รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การแกไขปญหาฮัจยของหนวยราชการไทย
กรณีศึกษา
ปญหาฮัจยกับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
จัดทําโดย นางสาวอัญชลี สายฟา
รหัส 4032

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การแกไขปญหาฮัจยของหนวยราชการไทย
กรณีศึกษาปญหาฮัจยกบั บทบาทของกระทรวงการตางประเทศ

จัดทําโดย นางสาวอัญชลี สายฟา
รหัส 4032

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระทรวงการตางประเทศเปนหนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 เพื่อการกํากับดูแลและควบคุมใหการ
ดําเนินภารกิจฮัจยของประเทศไทยเปนไปดวยดี สามารถขจั ดปญหาความเดือดรอนใหแกชาวไทย
มุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองมักกะห ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหไดรับความสะดวก
ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และถูกตองสมบูรณในทางหลักศาสนา ตลอดจนปองกัน
การหาประโยชน อันมิ ชอบ โดยมี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะสํ านัก งาน
เลขาธิการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยฯ เปนหนวยงานหลักในภารกิจฮัจยของประเทศ
ไทย แตตลอดระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมา ปญหาผูแสวงบุญไดรับความเดือดรอนที่ประเทศซาอุดี
อาระเบียยังคงมีปรากฏอยูเนื่องๆ และเกิดขึ้นในลักษณะซ้ําๆ สงผลใหกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการตางประเทศ รวมทั้งสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
และกงสุ ลฝ ายกิจการฮั จย ซึ่ง เป นองค กรภายใต สัง กัดของกระทรวงการตา งประเทศที่ ดูแลภาค
ตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบียและเขตอาณาเมืองที่ประกอบพิธีฮัจยดวย ไดรั บผลกระทบจาก
ปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในดานอุปสรรคตอการดําเนินนโยบายของกระทรวงและการปฏิบัติงานของ
สถานกงสุลใหญฯ และกงสุลฝายกิจการฮัจย และในดานภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ
ในสายตาของชาวไทยมุสลิมและประเทศในกลุมโลกมุสลิม
การศึกษาไดวิเคราะหพบสาเหตุสําคัญของปญหาภารกิจฮัจย 4 ประเด็นไดแก
1. ดานโครงสร างองคก รที่ ไม มีความเป นเอกภาพ ขาดเปาหมายและความชัดเจนใน
ภารกิจ
2. ดานบุคคล ทั้งในภาครัฐ ภาคผูประกอบการเอกชน และผูแสวงบุญ
3. ดานการบริหารจัดการที่ขาดแผนงานและการประสานงานระหวางกัน
4. ดานกฎหมาย ที่ไมครอบคลุมและขาดการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งได
เสนอแนวทางแกปญหาการบริหารจัดการภารกิจฮัจยของไทยใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียกําหนดใหประเทศตางๆ ถือปฏิบัติในการสงผูแสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
โดยเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของประเทศอินโดนีเซีย ที่กําหนดใหฮัจยเปน ภารกิจของชาติและมี
เปาหมายภารกิจที่ชัดเจน แนวทางปฏิบัติของประเทศมาเลเซียที่มีความโดดเดน ในดานการบริหาร
จั ดการเงิ น ทุ นเพื่ อกิ จ การฮั จย และแนวทางปฏิ บั ติข องประเทศสิ ง คโปร ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ
ประเทศไทยในแงมุมที่มีชาวมุสลิมเปนชนกลุมนอยของประเทศ และอิสลามมิใชศาสนาประจําชาติ

จ
การศึกษาสรุปผลไดวา ผลกระทบของปญหาที่มีตอกระทรวงการตางประเทศเกิดจากการ
ที่กระทรวงการตางประเทศมิไดใหความสําคัญกับภารกิจฮัจยเทาที่ควร โดยมองภารกิจฮัจยเปน
ภารกิจรองและทําหนาที่เปนเพียงหนวยงานสนับสนุนเทานั้น แมวากระทรวงการตางประเทศมี
อํานาจหนาที่และศักยภาพที่จะดําเนินบทบาทไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ดังนั้นกระทรวงการ
ตางประเทศจึงควรพิจารณาปรับบทบาทเกี่ยวกับภารกิจฮัจยใหมีลักษณะในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให
บังเกิดการแกปญหาฮัจยที่ยั่ งยืนและเปนรูปธรรม สามารถแกไขอุปสรรคการดําเนินนโยบายของ
กระทรวง และเสริมสรางหลักประกันในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด และไดเสนอแนะ
การปรับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศตอภารกิจฮัจย ใน 2 หมวด ดังนี้
1. ขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก
1.1 การปรับทัศนคติตอภารกิจฮัจย
1.2 การปรับบทบาทในฐานะคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง ประเทศไทยให
มีลักษณะในเชิงรุกมากขึ้น
2. ขอเสนอเชิงวิธีการ ไดแก
2.1 การออกกฎกระทรวงฯ หรือปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2 การพิจารณากําหนดอํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจ
ฮัจยของกระทรวงการตางประเทศ
2.3 การกําหนดนโยบายและเปาหมายภารกิจฮัจยของกระทรวงการตางประเทศ
2.4 การกําหนดอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนของกงสุลฝายกิจการฮัจย
2.5 การใชประโยชนจากกลไกที่มีศักยภาพของกระทรวงการตางประเทศ
2.6 การวางแผนการรับชวงภารกิจตอ (succession planning) โดยการสรางนักการทูต
มุสลิมที่มีศักยภาพมากขึ้น
รายงานการศึกษาฉบับนี้อาจสามารถพัฒนาและตอยอดการศึกษาตอไปไดอีก โดยกําหนด
ใหฮัจยเปนยุทธศาสตรที่ตอบสนองนโยบายเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใน
ทุกมิติ เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจและเอาใจใสของรัฐบาลตอพี่นองมุสลิม อันจะสงผลดีตอการ
แกปญหาและสรางความสมานฉันทและสันติสุข

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาส ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ จ ะไม ส ามารถสํ า เร็ จ เสร็ จ สิ้ น ลงได โ ดยปราศจากการ
สนับสนุนและความอนุเคราะหชวยเหลือจากหลายๆ ทาน ซึ่งผูศึกษาขอถือโอกาสขอบคุณไว ณ ที่นี้
ไดแก
นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ที่ใหโอกาสและกําลังใจในการเขารับการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 4 ประจําป 2555 พรอมทั้งไดใหขอมูลและคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการจัดทําการศึกษาฉบับนี้
ขาราชการสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ที่สนับสนุนขอมูล ขอคิดเห็น และกําลังใจ
ใหแกผูศึกษามาโดยตลอด ไดแก นายหาลิม แวนะไล กงสุลฝายกิจการฮัจย นายอัญชลิต บุญจิตและ
นายอัซมัน แตเปาะ โดยเฉพาะนายหาลิม แวนะไลซึ่งเปนผูปฏิบัติโดยตรงในภารกิจฮัจย
ขาราชการกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต กรมพิ ธีการทูต ไดแก นางทิพยาภรณ
กุมภีร ผูอํานวยการกอง ที่ใหคําแนะนําการเขาอบรมและจัดทําการศึกษาสวนบุคคล และนางจิตติมา
เอี่ยมสุทธา นักการทูตชํานาญการ สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือตรวจพิสูจนอักษร
ที่สําคัญยิ่ง ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ไดแก เอกอัครราชทูตสุจิตรา
หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ และโดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ
พนั ส พรประสิ ท ธิ์ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และความเอาใจใส จนทํ า ให ผู ศึ ก ษาสามารถตกผลึ ก ความคิ ด
เกี่ยวกับหัวขอการศึกษา ที่ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จนเกิดเปนแนวทางในการจัดทํารายงาน
การศึกษาฉบับนี้จนเปนผลสําเร็จ
และทายที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการทุกทานในความเอื้อเฟอดูแลอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตลอดระยะเวลาการเขา
รั บ การอบรม รวมทั้ ง เพื่ อนๆ ข า ราชการที่ เข า รั บ การอบรมหลั ก สู ตรนั ก บริ ห ารการทู ต รุ นที่ 4
สําหรับกําลังใจและคําแนะนําตางๆ ดวย
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 เสนทางการประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญชาวไทย

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลังของปญหา
ในเดือนซุลฮิจยะหของทุกป ผูที่นับถือศาสนาอิสลามจากทั่วทุกมุมโลกจํานวน 2-3
ลานคนจะมุงหนาไปสู ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สําคัญยิ่งทางศาสนา คือ การ
ประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองมักกะห ซึ่งรวมทั้งชาวไทยมุสลิมจํานวนปละ 13,000 คนดวย โดยประมาณ
รอยละ 75 เปนชาวไทยมุสลิมจากภาคใตของประเทศไทย ฮัจยเปนหลักปฏิบัติภาคบังคับสําหรับผูที่
นับถือศาสนาอิสลามทุกคนทั้งชายและหญิง โดยกําหนดใหเดินทางไปประกอบพีธีฮัจยหนึ่งครั้งใน
ชั่ วชี วิ ต หากอยู ใ นวิ สั ย ที่ ส ามารถเดิ นทางไปและกลั บ ได โ ดยไม เ ดื อ ดร อ นใดๆ ซึ่ ง ได แ ก ผู ที่ มี
ความสามารถในดานสุขภาพ ทุนทรัพยและในการเดินทาง
ภาพที่ 1 เสนทางการประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญชาวไทย

เจดดาห
(1)

(2)

มะดีนะห
(3)

(8)

มักกะห

มักกะห

(7)

(4)

ตําบลมีนา

ตําบลมีนา
(6) มุซ

ดาลีฟะห

(5) ทุง

อารอฟะห
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ชาวไทยมุสลิมไดยึดถือหลักปฏิบัติในการดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปนประจํา
ทุก ป ม าเป นเวลาช านานแล ว ซึ่ง รั ฐบาลไทยได เห็นความสํ า คั ญในเรื่องดั ง กล า วและไดกํ า หนด
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของขึ้น เพื่อสงเสริมใหการ
ไปประกอบพิธีฮัจยของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเปนไปอยางถูกตองสมบูรณตามหลักศาสนา
ปลอดภัยทั้งการเดินทางไปและกลับ อีกทั้งไดรับความสะดวกสบายและมีความเปนอยูที่ดีในชว ง
ระหวางการประกอบพิธีที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เชนเดียวและทัดเทียมกับมุสลิมชาติอื่นๆ อยางไร
ก็ตาม ตลอดระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมา ปญหาความเดือดรอนของผูแสวงบุญชาวไทยมุสลิมยังคง
มี อยู เสมอ และเกิ ดขึ้ นในลั ก ษณะซ้ํ าแล วซ้ํ าอี ก อาทิ ป ญหาผู แสวงบุ ญถู กเอารั ดเอาเปรี ยบโดย
ผูประกอบการ ผูแสวงบุญถูกลอยแพ ผูแสวงบุญไมมีที่พัก เปนตน
สถานกงสุ ลใหญ ณ เมืองเจดดาห และกงสุ ลฝ ายกิจการฮั จย ซึ่ งเปนหน วยงาน
ภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศ มีเขตอาณาดูแลเมืองมักกะหและมะดีนะห อันเปนเมือง
สําคัญในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญชาวไทย ไดเขาไปมีสวนรูเห็นปญหาความ
เดือดร อนของผูแสวงบุญ และไดชวยเหลือแกไขภายใตอํานาจหนาที่ดา นการกงสุลในการดูแล
คุมครองคนไทยในตางประเทศเทานั้น ซึ่งเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ยังไมสามารถแกปญหา
ฮัจยที่เกิดขึ้นอยางซ้ําแลวซ้ําอีกได
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศเปนหนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง
ประเทศไทย หรือ “บอรดฮัจย” มีหนาที่กําหนดระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อคุมครองผูแสวงบุญชาวไทยใหไดรับความสะดวก ปลอดภัย และมีหลักประกัน ซึ่งถือ
เปนกลไกหลักเพียงหนึ่งเดียวสําหรับการดําเนินภารกิจฮัจยของประเทศไทย อยางไรก็ตาม บทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศในบอรดฮัจย ยังคงเปนเพียงการสงผูแทนเขารวมประชุมและรับทราบ
มติที่ประชุมเทานั้น
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
ปญหาฮัจยที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในลักษณะซ้ํา แลวซ้ําอีกโดยไมไดรับการแกไข
สงผลใหภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการ ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาตอ การดําเนินงาน
ของหนวยราชการ และโดยที่ปญหาความเดือดรอนของผูแสวงบุญเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลภารกิ จดานการตางประเทศ อีกทั้งมี
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห และกงสุลฝายกิจการฮัจย เปนหนวยงานในพื้นที่สําหรับการดูแล
คุ ม ครองคนไทยในต า งประเทศ จึ ง อยู ใ นฐานะที่ ไ ด รับ ผลกระทบไปด วย ถึ ง แม ก ระทรวงการ
ตางประเทศมิใชหนวยงานหลักในการดําเนินภารกิจฮัจยตามกฎหมายก็ตาม
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กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” เพื่อใหนโยบาย
การตางประเทศสามารถตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนคนไทยไดเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายของรัฐบาลดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สูงสุดในการทําใหการตางประเทศเปนการตางประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชนของ
ประชาชนอยา งแทจริง นอกจากนี้ก ระทรวงการต างประเทศยั งกํ าหนดยุ ท ธศาสตร ไทยต อโลก
มุสลิมขึ้นเพื่อการเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยในกลุมชาว
มุสลิม รวมทั้งการเสริมสรางความรูและความเขาใจระหวางประเทศไทยกับประเทศมุสลิม และ
องคกรมุสลิมสากล
อยางไรก็ตาม ปญหาฮัจยที่เกิดขึ้นอยางซ้ําซากเหลานี้ได สะทอนใหเห็นวา ไมวา
กระทรวงการตางประเทศจะดําเนิน นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางดีและประสบความสําเร็จ
เพียงใด ก็ยังไมสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา การดําเนินงานประสบความสําเร็จ และบรรลุวัตถุ
ประสงคอยางสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจฮัจย ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับชาวไทยมุสลิม ยัง
ไมไดรับการคุมครองดูแลอยางแทจริงนั่นเอง ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวากระทรวงการตางประเทศไม
อาจวางเฉยและปลอยใหปญหาฮัจยสงผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของกระทรวงฯ หรือ ให
หนวยงานของกระทรวงฯ อยูในสถานะที่ตองตามแกไขปญหาที่ปลายเหตุอยูเชนนี้
1.2 คําถามในการศึกษา
กระทรวงการต างประเทศควรเพิ่มบทบาทในภารกิจฮัจย เพื่อชวยแกไขปญหาหรือไม
และอยางไร
1.3 สมมติฐานของปญหา
ในปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมองภารกิจฮัจยเปนภารกิจรอง และดําเนินบทบาท
ในฐานะหนวยงานที่ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ดังนั้นกระทรวงฯ จึงควรเพิ่ม บทบาทในเชิงรุก
ให ม ากขึ้ น และใช อํ า นาจหน า ที่ ต ามกฎหมายผลั ก ดั น ให มี ก ารแก ไ ขป ญ หาที่ ต น ทาง เพื่ อ การ
แกปญหาที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป
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1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ในภารกิจฮัจยของหนวยราชการไทย โดยเฉพาะ
ประเด็นปญหาสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจํา และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกระทรวงการ
ตางประเทศ
1.4.2 เพื่อวิเคราะหกรอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และศักยภาพของกระทรวงการตาง
ประเทศในการแกปญหา
1.4.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงและกําหนดบทบาทของกระทรวงการตาง
ประเทศ เพื่อการปฏิบัติภารกิจฮัจยในเชิงรุกมากขึ้น และมีประสิทธิผลในการแก ปญหาฮัจยที่เปน
รูปธรรมและยั่งยืนภายใตกรอบอํานาจหนาที่
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของของประเทศซาอุดีอาระเบียในฐานะประเทศที่
เปนจุดหมายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญ
2) ศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บกฎระเบี ย บปฏิ บั ติ ดา นฮั จย ข องบางประเทศในกลุ ม
อาเซียน ไดแก อินโดนิเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร
3) ศึกษาขอมูลการปฏิบัติของหนวยงานราชการไทย ปญหาและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญชาวไทยในชวง 5 ปที่ผานมา
และผลกระทบโดยตรงตอกระทรวงการตางประเทศ
4) ศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะคณะกรรมการสงเสริ ม
กิจการฮัจยแหงประเทศไทย และหนวยงานในสังกัดคือ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุล
ฝายกิจการฮัจย ในฐานะกลไกในประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งนโยบายยุทธศาตร ที่เกี่ยวของของ
กระทรวงฯ
1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชประสบการณตรงของผู
ศึกษาและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสัมภาษณขาราชการผูรับผิดชอบและปฏิบัติ คือ กงสุลใหญ ณ
เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจย สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
2) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแกขอมูลเอกสารราชการ
และกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขาวสารตางๆ
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1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาจะเปนการศึกษาเชิงคุณ ภาพจากเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของ โดย
ศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาวิเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) และประสบการณของผูที่เกี่ยวของกับปญหา รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ที่ไดจากการคนควากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เอกสารราชการประเภทตางๆ และขาวสารที่
เกี่ยวของ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในภารกิจดานฮัจยของหนวยงานราชการไทย
1.6.2 ไดรับทราบแนวทางปฏิบัติในภารกิจฮัจยของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
1.6.3 ไดรับทราบแนวการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
1.6.4 มีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารในการพิจารณากําหนดบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศเกี่ยวกับภารกิจฮัจยที่ชัดเจน เหมาะสม และสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
1.6.5 ผลการศึกษาจะชวยแกไขปญหาฮัจยที่ยั่งยืนและเปนรูปธรรมมากขึ้น
1.6.6 ผลการศึกษาจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานหลักดานการกงสุลของกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในด านการคุมครองดูแลและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ และการ
ดําเนินยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิมของกระทรวงการตางประเทศ
1.6.7 ผลการศึ กษาสามารถนํ าไปพัฒนาและต อยอดการศึ ก ษาเพื่ อใหภารกิจฮัจยเป น
กลไกในการสรางความเขาใจกับชาวไทยมุสลิมและการสรางความเปนหนึ่งเดียวของสังคมไทยที่มี
ชาวไทยสวนหนึ่งนับถือศาสนาและมีวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน
1.7 นิยามศัพทและการจํากัดความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
1.7.1 “พิธีฮัจย” คือ พิธีกรรมภาคบังคับทางศาสนา ที่ถูกบัญญัติไวใหผูที่นับถือศาสนา
อิสลามทุกคนตองเดินทางไปประกอบพิธีที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามวันและเวลาที่กําหนดใน
เดือนซุลฮิจยะหของทุกป โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การครองเอียะหรอมกอนเดินทางเขาเมือง
มักกะห การหยุดสงบ ณ ทุงอารอฟะห ในวันที่ 9 เดือนซุลฮิจยะห การพักแรมที่มุซดาลีฟะหและที่
ตําบลมีนา การขวางเสาหิน 3 ตนในวันที่ 11, 12 และ 13 เดือนซุลฮิจยะห การตอวาฟ(เดินวนรอบ
วิหารกะบะห 7 รอบ) และการเดินระหวางเนินเขาซอฟากับเนินเขามัรวะห 7 เที่ยว
1.7.2 “พิธีอุมเราะห” คือ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม คลายพิธีฮัจย แตมีขั้นตอนนอยกวา
ฮัจย โดยตัดขั้นตอนการเดินทางไปหยุด ณ ทุงอารอฟะห การพักแรมที่มุซดาลีฟะหและที่ตําบลมีนา
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และการขวางเสาหิน ออกไป อนุญาตใหผูที่นับถือศาสนาอิสลามทําพิธีอุมเราะหไดตลอดทั้งปที่
ประเทศซาอุดีอาระเบีย และสามารถทําพิธีอุมเราะหไดหลายครั้ง โดยไมถือเปนหลักปฏิบัติภาค
บังคับสําหรับชาวมุสลิม ผูที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยสวนมากจะถือโอกาสทําพิธีอุมเราะหควบคู
ไปดวย
1.7.3 “ปฮิจเราะหศั กราช” คื อ ปปฎิ ทินอิ สลาม ที่ นับตามระบบจันทรคติ หนึ่งป มี 12
เดือน ไดแก (1) เดือนมุฮัรรัม (2) เดือนซอฟร (3) เดือนรอบิอุลเอาวัล (4) เดือนรอบิอุซซานี (5)
เดือนยะมาดัลอุลา (6) เดือนยะมาดัซซานียะห (7) เดือนรอยับ (8) เดือนซะบาน (9) เดือนรอมฎอน
(10) เดือนเซาวาล (11) เดือนซุลกิดะห และ (12) เดือนซุลฮิจยะห
1.7.4 “เมืองมักกะห” คือ เมืองสําคัญทางศาสนาอิสลามสําหรับการประกอบพิธีฮัจยและ
อุมเราะห โดยเปนที่ตั้งของมัสยิดฮะรอม ที่ ประดิษฐานวิหารกะบะห หรือบัยตุลเลาะห ซึ่งแปลวา
บานของอัลเลาะห
1.7.5 “เมืองมะดีนะห” คือ เมืองที่สําคัญทางศาสนาอิสลามอันดับที่สองรองจากเมืองมัก
กะห เปนเมืองของศาสดามุฮําหมัด ซึ่งศพของทานฝงอยูในมัสยิดนะบะวีย หรือมัสยิดศาสนทูต ชาว
มุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยและอุมเราะหจะถือโอกาสเดินทางไปเยี่ ยมหลุมฝงศพของทาน
ศาสดามุฮําหมัดดวยเสมอ
1.7.6 “กะบะห” คื อ ปู ช นี ย าคารทางศานาอิ ส ลาม และยั งเป นกิ บลั ตอั นเป นตํา แหน ง
ทิศทางที่ชาวมุสลิมทุกคนตางผินหนาไปสูเมื่อยามทําละหมาด (สวดมนต) ตั้งอยูในมัสยิดฮะรอม
1.7.7 “จุฬาราชมนตรี” คือ ผูนํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเปนตําแหนง
ฝายมุสลิมใหขอปรึกษาดานศาสนาอิสลามแกรัฐบาลไทย
1.7.8 “อะมีรุลฮัจย” คือ ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาคณะผูแทนฮัจยทางการของประเทศ
ไทย นําชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
1.7.9 “น้ําซัมซัม ” คือ น้ํ าแรจากบอน้ํา ที่อยูใจกลางมัส ยิ มฮะรอม เป นบอน้ําที่ไมมีวั น
เหื อดแห ง ชาวมุ ส ลิ ม จากทุ ก สารทิ ศ จะบรรจุ น้ํ า ซั ม ซั ม และนํ า กลั บ ไปประเทศของตนเพื่ อเป น
ของขวัญแกญาติพี่นอง โดยถือวาเปนน้ํามงคลและรักษาโรคได
1.7.10 “ผูให บริก ารผู ไปประกอบพิธีฮัจย ” คือ กลุ มผูป ระกอบการรายยอยที่อยูภายใต
สังกัดผูประกอบการเอกชนที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจยจากคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยแลว ทําหนาที่จัดหาผูแสวงบุญใหแกผูประกอบการฮัจยและ
ดูแลผูแสวงบุญในสังกัด
1.7.11 “กงสุลฝายกิจการฮัจย” หมายถึง กงสุลฮัจย แตโดยที่กระทรวงการตางประเทศได
จัดสงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการไปทําหนาที่เปนกงสุลฮัจย ซึ่งมีระดับอาวุโสนอยกวากงสุลฮัจยของ

