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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 
 

 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเร่ือง “ปัญหาการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซียและแนว
ทางแกไ้ข”  เป็นการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัคนไทยในมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศ
เพื่อนบา้นท่ีมีชาย แดนติดต่อกบัประเทศไทยดว้ยความยาวกวา่ 500 กิโลเมตร มีภาพลกัษณ์พฒันา
มากกวา่ประเทศไทย สภาพท่ีเกิดข้ึนของปัญหาจึงแตกต่างจากประเทศเพื่อนบา้นอีก 3 ประเทศ คือ 
ลาว กมัพูชา และพม่า ซ่ึงมีการพฒันาน้อยกว่า การรับรู้ของคนไทยเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นทั้ง     
4 ประเทศ จึงแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจาก ประชาชนชาวลาว กมัพูชา พม่า จะรับรู้ประเทศ
ไทยว่า เป็นประเทศท่ีพฒันามากกวา่ เป็นเป้าหมายในการเส่ียงโชค แสวงหาโอกาส คนไทยก็รับรู้
เก่ียวกบัประเทศมาเลเซียมองเป็นประเทศท่ีเป็นโอกาสในการแสวงหา ฉนัใด ฉนันั้น 
 เม่ือการรับรู้ของประชาชนคนไทยเป็นไปในลกัษณะดงักล่าว โดยขาดขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง
ขาดการศึกษาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ คาดหมายเพียงเป็นประเทศท่ีตนจะมีโอกาสแสวงหา
รายไดท่ี้ดีกวา่ในประเทศไทย จึงเกิดความเขา้ใจผดิ เป็นช่องทางของผูฉ้กฉวยโอกาสโดยไม่สุจริตท่ี
แอบแฝงมาจากกลุ่มอาชญากรรมต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดปัญหากบัคนไทยท่ีเรียกกนัว่า “คนไทย      
ตกทุกขไ์ดย้ากในต่างประเทศ” จึงเป็นพนัธกิจ ภาระหนา้ท่ีของสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ในประเทศมาเลเซียตอ้งเขา้ไปคุม้ครองดูแลให้ความช่วยเหลือคนชาติของตนในประเทศผูรั้บ 
อนัเป็นบทบาทหนา้ท่ีหน่ึงของงานเก่ียวกบัการกงสุล ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ปัจจุบนัจะเรียกวา่ 
“งานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน” ซ่ึงเป็นงานท่ีขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศตอ้ง
เขา้ใจ ท างานดว้ยจิตอาสาเสียสละ อดทนและมีศิลปะในการเจรจาทั้งกบัคนไทยผูต้กทุกขแ์ละกบั
เจา้หนา้ท่ีของประเทศผูรั้บ  

การศึกษาเร่ืองน้ี ได้เปิดเผยขอ้เท็จจริงของประเภทคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยาก สาเหตุของ
ปัญหาจากตน้ทาง อาจเป็นภาพทางลบไม่ตรงกบัภาพของประเทศ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์จาก
เอกสาร รายงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ จ านวนตวัเลขสถิติอา้งอิงให้เห็นอยา่งชดัแจง้ พร้อมทั้ง
ไดย้ืนยนัถึงภารกิจท่ีสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีอย่างเต็มท่ี 
ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดป้ระมวลปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานไดโ้ดยสรุปคือ 
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(1) ปัญหาและอุปสรรคจากภายในส่วนของส านกังาน เช่น เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอกบัสภาพ
ความเป็นจริงของประเทศท่ีตั้ง ปัญหาทางภูมิศาสตร์ของประเทศ มีเมืองในเขตอาณาเป็นเกาะอยู่
ห่างไกล ปัญหาเกิดข้ึนจากตวัคนไทยเอง 

(2) ปัญหาอุปสรรคจากฝ่ายประเทศผูรั้บคือมาเลเซีย อาทิ เช่น มีปัญหาคนเขา้เมืองผิด
กฎหมายจากประเทศอ่ืนมากกว่าไทย การบงัคบัใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเจา้หน้าท่ี  
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่สามารถกา้วล่วงไดต้ามธรรมเนียมทางการทูต  
 เพื่อบรรเทาปัญหาและหาทางแก้ไขก่อนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ 2015) ผูศึ้กษาไดป้ระมวลประสบการณ์และปัญหา
ท่ีได้พบมาตลอดระยะเวลาการท าหน้าท่ีด้านกงสุล จึงได้เสนอกลยุทธเพื่อการแก้ปัญหาเป็น             
4 ประการหรือ 4P ประกอบดว้ย 

1. การป้องกนัปัญหาท่ีตน้ทาง (Prevention)   
2. การคุม้ครองท่ีปลายทาง (Protection) 
3. การด าเนินการตามกฎหมายเพื่อน าผูก้ระท าผดิไปรับโทษ (Prosecution) ทั้งตน้ทาง

และปลายทางตามเหตุแห่งความผดิ 
4. ใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและใหโ้อกาส (Provide Assistance and Rehabilitation) 

โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะขั้นตอน วิธีการด าเนินงานพร้อมกบัหน่วยงานท่ีตอ้งบูรณาการ เห็นวา่การ
ป้องกนัท่ีตน้ทางคือประเทศไทย น่าจะเป็นการลดปัญหาท่ีถูกตอ้งและเป็นผลดีทั้งแก่คนไทยและ
รักษาภาพลกัษณ์ ปกป้องศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกวา่    
 นอกจากนั้น ผูศึ้กษายงัได้เสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในการด าเนินการท่ีสามารถ
น าไปปฏิบติัไดต้ามแผนงานปัจจุบนัและเป็นแบบอย่างให้สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
แห่งอ่ืนเช่น ปรับกระบวนทศัน์จากการเนน้ด าเนินนโยบายการทูตตามประเพณีแบบดั้งเดิมคือการ
รักษาเสริมสร้างความสัมพนัธ์ มาเป็นการทูตเพื่อประชาชน (Preventive Diplomacy for People) 
ดว้ยการเพิ่มบทบาทประสานกบัหน่วยงานภายในประเทศ เน่ืองจากสถานะการเป็นประเทศติดต่อ
ชายแดนชายแดนใหม้ากข้ึน เพิ่มการสร้างเครือข่ายคนไทยเพื่อ “ใหค้นไทยช่วยไทยดว้ยกนั” จะเป็น
การแบ่งเบาภาระการคุม้ครองดูแลคนไทยก่อนสถานเอกอคัรราชทูตฯ จะเขา้ไปดูแลอยา่งทนัท่วงที 
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 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ี ผูศึ้กษาประสงค์จะให้เกิดประโยชน์ส าหรับเป็น
แนวทางส าหรับฝ่ายกงสุลของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ในการลดปัญหาคนไทย
ตกทุกข์ได้ยากในมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีคนไทยเดินทางเขา้ไปเส่ียงโชคมากท่ีสุด ด้วย
เหตุผลทาง ภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีและปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของคนไทย และเป็นแบบอย่างให้
สถานเอกอคัร ราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศอ่ืนๆ น าไปใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั ผูศึ้กษาได้
ทุ่มเทท างานให้ความช่วยเหลือคนไทยผูมี้ปัญหาตามหนา้ท่ีอยา่งสุดความสามารถและดว้ยจิตอาสา
ตลอดมาจนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวลั “คนดีของแผ่นดิน” คนแรกของกระทรวงการ
ต่างประเทศ จากรายการ “คนคน้คน” ของบริษทัทีวบีูรพา และกระทรวงยติุธรรม เม่ือปี 2554    
 รายงานฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาช้ีแนะขอ้บกพร่องและค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ของ
คณะอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบด้วย เอกอัครราชทูตจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ท่านศาสตราจารย ์              
ดร.ไชยวฒัน์ ค ้าชู และรองศาสตราจารย ์ดร.สมพร แสงชยั ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาติดตามผลงาน
เป็นระยะ อีกทั้ งให้กรอบรายงานท่ีเหมาะสมตั้ งแต่เร่ิมต้น ลดความกังวลใจว่า ผูศึ้กษาจะน า
ประสบการณ์จริงมาเสนอในรูปแบบวิชาการไดอ้ยา่งไร จนกระทัง่เสร็จสมบูรณ์เป็นรายงานฉบบัน้ี
ดว้ยส านึกในพระคุณอยา่งยิง่ 
 ผูศึ้กษาขอบพระคุณ ฯพณฯ นายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์           
ผูบ้ ังคับ บัญชาโดยตรงท่ีอนุมัติให้ผูศึ้กษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ี นายทรงศักด์ิ สายเช้ือ        
อคัรราชทูต และนางมาฆะวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูตท่ีปรึกษา รวมทั้ง เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
แรงงานไทยในมาเลเซียท่ีได้ช่วยเหลือดูแลงานประจ าในระหว่างท่ีเข้ารับการอบรมในคร้ังน้ี 
โดยเฉพาะนายสมปอง เจริญสุข เลขานุการโท ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีกงสุลแทนผูศึ้กษาโดยตรงเป็นเวลา
กวา่  10 สัปดาห์  
 ขอขอบคุณผูร่้วมงาน เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินในฝ่ายกงสุลทุกคนท่ีปฏิบติังานดว้ยความทุมเทเป็น
ทีมดว้ยกนัตลอดมา จดัหาขอ้มูลดา้นเอกสาร ร่วมเดินทางไปเยีย่มเรือนจ า สถานกกักนั สัมภาษณ์คน
ไทยและใหค้วามช่วยเหลือส่งกลบัภูมิล าเนาดว้ยยากล าบากทั้งกายใจเสมอมา 
 ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสถาบนัเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ท่ีมีส่วนในการจดั
อบรมทั้งดา้นสารัตถะ วิทยากร ก าหนดการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ อ านวยความสะดวก
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แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม นบท.รุ่น 4 และอาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่านท่ีช่วยเปิดโลกทศัน์ในหลกัสูตรน้ี
อยา่งดียิง่ 
 สุดท้ายท่ีมิอาจลืมได้ ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านรองปลัดกระทรวง (นายเฉลิมพล         
ทนัจิตต์) ประธาน นบท.รุ่น 4 และเพื่อน นบท.ทุกท่าน ท่ีได้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
เสียสละและร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นให้ก าลงัใจแก่กนัและกนั ตลอดช่วงหลกัสูตรจนจบบริบูรณ์
ส าเร็จตามเป้าหมายของทุกคนทุกประการ     
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1.1 ภูมิหลงัและความส าคญัของปัญหา   1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา   3 
1.3 ขอบเขตการศึกษา   4 
1.4  วธีิการศึกษา   5 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   6 

บทที ่ 2 แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลและเอกสารราชการทีเ่กี่ยวข้อง   7 
2.1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประเทศมาเลเซีย    7 
2.2 แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2555-2558    8  
2.3 พนัธกิจการคุม้ครองคนไทยในต่างประเทศ   9 
2.4 ความผดิตามกฎหมายของไทยท่ีคนไทยตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง    10 
2.5 หน่วยงานของไทยท่ีมีภารกิจสนบัสนุนการป้องกนั คุม้ครอง ด าเนินคดี 
      และฟ้ืนฟู ผูเ้สียหายจาก ต่างประเทศ 11 
2.6 กลไกทวภิาคีในการแกปั้ญหาแรงงานไทย-มาเลเซีย 12 
2.7 แนวคิดวา่ดว้ยการคุม้ครองคนชาติตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 12 
2.8 ความผดิตามกฎหมายมาเลเซีย 13 

บทที ่ 3 ผลการศึกษา 
3.1 กลุ่มคนไทยท่ีประสบปัญหาในมาเลเซียท่ีตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 16 
3.2 สาเหตุท่ีมาของปัญหาคนไทยตกทุกขใ์นมาเลเซีย 19 
3.3 ลกัษณะของการตกทุกขข์องคนไทยในมาเลเซีย 20 
3.4 การแกปั้ญหาของสถานเอกอคัรราชทูตฯ 21 
3.5 ปัญหาและอุปสรรค 23 



ฌ 

 

 

3.6 ขอ้เสนอในการแกปั้ญหาแบบบูรณาการตามกลยทุธ 4P 25 
3.7 แผนผงัการด าเนินงานแบบบูรณาการตามกลยทุธ์ 29 

บทที ่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการศึกษา 30 
4.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 32 
4.3 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ 33 

บรรณานุกรม 35 
ภาคผนวก 

ก. ขอ้มูลประเทศมาเลเซียโดยสรุป 36 
ข. สถิติการเยีย่มคนไทยในสถานกกักนั 38 
ค. สถิติการเยีย่มคนไทยในเรือนจ ามาเลเซีย 40  
ง.  ผลและแผนการปฏิบติังานประจ าปีสถานเอกอคัรราชทูตฯ 41 

ประวติัผูเ้ขียน 46 
 

 



 
 

 บทท่ี 1 
บทนํา 

  
 
ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรและพันธกิจ
หลักไวใหเปนไปตามนโยบายบริหารราชการแผนดินของทุกรัฐบาลท่ีผานมาวา จะใหความ
คุมครอง สงเสริม และดูแลผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย ภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ตางประเทศ เพื่อใหสามารถอยูไดอยางมีเกียรต์ิและศักดิ์ศรี ตลอดจนการใหบริการดานการกงสุล 
และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย ใหสามารถรักษาเอกลักษณและความเปน
ไทย อีกท้ัง ทุกสถานทูต/สถานกงสุลของไทยในตางประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรดานสังคมที่จะ
ปฏิบัติตาม โดยจะดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศอยางจริงจัง และไดทุมเทดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรท่ีวางไวตลอดมา 

 
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 ตองเดินทางโดยเคร่ืองบินประมาณ 2 ชม. สวน
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนังดูแล 3 รัฐคือรัฐปนัง (Penang) รัฐเคดาห (Kedah) รัฐเปอรลิส (Perlis) 
และภาคเหนือของรัฐเปรัก สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารูดูแล 2 รัฐ ไดแกรัฐกลันตัน 
(Kelantan) และ ตรังกานู (Terenganu) ท้ังนี้ ท้ังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ มี
เจาหนาท่ีกงสุลปฏิบัติหนาท่ี 1 คน ลูกจางทองถ่ินอีก 1 หรือ 2 คน ตองรับภาระชวยเหลือบรรเทา
ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากจํานวนมาก ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญวา ตองศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีแทจริงเพื่อประกอบการหาแนวทางบรรเทาปญหานี้ โดยจะบูรณาการการแกปญหากับ
หนวยงานอ่ืน และควรกําหนดขอบเขตท้ังในประเทศมาเลเซียท่ีเปนปลายทางและประเทศไทยท่ี
เปนตนทางอยางเหมาะสมตอไป 
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับแจงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคนไทยจากทางการมาเลเซีย
ตลอดในหลายปท่ีผานมาวา มีคนไทยถูกจับกุมในขอหาตาง ๆ จํานวนมาก รวมท้ัง กรณีมีคนไทย
เสียชีวิตอยางอนาถา อาทิ เชนในเรือนจําในหลายรัฐ มีโรงพยาบาลของทางการมาเลเซีย ไดขอความ
รวมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหไปตรวจสอบยืนยันสัญชาติของผูปวยอนาถาที่อางวาเปนคน
ไทย แตไมมีเอกสารประจําตัว และใหนําตัวออกจากโรงพยาบาลสงกลับประเทศไทยเฉล่ียเดือนละ 
2 ราย นอกจากนั้น ยังไดรับแจงจากอาสาสมัครเครือขายคนไทยท่ีอาศัยอยูในรัฐตาง ๆ ขอคําแนะนํา
และแนวทางการชวยเหลือคนไทยท่ีประสบปญหาดานตางๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ จํานวน
มากอีกท้ังไดรับการประสานงานจากสถานกักกันใหออกเอกสารสําคัญประจําตัว (C.I.) กอนสงตัว
คนไทยกลับผานดานชายแดนอยางตอเนื่อง 
 
