพื่อนบานอื่นดวย สถานเอกอัครราชทุต/สถานกงสุลใหญ ไดกําหนดยุทธศาสตรรองรับการ
ปฏิบัติง านตามมิ ติ การคุม ครองคนไทยไวเ ป น กรอบอยางชัด แจง รวมทั้งมีก ารประเมิ ลผลการ
ดํ า เนิ น งานและกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ แก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตอาณาตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา
กรณีศึกษา “ปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข” ฉบับนี้ ไดสรุปปญหาเพื่อ
เปนแบบอยางแนวทางการแกไขปญหาตามขอมูลที่ไดศึกษามาดังนี้
1) ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบานถึง 4 ประเทศ คือ พมา ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย บางประเทศมีชายแดนติดตอกันยาวมากกวามาเลเซีย แตการรับรูของคนไทยเกี่ยวกับ 3
ประเทศนั้น แตกตางกันอยางสิ้นเชิง คนชาติพมา ลาว กัมพูชา รับรูเกี่ยวกับประเทศไทยและตั้ง
ความหวังเดินทางเขาไทยเพื่อแสวหา ทํานองเดียวกันคนไทยกลุมเสี่ยงรับรูมองมาเลเซียเปนดินแดน
ขุดทองแหลงแสวงหาเชนกัน
2) กลุมคนไทยที่มีปญหาตองใหการคุมครอง ประกอบดว ยกลุมแรงงานไรฝมือ กลุม
นักทองเที่ยวแอบแฝง กลุมหญิงทํางานตามสถานบริการตาง ๆ นอกนั้นอาจเปนกลุมที่สมรสกับชาว
มาเลย แตถือเปนจํานวนไมมากและเปนปญหาทางสังคมทั่วไป ที่มีสวนไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายทองถิ่น
3) สาเหตุของปญหาของคนไทยเหลานี้คือ มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการ ศึกษา และ
ขาดการรับรูขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับมาเลเซีย ประกอบดวยพฤติกรรมดั้งเดิมที่เชื่อคนงาย คานิยม
แขงขันทางวัตถุ และอยากมีโอกาสไปตางประเทศโดยไมสนใจวาจะเปนวิธีใด จึงตกเปนเหยื่อคน
ตางชาติกลุมขบวนการคายาเสพติดระหวางประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีวลีกลาวถึง
คานิยมสตรีวา “ เกิดมาทั้งทีตองมีสามีฝรั่งใหได” ในที่สุดก็ถูกหลอกไปขนยาเสพติดดังกลาว
4) สถานเอกอัครราชทูตไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ บทบาท กลไกที่มีอยูอยางเหมาะสม
เต็มที่ และไดผลเปนที่พอใจในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาและอุปสรรคขัดขวางเกิดขึ้นทั้งจากองคกร
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ปญหาทางเทคนิค ปญหาทางภูมิศาสตรซึ่งอยูนอกเหนือการกํากับของสถาน
เอกอัครราชทูต แตตองใชไหวพริบ ความรวมมือของเครือขายกลไกสายงานอื่นๆ รวมดวย เพื่อใช
ในการแกปญหาที่มีอยู
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5) ความคาดหวังของการทํางานคุมครองคนไทยในตางประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย
โดยไมคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย สังคม ของประเทศปลายทางยอมทําไมได เนื่องจาก มาเลเซีย
เปนสัมคมพหุวัฒนธรรม มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา การปฏิบัติเชิงรุกอยางเดียว แตขาด
ความละเอียดออน อาจเปนประเด็นเพิ่มปญหาขึ้นอีกได
6) คนไทยตกทุกขไดยากเปนปญหาตองแกไขมาจาก 3 จังหวัดภาคใต ของไทยถึง 65%
เปนชาวไทยมุสลิมที่มีประเพณี ความเชื่อทางศาสนาคลายกับประเทศมาเลเซีย แตบางกลุมมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งแตกตางกันทางความเชื่อศาสนา การปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ชวยเหลือคนเหลานั้น จําเปนตองทําไปดวยความระมัดระวัง ละเอียดออน เชน กรณีคนไทยมุสลิม
เสียชีวิตในมาเลเซีย เจาหนาที่กงสุลผูใหความชวยเหลือตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ผล กระทบ
ทางจิตใจและเงื่อนไขเวลาดวยความเขาใจ
7) กลยุทธ 4P สําหรับเปนแบบอยาง (model or tactict) ในการแกปญหาตามที่นํา เสนอ ถือ
เปนแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญและกรมการกงสุล ใชดําเนินงานตามพันธกิจ