7
ประเทศอื่นๆ ที่สวนมากเปนผูบริหารระดับอาวุโส ผูแทนกระทรวงการตางประเทศจึงแจงที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยใหเรียกวา กงสุลฝายกิจการฮัจย แทน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษานี้จะใชแนวคิดนโยบาย และยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ กฎ
ระเบียบที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานดานฮัจยของประเทศซาอุดีอาระเบีย และของประเทศอื่นๆ
บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก อินโดนิเซีย มาเลเซียและสิงคโปร รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของประเทศไทย
2.1 นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ
2.1.1 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํายุทธศาสตร 4 ป (2553-2556)
ตามกรอบของนโยบายรั ฐ บาลและแผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยกํ า หนด
วิสัยทั ศนให “กระทรวงการต างประเทศเปนองคก รหลัก ในการรัก ษาและสง เสริมผลประโยชน
สถานะและบทบาทของไทยในเวที ระหว า งประเทศอย า งมี เ กี ย รติ และสมศั ก ดิ์ ศ รี ทั้ ง ทางด า น
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม
ตลอดจนนํ า โอกาสจากกระแสโลกาภิ วั ฒ น ม ายั ง ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ป ระเทศชาติ แ ละ
ประชาชน” โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1) ปกปอง รักษาและสงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยในความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ
2) เปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ
3) ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบายและกลยุทธดานการตาง
ประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ
4) สร า งนั ก การทู ตที่ มี จิ ตสํ า นึ ก และความเข า ใจสั ง คมไทย ตลอดจนมี ค วาม
เชี่ยวชาญและรอบรูในดานตางๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยใน
ตางประเทศ
5) ใหความคุมครองสงเสริมและดูแลสิทธิประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
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6) ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนเกี่ยวกับการดําเนินงานเชิง
รุกดานตางประเทศของไทยที่เปนประโยชนตอประชาชน และสรางความรู ความเขาใจที่ ถูกตอง
เกี่ยวกับประเทศไทยใหตางประเทศไดรับทราบ
7) ดําเนินงานเกี่ยวกับดานพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
8) บูรณาการและประสานงานการดําเนินภารกิจตางประเทศกับหนวยงานตางๆ
9) ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
และ พหุภาคี
2.1.2 นโยบายตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาฉบับนี้
ได แ ก การสนั บ สนุ น การเข าถึ งในระดั บประชาชนของนานาประเทศพร อมทั้ ง
สงเสริมภาพลักษณที่ดี การสนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย และ
การประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ และการสงเสริมความรวมมืออยาง
ใกล ชิ ด กั บ ประเทศมุ ส ลิ ม และองค ก รอิ ส ลามระหว า งประเทศเพื่ อ สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง
นอกจากนี้หนวยงานภายในกระทรวงฯ ยังไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งสามารถนํามาเปน
แนวทางประกอบการศึกษาสวนบุคคลไดดวยดังนี้
ก. วิสัยทัศนและพันธกิจกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกาเปนองค กรนําในการรั กษาดูแล
ผลประโยชนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีพันธกิจดังนี้
1) วิเคราะหและประเมินสถานการณทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิ จ
วั ฒนธรรมและสั ง คมของประเทศ กลุ ม ประเทศ ขบวนการทางการเมื องและองค ก ารระหว า ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
2) เสนอแนะแนวนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศไทย
และประเทศ กลุมประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองคการระหวางประเทศในภูมิภาคฯ
3) เป น สื่ อ กลางในการติ ด ต อ ระหว า งส ว นราชการไทยกั บ ตั ว แทนของ
ประเทศ กลุมประเทศ ขบวนการทางการเมืองและองคการระหวางประเทศในภูมิภาคฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. วิสัยทัศนและอํานาจหนาที่ของกรมการกงสุล
กรมการกงสุลเปนองคกรหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุ กขไดยาก
ในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ
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และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรมเพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชน
ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” โดยมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการศึกษาฉบับนี้ไ ดแก
1) เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานการกงสุล รวมทั้งกําหนด
ระเบียบดานการกงสุล
2) ประสาน สนับสนุนและกํากับดูแลสถานกงสุลใหญ ตลอดจนประสานงาน
และใหความรวมมือกับหนวยราชการของไทยทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
กงสุล ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้โดยสอดคลองกับอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการกงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญาความตกลงระหวางประเทศ และ
กฎเกณฑแหงกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับงานดานการกงสุล
3) ดําเนินการดานหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางใหแกคนสัญชาติไทย
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนและชวยเหลือคน
สัญชาติไทย และนิติบุคคลสัญาชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ
5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ นิติกรณ งานทะเบียนคนไทยในตางประเทศ
และเรื่องอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมายและระเบียบของทางราชการไทย ตลอดจน
การดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในกระบวนการยุติธรรม
2.2 กฎและระเบียบของประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศซาอุดีอาระเบียไดกําหนดกฎและระเบียบปฏิบัติตางๆ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การบริหารจัดการคนจํานวนมากที่รวมอยูในสถานที่และในเวลาเดียวกันใหสามารถปฏิบัติศาสกิจได
ครบถวนตามเวลาที่กําหนด และลดขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูแสวงบุญที่
เดินทางไปรวมและกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจย ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดตารางบิน
การจัดตารางการขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อกระจายการจราจรใหเกิดการลื่นไหลและไมเกิดความแออัด
ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการบริการที่ผูแสวงบุญ ที่อยูในฐานะ “แขกของพระเจา” พึงไดรับ เปน
กฎระเบียบที่ใชบังคับแกทุกชาติที่สงผูแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจยที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผูศึกษา
จึงเห็นวาการดําเนินการที่สอดคลองตามกฎระเบียบของฝายซาอุดีอาระเบีย จะสงผลในการแกปญหา
ฮัจย ทั้งนี้ประเทศซาอุดีอาระเบียไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในดานตางๆ ไวดังนี้
2.2.1 การกําหนดโควตาผูแสวงบุญ
1) ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย ต อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู แ สวงบุ ญ ทั้ ง ที่ พํ า นั ก อยู ใ น
ซาอุ ดี อาระเบี ย และที่ ม าจากนานาจํ า นวนป ล ะประมาณ 2-3 ล า นคน รั ฐ บาลซาอุ ดีอ าระเบี ย จึ ง
จําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการใหชาวมุสลิมจากประเทศตางๆ ไดมีโอกาสเดินทาง
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ไปแสวงบุญไดอยางเทาเทียมกัน โดยไดนําขอมติของประเทศสมาชิก OIC เมื่อป 2530 ที่กําหนด
จํานวนผูแสวงบุญของประเทศสมาชิกไวในอัตรา 1,000 คนตอจํานวนประชากร 1 ลานคน มาใช
กําหนดจํานวนผูแสวงบุญของประเทศอื่นๆ โดยอนุโลม
2) รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไดกํ าหนดโควตาพิเศษใหแกคณะผูแทนฮัจย ที่แตละ
ประเทศจะตองจัดใหเดินทางไปอํานวยความสะดวกและดู แลผูแสวงบุญจากประเทศของตนใน
ระหวางการประกอบพิธีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียดวย โดยกําหนดตามจํานวนผูแสวงบุญของแตละ
ประเทศในอัตรา ผูแทน 1 คนตอผูแสวงบุญ 100 คน ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียใน
ประเทศตางๆ จะตรวจลงตราใหแกผูแสวงบุญของแตละประเทศตามจํานวนโควตาที่กําหนดนี้ดวย
2.2.2 การขนสงผูแสวงบุญ
ก. การขนสงทางอากาศ
1) รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไดกําหนดใหการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของผู
แสวงบุญเดินทางโดยสายการบินแหงชาตินั้นๆ หรือสายการบินอื่นที่ไดมาตรฐานและขึ้นทะเบียน
ไวกับองคการระหวางประเทศที่มีอํา นาจ และตองมีบริษัทตัวแทนบริษัทสายการบินที่ผานการ
รับรองจากกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมประจําอยูในประเทศซาอุดีอาระเบียดวย
2) กําหนดใหสัญญาความตกลงขนสงผูแสวงบุญทางอากาศตองไดรับการ
รับรองจากหนวยงานทางการของประเทศผูสงผูแสวงบุญและประเทศซาอุดีอาระเบีย
3) อนุ ญ าตให ก ารเดิ น ทางของผู แ สวงบุ ญ ดํ า เนิ นการภายใต ร ะบบบริ ษั ท
(เอกชน) ที่มีใบอนุญาตดําเนินการจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยกําหนดจํานวนผูแสวงบุญใน
สังกัดของแตละบริษัทจะตองไมนอยกวา 45 คน และไมเกินจํานวนที่ระบุไวในใบอนุญาต
4) คณะผูแทนฮัจยแตละประเทศตองนําสงรายละเอียดตารางการบิน อาทิ
หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาการบินเขา-ออกประเทศซาอุดีอาระเบียที่แนนอน จํานวนผูแสวงบุญ
และชื่ อบริ ษั ท ขนส ง ให แ ก ก รมการบิ นของซาอุ ดี อาระเบี ย เป น การล ว งหน า 1 เดื อนก อนการ
เดินทางของผูแสวงบุญชุดแรก
5) บัตรโดยสารเครื่ องบิ นของผู แสวงบุ ญทุ กคนต องระบุ วันเดิ นทางกลั บ
พรอมเที่ยวบินกลับที่ชัดเจน
ข. การขนสงภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย
1) กําหนดใหแตละประเทศจัดผูแสวงบุญเปนกลุมๆ ละ 45-50 คน เพื่อให
สอดคลองกับที่นั่งรถบัสที่จัดบริการภายในประเทศใหแกผูแสวงบุญทุกคน
2) กําหนดใหคณะผูแทนฮัจยของแตละประเทศเดินทางไปพบกับเจาหนาที่
องคการขนสงของมณฑลมักกะห ซึ่งอยูภายใตกระทรวงฮัจย เพื่อสรุปความตองการจํานวนรถและ
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จํานวนผูแสวงบุญ พรอมทั้งจัดทําสัญญาการขอใชบริการในศาสนสถานตางๆ สัญญาบริการขนสง
ผูแสวงบุญระหวางเมืองเจดดาห เมืองมักกะห เมืองมะดีนะหและสถานที่ประกอบพิธีฮัจย และ
สัญญาบริการอํ านวยความสะดวกเข า -ออกสนามบิ นให แล วเสร็จไมเกินเดื อนซะบานของทุก ป
พรอมทั้ งชําระคาประกันการบริก ารและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ค ามัดจํ า คาขนยายกระเป า ทั้ง นี้
จํานวนผูแสวงบุญที่ใชบริการจะตองสอดคลองกับโควตาที่ไดรับจัดสรร
3) ในกรณี ที่ ก ารเดิ นทางของผู แ สวงบุ ญดํ า เนิ นการภายใต ร ะบบบริ ษั ท
(เอกชน) ที่ไดรับอนุญาตจากประเทศผูสงผูแสวงบุญ กําหนดใหบริษัทเอกชนนั้นๆ ตองไปดําเนิน
เรื่องตางๆ ตาม ข(2) ดวยตัวเอง ไมอนุญาตใหมอบอํานาจบริษัทเอกชนซาอุดีอาระเบียหรือบริ ษัท
ตางชาติที่อยูในซาอุดีอาระเบียดําเนินการใดๆ แทนทั้งสิ้น
4) ซาอุดีอาระเบียจะจัดศูนยขนสงผูแสวงบุญที่สนามบิน ซึ่งเมื่อผูแสวงบุญ
เดินทางถึงสนามบินฮัจยแลว จะตองไปรอที่ศูนยขนสง เพื่อเดินทางตอไปยังจุดหมายปลายทาง
ตอไป (เมืองมะดีนะหหรือเมืองมักกะห แลวแตกรณี) ศูนยขนสงผูแสวงบุญจะจัดเจาหนาที่จาก
กระทรวงฮัจยและเจาหนาที่จากองคการบริหารกิจการฮัจย หรือ “มูอัซซาซะห” ทําหนาที่ตรวจสอบ
ความถู กต องของเอกสารเดิ นทาง จั ดเก็บ หนั งสือเดิ นทางของผู แสวงบุญ และจั ดเก็บ ขอมูล การ
เดินทางของผูแสวงบุญ (บัตรโดยสารเครื่องบินระบุเที่ยวบินกลับชัดเจน) และประสานตารางบินกับ
คณะผูแทนฮัจยหรือบริษัทเอกชน และกับสายการบิน ตรวจสอบเอกสารที่พักของผูแสวงบุญตลอด
ชวงเวลาการประกอบพิธีฮัจย ดูแลกํากับและกําหนดหนาที่คนขับรถในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร การ
ขนสงสัมภาระ การนับจํานวนผูแสวงบุญ และดูแลความพรอมของรถยนตในการนําสงผูโดยสารให
เปนไปตามกําหนดการ ตรวจสอบไมใหผูแสวงบุญเดินทางไปเมืองมะดีนะห ใกลเวลาประกอบพิธี
ฮัจย ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ของซาอุดีอาระเบีย แจกจายน้ําซัมซัม และ
จัดทําสถิติการขนสงผูแสวงบุญ
5) คณะผู แทนฮัจย ที่ป ระสงค จะเชา รถยนตเพื่อใชง านระหว างการปฏิ บั ติ
หนาที่ดูแลอํานวยความสะดวกผูแสวงบุญจากชาติของตน ตองประสานรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน
รถยนตและเจาหนาที่ พรอมระบุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กับกระทรวงฮัจย ซาอุดีอาระเบียตั้งแต
เนิ่นๆ ทั้งนี้รถยนตของคณะแพทยจะตองไดรับใบอนุญาตและการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ซาอุดีอาระเบียหรือจากคณะผูแทนฮัจยของประเทศตน โดยระบุจํานวนวันและภารกิจที่จะตองใช
งานใหเรียบรอย
6) รถยนต สํา หรั บคณะทูต /หั วหนา สํา นักงาน/หั วหนา คณะผู แทนฮั จย จะ
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย
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2.2.3 ที่พักและอาหารสําหรับผูแสวงบุญ
1) ซาอุดีอาระเบียกําหนดหลักเกณฑใหผูที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยจะตอง
มีสัญญาเชาที่พักทั้งในเมืองมักกะหและมะดีนะหแลวเทานั้น หากผูแสวงบุญไมมีที่พัก จะถูกกักอยู
ในบริเวณศูนยขนสงที่สนามบินฮัจย จนกวาจะไดดําเนินการและมีหลักฐานแสดงที่พักที่ แนนอนใน
ตลอดชวงเวลาที่ ประกอบพิธี ฮัจยเรียบร อยแล ว จึ งจะอนุญาตใหเดิ นทางออกจากสนามบิน ไปยั ง
จุดหมายปลายทางตอไปได
นับตั้งแตเทศกาลฮัจยป 2553 ทางการซาอุดีอาระเบียไดปอนขอมูลการเชาที่
พักของแตละประเทศเขาในระบบออนไลนเพื่อใหทุกหนวยงานของซาอุดีอาระเบียที่เกี่ยวของกับ
กิจการฮัจยสามารถตรวจสอบขอมูลไดในทุกจุดวามีการจัดเชาที่พัก ณ ปลายทางเสร็จสมบูรณแลว
หรือไม ซึ่งหากตรวจสอบพบวายังไมมีที่พักปลายทางหรือที่พักยังไมเรียบรอยดวยประการใดก็ตาม
จะไมอนุญาตใหผูแสวงบุญกลุมนั้นเดินทางออกจากตนทางโดยเด็ดขาด
2) อาคารที่ พั ก สํ า หรั บ ผู แสวงบุ ญจะต องเป น สถานที่ ที่ จ ดทะเบี ย นและได รั บ
ใบอนุญาตใหจัดเชาไดจากทางการซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานตางๆ ไว
อาทิ กําหนดจํานวนผูเขาพักในอาคาร กําหนดขนาดหองพัก (ไมนอยกวา 3.50 ตารางเมตรตอผู
แสวงบุญ 1 คนสําหรับที่พักในเมืองมักกะห และขนาดไมนอยกวา 4 ตารางเมตรสําหรับที่พักใน
เมืองมะดีนะห) และตองจัดเตียง/ฟูกนอนใหเพียงพอสําหรับจํานวนผูแสวงบุญ
3) หามจัดใหผูแสวงบุญพํานักในอาคารที่เชาเกินจํานวนที่ระบุในใบอนุญาต
4) หามเชาที่พักใหผูแสวงบุญในเมืองมะดีนะหหลังจากวันที่ 6 ของเดือนซุลฮิจ
ยะห โดยคณะผูแทนฮัจยและบริษัทเอกชนจะตองกํากับดูแลใหผูแสวงบุญในสังกัดพํานักอยูที่เมือง
มักกะหหลังจากวันที่ 6 ของเดือนซุลฮิจยะหในทุกๆ ป
5) กําหนดใหคณะผูแทนฮัจยหรือบริษัทเอกชนดําเนินการเรื่องการเชาที่พักใหแก
ผูแสวงบุญเสร็จสิ้นไมชากวาสิ้นเดือนเซาวาล ซึ่งจะถือเปนเงื่อนไขในการพิจารณาออกวีซาใหแกผู
แสวงบุญดวย
6) ซาอุดีอาระเบี ยใหคณะผู แทนฮัจยรวมอํ านวยความสะดวกใหแก ผูแสวงบุ ญ
เทานั้น และไมสนับสนุนใหพักรวมกับผูแสวงบุญในทุง มีนา เนื่องจากมีพื้นที่จํากัดและจะสงผล
กระทบตอจํานวนผูแสวงบุญของประเทศอื่นๆ ที่ไดมีการจัดสรรไวกอนหนาแลว
7) การเตรี ย มอาหารสํ า หรั บ ผู แ สวงบุ ญ ให ดํ า เนิ น การผ า นบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ การ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบียแลวเทานั้น หากคณะผูแทนฮัจยประสงคจ ะจัด
ผูประกอบอาหารเอง ผูนั้นตองมีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขดวย
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8) หามผูแสวงบุญประกอบอาหารในโรงแรมที่พักเปนอันขาด หากเปนอาคารที่
พัก อนุญาตใหประกอบอาหารเฉพาะในบริเวณที่จัดเปนหองประกอบอาหารเทานั้น
2.3 กฎระเบียบปฏิบัติของบางประเทศ (Best Practices)
2.3.1 กฎระเบียบปฏิบัติของประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเปนประเทศที่ไดรับจัดสรรโควตาผูแสวงบุญฮัจยม ากที่สุดในโลก
เนื่องจากมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยูเปนจํานวนมากที่สุด โดยไดรับโควตาปละประมาณ
207,000 คน จึงนับเปนสิ่งที่ทาทายตอการบริหารจัดการภารกิจฮัจยสําหรับอินโดนีเซียอยางมาก
โดยเฉพาะเมื่อสภาพทางภูมิศาสตรไมเอื้ออํานวย เนื่องจากมีพื้นที่เปนแผนดิน 1,919,317 ตาราง
กิโลเมตรและเกาะแกงอีกประมาณ 17,000 เกาะ อยางไรก็ตาม ที่ผานมาถือวาอินโดนีเซียสามารถ
ดําเนินภารกิจไดมีประสิทธิภาพ โดยไมไดรับการตําหนิจากทางการซาอุดีอาระเบีย
กฎหมายอินโดนีเซียกําหนดใหการจัดการดานฮัจยเปนภาระของชาติ และกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการภารกิจฮัจยเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูแสวงบุญ เพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรม ดําเนินการอยางโปรงใส เชื่อถือได และดําเนินการอยางมืออาชีพ นอกจากนี้ ไดกําหนดให
กระทรวงศาสนาเปนหนวยงานบริหารจัดการภารกิจฮัจย ผานการดําเนินงานโดยกรมฮัจยและอุมเราะห
สําหรับในสวนภูมิภาค/ระดับจังหวัดตางๆ จะดําเนินการโดยหัวหนากรมศาสนาของเขตตางๆ และ
สําหรับในประเทศซาอุดีอาระเบียจะดําเนินงานโดยกงสุลใหญ และกงสุลฮัจย ประจําสถานกงสุล
ใหญอินโดนีเซีย ณ เมืองเจดดาห
ก. การจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ
1) อินโดนีเซียจะจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ 191,000 คนผานกระทรวงศาสนา
ใหแกผูแสวงบุญใน 33 จังหวัดตามสัดสวนจํานวนประชากรมุสลิมในแตละจังหวัด สวนอีก 16,000
คนจะจัดสรรใหแกผูประกอบการฮัจยเอกชน ซึ่งจะจัดบริการฮัจยระดับ วี.ไอ.พี.ใหแกผูแสวงบุญที่
ตองการการบริการอยางดีเลิศเปนพิเศษ โดยเสียคาใชจายในจํานวนที่สูงขึ้น
2) มุส ลิม อินโดนีเซีย อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปสามารถแจ งความประสงคจะ
เดินทางไปทําฮัจย โดยลงทะเบียนไดที่สํานักงานของกระทรวงศาสนาที่ ตั้งอยูทุกเขต/จังหวัด พรอม
จายเงินประกันจํานวน 20 ลานรูเปยส หรือ 1,900 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 57,000 บาท) ณ ธนาคาร
ที่กําหนดไว 21 ธนาคารทั่วประเทศ สําหรับคาใชจายที่เหลือจะชําระภายหลังจากที่ไดมีการประกาศ
อัตราคาใชจายในการไปประกอบพิธีฮัจยประจําปนั้นๆ แลว
3) ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย แ ต ล ะป จ ะตั ด สิ น โดย
ประธานาธิบดี และผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว และโดยที่สภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซีย
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เปนเกาะ คาใชจายจึงแตกตางกันไปตามจุดที่ออกเดินทางและความหางไกลทางภูมิศาสตรดวย และ
จะเปนคาใชจายเบ็ดเสร็จสําหรับในประเทศอินโดนีเซียและประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมถึงเงิน
จํานวน 400 เหรียญสหรัฐที่จะใหผูแสวงบุญกอนออกเดินทางสําหรับเปนคาใชจายสวนตัวดวย
ข. การจัดการขนสงผูแสวงบุญ
1) รัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดสายการบินแหงชาติ การูดาแอรไลน และสายการ
บินซาอุดีอาระเบียนแอรไลน (เหมาลํา) สําหรับขนสงผูแสวงบุญจากจุดเดินทางที่กระจายไปตาม
เมืองใหญๆ ทั่วประเทศรวม 11 จุด การจัดตารางการบินจะพิจารณาจากกําหนดเวลาบินที่ไดรับและ
จํานวนเที่ยวบินจากจุดตางๆ ซึ่งจะจัดใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน 28 วัน
2) ในแตละเที่ยวบิน รัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดเจาหนาที่ 5 คนประกอบดวย
หัวหนาเที่ยวบิน ผูแนะนําการปฎิบัติศาสนกิจ หมอ และพยาบาลอีก 2 คน รวมกับเจาหนาที่จากแตละ
ทองถิ่นอีก 3 คน ดูแลผูแสวงบุญที่แบงเปนกลุมๆ ละ 45 คนนําโดยหัวหนากลุมขึ้นตรงตอหัวหนา
เที่ยวบิน และแตละกลุมแบงเปนทีมยอยอีกทีมละ 11 คนนําโดยหัวหนาทีมขึ้นตรงตอหัวหนากลุม
3) กอนเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย รัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดที่พักใหผูแสวงบุญ
พักผอนกอนเดินทาง 1 วัน โดยที่พักจะจัดอยูในทุกจุดเดินทาง พรอมทั้งแจกจายหนังสือเดินทาง
แถบผูกขอมือแสดงสถานะ และเงินคาใชจายจํานวน 1,500 รูเปยสใหแกผูแสวงบุญ ทั้งนี้เจาหนาที่
จะใหบริการดานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง ณ จุดเดินทางนั้นๆ ดวย
4) อินโดนี เซีย กํ า หนดให ผู แสวงบุญมี สั มภาระ 1 กระเป าหนั ก ไม เกิน 32
กิโลกรัม และขวดบรรจุน้ําซัมซัม 5 ลิตร และกระเปาถืออีก 1 กระเปาเทานั้น
ค. การจัดที่พักใหผูแสวงบุญ
1) รัฐบาลอินโดนีเซียประสบความลําบากในการจัดที่พักสําหรับผูแสวงบุญ
จํานวนเกือบ 2 แสนคนในเมืองมักกะห ทําใหผูแสวงบุญสวนใหญตองพักในโรงแรมหรืออาคารที่พัก
ที่หางไกลจากมัสยิดและตองใชรถบัสขนสงผูแสวงบุญไปและกลับระหวางที่พักกับมัสยิดฮารอม
เพื่อใหผูแสวงบุญไดทําละหมาด 5 เวลาที่มัสยิดไดทุกวัน
2) อินโดนีเซียจัดที่พักใหแกผูแสวงบุญในเมืองมะดีนะหจํานวน 9 วัน และที่
เมืองเจดดาหอีก 1 วันเพื่อพักผอนกอนการเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซีย
2.3.2 กฎระเบียบปฏิบัติของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียบริหารจัดการภารกิจฮัจยโดยการสรางกลไกเฉพาะไดแก กองทุน
เพื่อกิจการฮัจย หรือ ตาบุงฮัจยี (The Pilgrims Management and Fund Board – Tabung Haji) สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อดําเนินภารกิจฮัจยแบบครบวงจร คือเปนทั้งหนวยบริหารจัด การ กํากับ
ดูแล และอํานวยความสะดวก รวมทั้งเปนสถาบันการเงินที่นําเงินไปลงทุนเพื่อแสวงหากําไรใหแกผู