คารางท่ี 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              7        9          3 
โทษประหารชีวิต/ระหวางอุทธรณ             -              -     -       17 (ปจจุบัน) 

  
ขอมูลดังกลาวขางตนนี้ รวบรวมจากหนังสือแจงเปนอยางเปนทางการจากการกรมตรวจ

คนเขาเมืองมาเลเซีย (Department of Immigration of Malaysia) อาจมีบางท่ีหลังจากการตรวจสอบ
ยืนยันสัญชาติผานระบบงานฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยแลวพบวา ไมใชคน
สัญชาติไทย แตจํานวนท่ีไดรับแจงจากทางการมาเลเซียดังกลาวขางตน ยังถือเปนจํานวนมากมาย
อยางนาวิตก โดยเฉพาะมีนักโทษไทยท่ีศาลชั้นตน (High Court) ของมาเลเซียพิพากษาประหารชีวิต 
ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง และโกตาบารู รวม 17 คน 
เช่ือไดวา เปนตัวเลขมากท่ีสุดในโลก โดยแยกเปนหญิง 13 ชาย 4 คดีอยูระหวางการอุทธรณ และยัง
มีผูตองหาท่ีรอการพิจารณาของศาลช้ันตนท่ีคดีมีโทษถึงประหารชีวิตอีกกวา ๒๐ ราย และกวา 80 
% เปนเพศหญิง ท้ังหมดนี้ ไมรวมกรณีท่ีถูกจับกุมในขอหาอ่ืน ๆ ท่ีเจาหนาท่ีตํารวจสอบสวนมีโทษ
ปรับและปลอยตัวภายในอํานาจการของเจาพนักงานสอบสวนไมเกิน 28 วัน กรณีท่ีปลอยตัวภายใน 

                                                                    
1สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร “รายงานปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซีย”  
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1-2 สัปดาห เจาหนาท่ีตํารวจอาจไมแจงใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบอยางเปนทางการ แตไดรับ
แจงจากเครือขายคนไทยท่ีอาศัยในมาเลเซีย และญาติของผูเสียหายไดขอใหสถานเอกอัครราชทุตฯ 
ไปชวยเหลืออีกจํานวนมาก นอกจากนั้น ยังปรากฏหลักฐานคนไทยถูกกระทํา ถูกแสวงหา
ประโยชนดานแรงงานจากนายจางในหลายสาขาอาชีพ และขบวนการคามนุษย ซ่ึงสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตองใหความชวยเหลือในฐานะคนไทยตกทุกขไดยากมากกวา 100 รายทุกป   

ขอเท็จจริงดังกลาวมาถือวา เปนปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศมาเลเซีย เปนภาระ 
หนาท่ีการคุมครองดูแลสงกลับ ชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบ   
พันธกิจนี้ใหกระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานนําไปปฏิบัติโดยมีสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญในมาเลเซีย เปนผูดําเนินการตามพันธิกิจดังกลาวใหบรรลุผล ท้ังนี้ คนไทยท่ีมี
ปญหามากท่ีสุดในมาเลเซีย และตองไดรับการคุมครอง และทําการศึกษาเพื่อหานําหลักการเปน
แบบอยางไปปฏิบัติในอนาคตแยกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ  ดังนี้ 
                1.1 กลุมแรงงานท้ังเขาเมืองถูกและไมถูกตองแตทํางานผิดกฎหมาย 
                1.2 กลุมนักทองเท่ียวแอบแฝงทํางานในสถานบริการ 
                1.3 กลุมเหยื่อขบวนการคายาเสพติดและขบวนการคามนุษย 
                1.4 กลุมนักเรียนนักศึกษา 
 

นโยบายของรัฐบาลในการคุมครองคนไทยในตางประเทศ 
 ตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 – 2558 ของรัฐบาลชุดปจจุบันไดแถลงตอ
รัฐสภาเม่ือวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2555 ไดกําหนดไวในนโยบายขอ 7.7 สนับสนุนการทูต เพื่อ
ประชาชนคุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ2 อันเปน
ดังสัญญาประชาคมท่ีผูกมัดพันธกิจท่ีจะชวยเหลือดูแลคนไทยทุกคนนับแตกาวเทาออกจากแผนดิน
ไทย ไมวาประเทศปลายทางจะอยูใกลไกลแคไหน ทําใหความคาดหวังของประชาชนท่ีมีโอกาส
เดินทางไปตางประเทศทุกวัตถุประสงค จึงอยูท่ีภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญเปนหลัก ท่ีผานมาหลายคนอาจจะมองปญหาที่เกิดข้ึนกับคนไทยในมาเลเซียอยางผิวเผิน 
เนื่องจากเปนประเทศชายแดน เขาออกไดสะดวก แมแตคนไทยท่ีคิดไปเส่ียงโชคขุดทอง ก็ไม
คํานึงถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวเอง ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
มาเลเซียจึงเปนกรณีท่ีตองทําการศึกษาในรายงานฉบับนี้   

                                                                    
2 แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลชุดปจจุบัน (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดแถลงตอรัฐสภา

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 



4 
 

 

 เพื่อสอดคลองกับแผนงานบริหารราชการแผนดินในการคุมครองคนไทยในตางประเทศ
ของรัฐบาลมอบใหกระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติในการชวยเหลือ
คุมครองคนไทยในมาเลเซียมาเปนเวลากวา 2 ป และมีประสบการณในในการปฏิบัติหนาท่ีดาน
กงสุล ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรเปนเวลา 4 ป จึงเห็นสมควร
ทําการศึกษา วิเคราะห สาเหตุท่ีแทจริงของปญหา จากขอมูล ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปญหาคน
ไทยตกทุกขไดยากในมาเลเซีย พรอมกับเสนอแนวทางแกไขหรือบรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีเห็น
วาเหมาะสมและปฏิบัติไดท้ังตนทางและปลายทางตามกรอบกลยุทธ 4 ประการ (4P) คือ 

1. การปองกันปญหาท่ีตนทาง (Prevention) 
2. การใหความคุมครองท่ีปลายทาง (Protection) 
3. การดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําผิด (Prosecution)  
4. เหยื่อผูตกทุกขไดรับการชวยเหลือ ฟนฟูหาอาชีพใหตามสถานะ (Provide Assistance 

and Rehabilitation) 
 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
(1) ศึกษาปญหา ภารกิจงานคุมครองคนไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อหามาตรการ แนว

ทางการบรรเทาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับคนไทยในในปจจุบันและใชเปนแบบอยางสําหรับ
สถานทูต/สถานกงสุลของไทยในประเทศอ่ืนดวย  

(2) วิเคราะหบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนํายุทธศาสตรและพันธกิจของ
กระทรวงการตางประเทศไปปฏิบัติ เพื่อใหความคุมครอง ดูแลผลประโยชนของคนไทยในมาเลเซีย
อยางมีประสิทธิภาพ  

(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางบูรณาการหนวยงานภาครัฐ ท่ีมีสถานเอกอัครราชทูตใน
ประเทศนั้น ๆ เปนแกนกลางในการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการคุมครองรักษาผลประโยชนคน
ไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซีย 

(4) เสนอกลยุทธปองกันปญหาท่ีตนทาง แกปญหาท่ีปลายทาง แบบบูรณาการ  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

ทําการศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซียและแนว
ทางแกไข โดยมีขอบเขตการพิจารณาจากปจจัยและขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

(1) นโยบายรัฐบาลและพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ในการใหความคุมครอง
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ 
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(2) ศึกษาประเภทการตกทุกขไดยากของคนไทยท่ีตองไดรับความคุมครอง ปจจัย สาเหตุ
แรงผลักดันใหคนไทยตัดสินใจเดินทางไปเส่ียงภัยในตางประเทศ โดยขาดขอมูลและความรูท่ี
ถูกตอง 

(3) กฏหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของของไทยท่ีใชเปนเครื่องมือชวยเหลือคนไทย และเปน
อุปสรรคตอการแกปญหา อีกท้ังระเบียบกฎหมายพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซีย ท่ีเปนเหตุใหคนไทย
ถูกจับกุมดําเนินคดีโดยความไมเขาใจ เพี่อเปนแนวทางปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนดีกวาแกไขใน
ภายหลัง  

(4) ศึกษาแนวทางสําหรับนําไปใชในการแกปญหาตามกรอบกลยุทธ 4P ท่ีระบุไวเพื่อ
นําไปใชในการแกปญหาท่ีสาเหตุหรือบรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนในมาเลเซียและประเทศอ่ืน 

 
1.4  วิธีการศึกษา  

(1) วิเคราะหประมวลสาเหตุจากสถิติขอมูลการเยี่ยมคนไทยในเรือนจํา (Prisons) กระทรวง
ยุติธรรม และสถานกักกัน (Immigration Deportation Centers) ของกรมตรวจคนเขาเมืองของ
มาเลเซีย และจากขอมูลการสัมภาษณคนไทยท่ีตกทุกขไดยากและไดรับความชวยเหลือจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสงกลับประเทศไทยต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 – เมษายน 2555  

(2)  ศึกษาวิเคราะหจากประสบการณการปฏิบัติหนาท่ีดานกงสุลโดยตรง ผูศึกษามี
ประสบการณในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีกงสุลท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปนเวลา 4 ป 
และในระหวางประจําการในกระทรวงฯ ไดเปนวิทยากรในการใหความรูดานการปองกันปญหาในการ
เดินทางไปตางประเทศ แกประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 5 ป และปฏิบัติ
หนาท่ีดานกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอรต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึง เมษายน 
2555 ไดเห็นปญหาท่ีแทจริงของคนไทยท่ีเดินทางเขามาเลเซีย ถูกจับกุม ดําเนินคดี หลบหนีนายจางไป
ขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหชวยเหลือสงกลับประเทศไทยในฐานะคนไทย ตกทุกข
ไดยาก และตองไดรับความคุมครองชวยเหลือจํานวนมากตลอดระยะท่ีผานมา   

(3)  ศึกษาวิเคราะหจากเนื้อหาเอกสาร (Content Analysis) รายงานเก่ียวกับการคุมครองคน
ไทยในมาเลเซีย ของสถานเอกอัครราชทูตฯ   

(4) เอกสารการวิจัย “วาดวยการยายถ่ินแรงงานไทยเช้ือสายมลายูใน จว.ภาคใต” ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเอกสารการประชุมคณะทํางานรวมไทย-
มาเลเซีย วาดวยความรวมมือดานแรงงานคร้ังท่ี 1 และ 2 (The 1st 2nd Malasia-Thailand Join Working 
Group (JWG) Meeting on Promoting Labour Cooperation) ท่ีเปนกลไกในการหาทางแกปญหา
แรงงานผิดกฎหมาย 
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 (5) ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรมการคามนุษย พ.ศ.2551 ของ
ประเทศไทยและ กฎหมายของมาเลเซียท่ีคนไทยทําผิด อาทิ เชน The Immigration Act 1959/63, The 
Passport Act 1966,  The Dangerous Drugs Act 1952 และThe Anti Trafficking in Persons 2007 รวมท้ัง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2552  

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

(1) ไดรับรู สาเหตุ ขอเท็จจริงของปญหาคนไทยท่ีเดินทางเขาประเทศมาเลเซีย ซ่ึงนําไปสู
การกําหนดแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมท้ังในตนทางและปลายทาง 

(2) นํากลยุทธ 4P เปนโมเดลไปปรับใชในการแกหรือบรรเทาปญหาการคุมครองคนไทย
ในมาเลเซียและประเทศอ่ืนท่ีมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไทยต้ังอยู   

(3) ปรับกลยุทธการบริหารงานภายในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ในเรื่องการ
สรางเครือขายชุมชนคนไทยในตางประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดภาระการทํางานของเจาหนาท่ีดาน
กงสุล ท่ีมีอยางจํากัดท้ังดานคนและเงินงบประมาณ  

(4)  ถือเปนการดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศผูรับ  

(5) ปลูกฝงจิตสาธารณะในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศใหมี
ใจ เสียสละ มีคุณธรรม ทํางานอยางทุมเท จิตกุศลท่ีจะชวยเหลือประชานชนอยางแทจริงและจะเปน
วัฒนธรรมขององคกรอยางยั่งยืน  

(6) ปรับภาพลักษณของขาราชการกระทรวงฯ จากภาพหรูหรา ใหเปน นักการทูตติดดิน 
และเพิ่มความสําคัญกับงาน “การทูตเพื่อประชาชน (People Diplomacy” มุงหวังใหการตางประเทศ
เปนเร่ืองไกลตัวประชาชน รวมท้ังเคร่ืองมือในการชวยเหลือ คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ อีกท้ัง พึงใหบริการแกประชาชนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ โดยเสมอภาค เปนธรรม 
และคํานึงถึงความถูกตอง สะดวกรวดเร็วและประหยัด3  

 
 

 

                                                                    
3 ขอบังคับกระทรวงการตางประเทศวาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทางการทูค การกงสุลและ

การตางประเทศศ  พ.ศ.2552” ขอ 10  



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ขอมูลและเอกสารราชการท่ีเกี่ยวของ 

 
 
แนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ขอมูลและเอกสารราชการท่ีเก่ียวของ 

แนวคิด กฎหมาย ระเบียบขอมูล และเอกสารราชการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเร่ืองการคุมครอง
คนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข ซ่ึงผูศึกษาใชประกอบการศึกษาวิเคราะหปญหาและกําหนด
แนวทาง นําไปสูการแกไขปญหาโดยอาศัยกรอบกลยุทธ 4 ประการ (4P) ประกอบดวย   

1. การปองกันปญหาท่ีตนทาง (Prevention) 
2. การใหความคุมครองชวยเหลือที่ปลายทาง (Protection) 
3. หาทางดําเนินการตามกฎหมายแกผูกระทําผิด (Prosecution) และ 
4. ผูตกทุกขในฐานะเหยื่อไดรับการฟนฟู ใหโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดีตอไป 

(Provide Assistance and Rehabilitation)  
 
2.1  ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประเทศมาเลเซีย (ดูเพิ่มเติมภาคผนวก ก.)  