ซึ่งผูศึกษาเคยรวมเปนวิทยากร เดินทางไปใหความรูตามเวทีชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ภาคเหนือ และตามเมืองสําคัญ ๆ มาแลว เห็นวา หากสามารถบูรณาการกับหนวยงานที่มีภารกิจ
คลายกันอยางจริงจัง จะเปนการแกปญหาที่ตนทางไดดีกวาในปจจุบันอยางแนนอน
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1 แก ป ญ หาการขาดบุค คลากรด า นการกงสุ ล เปน หนาที่ ห น ว ยงานส ว นกลางที่ จ ะ
จัดสรรขาราชการเพิ่มใหประเทศที่มีความสําคัญตามภารกิจ ปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร มีบุคคลกร 9 คน รวมเอกอัครราชทูต ซึ่งนอยกวาสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศ
เพื่อนบานแหงอื่น 1 คน มีเจาหนาที่ดูแลภารกิจดานการกงสุล 1 คน ขณะที่มีคนไทยไปทํางานใน
มาเลเซียมากกวา 200,000 คน
4.2.2 จัดสรรงบประมาณเพิ่มตามความสําคัญของภารกิจดานการกงสุล หากไดรับจัดสรร
บุคคลกรเพิ่มยอมเพิ่มศุกยภาพในการคิดทําโครงการตามภารกิจการคุมครองเพิ่มขึ้น การไดรับ
งบประมาณสนับสนุนก็เปนเรื่องจําเปน เปนหนาที่ของกระทรวงจะพิจารณาสนองขอเสนอของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานตอไป
4.2.3 ปรับยุทธศาสตรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญในภารกิจดานการการ
คุมครองคนไทยและดานการกงสุลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปญหาการเคลื่อนยายบุคคลอยางเสรีในกลุม
อาเซียนนับวันจะมากขึ้น ปญหาจะเกิดกับคนไทยที่ขาดความรูความเขาใจพื้นฐานของประเทศ
ปลายทาง (Preventive Diplomacy for the People)
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4.2.4 เพิ่มภารกิจสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัด ใหเปนหนวยงานเผยแพรขอมูล
ของประเทศตาง ๆ ที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวหรือทํางานตางประเทศ ใหความรูเชิงปองกัน
ปญหาในการเดินทางไปตางประเทศใหเขมขนตอเนื่อง โดยใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สงผานขอมูล
ที่ควรประชาสัมพันธใหสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัดไดโดยตรง
4.2.5 กระทรวงการตางประเทศ ถือเปนหลักในการทําหนาที่ใหนโยบายที่รับมาจากรัฐบาล
กําหนดยุทธศาสตรกระทรวงเกี่ยวกับการตางประเทศ และจัดสรรบุคคลากรตามความสําคัญและ
ปริมาณงาน และงบประมาณที่เหมาะสมใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลดําเนินงานตอไป
4.2.6 แจ ง ข อ มู ล คนไทยจาก 5 จั ง หวั ด ภาคใต ที่ มี ป ญ หาตกทุ ก ข ใ นมาเลเซี ย ให ศู น ย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สรางความใกลชิดเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ
4.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.3.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผูบริหารสถานเอกอัครราชทูต ปรับกระบวนทัศน ใน
การทํ า งานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จากการดํ า เนิ น นโยบายการทู ต แบบเดิ ม คื อ สร า ง
ความสัมพันธการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เปนเพิ่มการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชนคนไทย
มากขึ้น(Preventive Diplomacy for the People)
4.3.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นใหมีสวนรวมในการดูแลคนไทยไปรวม
กิจกรรมงานคนไทยใหมากขึ้น สรางความสํานึกรวมวา “กงสุลคือบุคคลที่รัฐบาลประเทศผูสง
สงไปคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนคนของชาติตนในตางประเทศ” ดังนั้น ขาราชการทีมไทย
แลนดในทุกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จึงปฏิเสธบทบาทการชวยเหลือคนไทยไมได
เจาหนาที่กงสุลเพียงหนึ่งหรือสองคนคงทําไมได
4.3.3 สถานเอกอัครราชทูตหรือกระทรวงจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยใน
เมืองสํ าคัญ ๆ เพื่ อสรางความเขมแข็ง เพิ่มเครือขายอาสาสมัคร จัดอบรมสัมมนาใหมีจิ ตอาสา
ชวยงานและจัดหารางวัลเสริมแรงใหตามโอกาสอันควร