16
สะสมเงินฝากเพื่อไปทําฮัจย ภายใตกรอบและความถูกตองตามหลักการทางศาสนาอิสลาม มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานตางๆ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ คณะที่ปรึกษาดานการ
จัดการฮัจย คณะกรรมการดานการเงิน และคณะกรรมการดานการดูแลความสะดวกและสวัสดิการ
ผูแสวงบุญ สวนการดําเนินการในประเทศซาอุดีอาระเบียกําหนดใหเอกอัครราชทูตประจําซาอุดี
อาระเบียกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะผูแทนฮัจยมาเลเซีย ทั้งนี้ตาบุงฮัจยีมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
ก. การจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ
1) ประเทศมาเลเซียไดรับโควตาผูแสวงบุญจากซาอุดีอาระเบียประมาณปละ
26,000 คน โดยกําหนดใหผูประสงคจะไปประกอบพิธีฮัจยลงทะเบียนแสดงความจํานงลวงหนาใน
ชวงเวลาใดก็ไดของป และจัดลําดับใหแกผูแสวงบุญที่ลงทะเบียนแลวในลักษณะใครมากอนได
กอน และใหความสําคัญลําดับแรกแกกลุมผูสูงอายุและผูที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปนครั้งแรก
(ผูที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยจะมีสิทธิลงทะเบียนอีกครั้งหลังจาก 5 ปแลว)
2) โควตาคณะผูแทนฮัจยของมาเลเซียจะถูกจัดสรรใหแกเจาหนาที่ทางการ
และผูประกอบกิจการเอกชนในอัตรารอยละ 70/30
(3) ตาบุงฮัจยีจะออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการเอกชนเปนระยะเวลา
ปตอป หากผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามระเบียบ จะไมไดรับใบอนุญาตในปตอไป
ข. การขนสงผูแสวงบุญ
1) ตาบุงฮัจยีจะดูแลจัดสายการบินแหงชาติ แบบเหมาลํา ขนสงผูแสวงบุญ
เดินทางไปซาอุดีอาระเบีย และหากจําเปนตองจัดเชาสายการบินตางชาติ ก็จะพิจารณาใชสายการ
บินซาอุดีอาระเบียเปนลําดับแรก
2) ตาบุงฮัจยีจะจัดอาคารเพื่อใหผูแสวงบุญเขาพักระหวางรอขึ้นเครื่อง พรอม
ทั้งจัดดําเนินเรื่องพิธีการตรวจคนเขาเมือง ณ อาคารดังกลาวดวย ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทุก
ขั้นตอนแลว ผูแสวงบุญจะถูกนําตรงไปขึ้นเครื่องบินไดทันที
ค. การดําเนินการระหวางพิธีฮัจย
เจ า หน า ที่ จากตาบุ ง ฮั จยีจะคอยต อนรั บ ผู แสวงบุญที่ ส นามบิ นฮั จย ป ระเทศ
ซาอุดีอาระเบีย และจัดอํานวยความสะดวกใหแกผูแสวงบุญในด านตางๆ อาทิ การจัดรถโดยสารเขา
ที่ พั ก การจั ด เตรี ย มอาหาร เครื่ อ งดื่ ม การดู แ ลสุ ข ภาพ จั ด ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ พิ ธี ฮั จ ย รวมทั้ ง
ประสานงานดานทะเบียนราษฎรใหแกผูแสวงบุญ อาทิ การแจงเกิด การแจงตาย เปนตน นอกจากนี้
ยังจัดคณะทํางานตรวจสอบสภาพที่พักและอาหารสําหรับผู แสวงบุญ โดยมีแบบประเมินความพึง
พอใจใหแกผูแสวงบุญเปนประจําทุกป
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ง. การประเมินผลหลังพิธีฮัจย
ทุกปตาบุงฮัจยีจะประชุมสรุปผลการดําเนินงานดานฮัจย พิจารณาปญหาและ
ขอแกไข และจัดทํารายงานผลการดําเนินการบริหารกิจการฮัจยใหสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประจํา
2.3.3 กฎระเบียบปฏิบัติของประเทศสิงคโปร
รัฐสภาสิงคโปรไดใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติการบริหารราชการมุสลิม ซึ่ง
กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานกิจการอิสลามของสิงคโปร (Majlis Ugama Islam Singapura หรือ
MUIS) โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยประธานาธิบดีสิงคโปร และอยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐมนตรีดานกิจการมุสลิม (Minister-in-charge of Muslim Affairs) มีหนาที่ใน
การขยายความเขาใจอยางลึกซึ้งดานศาสนาอิสลามใหแกชุมชนมุสลิมสิงคโปร และการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของศาสนาอิสลาม ตลอดจนการผสานความแตกตางของคนในชาติใหเปน หนึ่งเดียวเพื่อ
ชุมชนที่มีคุณภาพของชาติ
การบริหารจัดการภารกิจฮัจยของประเทศสิงคโปรมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวง
การตางประเทศสิงคโปรไดจัดสรรและแตงตั้งกงสุลฮัจยเปนผูชวยประสานงานกับสํานักงานกิจการ
อิสลามฯ และมีหนาที่ในการหาที่เชาสํานักงานฮัจยในซาอุดีอาระเบี ย ตลอดจนตรวจสอบความ
เรียบรอยและความสะดวกของที่พักของผูแสวงบุญระหวางพิธีฮัจย อยางไรก็ตามสิงคโปรไม มี
ตําแหนงอะมีรุลฮัจย
สํานักงานกิจการอิสลามฯ ดํ าเนินงานดานฮัจยโดยคณะกรรมการเพียง 4-6 คน
เทานั้น และใชการบริหารจัดการโดยอาศัยการสรางเครือขายและการแบงหนาที่ใหผูประกอบการ
เอกชน โดยสมาคมผูประกอบการทองเที่ยวสิงคโปรมุสลิม ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกรวม 31 บริษัท โดย
มีขอกําหนดใหผูประกอบการเอกชนทุกรายตองขอใบอนุญาตจากสํานักงานกิจการอิสลามฯ และ
วางเงินเบี้ยประกันความเสียหายจํานวน 1,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 25,000 บาท) พรอมทั้ง
ทําสัญญาภารกิจฮัจย ซึ่งหากกระทําผิดสัญญาจะถูกปรับไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ
250,000 บาท) หรือจําคุกไมเกิน 12 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ และถูกหักคะแนนตามระบบ Demerit
Point system ซึ่งหากครบ 24 คะแนนจะถูกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจย อีกทั้งกําหนดให
ผูประกอบการเอกชนทําสัญญากับผูแสวงบุญที่ซื้อโปรแกรมจากทางบริษัท ซึ่งในสัญญาตองระบุ
รายละเอียดของที่พักและอาหารไวทั้งหมด
ก. การลงทะเบียนผูแสวงบุญ
1) สิงคโปรมีประชากรมุสลิมประมาณรอยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ
จํานวน 4 ลานคน จึงไดรับโควตาผูแสวงบุญปละ 680 คน ซึ่งทุกปสํานักงานกิจการอิสลามฯ จะขอ
เพิ่มโควตาจากทางการซาอุดีอาระเบียเปนจํานวน 1,500 คน ทั้งนี้ในการจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ
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สิงคโปรกําหนดใหมีการลงทะเบียนลวงหนาทางระบบอินเตอรเน็ต โดยจัดลําดับในลักษณะใครมา
กอนไดกอน และใหความสําคัญลําดับแรกแกกลุมผูสูงอายุและผูที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปน
ครั้งแรก (ผูที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยจะมีสิทธิลงทะเบียนอีกครั้งหลังจาก 5 ปแลว)
2) เมื่อคัดเลื อกผูแสวงบุญครบจํ านวนแลว สํ านั กงานกิจการอิส ลามฯ จะ
จัดสงรายชื่อผูประกอบการเอกชนทั้งหมดพรอมดวยรายละเอียดโปรแกรมฮัจยของแตละบริษัท
ใหแกผูแสวงบุญไดเลือกตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามระบบการตลาดแบบเสรีที่สุด
ข. การจัดการขนสงผูแสวงบุญ
สํ านั กงานกิ จการอิ สลามฯ จะจั ดสายการบิ นแห งชาติ เที่ ยวบิ นแบบเหมาลํ า
ขนสงผูแสวงบุญ และหากจําเปนตองเชาเหมาลํา สายการบินตางชาติ ก็จะพิจารณาใชสายการบินซา
อุดี อาระเบียเปนลําดับแรก
ค. การประเมินผลการดําเนินงาน
สํานักงานกิจการอิสลามฯ จะจัดสรุปผลการดําเนินการฮัจยเปนประจําทุกป
โดยการออกแบบสอบถามใหผูแสวงบุญกรอกหลังเสร็จพิธีฮัจย พรอมกับประเมินผูใหเชาที่พักของ
ซาอุดีอาระเบียดวย เพื่อเก็บขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาเชาที่พักในปตอๆ ไป
2.4 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของประเทศไทย
2.4.1 พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย
รัฐบาลไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. 2524 เพื่อให
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของชาวไทยมุสลิมไดรับการสงเสริมอยางถูกตองสมบูรณทั้งในทาง
หลักศาสนา ความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และปองกันการหาประโยชนอัน
มิชอบทั้งใหสมประโยชนในดานการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และไดประกาศใช
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 เพื่อขจัดปญหาความเดือดรอนใหแกผูที่
ไปแสวงบุ ญ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย โดยกํ า หนดให จุ ฬ าราชมนตรี ห รื อ ผู ที่
จุฬาราชมนตรีเสนอชื่อตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกแตงตั้ง เปนผูทํา หนาที่อะมีรุลฮัจย
(หัวหนาคณะผูแทนฮัจยทางการ) มีหนาที่ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกใหแกผูที่เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย
พระราชบัญญัติดังกลาวมี 19 มาตรา ประกอบดวยสาระสําคัญไดแก
1) อํานาจหนาที่ของอะมีรุลฮัจย
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2) ใหการจัดบริการขนสง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจยและการโฆษณา
หรือกระทําการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการชักชวนเพื่อใหใชหรือรับบริการ อันเปนการแสวงหา
ประโยชนในทางธุรกิจสําหรับตนเองหรือผูอื่นตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
3) การจั ดตั้ง “คณะกรรมการส ง เสริม กิ จการฮั จย แห ง ประเทศไทย” พร อมทั้ ง
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการโดยตําแหนง
และกรมการศาสนาทําหนาที่สํานักเลขาธิการคณะกรรมการฯ
4) กํ า หนดบทลงโทษผู ที่ รับ จั ดบริ ก ารขนส ง และการจั ด บริ ก ารอื่ นที่ เกี่ ย วกั บ
กิจการฮัจยโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไข หรือ
มาตรการใดๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการสงเสริมฯ ทั้งนี้โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
รักษาการตาม พ.ร.บ.และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.
2.4.2 ระเบียบและการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยฯ
ภารกิจฮัจยของประเทศไทยดําเนินการโดยกรมการศาสนา ในฐานะสํา นักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและบริหารจัดการ คณะกรรมการฯ จึงได
มีมติยกเลิกระบบบริษัทตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 และกําหนดใหผูประกอบการบริษัทเอกชนตอง
ดําเนินการในทุกกระบวนการผานคณะกรรมการฯ
ก. การจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ
1) ประเทศไทยได รับ โควตาผู แสวงบุ ญ ประมาณป ล ะ 13,000 คน ซึ่ ง ไม
เพียงพอกับจํานวนชาวไทยมุสลิมที่แสดงความประสงคจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย จึงมีแรง
กดดันจากภาคผูประกอบการเอกชนและผูแสวงบุญใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของดําเนินการใน
ทุกวิถีทางเพื่อใหไดโควตาเพิ่มเติมจากทางการซาอุดีอาระเบียเสมอ ซึ่งในชวงเวลา 4 เดือนหลังเสร็จ
สิ้นเทศกาลฮั จยแต ละป กระทรวงฮั จยจะเชิญคณะผู แทนฮั จย ไ ปร วมประชุม เตรี ย มการสํา หรั บ
เทศกาลฮั จย ปตอไป ซึ่ ง เปนช วงที่ ค ณะผูแทนฮั จย จะใช โอกาสนี้ ยื่ นหนั ง สื อร องขอเพิ่ ม จํ า นวน
โควตาผูแสวงบุญที่ไดรับ ซึ่งประเทศไทยเคยไดรับการพิจารณาเพิ่มโควตาเปน 14,000 คนในป
2552
2) ผู ที่ ป ระสงค จ ะเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย แ สดงความจํ า นงเป น ลาย
ลักษณอักษรกับผูประกอบการฮัจยที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ พรอมชําระคาบริการงวด
แรกเปนเงิ น 50,000 บาท ผู ป ระกอบกิ จการฯ นํา รายชื่อผูแสดงความจํ า นงลงทะเบี ยนในระบบ
ออนไลน พรอมชําระคาประกันการเดินทางเปนรายบุคคลในอัตรา 50,000 บาท โดยจัดตามลําดับ
กอนหลังและใหผูที่อยูในครอบครัวเดียวกันอยูลําดับติดกันหรือใกลเคียงกัน
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หมายเหตุ การเรียกเก็บเงินประกันจากผูแสวงบุญจํานวน 50,000 บาท
จําแนกเปนคาบริการ คาพาหนะ และคาอาหารในชวงพิธีฮัจยจํานวน 12,000 บาท และเปนคาบัตร
โดยสารเครื่องบินจํานวน 38,000 บาท โดยการตัดบัญชีในระบบออนไลนเพื่อโอนเขาบัญชีของ
กรมการศาสนาที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
3) กรมการศาสนาจัดสรรโควตา 200 คนใหกับโครงการคนดีมีคุณธรรมของ
ศู นย อํ า นวยการบริ หารจั ง หวั ดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และนํ า จํ า นวนที่ เ หลื อ มาเฉลี่ ย ให แ ก
ผูประกอบการแตละรายตามลําดับการลงทะเบียน (first comes first serves) ในอัตรารอยละที่เทากัน
ผูแสดงความจํานงที่ไมไดรับจัดสรร จะเปนผูแสวงบุญในบัญชีสํารองโดยจับสลากตอหนาสักขี
พยานเพื่อจัดลําดับคิวสําหรับเทศกาลฮัจยปตอไป
4) ผู ป ระกอบการรายใดถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตภายหลั ง การ
ลงทะเบียน ผูประกอบการรายนั้นตองโอนผูแสวงบุญไปยังผูประกอบการรายอื่นภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ไดรับแจงคําสั่ง โดยทําหนังสือแจงสํานักเลขาธิการฯ หากไมดําเนินการภายในกําหนด ให
สํานักเลขาธิการฯ ปดระบบการลงทะเบียนของผูประกอบการรายนั้น
5) ในเทศกาลฮัจยป 2555 กรมการศาสนาไดเพิ่มกฎเกณฑการลงทะเบียนให
ผูที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยแลวในป 2554 เวนวรรคการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปนเวลา
1 ป (งดการเดินทางในป 2555)
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 กรมการศาสนาไดมีหนังสือแจงผล
การจัดสรรจํานวนผูไปประกอบพิธีฮัจยประจําป 2555 ใหแกผูประกอบการแตละราย โดยจัดสรรให
ผูแสวงบุญ 12,400 คน ประกอบดวยผูที่ลงทะเบียนตั้งแตประจําป 2554 จํานวน 2,779 คน และผูที่
ลงทะเบียนประจําป 2555 จํานวน 7,621 คน (ลงทะเบียนตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2554)
นอกจากนี้ผูใหบริการผูไปประกอบพิธีฮัจย ไดรับการจัดสรรโควตาอีกจํานวน 2,396 คน รวมเปน
โควตาที่ผูประกอบการไดรับจัดสรรทั้งหมดสําหรับเทศกาลฮัจยป 2555 จํานวน 12,796 คน
ข. การขนสงผูแสวงบุญ
ตั้งแตเทศกาลฮัจยป 2554 คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยมี
มติไมอนุญาตใหสายการบินอื่นจัดเที่ยวบินเหมาลําหรือเที่ยวบินพิเศษขนสงผูแสวงบุ ญชาวไทย โดย
ใหบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินเหมาลําขนสงผูแสวงบุญจากภาคใตทั้งหมด และจัด
เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียโดยตรง เพื่อแกปญหาผูแสวงบุญถูก
ลอยแพ
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจยไดจัดเจาหน า ที่
พิเศษเฉพาะฤดูกาล ขาราชการและลูกจางของสถานกงสุลใหญฯ เข าเวรปฏิ บัติหนาที่ หลังเวลา
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ราชการถึงเที่ยงคืนเพื่อเปนกําลังเสริมใหแกเจาหนาที่ของคณะผูแทนฮัจยไทยในการตอนรับและ
อํ า นวยความสะดวกตามจุ ด ต า งๆ ที่ ส นามบิ น ฮั จ ย เ มื อ งเจดดาห โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ การ
ประสานงานระหว างผู นํากลุ ม ผู แสวงบุญ (แซะห ) กั บ เจา หน า ที่ฝ า ยซาอุ ดีอาระเบีย เพื่ อให ก าร
ดําเนินการดานเอกสารและการขนสงผูแสวงบุญจากสนามบินไปยังจุดหมายปลายทางเปนไปดวย
ความรวดเร็วที่สุด รวมทั้งจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตามสถานประกอบศาสนกิจตางๆ ดวย
นอกจากนี้ สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงริยาดยังไดรวมสนับสนุนจัดเจาหนาที่ชวยอํานวยความ
สะดวกใหแกผูแสวงบุญที่เมืองมะดีนะห ทั้งที่เดินทางไปโดยเครื่องบินและที่เดินทางไปโดยรถยนต
ค. การเชาที่พักสําหรับผูแสวงบุญ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดํา เนินการจั ดเช า ที่ พัก สํ า หรั บ ผูป ระกอบพิธี ฮัจยเพื่ อดํา เนินการในเรื่ องดัง กล าวโดยกํ า หนดให
ผูประกอบการดําเนินการเชาที่พักภายใตระบบของคณะผูแทนฮัจย ซึ่งกําหนดขึ้นตามระเบียบการ
เชาที่พักของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด
ในเทศกาลฮัจยป 2554 คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบใหสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจดดาห โดยกงสุลฝายกิจการฮัจยหรือผูแทนของสถานกงสุลใหญฯ มีบทบาทสนับสนุนการ
จัดเช า ที่พั ก ให ผู แสวงบุ ญในช วงที่ คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ นการจัดเชา ที่ พัก ยั งไม ได เดินทางไป
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะการพิจารณาความเหมาะสมของอาคารที่พักและการใหความ
เห็นชอบเบื้องตนในขั้นตอนของการจองที่พัก เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถ
จองที่พักไดตลอดทั้งป เพื่อชวยผูประกอบการไมใหถูกบีบดวยกรอบเวลา มีอํานาจในการตอรอง
ราคาไดมากขึ้นและไมถูกโกงราคา สําหรับในเทศกาลฮัจยป 2555 หลักเกณฑในการเชาที่พักได
เปลี่ยนแปลงไปโดยตัดหัวขอการจองที่พักออกไป แลวนําขอความในขอ 5 (การจองที่พัก) และขอ
6 (การทําสัญญาเชาเบื้องตน) มาปรับรวบเปนขอเดียวกันภายใตหัวขอ “การทําสัญญาเชาเบื้องตน”
2.4.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
เห็นชอบใหกระทรวงการตางประเทศจัดตั้งกงสุลฮัจยประจําประเทศซาอุดีอาระเบีย
เพื่ ออํ า นวยความสะดวกและแก ไ ขป ญหาแก ช าวไทยที่ เดิ นทางไปประกอบพิ ธี ฮัจยใ ห ส ามารถ
ประกอบพิธีฮัจยไดอยางถูกตองตามหลักศาสนาและไมเสียสิทธิประโยชน ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
กําหนด ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนครีดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่ง
ในทางปฏิบัติกงสุลฮัจยทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจการฮัจยกับกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของของซาอุดีอาระเบีย โดยดําเนินการภายใตกรอบของ
กฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยกําหนด
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2.4.4 ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย พ.ศ.