มาเลเซีย (Malaysia) เปนหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ได
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2500 ต้ังอยูในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีเนื้อท่ี 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 มุงเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวภายในป พ.ศ.2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนา
ตอเนื่อง (Mission 2057) เปนแนวทางพัฒนาจนถึงป พ.ศ.2600 มีบทบาทสําคัญในอาเซียนและ
องคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคาของ OIC โดยใช
ศักยภาพดานการบริหารธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และในป พ.ศ.2554 
นักทองเท่ียวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง (2.47 ลานคน) เกินคร่ึงหนึ่งมาเท่ียวจังหวัดภาคใต
และเปนคูคาสําคัญของไทย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 
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ขอมูลสถิติไดรับจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย1 ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554 ระบุวา 
มาเลเซียมีแรงงานตางดาวท่ีกําลังทํางานในประเทศถึง 2,320,034 คน โดยแบงเปนแรงงานถูก
กฎหมาย 1,016,908 คน มากตามลําดับประเทศคือ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ พมา เนปาล อินเดีย 
ปากีสถาน สวนไทยเปนอันดับท่ี 9 คือ 6,787 คน คิดเปน 1.45 ของแรงงานท้ังหมด  

ในขณะเดียวกันมีแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซียท้ังหมดจํานวน 1,303,126 คน ขอมูลจาก
สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซียระบุวามีแรงงานไทยผิดกฎหมายถึง 195,000 คน ไดเขารายงาน
ตัวเพื่อรับนิรโทษกรรมตามโครงการแกปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (6P) ของรัฐบาล
มาเลเซียในป 2554-2555 เพียง 9,455 คน จํานวนแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้เปนหนึ่งในปญหาและ
ภารกิจของการคุมครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในมาเลเซียอยาง
หลีกเล่ียงไมได  

คนไทยโดยท่ัวไปเกือบทุกระดับรูจัก “มาเลเซีย” ในภาพลักษณท่ีเปนประประเทศพัฒนาแลว
เจริญมากกวาประเทศไทย เนื่องจากมีรายไดตอหัวประชากร (GDP per Capita) ถึง 9,260 USD สูงกวา
ประเทศไทย ซ่ึงมีรายไดตอหัว 5,257 USD (ป 2554) อัตราคาเงินสกุลริงกิตสูงกวาคาเงินบาทไทย (1 ริง
กิต = 10 บาท) มาเลเซียเปนแหลงขุดทองของแรงงานจากทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเหนือ ท้ังนี้ เปนท่ีทราบมาตลอดวา โครงสรางพื้นฐาน infrastructures 
ในเกือบทุกรัฐของมาเลเซีย มีสวนผลงานจากฝมือของแรงงานไทยแทบท้ังส้ิน  

 
2.2   แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 เก่ียวกับการคุมครองคนไทย 

นโยบายรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีไดแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2555 นโยบายท่ี 
7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ 7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครอง
ผลประโยชนคนของไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ ท้ังนี้ โดยมีเปาประสงคเชิง
นโยบาย ใหคนไทยในตางประเทศไดรับการดูแล และชวยเหลือเม่ือประสบปญหา ชุมชนไทยใน
ตางประเทศมีความเขมแข็ง และเปาหมายตัวช้ีวัด คนไทยในตางประเทศไดรับการคุมครอง และ
ดูแลอยางท่ัวถึงและไดรับการสนับสนุนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง2   

นอกจากนั้น ตามแผนปฏิบัติการ 4 ป3 พ.ศ.2552 – 2555 ของกระทรวงการตางประเทศได
กําหนดพันธกิจเกี่ยวของกับการคุมครองคนไทยท่ีสําคัญคือ 
                                                                    
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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- สรางนักการทูตท่ีมีจิตสํานึกและความเขาใจในสังคม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและ
รอบรูในดานตาง ๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ 

- ใหความคุมครอง สงเสริมและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสามารถ
อยูไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล โดยมีเปาหมายเชิง
นโยบาย ใหคนไทย แรงงานไทยในตางประเทศท่ีประสบปญหาไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง ชุมชน
ไทยในตางประเทศ มีความเขมแข็งและสามารถรักษาเอกลักษณและความเปนไทย 

 
2.3  พันธกิจของการคุมครองคนไทยในตางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ ไดมอบหมายใหกรมการกงสุลเปนหนวยงานในสวนกลางทํา
หนาท่ีเปนจุดติดตอประสานงาน (Focal Points) ระหวางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 
และญาติในประเทศไทยของผูเสียหายในตางประเทศซ่ึงไดกําหนดพันธกิจไวดังนี้4  

- ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต/สถานกงสุลใหญในการใหความชวยเหลือ
คนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ช่ัวโมง 

- ดําเนินมาตรการ/โครงการปองกันปญหาการคามนุษยท้ังในและนอกประเทศ 
- จัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหนวยหนังสือ

เดินทางเคล่ือนท่ีไปยังจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
- ขยายงานบริการดานการกงสุล ณ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ท้ังในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัดดวยการเพิ่มบริการรับเร่ืองสงตอในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศและงานดานนิติกรณ 

ท้ังนี้ กรมการกงสุล กําหนดนโยบายและภารกิจนี้ให กองคุมครองและดูแลผลประโยชน
คนไทยในตางประเทศ เปนหนวยปฏิบัติงานโดยตรงและไดกําหนดภารกิจหนาท่ีดานการคุมครอง
คนไทยในตางประเทศไวดังนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก คนไทยเดินทางไปตางประเทศ ประสบปญหา เชน
ถูกขโมยทรัพยสิน หนังสือเดินทาง เกิดอุบัติเหตุเข็บปวยชวยประสานญาติในการรักษาและสงกลับ
ประเทศ 

(2) ชวยเหลือคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานไปทํางานอยางถูกกฎหมายแต
ไมไดรับคาจางตรงตามสัญญา ชวยเหลือแรงงานผิดกฎหมายท่ีถูกหลอกไปทํางานและตกทุกขได
ยากในตางประเทศ 

                                                                    
4 กรมการกงสุล “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล พ.ศ.2541”  
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(3) ชวยเหลือลูกเรือประมงท่ีถูกจับในนานน้ําตางประเทศ 
(4) ชวยเหลือหญิงไทยท่ีถูกหลอกไปคาประเวณี ทํางานนวดแผนโบราณ รานอาหาร และ

ถูกบังคับใชแรงงานอยางทารุณ  
(5) ชวยเหลือคนไทยท่ีกระทําความผิด ถูกจับกุม คุมขังดําเนินคดี จําคุกในตางประเทศ

ตามหลักมนุษยธรรม โดยการเยี่ยมเยียนเปนส่ือกลางระหวางญาติในประเทศไทยของผูตองขัง 
(6)  คุมครองผลประโยชนคนไทยและธุรกิจไทย ประสานหนวยงานของประเทศผูรับ 

ติดตามทรัพยสินและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดรับความเปนธรรม  
(7) ชวยเหลือคนไทยกรณีเสียชีวิตในตางประเทศ เชนจัดการศพตามสถานะและติดตาม

ทรัพยสินท่ีพึงไดตามควรแกกรณี 
(8) จัดทําโครงการใหความรูเชิงปองกันแกคนไทยกอนเดินทางไปตางประเทศ 

 
2.4   ความผิดตามกฎหมายไทยท่ีคนไทยตองไดรับกการคุมครอง 

2.4.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามมนุษย พ.ศ.25515 
มาตรา 4 วรรค 2 “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทํางาน

หรือใหบริการโดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผูอ่ืน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําให
บุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได 

ท้ังนี้ ปญหาคนไทยตกทุกขไดยากท่ีตองไดรับความคุมครอง มักจะไดรับความทุกข จาก
การกระทําของผูอ่ืนตามนัยยะความหมายตามพระราชัญญัติดังกลาวนี้ 

มาตรา 33 ใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ
แก บุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเร่ืองอาหาร ท่ีพัก 
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการรักษา การฝกอบรม การใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความม่ันเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ ประเพณีและวัฒนะธรมของ
ผูเสียหาย  
 
 

                                                                    
5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
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2.5  หนวยงานของไทยท่ีมีภารกิจสนับสนุนการปองกัน คุมครอง ดําเนินคดีและ ฟนฟูผูเสียหาย
จาก ตางประเทศ 

2.5.1 ในกรณีผูตกทุกขไดยากในตางประเทศเขาขายเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปคม.” (ตาม
มาตรา 15)6 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
เรียกโดยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวยหนวยงานสําคัญๆ ดานสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ไดวางระเบียบแนวทางสําหรับบรรเทาปญหาชวยเหลือผู ตกทุกขจากตางประเทศไดใน
ระดับหนึ่ง แมยังไมตอบโจทยปญหาท่ีเกิดข้ึนสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใน
ตางประเทศไดอยางครอบคลุมสะดวกตอการปฏิบัติ 

2.5.2 สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ (สฝคป.) 
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) สํานักงานอัยการสูงสุด
จัดต้ังข้ึนดวย เหตุผลและความจําเปน7  

- ปจจุบันคนไทยจํานวนมากไปอยูตางประเทศ เพื่อประกอบอาชีพตางๆ  เชน ขาย
แรงงานเปนกรรมกรกอสราง เปนลูกจางในกิจการตางๆ เปนแมบาน ทํางานบาน บางก็ไปเปด
กิจการรานคาหรือประกอบธุรกิจ บางก็ทําการสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับชาวตางประเทศ 

- คนไทยจํานวนไมนอยประสบปญหาในดานกฎหมาย เชน ปญหาเร่ืองการทํานิติกรรม
สัญญากับผูจัดหางานท่ีมักถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดินทางไปไปทํางานตางประเทศ ปญหาเร่ือง
สิทธิในครอบครัวเม่ือตองสมรสกับคนตางดาว ปญหานายจางในตางประเทศ ปญหาเร่ืองมรดกและ
การถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวมท้ังปญหาการถูกดําเนินคดีในตางประเทศเปนตน 

- ปจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญา และกติการะหวางประเทศ ทางดานสิทธิ
มนุษยชนหลายฉบับซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาท่ีตองดูแลสิทธิและประโยชนของประชาชนท่ี
อยูท้ังในและคางประเทศประเทศตามพันธกรณีดังกลาว    

ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของ สฝคป.ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ “ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก 
คนไทยท่ีตองคดีในตางแดนโดยรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงานหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ”  

2.5.3 กระทรวงการตางประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเปนผูปฏิบัติ 
ไดอาศัยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดลองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 
                                                                    
6 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551. อางแลว 
7 ถามตอบ-ตอบปญหากฎหมายขอลคนไทยในตางแดนผานอินเตอรเน็ต: สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิ
ประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน.2552   
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พ.ศ.25498 เปนเคร่ืองมือในการใหการคุมครองคนไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ ข้ันตน อาทิ 
คาอาหาร ท่ีพัก คาจัดการศพกรณีเสียชีวิต และคาสงตัวกลับประเทศตนทาง รวมท้ังไดรับจัดสรร
เงินงบประมาณภายใตพันธกิจกรมการกงสุล เพื่อชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากปละ 20 ลานบาท 
เพื่อเปนการบรรเทาปญหาท่ีปลายทางเทานั้น แตมิไดเปนการแกปญหาท่ีตนทางแตอยางใด 

2.5.4 สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ เปนหนวยงานของกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน เปนกลไกลหนึ่งของรัฐในการดูแลแรงงานไทยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ไดรับการยอมรับอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในทุกประเทศ” ท้ังนี้ โดยมีภารกิจคุมครองสิทธิ
ประโยชนของคนหางาน ท่ีไปทํางานในตางประเทศ และมีเปาหมายใหครอบครัวแรงงานไทยมี
รายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

2.5.5 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (Anti-Human 
Traficking Division) หนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดกับตัวการ
หลอกลวงไปแสวงประโยชนจากผูดอยโอกาสเพื่อตนเองในทุกรูปแบบ เขาขายการคามนุษย 
หนวยงานนี้เปนหนึ่งทีมสหวิชาชีพทํางานรวมกับกรมการกงสุล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ 
 
2.6   กลไกทวิภาคีในการแกไขปญหาแรงงานไทย-มาเลเซีย 
 คณะทํางานรวมมาเลเซีย-ไทย วาดวยความรวมมือดานแรงงาน (Thailand-Malaysia Join 
Working Group (JWG) on Promoting Labour Cooperation โดยมีผูแทนระดับปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงานเปนหัวหนาซ่ึงไดมีการเจรจามาแลว 2 คร้ัง เพื่อหาทางลดปญหาแรงงานไทยผิด
กฎหมายและสนับสนุนใหมีการจางงานไทยอยางถูกตองในมาเลเซีย 
 
2.7   แนวคิดวาดวยการคุมครองคนชาติตามกฎหมายระหวางประเทศ  

2.7.1 อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล 1963 (Article 5 Consular 
unctions) ขอ 59 หนาท่ีทางกงสุล (ของประเทศผูสงท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองคนชาติ) 
ประกอบดวย 

- คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและคนชาติของรัฐผูสงท้ังบุคคลธรรรมดา และองคกร
ท่ีจัดต้ังข้ึนในรัฐผูรับ ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายระหวางประเทศอนุญาต 

- ชวยเหลือคนชาติของรัฐผูสง ท้ังบุคคลธรรมดาและองคกรท่ีจัดต้ังข้ึน 
                                                                    
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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-   เปนตัวแทนหรือจัดใหมีผูแทนท่ีเหมาะสมสําหรับคนชาติของรัฐผูสงในศาลและ
หนวยงานอ่ืนของรัฐผูรับ เพื่อความมุงประสงคท่ีจะใหไดมาซ่ึงมาตรการช่ัวคราวสําหรับการรักษา
สิทธิผลประโยชนของคนชาติเหลานี้ไวตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐผูรับ ในกรณีท่ีคนชาติ
เหลานี้ไมสามารถปกปองสิทธิและผลประโยชนของตนในเวลาอันเหมาะสมได เพราะเหตุแหงการ
ไมอยูหรือเหตุอ่ืนใด ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับหลักปฏิบัติและวิธีดําเนินการท่ีใชในรัฐผูรับ 

อยางไรก็ดี กฎหมายระหวางประเทศตามท่ีระบุในขอ 5 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ.1963 กําหนดหนาท่ีของกงสุลมีหนาท่ีชวยเหลือและคุมครอง
ผลประโยชนของคนชาติของตน ท้ังท่ีเปนปจเจกชน (individual) และนิติบุคคล เชน บริษัท รวมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวกับมรดก การเปนผูแทนและจัดหาผูแทนสําหรับคนชาติในศาลหรือตอ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนของคนชาติเหลานี้ แตสามารถดําเนินการตาง ๆ
ตามท่ีรัฐผูสงมอบหมายใหและเทาท่ีกฎหมายของรัฐผูรับไมขัดของหรือมีความตกลงระหวาง
ประเทศระหวางผูสงและรัฐผูรับใหดําเนินดังกลาวได10   

จากการศึกษาจากขอเท็จจริง ขอมูลตัวอยางความยุงยากในการแกไขปญหาการคุมครองคน
ไทยตกทุกขไดยากในมาแลเซียซ่ึงเปนรัฐผูรับ และการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุล และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในฐานะผูแทนของรัฐผูสง ท่ีผูศึกษาต้ังใจจะนําเสนอในบทตอไป 
เพื่อใหเปนแบบอยางหรือกลยุทธ (model or tacticts) ในการแกไขหรือบรรเทาปญหาการคุมครอง
คนไทยในประเทศมาเลเซีย หรือท่ีเกิดข้ึนกับคนไทยในประเทศอ่ืนๆ ตอไป   
 
2.8  ความผิดตามกฎหมายมาเลเซีย 

2.8.1 คนไทยท่ีเดินทางเขามาเลเซีย 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 เกรียงศักด์ิ 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 เปนกรณีท่ีคนไทยถูก
ดําเนินคดีมากท่ีสุด ปละมากกวา 500 คน เปนภาระท่ีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุงลตองใหการ
คุมครองแทบทุกวัน 

2.8.2 ความผิดตามกฎหมายวาดวยนําเขายาเสพติด ซ่ึงมีโทษหนักถึงข้ันประหารชีวิต (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 ปจจุบันจึงมีคนไทยถูกศาลช้ันตนของมาเลเซีย (High 
Court) ตัดสินประหารชีวิต ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเมืองปนัง รวม 
20 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค.55) รอการพิจารณาคดีในศาลชั้นตนซ่ึงอัยการกลาวหามีความผิดระบุ
โทษถึงประหารชีวิตอีก 27 คน ท้ังหมดนี้เกินคร่ึงเปนสตรีมาจากฐานะยากจน 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)  
13 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  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
ผลการศึกษาปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซีย 

 
 
3.1  กลุมคนไทยในมาเลเซียท่ีประสบปญหาตองไดรับความคุมครอง  

จากสถิติจํานวนตัวเลขคนไทยท่ีเขาขายตกทุกข ถูกกดข่ี ถูกเอาเปรียบ แสวงประโยชนจาก
ใชแรงงาน ไมสามารถชวยเหลือตนเองและนายจางปฏิเสธการชวยเหลือ เปนเหยื่อการคามนุษย 
และไมมีผูดูแลในการเปนอยูเขาขายท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองใหการคุมครองแกปญหา
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 ไดแกแรงงานท่ีไปทํางานโดยมีหนังสือเดินทาง 