4.3.4 จัดการสัมมนาเผยแพรความรูใหกวางขวาง โดยบูรณาการกับหนวยงานอื่นทีเ่ กีย่ วของ
อยางจริงจังอยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุกป
4.3.5 ผลักดันการแกปญหาตามกลไกที่มีอยูเชน คณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียวาดวยความ
รวมมือดานแรงงาน (JWG) ใหมีความตอเนื่อง และติดตามผลอยางจริงจัง หรืออาจยกขึ้นหารือใน
กรอบการประชุมคณะกรรมการรวม (Join Commission) ที่มีอยูแลว
4.3.6 ใหโอกาสเจาหนาที่อื่นไดหมุนเวียนทําหนาที่ดานกงสุล หรือสลับปรับเปลี่ยนหนาที่
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ใหโอกาสเขารับการอบรมที่กระทรวงจัดขึ้นเปนครั้งคราว รวมทั้งลูกจางทองถิ่นมีโอกาสดังกลาว
เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ สรางจิตอาสาในงานชวยเหลือคุมครองคนไทยในประเทศที่ตน
พํานักอาศัย
4.3.7 เพิ่มการเผยแพรขอมูลการคุมครอง ขอควรระวังตาง ๆ ในมาเลเซียทางสื่อตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องใหมากขึ้น เชนรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธใน จังหวัดภาคใต
4.3.8 จัดทําคูมือการชวยเหลือคนไทยและออกหนังสือรับรองการเปนอาสาสมัครชวยงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคลสรางความนาเชื่อถือในการติดตอรับทราบขอมูล
คนไทยตกทุกขในเมืองตาง ๆ กอนที่เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปติดตามผลตอไป
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บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ
เกรียงศักดิ์ กิตชิ ัยเสรี กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการคุมครองคนชาติ วารสารสราญรมย ฉบับ
ที่ระลึกครบรอบ 55 ป 10 กุมภาพันธ 2541
สุทธิพร บุญมาก บทบาทเครือขายการยายถิ่นของแรงงานคนไทยเชื้อสายมะลายูในรานตมยํา
ประเทศมาเลเซีย วารสารมนุษยศาสตรสงั คมศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทลาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 1 ปที่ 28
ถาม-ตอบปญหากฎหมายของคนไทยในตางแดนผานอินเตอรเน็ต สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ.1962 กรมพิธีการทูต กระทรวงการ
ตางประเทศ
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยขาราชการประจําการในตางประเทศ พ.ศ.2552
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2559 ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2554
กระทรวงการตางประเทศ “แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555”
Department of Immigration of Malaysia “ List of Offences under The Immigration Act,
Immigration Regulation and Passport Act”
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เอกสารอื่น ๆ
สถานเอกอัครราชทูต เอกสารรายงานปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในมาเลเซีย พ.ศ.2553
สถานเอกอัครราชทูต รายงานเยีย่ มคนไทยในสถานกักกันของตรวจคนเขาเมืองและเรือนจํา ใน
มาเลเซีย พ.ศ.2553-2555
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ไทยมาเลเซีย : แนวโนมและทิศทางความรวมมือ” 30-31 มีนาคม 2555.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เอกสารการอบรม เครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือคน
ไทยผูตกทุกขไดยากและตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 13-14 มีนาคม 2553.
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เอกสารประกอบการเยือนมาเลเซียของ
เลขาธิการ ศอ.บต.“รวมประชุมทีมประเทศไทยและพบปะหารือผูประกอบการรานตมยํา”
2555.
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ภาคผนวก ข.
การเยี่ยมคนไทยผูถูกกักกันรอการสงกลับใน Immigration Deportation Centers ป พ.ศ.25531
สัมภาษณยืนยันสัญชาติกอนออกหนังสือสําคัญประจําคัว (C.I.) ใชเดินทางกลับประเทศไทย
ว/ด/ป

ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53

สถานที่/รัฐ

Lenggeng
เนเกริเซ็ม บิรัน
Machap
มะละกา
Semuja
ซาราวัค
Langkap
รัฐเปรัก
KLIA
เซลังงอร
Pekan Nanas
ยะโฮร

ชาย/
หญิง
16/8

จาก 3 ภาคตะวัน
จว.
ออกเฉียง
ภาคใต. เหนือ
15
5

ภาคเหนือ ภาค รวม
อื่นๆ
2

1

24

12/8

13

5

2

-

20

13

4

6

2

1

13

18/11

18

7

3

2

29

9/8

11

4

1

1

17

23/6

19

7

2

1

29

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูต จะไปเยี่ยมเพื่อตรวจสอบยืนยันสัญชาติและสอบถามขอมูลเมื่อ
ไดรับแจงจาก เจาหนาที่สถานกักกันแจงไป เนื่องจากอาจมีบางคนที่ไมมีเอกสารเดินทาง หรือเดิน
ทางเขาดวยหนังสือผานแดน (boeder pass) กรณีที่มีหนังสือเดินทางที่มีอายุใชได จนท.ตม.มซ.จะ
ประสานวันเวลาในการเนรเทศผานดานมาเลเซีย (Bukit Kayu Hitam) เขาทางดานนอก อ.สะเดา จ.
สงขลา หรือ อ.เบตง จ.ยะลา

1

สถานเอกอัครราชทูตฯ “ รายงานเรื่องการเยี่ยมสถานกักกัน ตม.มาเลเซีย” ระหวางป 2553-2554
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การเยี่ยมคนไทยผูถูกกักกันรอสงกลับใน Immigration Deportation Centers
ของมาเลเซีย ป พ.ศ. 2554
ว/ด/ป
ม.ค.54

สถานที่/รัฐ

Lenggeng
เนเกริเซ็มบิลนั
มี.ค.54 Langkap
เปรัก
เม.ย.54 Semuja
ซาราวัค
มิ.ย.54 Langkap
เปรัก
ก.ค.54 KLIA
เซลังงอร
ส.ค.54 Semyhe
เนเกริเซ็มบิลนั
ก.ย.54 Pekan Nanas
ยะโฮร
พ.ย.54 Machap
มะละกา
ธ.ค.54 Langkap
เปรัก

17/8

จาก 3
จว.
ภาคใต
16

ภาคตะวัน
ออกฉียง
หนือ
4

28/20

31

13

ชาย/
หญิง

ภาค
เหนือ

ภาค
อื่นๆ

รวม

3

2

25

9

6

2

48

2

7

2

1

13

16/8

14

5

3

2

24

11/4

10

2

2

1

15

7/4

7

2

2

-

11

23/17

15

11

4

-

40

12/9

13

6

1

1

21

18/11

17

5

4

2

29

40

ภาคผนวก ค
การเยี่ยมผูตองขังไทยในเรือนจํา สังกัดกระทรวงยุติธรรมของมาเลเซียในรัฐตาง ๆ
ระหวาง ป พ.ศ. 2553 -2554
ว/ด/ป
ก.ค.53
ส.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค..53
ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
ก.ย.54
ต.ค.54
พ.ย.54
ธ.ค.54

สถานที่/รัฐ
Kajang
เซลังงอร
Thapa
เปรัก
Kuching
ซาราวัค
Sungaibuloh
เซลังงอร
Kajang
เซลังงอร
Batu Gajar
เปรัก
Kluang
รัฐยะโฮร
Kajang
เซลังงอร
Thapa
เปรัก
Sugaibuloh
เซลังงอร
Bentong
ปาหัง