อนุมัติการจัดตั้งกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาที่พักสําหรับผูแสวงบุญฮัจย และเพื่อให
การดําเนินการบริหารและจัดการกองทุนหมุนเวียนดังกลาวเปนไปด วยความเรียบรอย มีอธิบ ดี
กรมการศาสนาเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภเปนกรรมการและเลขานุการ
โดยใหกรมการศาสนาเปดเงินฝากไวที่กรมบัญชีกลาง
2.4.5 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต พ.ศ. 2553
ถู ก ตราขึ้ นโดยเหตุ ที่ พื้ น ที่ จัง หวั ดชายแดนใต มี ลั ก ษณะพิ เศษในด า นเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม และเชื่องโยงสัมพันธกับตางประเทศที่มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
อิส ลาม อีก ทั้ งมี สถานการณค วามไมส งบในบางพื้นที่ ของจั งหวัดชายแดนใต เปนปญหาสง ผล
กระทบตอความสงบสุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีหนวย
ปฏิบัติที่สามารถดําเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาใหเปนระบบ มีเอกภาพทั้งใน
เรื่ อ งนโยบายและยุ ท ธศาสตร การบั ง คั บ บั ญ ชาและการปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการสวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจฮัจยไดมีระบุไวในมาตรา 9
ขอ 11 วาดวยอํานาจหนาที่ของ ศอ.บต.ในการ “สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกและแกไข
ป ญ หาแก ค นไทยในจั ง หวั ด ชายแดนใต ที่ เ ดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ ราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีอาระเบีย”
นอกจากนี้คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยไดมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เห็นชอบโครงสรางศูนยบริการประชาชนเกี่ยวกับกิจการฮัจย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดูแลอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการฮัจยของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ดังกลาว โดยกําหนดใหการปฏิบัติงานของ
ศูนยฯ ตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายและนโยบายของคณะกรรมการฯ โดยประสานกับกรมการ
ศาสนา และใหเชิญผูแทนกรมการศาสนาเขารวมการประชุมใดๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการฮัจยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมอบให ศอ.บต.ดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามโครงสรางศูนยฯ
2.5 สรุปกรอบแนวคิด
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้เปนการวิเคราะหบทบาทของกระทรวงการตางประเทศใน
ภารกิจดานฮัจย รวมทั้งศึกษานโยบายและยุทธศาตร ตลอดจนอํานาจหนาที่ของกระทรวงฯ ที่จะมี
ผลในการสนับสนุนบทบาทของกระทรวงในเชิงรุกไดมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
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2.5.1 ศึกษาระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการภารกิจดานฮัจยของซาอุดีอาระเบีย
2.5.2 ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการภารกิจดานฮัจ ยของบาง
ประเทศในอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร
2.5.3 ศึกษาระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการภารกิจฮัจยของหนวยงานราชการ
ไทยที่เกี่ยวของและประมวลปญหาที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบตอภาพลักษณและการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการตางประเทศโดยรวม
2.5.4 จัดทําขอเสนอแนะ วิธีการ และแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลในการแกไขปญหาฮัจย
และสอดคลองกับยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิมและภารกิจหลักของกระทรวงในดานการดูแลและ
คุมครองคนไทยในตางประเทศ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผูศึกษาจะวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอกระทรวงการ
ตางประเทศสําหรับเปนขอมูลในการเสนอแนวทางปรับเพิ่มบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ
และสรุปผลการศึกษาตอไป
3.1 ปญหาของภารกิจฮัจย
3.1.1 ปญหาดานโครงสรางองคกร
1) ไมมีก ารกํ าหนดวิสั ยทัศ น และเปา หมายของภารกิจฮั จยที่ ชัดเจน ทําใหการ
แกปญหาฮัจยเปนไปในลักษณะการแกปญหาเฉพาะหนา ชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น
2) คณะกรรมการสง เสริ ม กิ จการฮั จยแห ง ประเทศไทย ซึ่ง เปนองคก รบริ หาร
ภารกิจฮัจยหนึ่งเดียวของประเทศไทย ยังขาดผูแทนจากสํานักตรวจคนเขาเมือง และไมมีผูแทนจาก
บริ ษั ท การบิ นไทยจํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ งเป นบริ ษั ทสายการบิ นแห ง ชาติ ที่ ท างการซาอุ ดี อาระเบี ย
กําหนดใหเปนผูขนสงผูแสวงบุญของแตละชาติ รวมทั้งไมมีผูแทนจากกลุมผูประกอบการเอกชน ทํา
ใหการบริหารงานไมครอบคลุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
3) การดํ า เนิ นภารกิ จฮั จย ข องหน วยงานหลั ก คื อกรมการศาสนา อยู ใ นความ
รับผิดชอบของฝายกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ ซึ่งไมมีเจาหนาที่ระดับบริหารที่เปนมุสลิม
ที่สามารถเขา-ออกพื้นที่เมืองมักกะหและเมืองมะดีนะหเพื่อสัมผัสปญหาโดยตรง มีเพียงเจาหนาที่
มุสลิมระดับชํานาญการ 3-4 คนปฏิบัติงานดูแลภารกิจฮัจยที่ตองใหบริการแกผูแสวงบุญนับหมื่น
คน จึงยากที่จะดําเนินการและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือริเริ่มงานในเชิงนโยบายได
4) คณะผูแทนฮัจย ซึ่ ง ต องไปอํานวยความสะดวกและดู แลผูแสวงบุญในชวง
เทศกาลฮัจย มาจากการจัดสรรของหลายหนวยงาน และจะรับผิดชอบเฉพาะภารกิจที่ หนวยงาน
มอบหมาย จึงไมใหความรวมมือในการปฏิบัติ หนาที่ในฐานะคณะผูแทนฮัจยเทาที่ควร นอกจากนี้
อะมี รุลฮั จย ซึ่ง เป นหัวหน า คณะผู แทนฮั จย ตามกฎหมาย ไม มี อํา นาจในการบริ หารจั ดการใดๆ
ในทางปฏิบัติ คณะผูแทนฮัจยไทยจึงขาดการบูรณาการ ขาดการบังคับบัญชาที่ชัดเจนจากหนวยงาน
เดียว และการดําเนินภารกิจฮัจยเปนไปคนละทิศทาง
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5) ภาคเอกชนไม มี เ อกภาพ ผู ป ระกอบการต า งฝ า ยต า งดํ า เนิ น การ มี ทั้ ง
ผูประกอบการที่อยูในระเบียบและผูประกอบการที่แสวงหาประโยชนจากผู แสวงบุญ ไมมีสมาคม
ผูประกอบการที่สามารถเปนตัวแทนและควบคุมผูประกอบการเอกชนไดทั้งหมด สําหรับเปน องคกร
ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและใหการดําเนินภารกิจฮัจยเปนไปในทางเดียวกัน
3.1.2 ปญหาดานบุคคล
ก. ภาครัฐ
1) หนวยงานคัดสรรเจาหนาที่ไปปฏิบั ติงานในคณะผูแทนฮัจยในลักษณะ
การให ร างวั ล แก เ จ า หน า ที่ เ พื่ อ ให ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ทํ า ให ไ ด เ จ า หน า ที่ ที่ ไ ม สั น ทั ด ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณในการแกไขปญหาในภาคสนาม และไมใหความรวมมือในการปฏิบัติ
หนาที่เทาที่ควร โดยมุงเนนการไปประกอบพิธีฮัจย
2) อะมีรุลฮัจยไมสามารถปฏิบัติหนาที่หัวหนาคณะผูแทนฮัจยไทยไดอยางมี
ประสิทธิผล โดยจะถูกแตงตั้งขึ้นในระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับเทศกาลฮัจย จึงไมมีสวนรวมในการ
พิจารณาและเตรียมการภารกิจฮัจยตั้งแตตน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะเปนอะมีรุลฮัจยทุก
ปทําใหไมมีความตอเนื่องในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3) เจาหนาที่จากหนวยงานหลักขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ ขาดการ
ตัดสินใจเมื่อเกิดปญหา และขาดคุณสมบัติที่สําคัญโดยเฉพาะในดานภาษาอาหรับ ทําใหไมสามารถ
สื่อสารและประสานภารกิจกับฝายซาอุดีอาระเบียไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เจาหนาที่ภาคสนามของคณะผูแทนฮัจยไทยมีไมเพียงพอและประสิทธิภาพ
ในการทํางานยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง 1 ทั้งนี้นอกจากสาเหตุตาม (1) ขางตนแลว เจาหนาที่ยัง
ขาดความเขาใจในหนาที่และบทบาทของตนและปฏิบัติงานไมครบวงจร เชน การดูแลผูแสวงบุญที่
สนามบินไมทั่วถึง ดูแลเฉพาะขาเขาประเทศซาอุดีอาระเบีย ไมดูแลขากลับประเทศไทย เปนตน
รวมทั้งขาดการบังคับบัญชาที่ชัดเจนอีกดวย
ข. ภาคผูประกอบการเอกชน
1) ผูประกอบการไมปฏิบัติตามระเบียบของฝายไทยและฝายซาอุดีอาระเบีย
อาทิ ไมเดินทางไปเชาที่พักในเวลาที่กําหนด แสวงหากําไรจากการเชาที่พักใหผูแสวงบุญโดยจัดเชา
บานพักที่อยูไกลจากมัสยิดฮารอมแตนําผูแสวงบุญไปพักแทรกเบียดอยูกับผูแสวงบุญที่อยูบานใกล
คางคาเชาที่พัก ไมจัดใหผูแสวงบุญเดินทางเปนกลุมตามระเบียบ เปนตน เปนผลให เจาหนาที่ภาครัฐ
มีทัศนคติในดานลบโดยมองวาผูประกอบการเอกชนไมปฏิบัติตามระเบียบ มุงหวังแตผลประโยชน
1