(passport) หรือใบผานแดน (กรณีทํางานชายแดน) และไดรับใบอนุญาตทํางานถูกตองตามกฎหมาย แต
อาจทํางานผิดกฎหมายแรงงานมาเลเซียเชน นายจางจัดหาใบอนุญาตผานนายหนาในมาเลเซีย 
(Employment Agents) ทํางานไมตรงตามประเภทงานท่ีไดรับอนุญาต อาทิ ไดรับใบอนุญาตทํางาน
ประเภทบริการ แตทํางานเปนพนักงานนวดหรือทํางานผิดจากสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาตโดยไม
แจงเปล่ียนแปลง ผิด กฎหมายการทํางานของคนตางดาวมาเลเซีย ถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
ตรวจสอบจับกุม คุมขัง โทษปรับและจําคุก ตองไดรับความคุมครองตามควรแลวแตกรณี 

2) แรงงานเขาเมืองถูกกฎหมาย แตทํางานผิดกฎหมายเนื่องจากไมมีใบอนุญาต
ทํางาน ผิดวัตถุประสงคการเขาเมือง ไดแกถือหนังสือเดินทางถูกตองแตอาศัยชองวางความตกลง
ยกเวนการตรวจลงตราระหวางไทย-มาเลเซีย เพื่อการทองเท่ียวไมเกิน 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 
ซ่ึงปจจุบันมีมากกวา 6,000 ราน ประเภทประกอบอาชีพผิดกฎหมายคืองานท่ีทางการมาเลเซียไม
อนุญาต สวนใหญมาจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลางมีประมาณ 35 % 
ของแรงงานผิดกฎหมาย เปนกลุมแรงงานที่มักถูกกดขี่แรงงานและถูกจับกุมดําเนินคดีท่ีสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตองเขาใหการคุมครองและมีปญหามากท่ีสุด  
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3) แรงงานเขาเมืองผิดกฎหมายและทํางานผิดกฎหมาย ไดแกแรงงานเรือประมง ท่ี
พบเปนแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมรูหนังสือ ถูกนายหนาเจาของเรือหลอกไปทํางาน
โดยการเลี้ยงอาหารปนยาสลบ บางกรณีนายหนาใหเงินลอใจกอนเดินทางไมมีเอกสารเดินทาง 
เจาของเรือจัดทําเอกสารคนประจําเรือ (Seaman Book) พบเปนเอกสารปลอม ในปจจุบันคนไทย
สมัครใจทํางานในเรือประมงนอยมาก แตธุรกิจเรือประมงตองการแรงงานคน เม่ือเรือเขาเทียบทา
ในเขตมาเลเซียไตกงตองยื่นเอกสารคนเรือใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองตรวจสอบพบวา 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 150,000 
2 แมบาน  5,000 
3 คาชายแดน 10,000 
4 เกษตรชายแดน  15,000 
5 ประมง 5,000 
6 อ่ืน ๆ (พนักงานนวด นักรอง สถานบริการแอบแฝง) 10,000 

  
หมายเหตุ กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ไดประกาศไมอออกใบอนุญาตทํางานใหคน

ตางชาติทํางาน 4 ประเภท ไดแก งานนวด (SPA)  งานรักษาความปลอดภัย งานเปนพนักงานเก็บ
เงิน (แคชเชียร) งานเสริฟอาหาร ต้ังแตป 2552 ถึงปจจุบัน    

3.1.2 นักทองเท่ียวแอบแฝง ไดแกกลุมสตรีอาชีพขายบริการ กลุมชายประเภทสอง ทํางาน
ตามสถานบันเทิงระยะส้ัน ตามเทศกาล เชน ปใหม ตรุษจีน เปนตนโดยทุกคนมีเอกสารเดินทาง 
เดินทางเขามาเลเซียคร้ังละไมเกิน 30 วัน ในฐานะนักทองเที่ยวโดยต้ังใจจะไปทํางานช่ัวคราวเพื่อ
หารายได แตมีนายหนาจัดหาที่พักใหเปนกลุม นายหนาพาไปนั่งตามสถานบันเทิง ตามกฎหมาย

                                                                    
1 สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย: เอกสารประกอบการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 14 มี.ค.2553  
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มาเลเซียไมอนุญาตใหสตรีเขาสถานบันเทิงโดยไมมีสามีไปดวย ถูกจับขอหาคาประเวณี หรือ
เตรียมการเพ่ือคาประเวณี ปรากฏมีหญิงไทยถูกจับในขณะเตนโคโยต้ีตามสถานบันเทิงในกรุง
กัวลาลัมเปอร เมืองยะโฮรบาหรู รัฐยะโฮร คร้ังละ 20-30 คน ทุกเทศกาล มีสตรีบางคนอายุไมถึง 20 
ป เจาหนาท่ีตํารวจมาเลเซียแจงใหสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใหตรวจสอบยืนยันสัญชาติกอนออก
เอกสารเดินทาง และญาติท่ีประเทศไทยรองขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือ บางคนเขาขาย
เปนเหยื่อขบวนการคามนุษยตองกันไวเปนพยานในศาล ถือเปนภาระท่ีตองใหความคุมครองจนกวา
ศาลจะส่ังปลอยตัว  

3.1.3  เหยื่อขบวนการคายาเสพติด จากรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแยกผู
ตองโทษสัญชาติไทยตามท่ีไดรับแจงจากฝายมาเลเซียอยางเปนทางการ ในป 2554 – 2555 มีผู
ตองโทษคดี   ยาเสพติดเฉพาะท่ีครอบครอง 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
พิจารคดีในศาลซ่ึงเจาพนักงานสอบสวนต้ังขอหาโทษหนักถึงประหารชีวิตอีก 32 คน 80% เปนสตรี
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใตตามลําดับ  สตรีจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญถูกชักชวนโดยชายชาวแอฟริกัน โดยเฉพาะชาวไนจีเรีย บางคนอยู
กินฉันสามีภรรยาจนภรรยาตั้งครรภกอนหลอกพาไปขนโคเคนโดยการกลืน อาศัยการต้ังครรภเปน
วิธีอําพรางเจาหนาท่ี    ท่ีผานมามีผูตองขังหญิงไทยคลอดบุตรในเรือนจําต้ังแตป 2552-2555 จํานวน 
4 ราย มีบางกรณีถูกวาจางโดยนายหนาเปนหญิงไทยรูจักกัน จากภาคเดียวกันแตมีชาวแอฟริกันอยู
เบ้ืองหลังเชนกัน  

3.1.4   กลุมนักเรียนนักศึกษา มาเลเซียมีนักศึกษาไทยประมาณ 1,500 คน2 สวนใหญเปน
นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 350 คน ไดรับทุนจากรัฐบาลไทย มาเลเซีย
และรัฐวิสาหกิจมาเลเซีย ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยช้ันนําของมาเลเซียกวา 10 แหง นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ท้ังไดรับทุนจากมาเลเซีย 294 คน นอกนั้น เปนนักเรียนนักศึกษาดวยทุนสวนตัวและ
ติดตามครอบครัวท่ีทํางานในมาเลเซีย ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองใหการคุมครองดูแลติดตามผล
การศึกษา และใหความชวยเหลือ เยี่ยมเยียน สรางความอบอุนแกนักเรียนนักศึกษา รวมท้ังรวม
กิจกรรมของนักเรียนตามโอกาสอันควร คนไทยกลุมนี้ อาจจะมีปญหาใหคุมครองชวยเหลือตอง
แกปญหาไมมากนัก 
                                                                    
2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร “ไทย-มาเลเซีย: แนวโนมและทิศทางความรวมมือ” เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  30-31 มีนาคม 25535 
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3.2  สาเหตุท่ีมาของปญหาคนไทยตกทุกขในมาเลเซีย 
3.2.1 ความยากจนขาดโอกาสในการศึกษา (Poverty and Less Opportunity for Education) 

เกิดข้ึนกับท้ังหญิงและชาย ฝายหญิงจะเปนกลุมท่ีทํางานในสถานบริการประเภทนวดแผนโบราณ 
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลางตามลําดับ สวนผูชายจะมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกหลอกไปทํางานในเรือประมง แรงงานเกษตร และจาก 3 จังหวัดภาคใตไป
ทํางานในรานอาหารประเภทตมยําโดยผิดกฎหมาย 

3.2.2 ความไมรู (unawareness) เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย รับรูภาพลักษณของมาเลเซียเพียง
เปนประเทศเพื่อนบานไปมาไมตองการวีซาเขาเมือง คาเงินริงกิตสูงกวาเงินบาท ทํางานรายไดดีโดย
ไมตองมีใบอนุญาตก็ได เชน แรงงานท่ีถูกนายหนาชักชวน หรือกลุมพนักงานนวดท่ีทํางานประเภท
บริการในเมืองทองเท่ียว ไมศึกษขอมูลเร่ืองคาใชจายอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันท่ีแพงกวาประเทศไทย 
 3.2.3 การยายถ่ินของแรงงานคนไทยเช้ือสายมะลายูจาก 3 จังหวัดภาคใตคือ ยะลา ปตตานี 
และนราธิวาส ท่ีเคยเปนมาตั้งแตกอนดินแดนมะลายูไดตกเปนอาณานิคมของอังกฤษเม่ือป พ.ศ.
2452 เปนประเพณีท่ีปฏิบัติกันมายาวนาน โดยเฉพาะการยายถ่ินผิดกฎหมาย (Illegal Immigrant) 
ผานการชวยเหลือของเครือขายการยายถ่ินท้ังในประเทศไทยและมาเลเซีย ในเขตรัฐชายแดนท่ีมี
พรมแดนติดตอกับประเทศไทย เชน เคดาห เปอรลิส เปรักและกลันตัน ปจจุบัน การไปทํางาน
ชายแดนไมจํากัดรูปแบบเดิมคือการเดินทางเขาไปทํางานตามฤดูกาล (Season Labour Migration) 
แบบเชาไป-เย็นกลับเทานั้น แตการยายถ่ินไปทํางานแบบไป ๆ มา ๆ (Circular Labour Migration) 
ไดเขามามีบทบาทสําคัญทําใหแรงงานไทยเช้ือสายมลายูเขาไปในมาเลเซียอยางผิดกฎหมายมากข้ึน 
ท้ังจํานวนคน ถ่ินปลายทาง (Destination Areas) การยายถ่ินจึงขยายวงกวางออกไปยังรัฐอ่ืน ๆ ท่ัว
ประเทศ3 มีญาติพี่นองต้ังแตอดีตเคยเดินทางเขาโดยไมตองใชเอกสารเดินทางใด ๆ ตอมาประเทศ
มาเลเซียไดออกกฎหมายคนเขาเมือง กฎหมายแรงงานมาบังคับใชตามหลักสากล แตคนไทยกลุมนี้
ยังปฏิบัติตามเดิม เชนการเคล่ือนยายของกลุมแรงงาน “รานตมยํา” ซ่ึงเปนธุรกิจรานอาหารไทยฮา
ลาลขนาดเล็กท่ีไดรับความนิยมในหมูประชาชนชาวมาเลเซีย จึงถือเปนการเดินทางเขาประเทศ
มาเลเซียอยางผิดกฎหมายดวยความเคยชิน แรงงานรานตมยําสวนมากจะมีปญหายาเสพติดเขามา
เกี่ยวของดวย   
 3.2.4 ความประมาทในการตัดสินใจ มักเกิดข้ึนกับกลุมท่ีมีการศึกษาแลว รับรูวา ไปทํางาน
ตองไดรับอนุญาต แตตองการหลบเล่ียงกฎหมายทํางาน โดยความเช่ือวา “การถูกจับกุมก็ดี การถูก

                                                                    
3 สุทธิพร บุญมาก: เอกสารการวิจัย “บทบาทเครือขายการยายถ่ินของแรงงานคนไทยเช้ือสายมลายูในรานตมยํา
ประเทศมาเลเซีย; วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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นายหนาหลอกลวงไปทํางาน คงไมเกิดกับตัวเอง” จึงกรณีเกิดข้ึนกับหญิงวัยรุนไปทองเท่ียว หลบ
ทํางานในสถานบันเทิง หรือแรงงานหญิงชายท่ีเคยเดินทางไปทํางานตางประเทศมาแลว 
 3.2.5 การชักนําโดยขบวนการคายาเสพชาวติดตางชาติและขบวนการคามนุษย หญิงไทย
จํานวนมากถูกจับกุมขอหาขนยาเสพติดเขามาเลเซีย เกิดจากมีชายชาวแอฟริกาเขามาตีสนิทสราง
ความใกลชิดจนเกิดความเช่ือใจและชวนไปเที่ยวตางประเทศโดยไมตองเสียตคาใชจายใด ๆ 
นอกจากนั้นยังมีชาวไทยจากพ้ืนท่ีสูงในภาคเหนือถูกชักนําโดยกลุมขบวนการคามนุษย พาไปเปน
แรงงานทาสในโรงงานในครอบครัวของชาวจีน จะเปนงานประเภท อันตราย (dangerous) สกปรก 
(dirty) งานยาก (Difficulty) ท่ีคนมาเลยเองไมทํา    
 ขอมูลไดจากการสัมภาษณคนไทยในจากสถานกักกันของกรมตรวจคนเขาเมือง 6 แหง 
(Immigration Deportation Centers) และเรือนจํา (Prisons) กระทรวงยุติธรรม 7 แหง กวา 100 คน 
รวมท้ัง การสัมภาษณคนไทยท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือปละกวา 80 คน4 (ดูภาคผนวก ข.)      
 