ผูตองขัง
ชาย/หญิง

จาก
ภาค
ภาค
3 จว. ตะวันออก
เหนือ
ภาคใต เฉียงหนือ

ภาค
อื่นๆ

รวม

27/14

30

6

3

2

41

20/8

19

5

2

2

28

15/1

4

8

2

2

16

18

13

4

1

21/11

18

6

3

1 (หญิง)

-

1

24/5

23

3

15/9

16

12/10

18
3

32

-

1

2

1

29

5

2

1

24

17

3

2

10

5

4

1

9

5

4

-

22
-

10
9

ภาคผนวก ก.


มาเลเซีย (Malaysia)

มุงเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป พ.ศ. 2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาตอเนื่อง
(Mission 2057) เปนแนวทางพัฒนาประเทศจนถึงป พ.ศ. 2600
 มีบทบาทสําคัญในอาเซียน และองคการการประชุมอิสลาม (OIC)
 ตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคาของ OIC โดยใชศักยภาพดานการบริหารธนาคาร
อิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 ในป พ.ศ. 2553 นักทองเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง และเปนคูคา สําคัญของไทย

ขอมูลทั่วไป
พื้นที่

329,758 ตารางกิโลเมตร
( ประมาณ 64% ของไทย)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิก บิลลาห ตวนกู มิซาน ไซนัล อาบี
ดีน อิบนี อัลมารฮูม สุลตานมะหมูด อัลมุกตาฟ บิลลาห ชาห
สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 13
(His Majesty Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah)
ดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก
(Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)
ดาโตะ ซรี อานิฟาห บิน ฮัจญี อามาน
(Dato’ Sri Anifah bin Haji Aman)
31 สิงหาคม

เมืองหลวง

กรุงกัวลาลัมเปอร

นายกรัฐมนตรี

ประชากร

28.3 ลานคน (พ.ศ. 2552)

รมว.กต.

ภาษาราชการ

มาเลย

วันชาติ

ศาสนา

อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต (12%) วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย

31 สิงหาคม พ.ศ. 2500

ขอมูลเศรษฐกิจ ( 2553 )
GDP

237.8 พันลานUSD (ไทย 317.7 พันลาน USD)

สกุลเงิน

GDP per Capita

8,403 USD ( ไทย 4,719.8 USD)

เงินทุนสํารอง

Real GDP Growth

รอยละ 7.2 (ไทย: รอยละ 7.8)

อัตราเงินเฟอ

ทรัพยากรสําคัญ

ยางพารา น้ํามันปาลม น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ไม

อุตสาหกรรมหลัก

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

สินคาสงออกที่สําคัญ

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ กาซธรรมชาติเหลว-LNG น้ํามันดิบ

ตลาดสงออกที่สําคัญ

สิงคโปร จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ไทย

สินคานําเขาที่สําคัญ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑโลหะ อุปกรณดานการขนสง

ตลาดนําเขาที่สําคัญ

ญี่ปุน จีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไทย

สถิติที่สําคัญไทย – มาเลเซีย (2553)

ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.08 บาท
สถานะ 21 มี.ค. 54)
109.8พันลานUSD (28ก.พ.54)
(ไทย: 176 พันลาน USD สถานะ 2 มี.ค. 54)
รอยละ 1.7 (ไทย:รอยละ 3.3)