ขอตําหนิจากฝายซาอุดีอาระเบียโดยนาย Zuher Sedayu ประธานคณะกรรมการบริหาร องคการบริหารภารกิจ
ฮัจยกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2553
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และเอารัดเอาเปรียบผูแสวงบุญ ในขณะที่ผูประกอบการเอกชนก็มองภาครัฐวาพึ่งพาไมได เมื่อเกิด
ปญหาก็ปลอยใหผูประกอบการแกไขกันเองโดยไมใหความชวยเหลือใดๆ
2) ผูประกอบการที่ อยู ในคณะผู แทนฮั จย ไม เข าใจบทบาทและภารกิจ ไม
ปฏิบัติหนาที่โดยเดินทางไปถึงซาอุดีอาระเบียหลังผูแสวงบุญและกลับประเทศไทยกอนผูแสวงบุญ
นอกจากนี้ผูประกอบการบางรายนําวีซาคณะผูแทนฮัจยไทยไปใหแกผูแสวงบุญ
3) ผูประกอบการไมควบคุ มดู แล ไมรับผิดชอบผู ประกอบการรายย อย/ผูใ ห
บริการผูแสวงบุญ และหัวหนากลุม (แซะห) ที่อยูใตสังกัดของตน ทําใหขาดความชัดเจนในทาง
ปฏิบั ติโดยไม รูวาใครเปนผูนํากลุมควบคุมดู แลผู แสวงบุญเดินทางไปซาอุดีอาระเบี ย นอกจากนี้
ผูประกอบการรายยอยและแซะห สวนใหญไมไดรับขาวสารขอมูลหรือ ไดรับไมตรงกับขอเท็จจริง
และไมทราบระเบียบของทั้งไทยและซาอุดีอาระเบีย
ค. ผูแสวงบุญ
1) ผูแสวงบุญถูกปดโอกาสที่จะไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับภารกิจฮัจย ที่จะ
ทําความเขาใจในสิ ทธิที่ตนพึงไดรับการบริการที่เหมาะสมและประเมินความคุมคาระหวางการ
บริการที่ไดรับกับคาใชจายที่ตองเสียไป เนื่องจากกระบวนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของผู
แสวงบุญจะถูกกําหนดโดยผูประกอบการ ซึ่งจะเปนผูติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งฝายไทยและ
ฝายซาอุดีอาระเบีย ตั้งแตการเตรียมการจัดหาผูแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย จนกระทั่งเสร็จสิ้น
เทศกาลฮั จย ในปนั้นๆ และสง ผูแสวงบุ ญกลับ ภูมิลํ าเนาในประเทศไทย โดยผู แสวงบุญไม ตอง
ดําเนินการใดๆ นอกจากชําระคาบริการในราคาที่ผูประกอบการกําหนด จึงทําใหผูแสวงบุญอยูใน
สภาพที่ถูกครอบงําและถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผูประกอบการไดโดยงาย
2) ผูแสวงบุญสวนมากยังไมมีค วามรูเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจยที่ถูกตอง
ไมทราบวาตนจะตองปฏิบัติอยางไร และปลอยใหผูประกอบการชี้นําในทุกกระบวนการ ประเด็นนี้
ถือวามีความละเอียดออนมาก เนื่องจากเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนาที่ผูแสวงบุญพรอมที่จะ
คลอยตามการชี้นําของผูประกอบการ โดยไม คํานึงถึงเหตุผลใดๆ สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
ดังตัวอยางกรณีผูแสวงบุญของบริษัทฮัจยเซ็นเตอรจํานวน 237 คนปฏิเสธการเดินทางกลับประเทศ
ไทยตามกําหนด เพียงตองการพักอยูในเมืองมะดีนะห 8 วันเพื่อทําละหมาดที่มัสยิดทานศาสดาให
ครบ 40 เวลา ตามความเชื่อสวนบุคคลและการชี้นําของผูประกอบการ ซึ่งในความเปนจริงแลว การ
ทําละหมาด 40 เวลาที่มัสยิดทานศาสดาไม ใชขอบังคับและไมมีความเกี่ยวโยงกับการประกอบพิธี
ฮัจยแตอยางใด โดยจะเห็นไดวาผูแสวงบุญจากภูมิภาคอื่นๆ เชน เอเชียใต ยุโรป อเมริกาและจีน ใช
เวลาพํานักที่เมืองมะดีนะหเพื่อทําละหมาดในมัสยิดทานศาสดาประมาณ 3 วันเทานั้น