3.3  ประเภทของการตกทุกขไดยากของคนไทยในมาเลเซีย 

3.3.1 ถูกจับกุมดําเนินคดีต้ังแตขอหาเล็กนอยถึงโทษหนักประหารชีวิต อาทิ เชน พํานักเกิน
กําหนดวีซา สตรีเขาสถานบันเทิงโดยไมมีสามี ขอหาเตรียมคาประเวณี ทํางานไมมีใบอนุญาต ฯลฯ 

3.3.2 ทํางานไมมีสัญญาจาง ตกลงโดยวาจา ไมไดรับคาจางท่ีเหมาะสม ทํางานหนักถูกหัก
คาแรงเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ถูกนายจางยึดหนังสือเดินทางตองการกลับประเทศไทย 

3.3.3 คนไทยไปเที่ยวแตหลบเล่ียงทํางานผิดกฎหมาย เกิดความเคลียดเจ็บปวยอนาถาใน
โรงพยาบาลของรัฐ ไมมีผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล 

3.3.4 ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิต ญาติท่ีประเทศไทยไมสามารถรับผิดชอบชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล ใชจายสงศพกลับหรือคาฌาปนกิจศพ 

3.3.5 นักโทษคดีตาง ๆ ถูกศาลตัดสินจําคุก ไมมีญาติหรือญาติยากจนไมสามารถหาทาง
ชวยเหลือทางคดีหรือความเปนอยูภายในเรือนจําได 

3.3.6 คนไทยที่ประสบปญหาท่ัวไปเชน ปญหาครอบครัวแยงบุตร ตองการหยาขาดกัน 
เขาใจผิดคิดวา สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถชวยเจรจาสวนแบงทรัพยสินได 

3.3.7 ปญหานักทองเท่ียวถูกขโมยทรัพยสิน เอกสารเดินทาง บางคนหมดตัวจากการไปเลน
พนันไมมีเงินคาอาหาร คาเดินทางกลับบานแลวไปขอความชวยเหลือเปนตน 

 

                                                                    
4  รายงานการเยี่ยมผูตองขังในสถานกักกันของมาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 
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3.3.8 เสียชีวิตอนาถาจากสาเหตุตาง ๆ เชน ผูตองขังในเรือนจํา แรงงานไมมีเอกสาร
ประจําตัว เจ็บปวยดวยโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลแจงใหไปตรวจสอบและนําศพออกจากโรงพยาบาล 
 
3.4  การทํางานแกปญหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบัน  

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดบูรณาการการทํางานดานการคุมครอง
คนไทยในมาเลเซียรวมกับสถานกงสุลใหญทั้ง 2 แหงอยางไดผลเปนท่ีพอใจ ท้ังการแจงขอมูลคน
ไทยถูกจับกุม การสรางเครือขายคนไทยในรัฐตาง ๆ การเดินทางไปเปดบริการกงสุลสัญจรให
ความรูในเพื่อชวยเหลือตนเอง สามารถชวยเหลือกันและกอนเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญจะไปใหความชวยเหลือ สามารถประมวลการทํางานการคุมครองคนไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตามกลยุทธ 4 ประการดังนี้ (ดูตามตารางแผนปฏิบัติงานประจําป 2554 2555 
ภาคผนวก ค.)   
 3.4.1 การคุมครองคนไทยในมาเลเซีย (Protection)   

1) กรณีคนไทยมีปญหาจาก 8 ประเภทท่ีกลาวขางตน มาขอความชวยเหลือไดแก 
หลบหนีนายจาง เจาหนาท่ีตํารวจควบคุมตัวไวนํามาสงท่ีฝายกงสุล เจ็บปวยอนาถาเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลของทางการมาเลเซียขอใหไปรับตัวออกจากโรงพยาบาล หรือเดือดรอนเขาขายตกทุกข
ไปขอความชวยเหลือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดทําหอง พักฉุกเฉิน 2 หอง 4 เตียงนอนเปนท่ีพัก
ช่ัวคราว หากจํานวนมาก จะจัดสงไปพักท่ีบานพักฉุกเฉิน WAKE ขององคกรเอกชนท่ีใหความ
รวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด จากนั้นสอบปากคํา ตรวจสอบขอมูลหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร ติดตอญาติแจงสถานะปญหาของผูตกทุกขใหรับผิดชอบคาใชจาย หากไมสามารถ
รับผิดชอบไดจะพิจารณาใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยดวยเงินชวยเหลือ
คนไทยในตางประเทศ พ.ศ.2549 และรายงานกระทรวงฯ  (provide assistance)  

2) กรณีไดรับแจงคนไทยถูกจับกุมดําเนินคดี ขอทราบขอมูลข้ันตนของความผิด
จากเจาหนาท่ีทําคดี ตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎร ติดตอญาติเพื่อยืนยันสถานะกอน แจง
กระทรวงฯ หากเปนคดีสําคัญจะสงเจาหนาท่ีไปเยี่ยมสอบถามขอมูล จากนั้นติดตามผลคดีหรือรอง
ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินคดีตามกฎหมายทองถ่ินโดยเร็ว 

3) การจัดต้ังกลุมเครือขายอาสาสมัคร (Embassy’s Volunteers) เพื่อชวยงานสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในรัฐตาง ๆ ท่ีมีคนไทยพํานักอาศัยจํานวนมาก เชนรัฐยะโฮร รัฐเปรัก และรัฐใน
หมูเกาะบอรเนียวคือรัฐซาราวัค และซาหบา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดขอใหอาสาสมัครเขาไปดูแล
ข้ันตน ติดตอขอขอมูลจากเจาหนาท่ี และแจงใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญท่ีใกลท่ีสุด
ทราบเพ่ือใหการคุมครองดูแลตอไป 
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4) กรณีรับแจงคนไทยเสียชีวิต ขอรายละเอียดจากเจาหนาท่ีทางการทันที หากเปน
รัฐหางไกลจะมอบใหอาสาสมัครไปขอขอมูล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบสัญชาติ แจง
กระทรวงฯ ติดตอญาติหาผูรับผิดชอบคาใชจาย หรือใหญาติมอบอํานาจใหดําเนินการฌาปนกิจศพ
แบบอนาถาหรือสงศพกลับประเทศไทย   

5) กรณีแรงงานท้ังมีและไมมีใบอนุญาตทํางาน มีปญหาถูกกดข่ี ไมไดคาจางตาม
สัญญา ถูกยึดหนังสือเดินทาง ไมไดรับคาจางท่ีเหมาะสม ตองการกลับบานกอนครบสัญญา หรือถูก
กักขังใหทํางานหนัก จะบูรณาการกับสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซียเขาไปดูแล ชวยเหลือเจรจา
ขอคาจางเพิ่ม แจงหนวยงานทางการของประเทศผูรับ และสงกลับประเทศไทย 

3.4.2  จัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองหางไกล (prevention)  ไดรับเงินหมวดคาใชจายการ
กงสุล (10 %) จากกระทรวงฯ สนับสนุนโครงการกงสุลสัญจรปละ 3 คร้ัง โดยจัดสงทีมงานไป
บริการในรัฐยะโฮร และรัฐซาราวัค และรัฐอ่ืน ๆ ถือเปนการไปเยี่ยมเยียนใหความคุมครองคนไทย 
(protection) ใหความรูเชิงปองกันตัวเองหาคนคนไทยท่ีมีจิตอาสาชวยงานเปนอาสาสมัคร   

3.4.3  เขาเยี่ยมคนไทยในเรือนจําในรัฐตาง ๆ ท่ีมีคนไทยถูกจําคุกอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
เยี่ยมคนไทยในสถานกักกันรอการสงกลับของกรมตรวจคนเขาเมือง (Immigration Deportation 
Centers) ในรัฐตาง ๆ เดือนละ 1 คร้ัง หรือเม่ือไดรับแจงจากสถานกักกัน ทําความรูจักเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมือง กรณีพนโทษรอการสงกลับสถานเอกอัครราชทูตตองตรวจสอบยืนยันสัญชาติ
กอนออกเอกสารหนังสือสําคัญประจําตัว (C.I.) ใชเดินทางกลับ และขอความรวมมือเรงดําเนินการ
สงกลับโดยเร็ว (protection)      

3.4.4 จัดการประชุมสัมมนาเครือขายอาสาสมัครชวยงานสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลประจําป โดยบูรณาการกับสถานกงสุลใหญ สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลา (พมจ.) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) กองบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง (บก.สตม.) จังหวัดสงขลา และสํานักงานหนังสือ
เดินทางของกระทรวงการตางประเทศในจังหวัดภาคใต 3 แหง คือ สงขลา ยะลา และภูเก็ต จัด
สัมมนาใหความรูแกอาสาสมัคร เผยแพรความแกหนวยงานในประเทศไทยเพ่ือขยายผลเชิงปองกัน 
(prevention) โครงการนี้ไดดําเนินงานมาต้ังแตป 2552 และเห็นควรดําเนินการตอยขยายให
กวางขวางข้ึน  

3.4.5  ประสานงานกับหนวยงานปราบปรามอาชญากรรม การคาประเวณี การคามนุษย 
(D7) หนวยงานปราบปรามยาเสพติดมาเลเซียและไทย กรมการจัดหางาน แจงขอมูลท่ีไดรับจาก
เหยื่อผูเสียหาย ขอความชวยเหลือจากตํารวจมาเลเซีย กรณีคนไทยถูกกักขังทําทารุณกรรม กดข่ี
แรงงาน หรือกรณีนายจางทําผิดตอกฎหมายแรงงานตอแรงงานไทย ใหพิจารณาดําเนินการตาม
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กฎหมายมาเลเซีย ซ่ึงทางการมาเลเซียอาศัยขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตดําเนินคดีผูกระทําได
หลายรายทุกป (prosecution) 
 3.4.6 การใหความชวยเหลือกอนการสงกลับ กรณีคนไทยตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย
และไดรับความคุมครองในฐานะเหย่ือตามคําส่ังศาล สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหการเยี่ยมเหยื่อใน
บานพักฉุกเฉิน (Government’s Shelter) แจงกรมการกงสุล ประสานกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการหรือสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิคนไทยในตางประเทศ ใหความชวยเหลือ
เม่ือเดินทางกลับ (providing assistances) และแจงขอมูลขบวนการ นายหนาผูกระทําตอเหยื่อทุก
ประเภท ใหเจาหนาท่ีตํารวจไทยติดตามสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีตามข้ันตอนทางกฎหมายของ
ไทย (prosecution) รวมท้ังการประสานหนวยงานชายแดนเพื่อใหความชวยเหลือกรณีสงกลับเชน
พัฒนาสังคม จังหวัดสงขลา ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตไดสงคนไทยกลับผานดานชายแดนกวา 500 
คนทุกป   
 3.4.7 สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย ไดเจรจากับทางการ
มาเลเซียภายใตกลไกคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียวา ดวยความรวมมือดานแรงงานรวม 2 คร้ัง  
 
3.5  ปญหาและอุปสรรค  

3.5.1  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานกงสุลไมเพียงพอ (ปญหาคน) ในขณะท่ีคนไทยเดิน
ทางเขาออกมาเลเซียไดโดยงาย มีปญหาถูกจับกุมดําเนินคดีในทุกรัฐ ลําพังเจาหนาท่ีกงสุล เจาหนา
แรงงาน และลูกจางทองถ่ินท่ีมีอยูทํางานอยางเต็มท่ีแลว แตยังไมสามารถใหการคุมครองคนไทยท่ี
ปญหาไดอยางรวดเร็วและเต็มประสิทธิผลตามพันธกิจของกระทรวงฯ  

3.5.2  คนไทยเดินทางเขามาเลเซียโดยไมมีเอกสารแสดงเดินทาง ไดแกกลุมแรงงาน
ชายแดนใชใบผานแดน (border pass) มีอายุใชไดเพียง 1-3 วัน เดินทางผานแดนเขามาเลเซียลึกกวา 25 
กิโลเมตรเกินกวาท่ีอนุญาต แรงงานในเรือประมงใชเอกสารคนประจําเรือ (Seaman Book) ออกโดย
สํานักงานในตางจังหวัดจึงอาจปลอมแปลงไดงาย ไมมีเลขประจําตัว 13 หลัก สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญไมสามารถตรวจสอบจากฐานขอมูลได เปนเหตุใหคนไทยถูกดําเนินคดีโดยไมจําเปน 

3.5.3  รัฐซาราวัคและรัฐซาหบา ต้ังอยูในหมูเกาะบอรเนียว กรณีคนไทยเกิดปญหาถูก
จับกุมหลบหนีจากเรือประมงตองการความชวยเหลือ ตองเดินทางโดยเคร่ืองบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 
มีปญหาเร่ืองวันเวลาเดินทาง คาใชจาย ไมสามารถทําไดรวดเร็ว ในปจจุบัน จึงอาศัย อาสาสมัคร
ชวยงานโดยจิตอาสา และพระภิกษุในวัดไทยในรัฐนั้น ๆ เปนหลัก การจายคาตอบแทนตองเปนไป
ตามระเบียบฯ ป 2549 อยางเครงครัด ถือเปนปญหาทางภูมิศาสตรและการเดินทางท่ีสําคัญ (Geo-
Logistic Hindrances)  
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3.5.4  คนไทยท่ีเคยไดรับความชวยเหลือสงกลับมาแลวยังกลับไปอีก ไมเข็ดหลาบเนื่องจาก
เหตุผลสวนตัว เชน ความยากจน เช่ือวาทํางานในมาเลเซียแมเส่ียงภัยแตยังดีกวาทํางานในประเทศ
ไทย  เปนปญหาจากการขาดความรูท่ีถูกตอง (Lack of Awareness) อาจเปนปญหาจากการออน
ประชาสัมพันธใหความรูแกคนไทยกลุมเส่ียง เชนเขตชายแดน 5 จังหวัด กลุมหญิงทํางานภาค
บริการในเมืองทองเท่ียวสําคัญ ๆ ของไทย เชน หาดใหญ พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน   

3.5.5  ขาดการทํางานบูรณาการเชิงรุกระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ท้ัง 2 แหง สํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย สํานักงานอัครราชทูตท่ี
ปรึกษาฝายตํารวจไทยในมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร ปนังและโกตาบาหรู) เพิ่มการบูรณาการกับหนวยงาน
ใน 5 จังหวัด เชน พัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ แรงงาน ของทุกจังหวัดและศูนยอํานวยการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) บูรณาการทํางานใหความรูเชิงปองกัน (prevention) ในดาน
โทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การเขาเมือง การทํางานผิดกฎหมาย เพิ่มข้ึนมากกวาเดิม   

3.5.6 ผูเสียหายคนไทย ไมประสงคจะใหขอมูลท่ีถูกตองและไมยอมรองทุกขเอาผิดตัวการ 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับนายหนา งานท่ีตนเองทํา สถานท่ีทํางาน ช่ือนายจางในมาเลเซีย คาใชจายท่ีตน
จายใหนายหนา บางคนไมประสงคจะใหแจงตนเปนเหยื่อขบวนการ เนื่องจากเกรงกลัวอันตรายตอ
ชีวิต มีบางคนขอรองไมใหแจงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแก พอ แม ญาติท่ีประเทศไทย แตตองการความ
ชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยดวน จึงไมสามารถดําเนินคดี (prosecution) กบัผูทําผิดได  

3.5.7  ปญหาอุปสรรคเกิดจากหนวยงานประเทศมาเลเซีย  
1) มาเลเซียมีแรงงานคนเขาเมืองผิดกฎหมายจากประเทศอ่ืนมากกวาไทย เชน

อินโดนีเซีย พมา บังกลาเทศ มากกวา 2 ลานคน แตคนไทยถือเปนจํานวนนอยมาก เพียง 1.45% ของ
แรงงานตางดาวในมาเลเซียท้ังหมด จึงไมใหความสําคัญปญหาคนไทยมากนัก เจาหนาท่ีกงสุลตอง
ทํางานเชิงรุกเกาะติดปญหาดวยตนเอง 

2) การแจงขอมูลการจับกุมคนตางดาว (คนไทย) ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญของคนชาติประเทศผูสงลาชามาก กรณีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ไดขอมูลมา
กอนสอบถามไปจะไมไดรับคําตอบมากนัก ท้ังลาชาในกระบวนการ อาจติดขัดดวยขอกฎหมายของ
ฝายมาเลเซีย เชนหามเปดเผยขอมูลนักโทษ ผูทําผิดเปนเยาวชน อีกท้ัง กฎหมายของมาเลเซียให
อํานาจเจาหนาท่ีตํารวจเจาของคดี ควบคุมตัวผูตองหาไวไดถึง 28 วัน กอนนําข้ึนศาล เปนอุปสรรค
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีของเจาหนากงสุล 

3) การขอเขาเยี่ยมผูตองขังสัญชาติไทยตองขออนุญาตสํานักงานใหญคือกรม
ราชทัณฑ กอนส่ังการไปท่ีเรือนจํานั้นๆ  ตองใชเวลาอยางนอย 2 สัปดาห การทําความรูจักเจาหนาท่ี
เรือนจําถือเปนความสามารถพิเศษท่ีจําเปน 
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4)  การปลอยตัวผูพนโทษจากเรือนจํา ตองนําไปกักขังในสถานกักกันรอการ
เนรเทศของกรมตรวจคนเขาเมืองซ่ึงมีหลายแหง (Immigration Deportation Centers) กรณี ผูตก
ทุกขไมมีเงินคาเครื่องบิน หรือญาติไมสามารถชวยเหลือได ตองรอสงตัวทางรถยนตผานดาน
ชายแดน ท้ังนี้ สถานกักกันจะตองขังรอจนกวาจํานวนผูถูกเนรเทศมีจํานวนหลายคนเต็มรถตู 1 คัน
ข้ึนไป ผูมีอํานาจจึงจะอนุญาตใหไปสงตัวได มีผูตกทุกขไทยจํานวนมากถูกศาลตัดสินจําคุก 4 เดือน 
แตถูกกักขังใน Deportation Centers รอการเนรเทศอีก 6 เดือน จึงไมเปนไปตามหลักการท่ีผูพน
โทษจะตองไดรับอิสรภาพในทันที กรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จึงตองติดตาม
สอบถามสถานกักกันวามีคนคนไทยตกคางรอสงหรือไม ขัดของประการใดตองรองขอให
ดําเนินการโดยเร็ว ซ่ึงไดรับการสงตัวรวดเร็วข้ึนเปนท่ีนาพอใจทุกคร้ัง 