สํานักงานของไทยในมาเลเซีย

21,275 ลาน USD (คิดเปนรอยละ 5.67 ของการคารวมของไทย) ไทยสงออก 10,566 ลาน USD ไทยนําเขา 10,708 ลาน USD
ไทยเสียเปรียบดุลการคาจํานวน 142 ลาน USD
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑยาง
เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ น้ํามันดิบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง
เคมีภัณฑแผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
น้ํามันสําเร็จรูป
มาเลเซียไดรับการอนุมัติจาก BOI จํานวน 39 โครงการ โดยโครงการที่ยื่นขอสวนใหญอยูในอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร
ภาคบริการ และภาคการเกษตร คิดเปน 4,808 ลานบาท (หลายโครงการเปนการรวมทุนจากหลายประเทศ)
ป 2553 มีนักทองเที่ยวจากมาเลเซียมาไทยประมาณ 1.96 ลานคน (ป 2553 นักทองเที่ยวไทยไปมาเลเซีย 1.45 ลานคน)
มีแรงงานไทยประมาณ 195,000 คน (เปนแรงงานถูกกฎหมาย 6,787 คน) สวนใหญอยูในกรุงกัวลาลัมเปอรและรัฐสลังงอร
ทํางานดานการกอสราง เปนพอครัวแมครัวในรานอาหารไทย และงานในภาคการเกษตรกรรม (เชน รับจางทําสวนยาง สวน
ปาลม) และภาคบริการ เชน นวดแผนไทยซึ่งเปนตลาดแรงงานใหมที่มีศักยภาพ
กัวลาลัมเปอร (สถานเอกอัครราชทูต) / ปนังและโกตาบารู (สถานกงสุลใหญ)

สํานักงานของมาเลเซียในไทย

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / สงขลา (สถานกงสุลใหญ)

มูลคาการคารวม
สินคาสงออกของไทย
สินคานําเขาจากมาเลเซีย

การลงทุน
การทองเที่ยว
แรงงานไทยในมาเลเซีย

ภาคผนวก ค
1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 ของทีมประเทศไทยประจําประเทศมาเลเซีย
ประเด็นยุทธศาสตร
5. มิติดานการกงสุล
5.1 ใหบริการดานการกงสุล
(หนังสือเดินทางไทย ทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ
และการตรวจลงตรา)

โครงการ/กิจกรรม
(ตามที่ระบุในแผน)
- ใหการบริการดานการกงสุล
29,010 ราย

-การจัดกงสุลสัญจร 3 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ทําหนังสือเดินทางไทยเลมใหม 1,808 ราย
(ยกเลิกตออายุ เพิ่มหนา นสด.)
ออกหนังสือสําคัญประจําตัว
349 ราย
ทะเบียนสมรส
- ราย
ทะเบียนหยา
1 ราย
รับจดทะเบียนการเกิด
153 ราย
รับแจงการตาย (มรณะบัตร)
47 ราย
นิติกรณ
3,275 ราย
ตรวจลงตรา
22,662 ราย
รวม
28,295 ราย

ปญหา อุปสรรค
-ตามนโยบายกรมการกงสุล ได
ยกเลิกการตออายุและเพิ่มหนา
นสด.แลว
- การทําเลมใหมจะไดประมาณ
2- สัปดาห ปจจุบันไดเร็วขึ้น
ภายใน 2 สัปดาห
- เมื่อมีคนไทยเสียชีวิต ญาติ
หรือนายจางมักจัดการนําศพ
กลับ ปทท.กอน
- ขาดบุคคลากร

- ดําเนินการได 3 ครั้ง (ยะโฮรบารู 2 ครั้ง และกูชิง 1 ครั้ง) - จัดตามงบประมาณที่ไดรับ
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 ของทีมประเทศไทยประจําประเทศมาเลเซีย
ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(ตามที่ระบุในแผน)

5.2 การคุมครองดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในมาเลเซีย

- คุมครอง/ดูแลผลประโยชนของ คน
ไทยในมาเลเซีย

ผลการดําเนินงาน

-ชวยเหลือคนไทยผูตกทุกขไดยากเดินทางกลับประเทศ
ไทย 89 ราย
-เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษจําคุกในเรือนจํา / สถานกักกัน
/ บานพักฉุกเฉิน 14 ครั้ง
-เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนไทยที่ตองโทษในรัฐซาราวัก
3 ครั้ง
-เดินทางไปรวมเปนพยานในการชี้ตัวผูตองหาคนไทย/
รวมรับฟงการพิจารณาคดีคนไทยที่ทําผิดกฎหมาย/จัดหา
ลามภาษาไทยใหกับคนไทยที่รองขอหรือทางการมาเลเซีย
รองขอ 8 ครั้ง
-สงตัวหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยกลับประเทศ
ไทย 10 ครั้ง (23 คน)