27
3) ผูแสวงบุญยึดถือคําสอนที่วา ฮัจยเปนบทบัญญัติอันประเสริฐที่จะลบลาง
ความผิด และเพื่อใหการทําฮัจยไดรับการตอบรับจากพระเจา ผูแสวงบุญจึงควรหลีกเลี่ยงการกระทํา
และคําพูดที่ จะทําใหการทําฮัจยของเขาไมสมบู รณ ทําใหผูแสวงบุญจึงอยูในสภาพจํายอมตอทุก
สถานการณ โดยไมปริ ปากบนหรือเรียกรองใดๆ เพื่ อแลกกับ การประกอบศาสนกิจที่ครบถวน
สมบูรณ ซึ่งเปนชองทางใหผูแสวงบุญถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบไดงาย
3.1.3 ปญหาดานการบริหารจัดการ
1) หนวยงานหลักคือกรมการศาสนาขาดการเตรียมการดานการปฏิบัติและการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ อยางตอเนื่อง ไดแก สํานักจุฬาราชมนตรี ผูประกอบการเอกชน
สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจําประเทศไทย กงสุล ฝายกิจการฮัจยของสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจดดาห และองคการบริหารภารกิจฮัจยกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต(มุอัซซาซะห)
ที่อยูภายใตกระทรวงฮัจยของซาอุดีอาระเบีย เปนตน ซึ่งหนวยงานเหลานี้ถือเปนหุนสวนที่สําคัญใน
ภารกิจฮัจยของไทย แตที่ผานมาจะมีการประสานงานเปนครั้งคราวตามความจําเปนเทานั้น จึงทําให
เกิดชองวางในการประสานงานระหวางกัน อาทิ กรณีขาดการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต
ซาอุ ดี อ าระเบี ย ในประเทศไทย ทํ า ให ผู ป ระกอบการเอกชนยื่ น ขอวี ซ า ได โ ดยตรงต อ สถาน
เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย /ประเทศไทย อันเปนชองทางใหผูประกอบการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบจากผูแสวงบุญได ทั้งๆ ที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยมีมติยกเลิก
การดําเนินงานภายใตระบบบริษัทตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 และใหการดําเนินภารกิจฮัจยทุกขั้นตอน
ตองผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ กอนเสมอ
นอกจากนี้ เจ า หน า ที่ ก รมการศาสนา/คณะผู แทนฮั จย เดิ นทางไปประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจในชวงเวลาสั้นๆ ปละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบอาคารที่พัก หรือ
รวมประชุมเตรียมการกับฝายซาอุดีอาระเบีย แตไมใชเพื่อการติดตอประสานงานความรวมมืออยาง
ตอเนื่องกับกระทรวงฮัจยหรือองคการบริหารภารกิจฮัจยฯ (มุอัซซาซะห) ทําใหขาดการประสาน
และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจฮัจย รวมกันระหวางทางการไทยกั บ
ซาอุดีอาระเบีย
2) ขาดการวางแผนบุคคลในการบริหารจัดการภารกิจฮัจย โดยหนวยงานหลักยัง
ยึดติดกับตัวบุคคลระดับเจาหนาที่ชํานาญการเพียงไมกี่คน ที่ขาดศักยภาพ และไมมีสมรรถภาพใน
การบริหารจัดการภารกิจฮัจยที่ตองใหบริการผูแสวงบุญนับหมื่นคน ไมมีแผนการผลิตบุคลากรเพื่อ
รับชวงภารกิจตอ (succession planning)
3) การปฏิบัติภารกิจฮัจยทั้งหมดของหนวยงานราชการอื่นๆ ของไทยรวมศูนยอยู
ที่กรมการศาสนา ซึ่งขาดศักยภาพและมีบุคลากรไมเพียงพอ ทําใหการบริหารจัดการไม ครอบคลุม
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และดอยสมรรถภาพ เชน กําหนดใหการปฏิบัติงานของกงสุลฝายกิจการฮัจยของสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจดดาห และศูนยบริการประชาชนเกี่ยวกับกิจการฮัจยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ศอ.บต. ต องอยู ภายใต ก รอบกฎหมายและนโยบายของคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จการฮั จย แห ง
ประเทศไทย ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงกรมการศาสนา ทําใหหนวยงานอื่นๆ ปฏิบัติ งานไมคลองตัว
และไมสามารถแกไขปญหาไดในทันที
4) ไม มี การกํ าหนดกรอบภารกิ จและอํ านาจหน าที่ ของคณะผูแทนฮั จยที่ ชั ดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคณะผูแทนฮัจยมาจากหลายหนวยงาน หลายฝาย ทั้ง ภาครัฐและเอกชน จึงทํา
ใหตางคนตางปฏิบัติ มีการปฎิบัติที่ไมสอดคลอง ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และไมครอบคลุม
ภารกิจหนาที่ในการดูแลอํานวยความสะดวกและยังประโยชนใหแกผูแสวงบุญชาวไทย นอกจากนี้
ในทางปฏิบัติอะมีรุลฮัจยถูกวางไวเปนตําแหนงสัญญลักษณ ที่ไมสามารถใชอํานาจหนาที่ในฐานะ
หัวหนาคณะผูแทนฮัจยไดอยางเต็มที่ตามที่กฎหมายกําหนด
5) ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยแตละครั้ง
สํานักงานเลขาธิการหรือกรมการศาสนาจะนําเรื่องเสนอเพื่อแจงใหที่ประชุมรับทราบและจัดทํา
เปนมติของคณะกรรมการฯ โดยที่คณะกรรมการฯ แตละทานไมมีเวลาและโอกาสที่จะพิจารณา
ใคร ค รวญในเรื่ อ งนั้ นๆ อย า งรอบคอบ เนื่ อ งจากได รั บ เอกสารและรายละเอี ย ดในวั น ประชุ ม
นอกจากนี้ผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เขารวมประชุมสวนมากสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความ
สะดวก จึงไมมีความตอเนื่องในดานขอมูลและภูมิหลังของภารกิจฮัจย
6) ไมสามารถใชประโยชนจากกงสุลฝายกิจการฮัจยไดอยางเต็มศักยภาพ โดยที่
กระทรวงการตางประเทศไดจัดสงขา ราชการมุสลิมที่มีความรูความเขาใจภารกิจฮัจยและภาษา
อาหรับเปนอยางดี ไปปฏิบัตหนาที่เปนกงสุลฝายกิจการฮัจย ประจําสถานกงสุลใหญ ณ เมื องเจด
ดาหตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติงานและประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานภารกิจฮัจยกับ
กรมการศาสนาและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจฮัจยของประเทศซาอุดีอาระเบีย แตในทาง
ปฏิบัติกงสุลฝายกิจการฮัจยจะตองดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายและนโยบายของคณะกรรมการฯ/
กรมการศาสนา ซึ่งมอบหมายภารกิจใหแกกงสุลฝายกิจการฮัจยเพียงการใหความเห็นชอบเบื้องตน
ในการจัดเชาที่พักสําหรับผูแสวงบุญเทานั้น
7) ไมมีหลักเกณฑในการกําหนดอัตราค าบริการที่เหมาะสมและเปนธรรมใหแก
ผู แ สวงบุ ญ เช น ค า บริ ก ารเครื่ อ งบิ น และไม มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของผู
ประกอบการ ทั้งนี้ในปจจุบันผูแสวงบุญจะเสียคาใชจายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยประมาณ
คนละ 120,000-220,000 บาท (ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่พัก) ซึ่งเปนคาใชจายเบ็ดเสร็จสําหรับ
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ทุกอยางตั้งแตการเตรียมตัวเดินทางจนถึงเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับประเทศไทย โดยไมมี
โอกาสรับรูหรือพิจารณาไดวาคาใชจายดังกลาวเหมาะสม เปนธรรม และคุมคาหรือไม
8) หนวยงานภาครัฐไมมีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกภารกิจฮัจย เมื่อเกิดปญหาผูแสวงบุญไมไดรับความเปนธรรม คณะผู แทนฮัจยจึงไม
สามารถแกไขไดอยางทันการ เชนกรณีที่ผูประกอบการไมดําเนินการเรื่องสติกเกอรคูปองคาใชจาย
ที่ จ ะแสดงว า ได ชํ า ระค า ใช จ า ยต า งๆ ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องทางการซาอุ ดี อ าระเบี ย ทั้ ง ที่ รั บ
คาบริการทั้งหมดจากผูแสวงบุญไปแลว ทําใหผูแสวงบุญกลุมหนึ่งถู กกักไวที่ศูนยขนสงที่สนามบิน
เปนเวลานาน และสุดทายผูนํากลุมยอย (แซะห) ตองจัดหาและเรี่ยไรเงินเพื่อซื้อดราฟทในมูลคา
เทียบเทากับคูปองคือคนละ 1,029 ริยาล (ประมาณ 10,000 บาท) ใหแกทางการซาอุดีอาระเบีย จึง
สามารถเดินทางออกจากสนามบินไปยังสถานประกอบพิธีฮั จยตอไปได
9) มีช องว า งระหวา งคณะผูแทนฮัจย ไทย ซึ่ ง เปนเจา หนา ที่ ภาครั ฐกั บ บริ ษั ท ผู
ประกอบการเอกชนในดานการกํากับงาน การประสานงานเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครัด2
3.1.4 ปญหาดานกฎหมาย
1) รัฐไมสามารถบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบไดอยางรัดกุ มเพียงพอ ทําให
เกิดปญหาตลอดมา โดยที่ภารกิจฮัจยเกี่ยวของกับความศรัทธาทางศาสนาของกลุมชนมุสลิมที่มี
ความละเอี ย ดอ อ นด า นความรู สึ ก ที่ ผ า นมาจึ ง มี ก ารผ อ นปรนการใช ระเบี ย บตามกฎหมายกั บ
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอสวัสดิภาพและการใหบริการแกผูแสวงบุญ และการลงโทษผูที่
ฝา ฝ นระเบี ย บที่ ไ ม เด็ ดขาดและไม มี ป ระสิ ท ธิ ผล ทํ า ให หน วยงานภาครั ฐถู ก มองว า อ อนแอ ไม
สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาตามกระแสนิยม
2) หนวยงานภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกและควบคุมดูแลภารกิจฮัจยโดยการ
กําหนดกฎระเบียบปฏิ บัติ แต มิไดเป นผูจัดบริการเอง จึ งทําให ขาดความเข าใจ และการกําหนด
กฎหมายและระเบียบที่ไมครอบคลุมทั้งระบบ อาทิ ผูประกอบการเอกชน ผูประกอบการรายยอย/ ผู
ใหบริการผูไปประกอบพิธีฮัจย ผูนํากลุม (แซะห) ที่พักสําหรับผูแสวงบุญ และกองทุนสํา หรับผู
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ที่ไมครอบคลุมความจําเปน ไมมีความคลองตัวและยังไมสามารถเอื้อ
ประโยชนตอสวนรวมไดอยางแทจริง เปนตน
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ขอตําหนิจากฝายซาอุดีอาระเบียโดยนาย Zuher Sedayu ประธานคณะกรรมการบริหาร องคการบริหารภารกิจ
ฮัจยกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2553
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3.2 ผลกระทบตอกระทรวงการตางประเทศ
การดําเนินภารกิจฮัจยของหนวยงานราชการไทยในปจจุบันแมจะมีการแกไข ปรับปรุง
และพัฒนาไปในระดับหนึ่ง แตก็ยังไมสามารถแก ปญหาที่เกิดเรื้อรังมาเปนเวลานานไดอยางยั่งยืน
เนื่ องจากยั งมี จุดออน ทั้ งในด านโครงสรา งองค กร บุ คคล การบริ หารจั ดการ และกฎระเบีย บที่
เกี่ยวของ จุดออนดังกลาวไดสงผลกระทบเปนวงกวางตอภาพลักษณของหนวยงานราชการไทยและ
ของประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้ผลกระทบโดยตรงที่มีตอกระทรวงการตางประเทศมีดังนี้
3.2.1 การดําเนินนโยบายตางประเทศและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ
1) รัฐบาลไทยไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจยขึ้นมาเปนเวลากวา 30 ป
แลว เพื่อขจัดปญหาความเดือดรอนใหแกผูที่ไปแสวงบุญ ณ เมืองมักกะห ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหมี
ความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง ปองกันการหาประโยชนโดยมิชอบ ฯลฯ แต
ตลอดเวลาที่ผานมา แมวาหนวยงานภาครัฐจะรวมกันแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการภารกิจฮัจย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกล าว และสามารถพัฒนาภารกิจฮั จยไปได ใ นระดับหนึ่ ง แตความ
เดือดรอนของผูแสวงบุญก็ยังคงมีปรากฏอยูเนื่องๆ ดังนั้นเมื่อภารกิจฮัจย ซึ่งมีความสําคัญยิ่งสําหรับ
ชนมุสลิมยังมีปญหาและไมไดรับการคุมครองอยางจริงจัง จึงไมสามารถกลาวอางไดอยางเต็มปาก
วารัฐบาลไทยไดใหความคุมครองและใหความสําคัญตอการปฎิบัติ ศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม
อยางแทจริง
2) กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดแผนยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิมโดยมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีกับประเทศมุสลิม โดยการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยในดานตางๆ ใหประชาคมมุสลิมทั่วโลกไดรับทราบ อาทิ การใหความ สําคัญ
กับการสรางเสริมโลกทัศนของชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม ซึ่งการบริการชาวไทยมุสลิมในเรื่องการประกอบพิธีฮัจยก็อยูในยุทธศาสตรดังกลาว
ดวย ดังนั้นตราบใดที่การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยของชาวไทยมุสลิมยังมีปญหาและไดรับการ
ทวงติงจากประเทศเจาภาพคือซาอุดีอาระเบียอยูตลอดเวลาเชนนี้ แผนยุทธศาสตรดังกลาวก็ยังไม
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย
3.2.2 การปฏิบัติภารกิจของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจย
ปญหาฮัจยที่เรื้อรังและไมไดรับการแกไขทําให การปฏิบัติภารกิจของสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจยมีความยากลําบาก ไมคลองตัวและไมสามารถ
ดําเนินการในเชิงรุก โดยตองตั้งรับและตามแกไขปญหาที่ปลายเหตุอยูตลอดเวลา
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3.2.3 ภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศและสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
1) แมวากรมการศาสนาจะเปนหนวยงานหลักที่ดําเนินการภารกิจฮัจยมาตั้งแตตน
แตในมุมมองและความรูสึกของประชาชนทั่วไป ยังมีความเชื่อวาภารกิจการงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ตางประเทศ ควรอยูในความดู แลรั บผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้ งภารกิ จฮั จย ที่
เกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย ดวย ดังนั้นภาพปญหาฮัจยที่หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถแกไข
หรือปรับปรุงใหดีขึ้น จึงเปนภาพที่มีกระทรวงการตางประเทศตกเปนจําเลยในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบงานดานการตางประเทศรวมอยูดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได
2) นายหาลิ ม แวนะไล กงสุ ล ฝ า ยกิ จการฮั จ ย เล า ว า การที่ ก ระทรวงการต า ง
ประเทศจัดตั้งกงสุลฝายกิจการฮัจยที่สถานกงสุลใหญฯ ทําใหความเชื่อมั่นและศรัทธาในหนวยงาน
ภาครัฐที่ลดนอยลงจนเกือบสิ้นหวังของภาคเอกชน ไดถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้ง ดวยความคิดและ
ความเชื่อที่วา หนวยงานภายใตการกํากับดูแ ลของกระทรวงการตางประเทศจะมีความเปนมืออาชีพ
ในการจัดการกับปญหาและบริหารจัดการภารกิจฮัจย ของไทยใหดีขึ้นและกาวหนาทัดเทียมกั บ
ประเทศอื่นๆ กอปรกับการเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือและแกปญหาผูแสวงบุญถูกลอยแพ ไร
อาหารและที่พัก ของนายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ซึ่ง เปนขาราชการมุสลิม เมื่อ
เทศกาลฮัจยป 2553 ที่ใหความชวยเหลือภายในกรอบภารกิจดานการกงสุล ไดสรางความศรัทธา
ใหแกภาคเอกชน จนเคยมีความคิดที่ตองการใหมีการโอนภารกิจฮัจยไปอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการตางประเทศ อยางไรก็ตาม จนถึงบัดนี้สถานกงสุลใหญฯ และกงสุลฝายกิจการฮัจยยัง
ไมสามารถทําไดดังที่ภาคเอกชนคาดหวังไว โดยยัง คงเนนการดําเนินงานในกรอบภารกิจดานการ
กงสุลเปนหลัก เนื่องจากไมไดรับอํานาจเด็ดขาดในการปฏิบัติภารกิจฮัจยจากกระทรวงการตาง
ประเทศ และยังไมสามารถดําเนินภารกิจไดอยางอิสระและคลองตัวโดยตองอยูภายใตการประสาน
งานของกรมการศาสนาในฐานะสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหง
ประเทศไทย เปนผลใหภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในหนวยงานภาครัฐซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
3) ภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและ
กงสุลฝายกิจการฮัจย ในสายตาของทางการซาอุดีอาระเบีย สถานกงสุลใหญ และกงสุลฮัจยตาง ชาติ
ที่ประจํา ณ เมืองเจดดาหไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้เปนที่เขาใจไดวาอิสลามไมใชศาสนาประจํา
ชาติของประเทศไทยจึงไมมีกระทรวงเพื่อดําเนินภารกิจดานนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อมีการจัด ตั้ง
กงสุลฝายกิจการฮัจยไทยประจําสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ทางการซาอุดีอาระเบียจึงคาด
หวังวา การปฏิบัติภารกิจฮัจยของกงสุลฝายกิจการฮัจยจะมีประสิทธิภาพและชวยลดปญหาที่เกิดขึ้น
เปนประจํา อันจะสงผลใหการปฏิบัติศาสนกิจของผูแสวงบุญมีความคล องตัวและสะดวกสบายมาก
ขึ้น และทุกครั้งเมื่อมีปญหาหรือความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการดําเนิน ภารกิจฮัจยของฝายไทย ไม
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วาจะเกิดจากการกระทําของหนวยงานใดของไทย สถานกงสุลใหญฯ และกงสุลฝายกิจการฮัจยจะ
เปนหนวยแรกที่ตองแบกรับขอตําหนิติเตียนตางๆ ไวอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งที่ผานมาสถานกงสุล
ใหญฯ ไดรับทราบขอตําหนิตอความบกพรองของหนวยงานไทยอยูเปนประจําโดยครั้งลาสุดหลัง
เทศกาลฮั จยป 2554 กระทรวงฮั จย ข องซาอุ ดีอาระเบี ย ได บ รรจุ ข อสัง เกตเชิ ง ตํา หนิ เกี่ ย วกับ การ
ทํางานของคณะผูแทนฮัจยไทย 22 ขอไวในบันทึกขอตกลงการประชุมเตรียมการฮัจยป 2555 ดวย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดวา ปญหาฮัจยที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกโดยไมไดรับการแกไข
อยางจริงจังมาเปนเวลากวา 20 ป ไดสงผลกระทบโดยตรงตอกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งผูศึกษา
เห็นวา สวนหนึ่งเกิดจากการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสถานะ
ของกระทรวงการตางประเทศที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย และมี
หนวยงานภายใตสังกัดอยูในพื้นที่คือสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห กระทรวงการตางประเทศได
รับทราบปญหาของภารกิจฮัจยมาโดยตลอด อีกทั้งเขาใจสาเหตุของปญหาตามที่ผูศึกษาไดกลาว
มาแลวเปนอยางดี แตสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการอยูในปจจุบันคือ การรวมรับรูการ
ดําเนินงานและมติของคณะกรรมการฯ และการปฏิบัติงานภายในกรอบอํานาจหนาที่ดานการกงสุล
ไดแก การอํานวยความสะดวกในดานหนังสือเดินทาง การคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศและ
การอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับการรองขอ มิไดดําเนินการใดๆ
ในเชิงรุกเพื่อการพัฒนาภารกิจฮัจย หรือเพื่อการแกปญหา หรือเพื่ อประโยชนตอชาวไทยมุสลิม ที่
ยั่งยืนและจริงจัง ผลงานการดําเนิน งานของกระทรวงการตางประเทศดานการสนับสนุนกิจการฮัจย
ในเทศกาลป 2554 จึงเปนเพียงผลงานที่ไมมีผลในการพัฒนาภารกิจฮัจยของไทย ขอเสนอแนะตางๆ
รวมทั้งการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานดานฮัจยของตางประเทศจึงเปนเพียงขอมูลและ
ประสบการณเฉพาะตัวของเจาหนาที่ ที่จะไมมีการผลั กดันใหเกิดขึ้นจริง เหลานี้เปนเพราะกระทรวง
การตางประเทศเองก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ไมไดใหความสนใจกับปญหาฮัจยอยางจริงจัง โดยมอง
สถานะของกระทรวงฯ เปนเพียงหนวยงานสนับสนุน มิใชหนวยงานหลักในภารกิจ ทั้งที่กระทรวงฯ
มีฐานะเปนหนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย ที่ผูประกอบการเอกชนมักจะ
กลาวขานกันในลักษณะที่วา “มีอํานาจลนฟาในการกําหนดชะตากรรมของกิจการฮัจยไทย”
ผูศึกษาจึงเห็นวากระทรวงการตางประเทศควรจะเพิ่มบทบาทในเชิงรุกใหมากขึ้น กําหนด
เปาหมายเกี่ยวกับภารกิจฮัจยใหเกิดความชัดเจนและครอบคลุมอํานาจหนาที่ในความรับผิดชอบ
และใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งใหความคุมครองหนวยงานในตางประเทศในสังกัด
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีหลักประกัน โดยมีเหตุผลสนับสนุนและขอเสนอแนะ ดังนี้
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
โดยที่ภารกิจฮัจย ถูก กํา หนดขึ้นและดํ าเนินการที่ป ระเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่ งได
กําหนดกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขึ้นโดยมุงหวังใหผูแสวงบุญ ซึ่งอยูในฐานะแขกของพระผู
เปนเจา ที่มาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติศาสนกิจ ณ เวลาและ
สถานที่ที่กําหนดอยางครบถวนและสมบูรณตามศาสนบั ญญัติ ผูศึกษาจึงเห็นวาการแกปญหาภารกิจ
ฮัจยของไทยที่ดีที่สุดจึงนาจะอยูที่การดําเนินการเพื่อใหบังเกิดผลสอดคลองกับระเบียบที่ทางการ
ซาอุดีอาระเบียกําหนดขึ้นเปนสําคัญ ทั้งนี้ในปจจุบันสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหปฏิบัติภารกิจ
ฮัจยในลักษณะการตามแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งสวนมากเปนปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการ
เทานั้น ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางบริหารจัดการปญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
1) พิจารณาวิธีการบริหารจัดการที่ดีของประเทศอื่นๆ ในกลุมอาเซียน
ประเทศไทยอาจนําวิธีการบริหารจัดการภารกิจฮัจยของประเทศสิงคโปรมา
เปนแบบอยางได เนื่องจากสิงคโปรมีความคลายคลึงกับประเทศไทย ไดแก (1)ศาสนาอิสลามไมได
เปนศาสนาประจําชาติ (2)สํานักงานกิจการอิสลามของสิงคโปรซึ่งมีคณะกรรมการจํานวนนอยเพียง
4-6 คนเปนหนวยงานบริหารภารกิจฮัจย และ (3)กระทรวงการตางประเทศเปนผูจัดสรรและแตงตั้ง
กงสุลฮัจยเพื่อประสานงานกับสํานักงานฯ หาที่เชาสํานักงานฮัจยที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และ
ตรวจสอบความเรียบรอยและความสะดวกของที่พักสําหรับผูแสวงบุญระหวางพิธีฮัจย อยางไรก็ดี
สิ่งที่สิงคโปรมีแตไทยไมมี และถือเปนปจจัยสําคัญไดแก มีรัฐมนตรีดานกิจการมุสลิมกํากับดูแล
สํานักงานฯ ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติในการขยายความเขาใจอยางลึกซึ้งดานศาสนาอิสลามใหแกชุมชน
มุสลิมสิงคโปร การปฏิบัติตามขอกําหนดของศาสนาอิสลาม และการผสมผสานความแตกตางของ
คนในชาติใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพ ตลอดจนมาตรการควบคุมผูประกอบการเอกชน
สําหรับประเทศไทย เปนที่เขาใจไดวาจะไมมีการตั้งกระทรวงฮัจยหรือแตงตั้ง
รัฐมนตรีดานกิจการมุสลิมเปนการเฉพาะ เนื่องจากมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเปนสวนนอย
แตการสรรหาเจาหนาที่ระดับบริหารที่เปนมุสลิมเพื่อควบคุมการดําเนิน ภารกิจฮัจยเปนสิ่งที่นาจะ
กระทําไดและถือวาจําเปนสําหรับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสรางสรรงานใน
เชิงนโยบาย ซึ่งถึงแมวารัฐจะไมไดเปนผูใหบริการแกผูแสวงบุญโดยตรง แตผูบริหารที่เขาใจภารกิจ
ฮัจยอยางดีจะสามารถกําหนดมาตรการควบคุมดูแลที่รัดกุมไดมากขึ้น นายหาลิม แวนะไล กงสุล
ฝายกิจการฮัจยเลาวา จากการหารือแลกเปลี่ยนขอมูลกับกงสุลฮัจยของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปร ปรากฏวาทั้ง 3 ประเทศยังคงใชระบบบริษัท คือ อนุญาตใหเอกชนจัดการเดิน ทางไป
ประกอบพิธีฮัจยของผูแสวงบุญไดดวย โดยกรณีนี้รัฐบาลจะเปนผูควบคุมตรวจสอบหลักฐานในทุก
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กระบวนการ รวมทั้งเรื่องการเชาที่พัก ซึ่งหากผานการตรวจสอบของภาครัฐแลว บริษัทจึงจะใชเปน
หลักฐานในการติดตอกับทางการซาอุดีอาระเบียไดตอไป ซึ่งหากบริษัทดําเนินการบกพรองอันเปน
เหตุใ หเกิดปญหาตอผูแสวงบุ ญ รัฐบาลจะมี มาตรการลงโทษอย างเด็ ดขาดและจริง จัง ถึง ขั้นป ด
บริษัท และจะมีระบบตรวจสอบอยางรัดกุมเพื่อมิใหสามารถใชเลหกลยื่นขอเปดบริษัทใหมในนาม
ของผูอื่นไดอีก นอกจากนี้ภาคเอกชนของสิงคโปร ไดแก สมาคมผูประกอบการทอ งเที่ยวสิงคโปร
มุสลิม ยังมีความเปนเอกภาพมากกวาของไทย ซึ่งทําใหการประสานงานและกํากับดูแลเปนไปอยาง
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการประเมินผลผูประกอบการเอกชนตามระบบคุณธรรม
(Demerit Point System) ดวย สําหรับมาเลเซียควบคุมผูประกอบการเอกชนโดยการออกใบอนุญาต
ให ป ตอป สวนผู ป ระกอบการเอกชนอิ นโดนี เซี ย จะใหบ ริ ก ารเฉพาะผู แสวงบุ ญระดั บ วี . ไอ.พี .
เทานั้น ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 7 ของจํานวนผูแสวงบุญทั้งหมด
2) ภาครั ฐ ควรกํ า หนดกรอบภารกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนของแต ล ะ
หนวยงาน และมีการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของทีมงานที่มีการกระจายอํานาจหนาที่โดยมี
เปาประสงคเดียวกัน ยอมรับความเปนหุนสวนในภารกิจรวมกัน ปฏิบัติงานในลักษณะชวยกันคิด
ร วมกั นทํ าและร วมประสานงานอย างใกล ชิ ด เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติหน า ที่ ส อดคล องและเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) การกําหนดกรอบแผนงานที่ครอบคลุมภารกิจ มีความยุติธรรม โปรงใสและ
เชื่อถื อได ทั้ง ในดา นการจัดสรรโควตาผูแสวงบุญ การจั ดบริ การขนสง การจัดที่ พักและอาหาร
สําหรับผูแสวงบุญในซาอุดีอาระเบีย เปนตน ในปจจุบันกรมการศาสนายังไมสามารถดําเนินการ
จัดสรรโควตาผูแสวงบุ ญได อยา งนา เชื่อถือ และเป นที่พ อใจแกผู ประกอบการ ซึ่ง ผูศึก ษาเห็นว า
น า จะเกิ ดจากการกํ า หนดระเบี ย บที่ ไ ม ค รอบคลุ ม และความไม แน นอนในการ ดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานหลัก เชน กรณีการกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนผูแสวงบุญป 2555 ใหผูที่เคยไป
ประกอบพิธีฮัจยมาแลวเวนวรรคการเดินทางไป 1 ป ไดเกิดปญหาในทางปฏิ บัติที่ตองสงเรื่องให
สํานักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาตีความวาจะเปนการขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปวง
ชนชาวไทยในการปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศรัทธาหรือไม 1 ทําใหเกิดความลาชาในการจัดสรรโควตาผู
แสวงบุญใหกับผูประกอบการ ซึ่งจะกระทบตอการเตรียมการดานอื่นๆ ของผูประกอบการ อาทิ
การเช า ที่ พั ก และการบริ ก ารขนส ง และจะส ง ผลกระทบไปถึ ง การดํ า เนิ น งานในประเทศ
ซาอุดีอาระเบียดวย ในเรื่องนี้ผูศึกษาเห็นวา หากกรมการศาสนาจะกําหนดเงื่อนไขในการจัดลําดับ
ความสําคัญใหแกกลุมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปนครั้งแรกและกลุมผูสูงอายุ ก็จะแกไขปญหา
1