5) การตอสูทางคดีท่ีสําคัญ ๆ ตองจัดหาทนายความแกตางคดีชวยเหลือท้ังส้ิน เชน 
คดีเกี่ยวกับยาเสพติด คดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายความม่ันคง (Internal Security Act –ISA) คาจาง
ทนายความคอนขางสูงคลายระบบของอังกฤษ หากไมมีจะตองรอทนายความอาสาสมัครซ่ึงหาได
ยากมาก เนื่องจากทนายความอาสาจะวาความชวยเหลือคนชาติมาเลเซียกอน อีกท้ัง หากเปนคดี
ยาเสพติดจะไมมีทนายความอาสาสนใจทําหนาท่ีให กรณี นักโทษไทยท่ีศาลชั้นตนตัดสินประหาร
ชีวิต จึงไมสามารถคาดเดาไดวาคดีจะส้ินสุดถึงศาลฎีกาเม่ือใด จึงจะสามารถดําเนินการขอ
พระราชทานอภัยโทษได บางรายจึงถูกนายหนาไปหลอกลวงญาติวา จะหาทางชวยเหลือผูตองโทษ
จนเสียเงินจํานวนมาก เปนปญหารการคุมครองคนชาติท่ีทําไดยากลําบากยิ่ง 
 
3.6  ขอเสนอแนวทางการแกปญหาแบบบูรณาการตามกลยุทธ 4P   
 3.6.1  กลยุทธการปองกันปญหาท่ีตนทาง (Prevention – P1)  
  1) เพิ่มการจัดประชุมสัมมนาหนวยงานท่ีประเทศไทยเพ่ือขยายผลเพิ่มเติมจากท่ีทํา
อยูแลว เชน จัดการสัมมนาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหมีผูแทนจากจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ สํานักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศในทุกจังหวัด ไปรวม
รับทราบรับรูปญหาเพื่อนําไปขยายผลใหคนในจังหวัดกลุมเส่ียงรับรูขอมูลท่ีถูกตองกอนตัดสินใจ
เดินทางไปมาเลเซีย อยางเขมขนตอเนื่อง ในลักษณะเวทีชุมชนเปนตน 
  2) เพิ่มการประชาสัมพันธทางส่ือของกระทรวงฯ เชนวิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร 
เครือขายกรมการกงสุล เชน “คม ชัด ลึก”  “คูสรางคูสม” รายการทีวีเตือนภัย หรือตัววิ่งทางทีวี ขาว
ส้ันทางฟรีทีวี รายการสารคดี “การทูตเพื่อประชาชน” โดยการประมวลขาวรายงานเหตุการณคน
ไทยมีปญหาในมาเลเซีย เผยแพรทางส่ือตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปจจุบันพบวายังนอยและ
ขาดความตอเนื่อง   
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  3)  สถานเอกอัครราชทุต/สถานกงสุลใหญ รวมกับประชาสัมพันธจังหวัดชายแดน
ภาคใต เผยแพรขอมูลขอเท็จจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน ออกอากาศทางส่ือของรัฐ เชนวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เปนวิทยากรไปใหความรูเชิงปองกันแกกลุมสตรี 
หรือแรงงานในประเทศไทยรวมกับกรมการกงสุล ในจังหวัดท่ีคนไทยนิยมไปทํางานตางประเทศ  
  4) สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนหนวยงานกลางปลายทาง ตองบูรณาการการทํางาน
เชิงปองกันรวมกับ กรมการกงสุล สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.)กรมการจัดหางาน โดยสํานักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
โดยพัฒนาสังคมในแตละจังหวัด ท่ี เปนเปาหมาย  สํานักงานตรวจคนเขา เ มืองชายแดน 
ประชาสัมพันธจังหวัดชายแดน ทีวีทองถ่ิน และหนวยงาน NGO ท่ีดูแลปญหาการคามนุษยและ
ชวยเหลือสังคมในเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญเปนตน  
  5) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สามารถเปนหนวยงาน
มีสวนรวม  (stakeholder)  ท่ี สําคัญในการรับรูปญหา  ขอเท็จจริงท่ี เกิดข้ึนกับคนไทยใน  3 
จังหวัดภาคใต ท่ีเดินทางไปเปนแรงงานท้ังถูกและผิดกฎหมายในมาเลเซีย และนําไปถายทอดเชิง
ปองกัน และสนับสนุนการสงแรงงานไปทํางานอยางถูกตอง แตปจจุบันยังขาดความตอเนื่องใน
ดานการประสานขอมูลการคุมครองคนไทยโดยเฉพาะการสงคนไทยพนโทษกลับประเทศผานทาง
ชายแดน   
 การดําเนินกลยุทธดานปองกันท่ีตนทาง (Prevention) คือประเทศไทย จะเปนการลดปญหา
ความไมรู และสรางการรับรูขอมูลท่ีถูกตอง (Create Awareness) กอนการตัดสินใจไปเส่ียงภัยใน
มาเลเซีย ท้ังในกลุมแรงงาน 3 จังหวัด และกลุมพนักงานสถานบริการในเมืองใหญๆ รวมท้ังให
ขอมูลปองกันภัย การชวยเหลือตัวเองเม่ือตัดสินใจไปแสวงโชค กอนท่ีจะไดรับการคุมครองท่ี
ประเทศปลายทาง  

3.6.2 การคุมครอง (Protection-P2)  
จากผลที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ไดดําเนินการท่ีผานมา ถือวาไดผลใน

ระดับหนึ่ง ไดสงกลับคนไทยตกทุกขรวดเร็วคร้ังละจํานวนมากหลายคร้ังลดปญหาและอุปสรรค
โดยวิธีดังนี้  

1) สรางชุมชนคนไทยเขมแข็ง ในเมืองท่ีมีคนไทยอาศัยจํานวนมาก หาอาสาสมัคร
เครือขายชวยงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มเติมในเมืองสําคัญๆ  สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ ควรมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเปนอาสาสมัครเปนหลักฐานยืนยัน ระบุ
หนาท่ีใหเปนผูติดตอประสานงานพ้ืนฐานกับทางการของเมืองนั้น ๆ จัดอบรมจัดเล้ียงขอบคุณให
รางวัลในโอกาสอันควร ปจจุบัน มีอาสาสมัครเพียง32 คน สวนใหญอยูในกรุงกัวลาลัมเปอรและ
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เมืองยะโฮร จึงควรจัดหาอาสาสมัครชวยงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มข้ึน 
2) จัดหาเงินท้ังนอกหรือในงบประมาณไวสนับสนุนชวยเหลือคนไทยในกรณี

รีบดวนและท่ีไมสามารถเบิกจายตามระเบียบราชการได ท้ังนี้ การคุมครองสงกลับคนไทยตกทุกข
ในมาเลเซีย ในกรณีท่ีจําเปนตองสงผานดานทางชายแดนหลายแหง จําเปนตองชําระคาปรับอยูเกิน
กําหนดอนุญาตแทนการถูกดําเนินคดีซ่ึงมีโทษจําคุก  

3)  สรางความสํานึกจิตอาสาใหแกเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตทุกคน รวม
ลูกจางทองถ่ินใหทํางานทดแทนกันได และมีจิตกุศลกรณีพรอมทํางานในวันหยุดหรือเวลาวิกาล
ดวยความเสียสละเต็มใจ “สรางนักการทูตติดดิน”  

4) จัดทีมเยี่ยมเยียนทําความรูจักสถานกักกันของกรมตรวจคนเขาเมืองในเมืองท่ีมี
คนไทยถูกกักกันเพิ่มข้ึน เรือนจําในเมืองสําคัญ ๆ ท่ีมีคนไทยถูกจําคุกมากและบอยคร้ัง เพื่อสราง
ความใกลชิดสนิทสนม จะไดรับการสนับสนุนการใหสงตัวคนไทยท่ีพนโทษกลับประเทศให
รวดเร็วกวาปจจุบัน   
 3.6.3  การดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือนําผูกระทําผิดไปรับโทษ (Prosecution-P3)  

อาจไมใชบทบาทหนาท่ีของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หรือหนวยงานที่รวม
บูรณาการโดยตรง แตอาจเปนหนาท่ีทางออม ท้ังของหนวยงานในมาเลเซียและของไทยดังนี้  

1) การแจงขอมูลนายหนา ขบวนการ นายจางท่ีผิดกฎหมาย หรือผูชักนําเขาสูวังวน
การคาบริการทางเพศ แรงงานทาส หรือขบวนการขนยาเสพติดท่ีไดจากผูเสียหาย ใหแกเจาหนาท่ี
ปราบปรามของมาเลเซียโดยตรง 

2) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุงใหญ แจงขอมูลผูกระทําผิด นายหนาหรือ
นายจางเถ่ือน ขอมูลขบวนการขนยาเสพติด ผานกระทรวงฯ เพื่อแจงหนวยงานทางการไทยคิดตาม 
สืบสวนดําเนินคดีตามข้ันตอน ซ่ึงในปจจุบันสามารถทําไดสําเร็จหลายคดี 

3) สํานักงานแรงงานในตางประเทศตองคุมครองแรงงานท้ัง 2 กลุมตามความ
เหมาะสม แรงงานถูกกฎหมายถูกเอาเปรียบตองไดรับความชวยเหลือโดยการรวมมือกับหนวยงาน
ประเทศเจาบานใหถึงท่ีสุด หากเปนแรงงานถูกหลอกเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย ตองแจงขอมูล
เพื่อจัดการกับตนตอที่ตนทางอยางจริงจัง ไมดําเนินการแบบลูบหนาปะจมูกหรือแบบไฟไหมฟาง 

4) รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจประจําสถานเอกอัครราชทูต ใหดําเนินคดีรวมกับ
ผูเสียหายในประเทศไทย ประสานหนวยงานชายแดนทันทีท่ีไดขอมูล แจงสํานักงานอัยการฝาย
คุมครองสิทธิฯ ใหความคุมครองแกแรงงานท่ีเปนผูรองทุกขตัวการหลอกลวงใหถึงท่ีสุด      
 3.6.4 ใหความชวยเหลือ ฟนฟูและใหโอกาส (Provide Assistance and Rehabilitation –P4)  
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1) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ มีหนาท่ีตามพันธกิจในการใหความ
คุมครองในประเทศปลายทาง และใหความชวยเหลือข้ันตนแกผูเสียหาย ตกทุกขตามควรแกเหตุทุก
กรณี เชนใหท่ีพัก ช่ัวคราว ติดตามผลประโยชนอันพึงไดอยางเต็มท่ี หากตองพํานักอยูตอเพื่อเปน
พยานในศาลตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของประเทศเจาบาน 

2) ในการสงตัวกลับประเทศไทย ตองประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนเครือขาย
ในการรับตัวและใหการคุมครองตอ เชนเหยื่อขบวนการคามนุษย สตรี หรือเยาวชน อาจมี
หนวยงานสหวิชาชีพรับตัวไปฟนฟู เจาหนาตํารวจ ปดส.อาจตองเกี่ยวของในการสอบสวน
ดําเนินคดี เปนตน 

3)  กรณีสตรีถูกหลอกหรือทํางานตามสถานบริการโดยสมัครใจหรือถูกสภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจบังคับ หนวยงานท่ีเปนเครือขายรวมบูรณาการตองนําตัวไปฟนฟู ฝกอาชีพท่ี
เหมาะสมใหใชเล้ียงตัวเองและครอบครัวตอไป 
 จากผลการศึกษาการนํากลยุทธ 4P ไปปฏิบัติดังกลาวมานี้ เห็นไดวา Prevention ควรดําเนิน 
การอยางบูรณาการกับหนวยงานท่ีประเทศตนทาง และหนวยงานท่ีปลายทางสามารถดําเนินการได
โดยเพิ่มการรับรูเชิงปองกัน โดยการจัดกงสุลสัญจรและพบปะเครือขาย สวนการคุมครอง 
protection เห็นควรเปนภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญท่ีไดรับนโยบายจาก
สวนกลางไปปฏิบัติ การนําตัวผูทําผิดไปลงโทษ Prosecution  ควรทําหนาท่ีเปนผูประสานงานให
หนวยงานของประเทศปลายทางและตนทางดําเนิน สวนประการสุดทาย Provide Assistance and 
Rehabilitation เปนบทบาทตองทํารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศปลายทางและประเทศ
ไทยคือตนทาง  (ดูตารางแผนผังการดําเนินงานแบบบูรณาการตามกลยุทธ 4P)  
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3.7 แผนผังการดําเนินงานแบบบูรณาการตามกลยุทธ 
 

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

เนื่องจากการเดินทางไปตางประเทศของคนไทยมิไดจํากัดในกลุมผูมีรายสูงเทานั้น แตสิทธิ
และโอกาสมีไดกับคนไทยทุกกลุม ข้ึนอยูกับเจตนาและวัตถุประสงคจะเดินทางไปประเทศใดเพ่ือ
วัตถุประสงคใด ดังนั้น “ปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข” จึงไมไดเกิด ข้ึน
ในประเทศมาเลเซียเทานั้น แตเกิดข้ึนกับคนไทยในทุกประเทศ ท้ังท่ีมีสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญไทยต้ังอยูหรือไมมี แตท่ีหยิบยกกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนในมาเลเซียมาศึกษา เนื่องจากมี
ลักษณะพิเศษกวาประเทศอ่ืนท่ีคนไทยสามารถเดินทางไปได 

รัฐบาลไทยทุกชุดท่ีผานมา ไดกําหนดแผนบริหารราชการแผนดินแถลงตอรัฐสภา ถือเปน
สัญญาประชาคมท่ีใหตอประชาชน รัฐบาลชุดนี้ (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)ไดกําหนด
ไวในนโยบายท่ี 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน 
คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายให
คนไทยในตางประเทศไดรับการดูแ ชวยเหลือเม่ือประสบปญหาอยางท่ัวถึง ชุมชนไทยใน
ตางประเทศตองมีความเขมแข็ง เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือกันและกัน อยูในตางประเทศได
อยางมีศักดิ์ศรี 

กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลักไดนํานโยบายของรัฐบาลท่ีใหไวนี้ไปปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลตอประชาชนคนไทย เพื่อใหนโยบายบรรลุผลตามเปาหมาย กระทรวง การ
ตางประเทศ จึงจําเปนตองสรางขาราชการนักการทูตท่ีมีจิตสํานึก เขาใจในสังคม มีความเช่ียวชาญ
รอบรูในบทบาทและอาชีพ เพื่อเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีคุมครอง แกปญหาคนไทยใน
ตางประเทศท้ังนี้ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญต้ังอยูในประเทศนั้นๆ เปนหนวยงาน
ปฏิบัติตามแผนงาน นโยบายของกระทรวงฯ ใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

สําหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เปนกรณีศึกษาในเร่ืองการคุม ครองคน
ไทยในมาเลเซียนี้ ถือไดวา เปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศในประเทศเพ่ือนบานท่ีมี
เขตติดตอกัน มีภารกิจคลอบคลุมทุกมิติความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซีย แตมีปญหาเกิดข้ึนกับ
คนไทยแตกตางจากประเทศเพ่ือนบานอ่ืนอยางมาก สงผลใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
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ใหญตองเผชิญกับปญหาดานการกงสุลมากกวาแหงอ่ืน ปญหาท้ังหลายได เกิดข้ึนภายใตระบบ
การคาการลงทุนและการเคล่ือนยายแรงงานขามชาติและประชากร โดยเฉพาะภายหลังกาวเขาสูการ
เปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – AEC” ในป พ.ศ. 2558 หากไมมีแบบอยางในการแกปญหาท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบรรเทาหรือแกปญหาอาจจะเพ่ิมความยากลําบากยิ่งข้ึน 