ปญหา อุปสรรค

คนชาติอื่นที่ถูกจับในมาเลเซีย
มักอางกับเจาหนาที่วาเปนคน
ไทย และทางการมาเลเซียมักจะ
ขอใหฝายกงสุลทําการตรวจ
สอบสัญชาติโดยไมมีเอกสาร
สําคัญใดๆและ ชื่อ-สกุล ที่
ถูกตอง อยูเสมอ จึงตรวจสอบ
ไมได คงทําไดเพียงการไปสัม
ภาษยซึ่งปรากฎวาสวนใหญ
เปนคนสัญชาติอื่นที่แอบอางวา
เปนคนไทยทําใหสียเวลา และ
สงผลลบตอภาพพจนของไทย
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5.3 การเลือกตั้งนรจ.2554

-การเยี่ยมคนไทยในเรือนจํา/
- ประสาน ตม.มซ.เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงตัว โรงพยาบาล ที่อยูในตางจังหวัด
คนไทยจาก Deportations Centers ในรัฐตาง ๆ กลับ ที่หางไกลไมสามารถทําได โดย
ประเทศไทยตลอดป 34 ครั้ง กวา 500 คน (รวมโครงการ ฉับพลัน
สงคนไทยกลับบาน 1 ครั้ง)
การแกไขปญหาครอบครัวจะ
สําเร็จไดตองไดรับความ
-เยี่ยมคนไทยที่เจ็บปวย/บาดเจ็บ ที่โรงพยาบาล 10 ครั้ง รวมมือจากทั้งสองฝาย คือสามี
สงคนปวยกลับไทยโดยนําสงชายแดนและทางเครื่องบิน ภรรยา ที่ผานมาฝายสามีชาว
6 ครั้ง
มาเลเซียมักไมใหความรวมมือ
- เจรจายกเวนคารักษาพยาบาลคนไทยปวยรวม 8 คน
และ สอท.ไมมีอํานาจบังคับ
ไดรับยกเวนกวา 300,000 บาท
วีธีแกไขปญหา สอท.จะ
-เยี่ยมนักศึกษาไทย / ชุมชนคนไทย 15 ครั้ง
แนะนําชวยเหลือใหฝายหญิง
- ใหคําแนะนําปรึกษา การแกไขปญหาครอบครัว/ปญหา (ไทย) รองขอความชวยเหลือ
สุขภาพจิต 22 ครั้ง
ผานองคกรเพื่อเด็กและสตรีซึ่ง
- รณรงคใหคนไทยมาลงทะเบียนและ - มีคนไทยมาลงทะเบียน 3,360 คน เพิ่มขึ้น 89 % มาใช
ไดผลดีพอควร
มาใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
สิทธิเลือกตั้ง 1,444 เพิ่ม 48 % เมื่อเทียบกับป 2551
-คนไทยยายกลับ ปท.แลวไม
แจงถอน
- สวนมากคนไทยไมอยูถาวร
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ภาคผนวก ค
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ของทีมประเทศไทย ประจําประเทศมาเลเซีย
ประเด็นยุทธศาตร

เปาหมายป 2555

5. มิติดานการกงสุล

เพิ่มประสิทธิภาพในการให
5.1 ใหบริการดานการกงสุล
(หนังสือเดินทางไทย ทะเบียน การบริการดานการกงสุล ให
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว นิติ สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
กรณ และการตรวจลงตรา และ
คาดวาจะมีการเลือกตั้งทั่วไป
ในป 2554)
5.2 การคุมครองและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยใน
มาเลเซีย

คุมครอง ดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในมาเลเซีย อยาง
เต็มที่

โครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานปป 2554

งบประมาณ

จํานวนผูขอรับบริการ 30,000 ราย ใหบริการดานการกงสุล 29,010
ราย
จัดโครงการกงสุลสัญจร 3 ครั้ง