การศึกษาเร่ืองนี้ จึงเพื่อใชเปนแบบอยางสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใน
ประเทศเพ่ือนบานอ่ืนดวย สถานเอกอัครราชทุต/สถานกงสุลใหญ ไดกําหนดยุทธศาสตรรองรับการ
ปฏิบัติงานตามมิติการคุมครองคนไทยไวเปนกรอบอยางชัดแจง รวมท้ังมีการประเมิลผลการ
ดําเนินงานและกําหนดตัวช้ีวัด เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในเขตอาณาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
กรณีศึกษา “ปญหาการคุมครองคนไทยในมาเลเซียและแนวทางแกไข” ฉบับนี้ ไดสรุปปญหาเพื่อ
เปนแบบอยางแนวทางการแกไขปญหาตามขอมูลท่ีไดศึกษามาดังนี้ 

1) ประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานถึง 4 ประเทศ คือ พมา ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย บางประเทศมีชายแดนติดตอกันยาวมากกวามาเลเซีย แตการรับรูของคนไทยเกี่ยวกับ 3 
ประเทศนั้น แตกตางกันอยางส้ินเชิง คนชาติพมา ลาว กัมพูชา รับรูเกี่ยวกับประเทศไทยและต้ัง
ความหวังเดินทางเขาไทยเพื่อแสวหา ทํานองเดียวกันคนไทยกลุมเส่ียงรับรูมองมาเลเซียเปนดินแดน
ขุดทองแหลงแสวงหาเชนกัน 

2)  กลุมคนไทยที่มีปญหาตองใหการคุมครอง ประกอบดวยกลุมแรงงานไรฝมือ กลุม
นักทองเท่ียวแอบแฝง กลุมหญิงทํางานตามสถานบริการตาง ๆ นอกน้ันอาจเปนกลุมท่ีสมรสกับชาว
มาเลย แตถือเปนจํานวนไมมากและเปนปญหาทางสังคมท่ัวไป ท่ีมีสวนไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายทองถ่ิน  

3) สาเหตุของปญหาของคนไทยเหลานี้คือ มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการ ศึกษา และ
ขาดการรับรูขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับมาเลเซีย ประกอบดวยพฤติกรรมดั้งเดิมท่ีเช่ือคนงาย คานิยม
แขงขันทางวัตถุ และอยากมีโอกาสไปตางประเทศโดยไมสนใจวาจะเปนวิธีใด จึงตกเปนเหย่ือคน
ตางชาติกลุมขบวนการคายาเสพติดระหวางประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีวลีกลาวถึง
คานิยมสตรีวา “ เกิดมาท้ังทีตองมีสามีฝร่ังใหได” ในท่ีสุดก็ถูกหลอกไปขนยาเสพติดดังกลาว  

4) สถานเอกอัครราชทูตไดปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจ บทบาท กลไกท่ีมีอยูอยางเหมาะสม
เต็มท่ี และไดผลเปนท่ีพอใจในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาและอุปสรรคขัดขวางเกิดข้ึนท้ังจากองคกร
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ ปญหาทางเทคนิค ปญหาทางภูมิศาสตรซ่ึงอยูนอกเหนือการกํากับของสถาน
เอกอัครราชทูต แตตองใชไหวพริบ ความรวมมือของเครือขายกลไกสายงานอ่ืนๆ รวมดวย เพื่อใช
ในการแกปญหาท่ีมีอยู  
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5) ความคาดหวังของการทํางานคุมครองคนไทยในตางประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย 
โดยไมคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย สังคม ของประเทศปลายทางยอมทําไมได เนื่องจาก มาเลเซีย
เปนสัมคมพหุวัฒนธรรม มีความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา การปฏิบัติเชิงรุกอยางเดียว แตขาด
ความละเอียดออน อาจเปนประเด็นเพิ่มปญหาข้ึนอีกได  

6)  คนไทยตกทุกขไดยากเปนปญหาตองแกไขมาจาก 3 จังหวัดภาคใต ของไทยถึง 65% 
เปนชาวไทยมุสลิมท่ีมีประเพณี ความเช่ือทางศาสนาคลายกับประเทศมาเลเซีย แตบางกลุมมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซ่ึงแตกตางกันทางความเช่ือศาสนา การปฏิบัติหนาท่ีเพื่อ
ชวยเหลือคนเหลานั้น จําเปนตองทําไปดวยความระมัดระวัง ละเอียดออน เชน กรณีคนไทยมุสลิม
เสียชีวิตในมาเลเซีย เจาหนาท่ีกงสุลผูใหความชวยเหลือตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ผล กระทบ
ทางจิตใจและเง่ือนไขเวลาดวยความเขาใจ  

7)  กลยุทธ 4P สําหรับเปนแบบอยาง (model or tactict) ในการแกปญหาตามท่ีนํา เสนอ ถือ
เปนแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญและกรมการกงสุล ใชดําเนินงานตามพันธกิจ 
ซ่ึงผูศึกษาเคยรวมเปนวิทยากร เดินทางไปใหความรูตามเวทีชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
ภาคเหนือ และตามเมืองสําคัญ ๆ มาแลว เห็นวา หากสามารถบูรณาการกับหนวยงานท่ีมีภารกิจ
คลายกันอยางจริงจัง จะเปนการแกปญหาท่ีตนทางไดดีกวาในปจจุบันอยางแนนอน 
 
4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1 แกปญหาการขาดบุคคลากรดานการกงสุล เปนหนาท่ีหนวยงานสวนกลางท่ีจะ
จัดสรรขาราชการเพ่ิมใหประเทศท่ีมีความสําคัญตามภารกิจ ปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร มีบุคคลกร 9 คน รวมเอกอัครราชทูต ซ่ึงนอยกวาสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศ
เพื่อนบานแหงอ่ืน 1 คน มีเจาหนาท่ีดูแลภารกิจดานการกงสุล 1 คน ขณะท่ีมีคนไทยไปทํางานใน
มาเลเซียมากกวา 200,000 คน 

4.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมตามความสําคัญของภารกิจดานการกงสุล หากไดรับจัดสรร
บุคคลกรเพ่ิมยอมเพิ่มศุกยภาพในการคิดทําโครงการตามภารกิจการคุมครองเพิ่มข้ึน การไดรับ
งบประมาณสนับสนุนก็เปนเร่ืองจําเปน เปนหนาท่ีของกระทรวงจะพิจารณาสนองขอเสนอของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานตอไป 

4.2.3 ปรับยุทธศาสตรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความสําคัญในภารกิจดานการการ
คุมครองคนไทยและดานการกงสุลเพิ่มข้ึน เนื่องจากปญหาการเคล่ือนยายบุคคลอยางเสรีในกลุม
อาเซียนนับวันจะมากข้ึน ปญหาจะเกิดกับคนไทยท่ีขาดความรูความเขาใจพื้นฐานของประเทศ
ปลายทาง (Preventive Diplomacy for the People) 
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4.2.4 เพิ่มภารกิจสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัด ใหเปนหนวยงานเผยแพรขอมูล

ของประเทศตาง ๆ ท่ีคนไทยนิยมเดินทางไปเท่ียวหรือทํางานตางประเทศ ใหความรูเชิงปองกัน
ปญหาในการเดินทางไปตางประเทศใหเขมขนตอเนื่อง โดยใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สงผานขอมูล
ท่ีควรประชาสัมพันธใหสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัดไดโดยตรง 

4.2.5 กระทรวงการตางประเทศ ถือเปนหลักในการทําหนาท่ีใหนโยบายท่ีรับมาจากรัฐบาล 
กําหนดยุทธศาสตรกระทรวงเกี่ยวกับการตางประเทศ และจัดสรรบุคคลากรตามความสําคัญและ
ปริมาณงาน และงบประมาณท่ีเหมาะสมใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลดําเนินงานตอไป 

4.2.6 แจงขอมูลคนไทยจาก  5 จังหวัดภาคใตท่ีมีปญหาตกทุกขในมาเลเซียใหศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สรางความใกลชิดเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ 
  
4.3  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

4.3.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผูบริหารสถานเอกอัครราชทูต ปรับกระบวนทัศน ใน
การทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ  จากการดําเนินนโยบายการทูตแบบเดิมคือ  สราง
ความสัมพันธการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เปนเพิ่มการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชนคนไทย
มากข้ึน(Preventive Diplomacy for the People) 

4.3.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนใหมีสวนรวมในการดูแลคนไทยไปรวม
กิจกรรมงานคนไทยใหมากข้ึน สรางความสํานึกรวมวา “กงสุลคือบุคคลที่รัฐบาลประเทศผูสง 
สงไปคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนคนของชาติตนในตางประเทศ” ดังนั้น ขาราชการทีมไทย
แลนดในทุกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จึงปฏิเสธบทบาทการชวยเหลือคนไทยไมได 
เจาหนาท่ีกงสุลเพียงหนึ่งหรือสองคนคงทําไมได 

4.3.3 สถานเอกอัครราชทูตหรือกระทรวงจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยใน
เมืองสําคัญ ๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง เพิ่มเครือขายอาสาสมัคร จัดอบรมสัมมนาใหมีจิตอาสา
ชวยงานและจัดหารางวัลเสริมแรงใหตามโอกาสอันควร 

4.3.4 จัดการสัมมนาเผยแพรความรูใหกวางขวาง โดยบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ
อยางจริงจังอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอทุกป 

4.3.5 ผลักดันการแกปญหาตามกลไกท่ีมีอยูเชน คณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียวาดวยความ
รวมมือดานแรงงาน (JWG) ใหมีความตอเนื่อง และติดตามผลอยางจริงจัง หรืออาจยกข้ึนหารือใน
กรอบการประชุมคณะกรรมการรวม (Join Commission) ที่มีอยูแลว 

4.3.6 ใหโอกาสเจาหนาท่ีอ่ืนไดหมุนเวียนทําหนาท่ีดานกงสุล หรือสลับปรับเปลี่ยนหนาท่ี
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ใหโอกาสเขารับการอบรมที่กระทรวงจัดข้ึนเปนคร้ังคราว รวมท้ังลูกจางทองถ่ินมีโอกาสดังกลาว
เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ สรางจิตอาสาในงานชวยเหลือคุมครองคนไทยในประเทศท่ีตน
พํานักอาศัย 

4.3.7 เพิ่มการเผยแพรขอมูลการคุมครอง ขอควรระวังตาง ๆ ในมาเลเซียทางส่ือตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องใหมากข้ึน เชนรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธใน จังหวัดภาคใต 

4.3.8 จัดทําคูมือการชวยเหลือคนไทยและออกหนังสือรับรองการเปนอาสาสมัครชวยงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคลสรางความนาเช่ือถือในการติดตอรับทราบขอมูล
คนไทยตกทุกขในเมืองตาง ๆ กอนท่ีเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปติดตามผลตอไป 
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บรรณานุกรม 
 
 
หนังสือและบทความในหนงัสือ 
เกรียงศักดิ์ กิติชัยเสรี กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการคุมครองคนชาติ วารสารสราญรมย ฉบับ

ท่ีระลึกครบรอบ 55 ป 10 กุมภาพันธ 2541 
สุทธิพร บุญมาก บทบาทเครือขายการยายถ่ินของแรงงานคนไทยเช้ือสายมะลายูในรานตมยํา

ประเทศมาเลเซีย  วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทลาลัย
ขอนแกน ฉบับท่ี 1 ปท่ี 28 

ถาม-ตอบปญหากฎหมายของคนไทยในตางแดนผานอินเตอรเน็ต สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ.1962  กรมพิธีการทูต กระทรวงการ
ตางประเทศ 

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.2541 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา ดวยขาราชการประจําการในตางประเทศ พ.ศ.2552 
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2559 ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 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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เอกสารอ่ืน ๆ   
สถานเอกอัครราชทูต เอกสารรายงานปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในมาเลเซีย พ.ศ.2553 
สถานเอกอัครราชทูต รายงานเยีย่มคนไทยในสถานกักกนัของตรวจคนเขาเมืองและเรือนจํา ใน

มาเลเซีย พ.ศ.2553-2555 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ไทย-

มาเลเซีย : แนวโนมและทิศทางความรวมมือ” 30-31 มีนาคม 2555. 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เอกสารการอบรม เครือขายอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือคน

ไทยผูตกทุกขไดยากและตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 13-14 มีนาคม 2553. 
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เอกสารประกอบการเยือนมาเลเซียของ

เลขาธิการ ศอ.บต.“รวมประชุมทีมประเทศไทยและพบปะหารือผูประกอบการรานตมยํา” 
2555. 
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ภาคผนวก ข. 
 

การเยี่ยมคนไทยผูถูกกักกันรอการสงกลับใน Immigration Deportation Centers ป  พ.ศ.25531 
สัมภาษณยืนยนัสัญชาติกอนออกหนังสือสําคัญประจําคัว (C.I.) ใชเดินทางกลับประเทศไทย 

   ว/ด/ป สถานท่ี/รัฐ  ชาย/

หญิง 
จาก 3 
จว.   
ภาคใต. 

ภาคตะวัน    
ออกเฉียง
เหนือ 

ภาคเหนือ ภาค
อ่ืนๆ 

รวม 

 ก.ค.53  Lenggeng   
เนเกริเซ็ม   บิรัน 

16/8 15 5 2 1 24 

 ส.ค.53 

 

Machap 
มะละกา 

12/8 13 5 2 - 20 

 ก.ย.53  Semuja 
ซาราวัค 

13 4 6 2 1 13 

 ต.ค.53 Langkap 
รัฐเปรัก 

18/11 18 7 3 2 29 

 พ.ย.53 KLIA 
เซลังงอร  

9/8 11 4 1 1 17 

 ธ.ค.53 Pekan Nanas 
ยะโฮร 

23/6 19 7 2 1 29 

 
 

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูต จะไปเยี่ยมเพื่อตรวจสอบยืนยันสัญชาติและสอบถามขอมูลเม่ือ
ไดรับแจงจาก เจาหนาท่ีสถานกักกันแจงไป เนื่องจากอาจมีบางคนท่ีไมมีเอกสารเดินทาง หรือเดิน
ทางเขาดวยหนังสือผานแดน (boeder pass) กรณีท่ีมีหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชได 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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การเยี่ยมคนไทยผูถูกกักกันรอสงกลบัใน Immigration Deportation Centers 
ของมาเลเซีย  ป พ.ศ. 2554 

ว/ด/ป สถานท่ี/รัฐ 
ชาย/
หญิง 

จาก 3 
จว. 

ภาคใต 

ภาคตะวัน 
ออกฉียง
หนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
อ่ืนๆ 

รวม 

 ม.ค.54  Lenggeng 
เนเกริเซ็มบิลัน 

17/8 16 4 3 2     25 

 มี.ค.54 

 

Langkap 
เปรัก 

28/20 31 9 6 2    48 

 เม.ย.54  Semuja 
ซาราวัค 

13 2 7 2 1   13 

 มิ.ย.54 Langkap 
เปรัก 

16/8 14 5 3 2   24 

 ก.ค.54 KLIA 
เซลังงอร 

11/4 10 2 2 1   15 

 ส.ค.54 Semyhe 
เนเกริเซ็มบิลัน 

7/4 7 2 2 -   11 

 
ก.ย.54 Pekan Nanas 

ยะโฮร 
23/17 15 11 4 -    40 

พ.ย.54 Machap 
มะละกา 

12/9 13 6 1 1   21 

ธ.ค.54 Langkap 
เปรัก 

18/11 17 5 4 2   29 
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ภาคผนวก ค 

การเยี่ยมผูตองขังไทยในเรือนจํา สังกัดกระทรวงยุติธรรมของมาเลเซียในรฐัตาง ๆ 

ระหวาง ป พ.ศ. 2553 -2554 

ว/ด/ป สถานท่ี/รัฐ 
ผูตองขัง 
ชาย/หญิง 

จาก 
3 จว. 
ภาคใต 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงหนือ 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
อ่ืนๆ 

รวม 

 ก.ค.53  Kajang  
เซลังงอร 

27/14 30 6 3 2 41 

 ส.ค.53 

 

Thapa  
  เปรัก 

20/8 19 5 2 2 28 

 พ.ย.53  Kuching 
ซาราวัค 

15/1 4 8 2 2 16 

 ธ.ค..53 Sungaibuloh 
  เซลังงอร 

18 13 4 1  
18 
 

 ม.ค.54  Kajang 
เซลังงอร  

21/11 18 6 3 3 32 

 ก.พ.54 Batu Gajar 
เปรัก 

1 (หญิง) - 1  - 1 

 มี.ค.54 Kluang 
รัฐยะโฮร 

24/5 23 3 2 1 29 

 ก.ย.54 Kajang 
เซลังงอร 

15/9 16 5 2 1 24 

 ต.ค.54 Thapa 
  เปรัก 

12/10 17 3 2  22 

พ.ย.54 Sugaibuloh 
เซลังงอร 

10 5 4 1 - 10 

ธ.ค.54 Bentong 
ปาหัง 

9 5 4 -  -  9 

 



ภาคผนวก ก. มาเลเซีย (Malaysia)
 มุงเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป พ.ศ. 2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาตอเนื่อง

(Mission 2057) เปนแนวทางพัฒนาประเทศจนถึงป พ.ศ. 2600
 มีบทบาทสาํคัญในอาเซียน และองคการการประชุมอิสลาม (OIC)
 ตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคาของ OIC โดยใชศักยภาพดานการบริหารธนาคาร

อิสลาม และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 ในป พ.ศ. 2553 นักทองเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง และเปนคูคาสําคัญของไทย

ขอมูลท่ัวไป
พื้นท่ี 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)

เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร นายกรัฐมนตรี ดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก
(Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)

ประชากร 28.3 ลานคน (พ.ศ. 2552) รมว.กต. ดาโตะ ซรี อานิฟาห บิน ฮัจญี อามาน
(Dato’ Sri Anifah bin Haji Aman)

ภาษาราชการ มาเลย วันชาติ 31 สิงหาคม
ศาสนา อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต (12%) วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500

ขอมูลเศรษฐกิจ ( 2553 )
GDP 237.8  พันลาน USD  (ไทย 317.7  พันลาน USD) สกุลเงิน ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.08 บาท

 สถานะ 21 มี.ค. 54)
GDP per Capita 8,403 USD    ( ไทย 4,719.8 USD) เงินทุนสํารอง 109.8พันลานUSD  (28ก.พ.54)

(ไทย: 176 พันลาน USD สถานะ 2 มี.ค. 54)
Real GDP Growth รอยละ 7.2 (ไทย: รอยละ 7.8) อัตราเงินเฟอ รอยละ 1.7 (ไทย:รอยละ 3.3)
ทรัพยากรสําคัญ ยางพารา น้ํามันปาลม  น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ไม
อุตสาหกรรมหลัก อิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
สินคาสงออกท่ีสําคัญ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ  กาซธรรมชาติเหลว-LNG น้ํามันดิบ
ตลาดสงออกท่ีสําคัญ สิงคโปร จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ไทย
สินคานําเขาท่ีสําคัญ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ เคร่ืองจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑโลหะ อุปกรณดานการขนสง
ตลาดนําเขาท่ีสําคัญ ญี่ปุน จีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไทย

สถิติท่ีสําคัญไทย – มาเลเซีย (2553)
มูลคาการคารวม 21,275 ลาน USD (คิดเปนรอยละ 5.67 ของการคารวมของไทย) ไทยสงออก 10,566 ลาน USD ไทยนําเขา 10,708 ลาน USD

ไทยเสียเปรียบดุลการคาจํานวน 142 ลาน USD
สินคาสงออกของไทย คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑยาง

เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สินคานําเขาจากมาเลเซีย เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ น้ํามันดิบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง

เคมีภัณฑแผงวงจรไฟฟา เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
น้ํามันสําเร็จรูป

การลงทุน มาเลเซียไดรับการอนุมัติจาก BOI จํานวน 39 โครงการ โดยโครงการที่ยื่นขอสวนใหญอยูในอุตสาหกรรม  เซมิคอนดักเตอร
ภาคบริการ และภาคการเกษตร คิดเปน 4,808 ลานบาท (หลายโครงการเปนการรวมทุนจากหลายประเทศ)

การทองเท่ียว ป 2553 มีนักทองเที่ยวจากมาเลเซียมาไทยประมาณ 1.96 ลานคน (ป 2553 นักทองเที่ยวไทยไปมาเลเซีย 1.45 ลานคน)
แรงงานไทยในมาเลเซีย มีแรงงานไทยประมาณ 195,000 คน (เปนแรงงานถูกกฎหมาย 6,787 คน) สวนใหญอยูในกรุงกัวลาลัมเปอรและรัฐสลังงอร

ทํางานดานการกอสราง เปนพอครัวแมครัวในรานอาหารไทย และงานในภาคการเกษตรกรรม (เชน รับจางทําสวนยาง สวน
ปาลม) และภาคบริการ เชน นวดแผนไทยซ่ึงเปนตลาดแรงงานใหมที่มีศักยภาพ

สํานักงานของไทยในมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร (สถานเอกอัครราชทูต) / ปนังและโกตาบารู (สถานกงสุลใหญ)
สํานักงานของมาเลเซียในไทย กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / สงขลา (สถานกงสลุใหญ)
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                 ภาคผนวก ค
1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554  ของทีมประเทศไทยประจําประเทศมาเลเซีย

          ประเด็นยุทธศาสตร               โครงการ/กิจกรรม
              (ตามที่ระบุในแผน)

      ผลการดําเนินงาน             ปญหา อุปสรรค

5. มิติดานการกงสุล
5.1 ใหบริการดานการกงสุล
(หนังสือเดินทางไทย ทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ
และการตรวจลงตรา)

- ใหการบริการดานการกงสุล
29,010 ราย

-การจัดกงสุลสัญจร 3 คร้ัง

 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

- ดําเนินการได 3 คร้ัง (ยะโฮรบารู 2 คร้ัง และกูชิง 1 คร้ัง)

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

- จัดตามงบประมาณที่ไดรับ
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                         การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 ของทีมประเทศไทยประจําประเทศมาเลเซีย

          ประเด็นยุทธศาสตร               โครงการ/กิจกรรม
              (ตามที่ระบุในแผน)

                        ผลการดําเนินงาน             ปญหา อุปสรรค

5.2 การคุมครองดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในมาเลเซีย

- คุมครอง/ดูแลผลประโยชนของ คน
ไทยในมาเลเซีย

-ชวยเหลือคนไทยผูตกทุกขไดยากเดินทางกลับประเทศ
ไทย 89 ราย
-เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษจําคุกในเรือนจํา / สถานกักกัน
/ บานพักฉุกเฉิน 14  คร้ัง
-เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนไทยที่ตองโทษในรัฐซาราวัก

3  คร้ัง
-เดินทางไปรวมเปนพยานในการชี้ตัวผูตองหาคนไทย/
รวมรับฟงการพิจารณาคดีคนไทยที่ทําผิดกฎหมาย/จัดหา
ลามภาษาไทยใหกับคนไทยที่รองขอหรือทางการมาเลเซีย
รองขอ 8  คร้ัง
-สงตัวหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยกลับประเทศ
ไทย 10 คร้ัง (23 คน)

คนชาติอ่ืนที่ถูกจับในมาเลเซีย
มักอางกับเจาหนาที่วาเปนคน
ไทย และทางการมาเลเซียมักจะ
ขอใหฝายกงสุลทําการตรวจ
สอบสัญชาติโดยไมมีเอกสาร
สําคัญใดๆและ ชื่อ-สกุล ที่
ถูกตอง อยูเสมอ จึงตรวจสอบ
ไมได คงทําไดเพียงการไปสัม
ภาษยซึ่งปรากฎวาสวนใหญ
เปนคนสัญชาติอ่ืนที่แอบอางวา
เปนคนไทยทําใหสียเวลา และ
สงผลลบตอภาพพจนของไทย
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5.3 การเลือกต้ังนรจ.2554 - รณรงคใหคนไทยมาลงทะเบียนและ
มาใชสิทธิเลือกต้ังเพิ่มขึ้น

- ประสาน ตม.มซ.เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงตัว
คนไทยจาก Deportations Centers ในรัฐตาง ๆ กลับ
ประเทศไทยตลอดป 34 คร้ัง กวา 500 คน (รวมโครงการ
สงคนไทยกลับบาน 1 คร้ัง)

-เยี่ยมคนไทยที่เจ็บปวย/บาดเจ็บ ที่โรงพยาบาล 10 คร้ัง
  สงคนปวยกลับไทยโดยนําสงชายแดนและทางเคร่ืองบิน
6 คร้ัง
- เจรจายกเวนคารักษาพยาบาลคนไทยปวยรวม 8 คน
ไดรับยกเวนกวา 300,000 บาท
-เยี่ยมนักศึกษาไทย / ชุมชนคนไทย 15 คร้ัง
- ใหคําแนะนําปรึกษา  การแกไขปญหาครอบครัว/ปญหา
สุขภาพจิต 22 คร้ัง
- มีคนไทยมาลงทะเบียน 3,360 คน เพิ่มขึ้น 89 % มาใช
สิทธิเลือกต้ัง 1,444 เพิ่ม 48 % เมื่อเทียบกับป 2551

-การเยี่ยมคนไทยในเรือนจํา/
โรงพยาบาล ที่อยูในตางจังหวัด
ที่หางไกลไมสามารถทําได โดย
ฉับพลัน
การแกไขปญหาครอบครัวจะ
สําเร็จไดตองไดรับความ
รวมมือจากทั้งสองฝาย คือสามี
ภรรยา ที่ผานมาฝายสามีชาว
มาเลเซียมักไมใหความรวมมือ
และ สอท.ไมมีอํานาจบังคับ
      วีธีแกไขปญหา สอท.จะ
แนะนําชวยเหลือใหฝายหญิง
(ไทย) รองขอความชวยเหลือ
ผานองคกรเพื่อเด็กและสตรีซึ่ง
ไดผลดีพอควร
-คนไทยยายกลับ ปท.แลวไม
แจงถอน
- สวนมากคนไทยไมอยูถาวร
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                ภาคผนวก ค
                                 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ของทีมประเทศไทย ประจําประเทศมาเลเซีย

       ประเด็นยุทธศาตร         เปาหมายป 2555        โครงการ/กิจกรรม
    เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

   ผลการดําเนินงานปป 2554          งบประมาณ

5. มิติดานการกงสุล
5.1 ใหบริการดานการกงสุล
(หนังสือเดินทางไทย ทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนครอบครัว นิติ
กรณ และการตรวจลงตรา และ
คาดวาจะมีการเลือกต้ังทั่วไป
ในป 2554)

5.2 การคุมครองและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยใน
มาเลเซีย

เพิ่มประสิทธิภาพในการให
การบริการดานการกงสุล ให
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

คุมครอง ดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในมาเลเซีย อยาง
เต็มที่

จํานวนผูขอรับบริการ 30,000 ราย

จัดโครงการกงสุลสัญจร 3  คร้ัง

ติดตาม/ชวยเหลือกรณีคนไทยตก
ทุกข /ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
อยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ

- เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษ /เยี่ยม
คนไทยที่เจ็บปวย  ตามความ
เหมาะสมและโอกาสอํานวย

ใหบริการดานการกงสุล 29,010
ราย

ไดจัดกงสุลสัญจร 3 คร้ัง

-ชวยเหลือคนไทยผูตกทุกขได
ยากเดินทางกลับประเทศไทย 89
ราย
-เดินทางไปสืบหาคนไทยเขา
เมืองผิดกฎหมายในรัฐซาราวัก 3
คร้ัง
-ชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย
สัญชาติไทยใหเดินทางกลับ
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5.3 การประชาสัมพันธใหคนไทย
มาลงทะเบียนเลือกตัง้ทั่วไป และทํา
ทะเบียนคนไทยตลอดปใน.ป 2555

จํานวนผูมาลงทะเบียนใชสิทธิ
เลือกต้ังมากกวา ป 2554 ซึ่งมี
จํานวน 3,360 คน

- เสริมสรางสามัคคีและความเปน
เอกภาพในหมูคนไทยดวยการ
เยี่ยมนักเรียนไทยและชุมชนคน
ไทย มากขึ้น
-เย่ียมทําความรูบานพักฉุกเฉินของ
NGO เพ่ือใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในรัฐที่มีคนไทยพํานัก
อาศัยอุมาก 2 - 3 แหง

-ประชาสัมพันธใหคนไทย
ลงทะเบียนอยางตอเน่ืองทั้งป

ประเทศไทย 23  ราย
-เดินทางไปรวมเปนพยานในการ
ชี้ตัวผูตองหาคนไทย/รวมรับฟง
การพิจารณาคดีคนไทยที่ทําผิด
กฎหมาย/จัดหาลามภาษาไทย
ใหกับคนไทยที่รองขอหรือ
ทางการมาเลเซียรองขอ 8  คร้ัง
- เยี่ยมคนไทยที่ตองโทษจําคุกใน
เรือนจํา 14  คร้ัง
- เยี่ยมคนไทยที่เจ็บปวย/บาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาล 9 คร้ัง
- เยี่ยมนักศึกษาไทย / ชุมชนคน
ไทย 14 คร้ัง
- ใหคําแนะนําปรึกษา  การแกไข
ปญหาครอบครัว/ปญหา
สุขภาพจิต 22  คร้ัง
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นายสมพงษ กางทอง 
อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

 

 

การศึกษา 
- เตรียมอุดมศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 
- 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 รับราชการครูตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3-4 ร.ร. หลวงพอปานคลองดาน

อนุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2534 - 2536   กระทรวงการตางประเทศ  ตําแหนงเจาหนาท่ีการทูต 4 สํานักงาน 

ปลัดกระทรวง 
พ.ศ.2536 - 2540   เลขานุการตรี – โท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล 
พ.ศ.2540 - 2542  เจาหนาท่ีการทูต 6 กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต   
พ.ศ.2543 - 2546  เลขานุการเอก (งานกงสุลและพิธี) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน   
พ.ศ.2547 - 2553  เจาหนาท่ีการทูต 7 กองตรวจลงตราฯ กรมการกงสุล                                                              
   เปนวิทยากรในรายการเวทีชุมชนในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ  
   จัดรายการวิทยุสราญรมย “รายการกงสุลสัมพันธ”  
พ.ศ.2553 – ปจจุบัน   อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกวัลาลัมเปอร 
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ประกาศเกยีรติคุณ  
พ.ศ.2546   ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในฐานะทําคุณประโยชนตอวัดพุทธปทีป- 

พระพุทธศาสนาและชุมชนคนไทยในสหราชอาณาจักร  
พ.ศ.2548   ไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชพลเรือนดีเดน ของกรมการกงสุล  
พ.ศ.2554 ไดรับรางวัล “คนดีของแผนดิน” ผูแทนขาราชการเขต 10 กทม.เพียง 1 

คน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ปปท.) กระทรวงยุติธรรม รายการ “คนคนคน” บริษัททีวีบูรพา 
จํากัด 

 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
พ.ศ.2553  ทวีติยาภรณชางเผือก 
พ.ศ.2554  เหรียญจกัรพรรดิมาลา  

 
---------------------------------------------------- 
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