ไดจัดกงสุลสัญจร 3 ครั้ง

ติดตาม/ชวยเหลือกรณีคนไทยตก -ชวยเหลือคนไทยผูตกทุกขได
ทุกข /ตกเปนเหยื่อการคามนุษย ยากเดินทางกลับประเทศไทย 89
อยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ ราย
-เดินทางไปสืบหาคนไทยเขา
- เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษ /เยี่ยม
เมืองผิดกฎหมายในรัฐซาราวัก 3
คนไทยที่เจ็บปวย ตามความ
ครั้ง
เหมาะสมและโอกาสอํานวย
-ชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย
สัญชาติไทยใหเดินทางกลับ
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5.3 การประชาสัมพันธใหคนไทย
จํานวนผูมาลงทะเบียนใชสิทธิ
มาลงทะเบียนเลือกตัง้ ทั่วไป และทํา
ทะเบียนคนไทยตลอดปใน.ป 2555 เลือกตั้งมากกวา ป 2554 ซึ่งมี

จํานวน 3,360 คน

ประเทศไทย 23 ราย
- เสริมสรางสามัคคีและความเปน -เดินทางไปรวมเปนพยานในการ
เอกภาพในหมูคนไทยดวยการ
ชี้ตัวผูตองหาคนไทย/รวมรับฟง
เยี่ยมนักเรียนไทยและชุมชนคน การพิจารณาคดีคนไทยที่ทําผิด
ไทย มากขึ้น
กฎหมาย/จัดหาลามภาษาไทย
-เยี่ยมทําความรูบานพักฉุกเฉินของ
ใหกับคนไทยที่รองขอหรือ
NGO เพื่อใหความชวยเหลือคนไทย
ทางการมาเลเซียรองขอ 8 ครั้ง
ตกทุกขไดยากในรัฐที่มีคนไทยพํานัก
- เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษจําคุกใน
อาศัยอุมาก 2 - 3 แหง
เรือนจํา 14 ครั้ง
- เยี่ยมคนไทยที่เจ็บปวย/บาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาล 9 ครั้ง
- เยี่ยมนักศึกษาไทย / ชุมชนคน
ไทย 14 ครั้ง
- ใหคําแนะนําปรึกษา การแกไข
ปญหาครอบครัว/ปญหา
สุขภาพจิต 22 ครั้ง
-ประชาสัมพันธใหคนไทย
ลงทะเบียนอยางตอเนื่องทั้งป
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ประวัติสวนตัว
นายสมพงษ กางทอง
อัครราชทูตทีป่ รึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
การศึกษา
-
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B.A. (English Literature), Meerut University, UP, India
M.A. (Political Science) Meerut University, UP, India
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2528 - 2534
พ.ศ.2534 - 2536
พ.ศ.2536 - 2540
พ.ศ.2540 - 2542
พ.ศ.2543 - 2546
พ.ศ.2547 - 2553

พ.ศ.2553 – ปจจุบัน

รับราชการครูตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-4 ร.ร. หลวงพอปานคลองดาน
อนุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการตางประเทศ ตําแหนงเจาหนาที่การทูต 4 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
เลขานุการตรี – โท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล
เจาหนาทีก่ ารทูต 6 กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
เลขานุการเอก (งานกงสุลและพิธี) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
เจาหนาทีก่ ารทูต 7 กองตรวจลงตราฯ กรมการกงสุล
เปนวิทยากรในรายการเวทีชมุ ชนในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดรายการวิทยุสราญรมย “รายการกงสุลสัมพันธ”
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
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ประกาศเกียรติคุณ
พ.ศ.2546
พ.ศ.2548
พ.ศ.2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

ไดรับโลประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะทําคุณประโยชนตอวัดพุทธปทีปพระพุทธศาสนาและชุมชนคนไทยในสหราชอาณาจักร
ไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชพลเรือนดีเดน ของกรมการกงสุล
ไดรับรางวัล “คนดีของแผนดิน” ผูแทนขาราชการเขต 10 กทม.เพียง 1
คน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ปปท.) กระทรวงยุตธิ รรม รายการ “คนคนคน” บริษัททีวีบูรพา
จํากัด

ทวีติยาภรณชางเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
----------------------------------------------------