คําชี้แจงของนายอนุชา หะระหนี ผูแทนกรมการศาสนาในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยของ
ศอ.บต. วันที่ 19 มีนาคม 2555
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ในทางปฏิ บัติได โดยง าย ซึ่ งประเทศมาเลเซีย และสิ งคโปรไ ดใ หค วามสํ าคั ญลํ าดั บแรกแก กลุ ม
ผูสูงอายุและผู ที่ไปประกอบพิธีฮัจยเปนครั้งแรก และกําหนดใหผูที่ เคยประกอบพิธีฮัจย มาแล ว
ลงทะเบียนไดอีกครั้งหลัง 5 ปแลว
ในสวนการจัดบริการขนสงผูแสวงบุ ญซึ่งประเทศไทยประสบปญหาทุกป ผู
ศึกษาไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับโครงสรางของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยวา
ควรมีผูแทนบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน) รวมอยูดวย เนื่องจากทางการซาอุดีอาระเบียกําหนดให
การขนสงผูแสวงบุญดําเนินการโดยสายการบินแหงชาติ และไดกลาวไวในบทที่ 3 วา ตั้งแตเทศกาล
ฮัจยป 2554 คณะกรรมการฯ ไดมีมติไมอนุญาตใหสายการบินอื่นจัดเที่ยวบินเหมาลําหรือเที่ยวบิน
พิเศษขนสงผูแสวงบุญชาวไทย โดยใหบริษัทการบินไทยฯ เปนผูดําเนินการ ซึ่งสามารถบรรเทา
ปญหาไปไดเพียงระดับหนึ่ง แตไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ โดยในเทศกาล
ฮัจยป 2554 บริษัทการบินไทยฯ ไดจัดเที่ยวบินเหมาลําขนสงผูแสวงบุญรวม 29 เที่ยวบิน (ไป-กลับ
รวม 58 เที่ยวบิน) แตในเทศกาลฮัจยป 2555 ไดมีขาวหนังสือพิมพระบุวา บริษัทฯ จะจัดเที่ยวบินให
เพียง 24 เที่ยวบิน (แบง เปนหาดใหญ 21 เที่ยวบิน ภูเก็ต 2 เที่ยวบิน และกระบี่ 1 เที่ยวบิน) โดย
กําหนดเที่ยวบินแรกในวันที่ 17 กันยายน 2555 ซึ่งตอมาคณะกรรมการฯ ไดรองขอใหบริษัทฯ ลด
อัตราคาบริการลงอีก และขาวลาสุดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ระบุวา บริษัทการบินไทยฯ ไม
สามารถจัดเที่ยวบินเพิ่มเพื่อใหบริการครอบคลุมจํานวนผูแสวงบุญทั้งหมด ผูศึกษาจึงเห็นวา การ
รวมเปนหุนสวนภารกิจฮัจยของบริษัทการบินไทยฯ จะชวยใหการบริหารจัดการในเรื่องนี้สะดวก
ราบรื่นขึ้น สามารถผลักดันใหบริษัทฯ ดําเนินการตามกรอบนโยบายและเปาหมายของภารกิจไดดี
ขึ้น เชนเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งในกรณีที่สายการบินแหงชาติไม
สามารถใหบริการอยางครอบคลุม การพิจารณาใชบริการสายการบินซาอุดีอาระเบียเปนลําดับแรก
ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่บังเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ
4) ควรดําเนินการทางการทูตควบคูไปกับการจัดการภายในองคกร โดยเฉพาะกับ
หนวยงานของซาอุดีอาระเบีย ทั้งในประเทศไทยและในประเทศซาอุดีอาระเบีย อันไดแกสถาน
เอกอัครราชทู ตซาอุดีอาระเบียประจําประเทศไทย กระทรวงฮัจยและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ของซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากเปนหนวยงานประเทศเจาภาพหลัก ของภารกิจฮัจยที่สามารถชวยแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี
ผูศึกษามีค วามเห็นวา การประสานงานกับหนวยงานของซาอุดีอาระเบี ยในฐานะ
หุนสวนในภารกิจฮัจยรวมกันถือวามีความสําคัญ โดยจะชวยใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกัน
ในการแกปญหาตอไป อีกทั้งจะทําใหฝายซาอุดีอาระเบีย เห็นความตั้งใจและความจริงใจของฝาย
ไทยในการแกปญหาฮัจย ดังกรณีขอสังเกตเชิงตําหนิตอการดําเนินงานของคณะผูแทนฮัจยไทย 22
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ข อ ของฝ า ยซาอุ ดี อาระเบี ย ซึ่ ง สถานกงสุ ล ใหญ ณ เมื อ งเจดดาห ไ ด รายงานและเสนอแนะให
กระทรวงการตางประเทศพิจารณาแจงคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย เนื่องจาก
เห็นวาเปนการตําหนิฝายเดียวโดยไมเปดโอกาสใหฝายไทยไดชี้แจง อีกทั้งมีบางประเด็นที่ฝายไทย
สามารถชี้ แจงข อเท็ จจริ ง ได โดยเป นผลจากการดํ า เนิ นภารกิ จร วมกั นของทั้ ง ฝ า ยไทยและฝ า ย
ซาอุดีอาระเบีย อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะของสถานกงสุ ลใหญฯ ไม ไดรับ การตอบสนองจาก
หนวยงานหลัก โดยกรมการศาสนาไดลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาวไปโดยไมไดทักทวงหรือ
ชี้แจงขอเท็จจริงใด ๆ แสดงถึงการยอมรับขอตําหนิทั้งหมดโดยดุษณี ซึ่งสะทอนใหเห็นวาฝายไทย
ไมสนใจที่จะปฏิบัติตามระเบียบของทางการซาอุดีอาระเบียและไมจริงใจในการแกไขป ญหาฮัจย
5) การใหขาวสารขอมูลที่ทันสมัย ถูกตองและทั่วถึง ตลอดจนการใหความรูและ
ความเขา ใจเกี่ย วกับ หนา ที่และบทบาทของแต ละภาคสวน ถื อเป นป จจัย สํา คั ญในการปรั บปรุ ง
ศักยภาพของบุคคล ทั้งเจาหนาที่ภาครัฐ ผูประกอบการเอกชน ผูประกอบการรายยอย/ผูใหบริการผู
แสวงบุญ และผูแสวงบุญ จึงควรไดรับขาวสารที่ครบถวนและถูกตองอยางตอเนื่อง เพื่อให แตละ
ฝาย แตละคน มีความรู ความเขาใจและความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ของตนมากขึ้น
โดยที่ ป ญ หาฮั จ ย ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานของกระทรวงการ
ตางประเทศและของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ตลอดจนกงสุลฝายกิจการฮัจย กระทรวงฯ
จึงควรพิจารณาเพิ่มบทบาทในเชิงรุกตอภารกิจฮัจยใหมากขึ้น โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะ 2 หมวด
ไดแก ขอเสนอแนะ เชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงวิธีการ ดังตอไปนี้
4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การปรับทัศนคติตอภารกิจฮัจย
นายชาลี สกลวารี เคยกลาวอยางติดตลกวา “กระทรวงการตางประเทศมอง
ภารกิจฮัจยเหมือนคนที่กลัวผี ” เนื่องจากยังไมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกิจการฮัจย ดังนั้น
ข อ เสนอแนะที่ ผู ศึ ก ษาเห็ น ความจํ า เป น ในอั น ดั บ แรกคื อ การปรั บ ทั ศ นคติ ข องกระทรวงการ
ตางประเทศตอภารกิจฮัจย โดยใหถือเปนภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบอยางหนึ่ ง และเห็นความ
จําเปนที่ตองแกไขปญหา โดยเฉพาะในสวนที่ตองดําเนินการในตางประเทศ และเปนยุทธศาสตร
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถเปนมิติสําคัญในการเสริมสรางความเขาใจ การเขาถึงมวลชน การ
สนับสนุนชุมชนไทยมุสลิม เสริมสรางความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เปนกลยุทธหลักในการ
ดําเนินนโยบายยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิม ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในบริบทความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (ไทยกับซาอุดีอาระเบีย และไทยกับโลกมุสลิม ) และในที่สุดจะสงผลใหก ระทรวง
การตางประเทศเปนหนวยงานที่มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจฮัจยไดดีมากยิ่งขึ้นดวย
2) การปรับบทบาทในฐานะคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
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โดยสถานะที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
กระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินบทบาทเชิงรุกในการแกไขปญหาฮัจยไดอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากกระทรวงฯ มีหนวยงานในพื้น มี กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหที่เปนมุสลิมและมีกงสุลฝาย
กิจการฮัจย ดูแลเขตอาณาภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงเมืองมักกะหและมะดี
นะห เปนผูที่รูเห็นและประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงยอมอยูใ นฐานะที่จะใหขอเท็จจริง โตแยง
ทวงติง และใหขอเสนอแนะที่มีน้ําหนักเพียงพอแกกระทรวงการตางประเทศ ที่จะะผลักดันใหเกิด
การแกไขและการดําเนินงานเชิงรุกจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยได
ทั้งนี้โดยพิจารณาไดจากขอสังเกตและขอเสนอแนะที่นายชาลี สกลวารี กงสุล
ใหญ ณ เมื อ งเจดดาห ได เ สนอในที่ ป ระชุ ม 3 ฝ า ยระหว า งกระทรวงการต า งประเทศ (โดย
ผู อํ า นวยการกองตะวั น ออกกลางและกงสุ ล ใหญ ณ เมื อ งเจดดาห ) สถานเอกอั ค รราชทู ต
ซาอุดีอาระเบียประจําประเทศไทย (โดยอุปทูต Nabil H.H. Ashri) และกระทรวงวัฒนธรรม (โดย
นายปรารพ เหลาวานิช รองปลัดกระทรวงฯ และนายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมการศาสนา) เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2554 และในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง (เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและ
ปญหาในป ที่ ผ า นมาและเพื่ อเตรีย มการสํ า หรั บ เทศกาลฮั จย ใ นป ถั ดไป) ได รับการตอบรั บ และ
สนั บ สนุ น อย า งดี จ ากที่ ป ระชุ ม ไม ว า จะเป น เรื่ อ งการขอความร ว มมื อ สถานเอกอั ค รราชทู ต
ซาอุดีอาระเบียใหยุติการตรวจลงตราแกผูประกอบการนอกระบบ การผลักดันใหใชสายการบินที่มี
มาตรฐานในการขนสงผูแสวงบุญ การเรียกรองใหมีการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนใหแกกงสุลฝาย
กิจการฮัจย เปนผลใหสามารถลดปญหาผูประกอบการนอกระบบ ปญหาผูแสวงบุญถูกลอยแพ และ
ชวยเหลือผูประกอบการในการจัดเชาอาคารที่พักสําหรับผูแสวงบุญไดตลอดเทศกาลฮัจยป 2554
4.2.3 ขอเสนอแนะเชิงวิธีการ
1) การพิจารณาออกกฎกระทรวงฯ หรือปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม กิ จ การฮั จ ย พ.ศ. 2524 ได ร ะบุ อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสง เสริม กิจการฮั จย แห งประเทศไทย ขอ (1) คือ หนา ที่ใ นการ “กํ าหนดระเบี ย บ
ขอบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใดๆ เพื่อเปนแนวปฏิบัติในอันที่จะใหความคุมครองผูที่ประสงคจะ
เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจยใหไดรับความสะดวก ปลอดภัยและมีหลักประกัน” ซึ่งสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของกระทรวงการตางประเทศในดานการกงสุลอยูแลว และโดยที่ เปนการคุมครองผู
แสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ดังนั้นการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ
เพื่อการนี้ กระทรวงการตางประเทศจึงควรเปนองคกรหลักในการปฏิบัติหนาที่ในขอ (1) ดังกลาว
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกเปนกฎกระทรวงมอบอํานาจและใหสิทธิกระทรวงการ
ตางประเทศกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตามที่เห็นสมควรและบริหารจัดการภารกิจฮัจย
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ทั้งหมดในประเทศซาอุดีอาระเบีย หรือ อาจพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย โดย
ระบุ “ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒ นธรรมและรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้” เปนตน
2) การพิจารณากําหนดอํานาจและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ในการปรั บบทบาทเชิ งรุ กของกระทรวงการต างประเทศ ผู ศึ กษาเห็ นความ
จําเปนที่จะตองกําหนดกรอบอํานาจหนาที่ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการตางประเทศ
ใหชัดเจน อาทิ ใหการดําเนินภารกิจในประเทศไทย อาทิ การลงทะเบียนและจัดสรรโควตาผูแสวง
บุญ การจัดการดานการขนสงผู แสวงบุญ การกํากับดูแลผูประกอบการเอกชน เปนตน ยังคงอยูใน
อํานาจการกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม สวนการดําเนินการในประเทศซาอุดีอาระเบีย เชน
การเจรจาและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของของซาอุดีอาระเบีย เพื่ออํานวยความสะดวก
และบริหารจัดการภารกิจในซาอุดีอาระเบี ยดานการบริการขนสงภายใน ที่พักและอาหารสําหรับผู
แสวงบุญ เปนตน ใหอยูในอํานาจการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหกระทรวงการ
ตางประเทศสามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดอยางเต็มที่ การปฏิบัติราชการมีความสะดวกและ
สามารถจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณเพื่อการนี้ ไดอยางคลองตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะเปน
หลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจย ดวย
ดังปญหากรณีการมอบหมายหนาที่ใหกงสุลฝายกิจการฮัจยตรวจสอบและใหความเห็นชอบการทํา
สัญญาเชาที่พัก โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
ใหอํานาจกงสุลฝายกิจการฮัจยพิจารณาใหความเห็นชอบการทําสัญญาเชาเพียงฝายเดียว ทั้งไดมีมติ
มอบหมายหนาที่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 มกราคม 2555 โดยมิไดหารือ
สถานกงสุลใหญฯ ลวงหนา อีกทั้งผูแทนของกระทรวงการตางประเทศที่เขาประชุมคณะกรรมการฯ
มิไดทวงติงหรือรับเรื่องไปเพื่อหารือกระทรวงฯ/สถานกงสุลใหญฯ กอน ทําใหเกิดความสับสนและ
ไมชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งในสวนของเจาหนาที่และผูประกอบการ ทั้งนี้นายหาลิม แวนะไล กงสุล
ฝ า ยกิ จการฮั จย เล า ว า จนถึ งปลายเดื อนพฤษภาคม 2555 ตนยั ง ไม ไ ด รั บคํ าร องขอให ตรวจสอบ
บานพักสําหรับผูแสวงบุญประจําป 2555 ที่จะเขาเทศกาลในเดือนกันยายน ศกนี้ ซึ่งนายชาลี สกลวารี
กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ใหความเห็นวา การหารือและรับฟงความเห็นของสถานกงสุลใหญฯ
กอน จะชวยใหขอมติดังกลาวบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกงสุลฝายกิจการ
ฮัจย เป นผู ปฏิ บั ติ และจะเป นการสร างความโปรงใสและป องกั นการครหาใดๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ใน
ภายหลังดวย
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กรณีที่ คณะกรรมการฯ มอบอํานาจใหกงสุลฝ ายกิ จการฮัจย เห็นชอบการทํ า
สัญญาเชาอาคารเพียงฝายเดียวในป 2555 ผูศึกษาเห็นวาเปนการมอบภาระความรับผิดชอบที่เกิน
ขอบเขต และอาจเปนเหตุใหมีการครหาจากผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องดังกลาวภายหลัง เนื่องจากใน
ปจจุบันสถานกงสุลใหญฯ ยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะใหการเห็นชอบการทําสัญญาเชาที่พัก เพียง
ฝายเดียว แมจะเปนในขั้นตอนเบื้องตนก็ตาม เนื่องจากมีเพียงกงสุลฝายกิจการฮัจย เพียงคนเดียว ไม
เพียงพอในการตรวจสอบการเชาที่พักที่จะตองใชเจาหนาที่อยางนอย 3 คนและตองมีความรูในดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ กฎหมายอาคาร การเชาอาคาร ทะเบียนและใบอนุญาตตางๆ เพื่อสามารถ
พิจารณาเอกสารไดอยางถี่ถวน ซึ่งทุกครั้งที่กรมการศาสนาจัดใหคณะอนุกรรมการจัดเชาที่พัก 6 คน
เดินทางไปดําเนินการในเรื่องนี้ จะมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายซาอุดีอาระเบีย (นายแวหะมะ ดีแม
นายทะเบียน/ลาม ประจําอําเภอเมืองยะลา) รวมเดินทางไปดวยเสมอ นอกจากนี้การจัดเชาที่พัก
สําหรับผู เแสวงบุญเปนหนา ที่ที่เกี่ย วของกับ ผลประโยชน โดยเคยมีก ารใหสินบนกับเจาหนา ที่
ดังนั้นการกําหนดอํานาจหนาที่ของกงสุลฝายกิจการฮัจยในเรื่องดังกลาวจึงควรมีการวางระบบอยาง
รัดกุม มีการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและเพื่อใหเกิด ความ
โปรงใส มิใชการมอบหมายหนาที่แบบปจจุบันที่ขาดการวางแผนและการศึกษาความเปนไปได
ในทางปฏิบัติเชนนี้
3) การกําหนดนโยบายและเปาหมายภารกิจฮัจยของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการต า งประเทศควรกํ า หนดนโยบายและเป าหมายภารกิ จฮั จย ที่
ชัดเจน เหมาะสมและยังประโยชนใหแกผูแสวงบุญอยางแทจริง ตลอดจนเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน
หลักดานการคุมครองคนไทยในตางประเทศและนโยบายยุทธศาสตรในมิติตางๆ ของกระทรวงฯ
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ อาทิ อินโดนิเซียที่ กําหนดใหภารกิจฮัจยเปนภาระของชาติ มี นโยบายการ
บริหารจัดการเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูแสวงบุญ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม ดําเนินการอยาง
โปรงใส เชื่อถือได และอยางมืออาชีพ ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายและภารกิจจะชวยใหผูปฏิบัติเขาใจ
ในบทบาทและหนาที่ และชวยลดปญหาในทางปฏิบัติไดอยางมาก
4) การกําหนดอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนของกงสุลฝายกิจการฮั จย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มอบหมายใหกระทรวงการ
ตางประเทศจั ดตั้ง กงสุลฮั จย ประจํ าประเทศซาอุ ดีอาระเบีย เพื่ออํ านวยความสะดวกและแกไ ข
ปญหาใหแกชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ใหสามารถประกอบพิธีฮัจยไดถูกตองตามหลัก
ศาสนาและไม เ สี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ป ระเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย กํ า หนด จะเห็ น ว า เหตุ ผ ลของมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดขอบเขตภาระหนาที่ของกงสุลฮัจยกวางกวาที่ไดรับมอบหมายหนาที่
จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทยขณะนี้ ที่จํากัดอยูเพียงการพิจารณาใหความ
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เห็นชอบการจัดเชาอาคารที่พักใหแกผูแสวงบุญในชวงที่คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดเชาที่พักยัง
ไมเดินทางไปซาอุดีอาระเบียเทานั้น ทั้งที่ในทางปฏิบัติแลวกงสุลฝายกิจการฮัจย ซึ่งอยูประจําใน
พื้นที่ตลอดเวลา เปนที่ยอมรับของหนวยงานทางการซาอุดีอาระเบียมากกวาคณะผูแทนฮัจยไทย
และการเดินทางไปแสวงบุญของชาวไทยมุสลิมมีไดตลอดทั้งป เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห ซึ่งไม
เพียงแตทางการซาอุดีอาระเบียเทานั้น แมแตผูประกอบการและผูแสวงบุญตางคาดการณวา กงสุล
ฝายกิจการฮัจยที่ตั้งขึ้นภายใตกระทรวงการตางประเทศคือความหวังที่จะสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนที่เรื้อรังมาเปนเวลานานไดอยางเปนรูปธรรม
ผู ศึ ก ษาจึ ง ขอเสนอแนะให พิ จารณาออกกฎหมายรองรั บอํ า นาจหน า ที่ ของ
กงสุลฝายกิ จการฮัจย เพื่อใหสามารถปฏิบั ติภารกิจและประสานงานกับหน วยงานที่เกี่ยวข องใน
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีอํานาจเด็ดขาดในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละแก ไ ขป ญ หาโดยไม ขึ้ น ต อ กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม สามารถ
ดําเนินงานไดอยางอิสระภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ดังเชนกรณีที่กระทรวงมหาดไทย
ใหอํานาจเจาหนาที่ฝายกงสุลดําเนินการแทนดานงานทะเบียนราษฎร /ทะเบียนครอบครัว เปนตน
5) การใชประโยชนจากกลไกที่มีศักยภาพของกระทรวงการตางประเทศ
กงสุ ล ฝ า ยกิ จ การฮั จ ย ป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ข า ราชการมุ ส ลิ ม ที่ มี ค วามรู แ ละ
ความสามารถดานภาษาอาหรับเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธดีและมีจิตบริการ เปนอีกกลไกหนึ่งที่มี
ศั ก ยภาพของกระทรวงการต า งประเทศ โดยช วยให ก ารประสานงานของฝ า ยไทยกั บ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียงายและสะดวกรวดเร็วขึ้น นายหาลิม แวนะไล กงสุลฝายกิจการฮัจย เลาวาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของซาอุดีอาระเบียทั้งกระทรวงฮัจยฯ องคการบริหารภารกิจฮัจย (มุอัซซาซะห) และ
หนวยปฏิบัติการภาคสนาม มีความสะดวกและพอใจในการประสานงานกับกงสุลฝายกิจการฮัจย
โดยถือวากงสุลฝายกิจการฮัจยของสถานกงสุลใหญฯ เปนตัวจริงเสียงจริงในการดําเนินภารกิจฮัจย
ของประเทศไทย และเป นที่ย อมรับ ของหนวยงานทางการประเทศซาอุดี อาระเบียมากกว าคณะ
ผูแทนฮัจยไทยที่เดินทางไปติดตอประสานงานเปนชวงเวลาสั้นๆ ปละประมาณ 2 ครั้ง
ดังนั้นกระทรวงฯ จึงควรใชประโยชนจากกลไกที่มีศักยภาพของกระทรวงฯ ให
มากขึ้น คือ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหและกงสุลฝายกิจการฮัจย เนื่องจากเปนหนวยงานใน
สังกัดที่ประจํา อยูใ นพื้นที่ ไดรับทราบและสัมผั สกับ สภาพปญหาที่เกิดขึ้ นจริ ง ย อมสามารถให
ข อมู ล ที่ แท จริ ง และเสนอความคิ ดเห็ นได อย า งครอบคลุ ม ตรงประเด็ นและมี น้ํ า หนั ก โดยการ
มอบหมายให กงสุลใหญฯ หรื อกงสุลฝายกิจการฮัจย เป นผูแทนกระทรวงฯ เข าประชุมในฐานะ
กรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย เปนการเฉพาะ ปละ 2 ครั้ง คือ การประชุมหลังเสร็จ
สิ้นเทศกาลฮัจยประจําปเพื่อสรุปปญหาและหาแนวทางแกไขหนึ่งครั้ง และการประชุมเพื่อเตรียม
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ความพรอมการดําเนินภารกิจในเทศกาลฮัจยที่จะถึงอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งจะชวยใหกระทรวงฯ ดําเนิน
บทบาทเชิงรุกในการวิเคราะหปญหาและผลักดันใหหนวยงานหลักแกไขปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญดานฮัจยของไทยที่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการที่ประจําการในกระทรวงฯ จะขาดภาพ
ปญหาและประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาและผลักดันในการประชุมทั้งสองครั้งดังกลาว
นอกจากนี้ ปจจุ บันกระทรวงการต างประเทศมีบุ คลากรที่มีความเข าใจและ
สามารถสื่อสารภาษาอาหรับไดอยา งดีจํานวน 8 คน และมี ขาราชการที่ นับถือศาสนาอิสลามอี ก
มากกวา 30 คนที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย บุคลากรเหลานี้มีความรูและความเขาใจภารกิจ
ฮั จ ย แ ละตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภารกิ จ ฮั จ ย ต อ ชาวมุ ส ลิ ม อยู ใ นจิ ต วิ ญ ญาณ จะขาดเพี ย ง
ประสบการณในทางปฏิบัติจริงในพื้นที่เทานั้น ถือเปนความไดเปรียบของกระทรวงการตางประเทศ
ที่จะพิจารณาใชประโยชนจากบุคคลเหลานี้ในชวงเทศกาลฮัจยแตละป เพื่อการพัฒนาและสั่งสม
ประสบการณ และเพื่อเตรียมการสําหรับพิจารณาคัดสรรเจาหนาที่เพื่อไปปฏิบัติภารกิจฮัจยประจําที่
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหในโอกาสตอไป
หน วยงานของกระทรวงการต า งประเทศในจั ง หวัดต า งๆ 12 แหง ทั่ วทุ ก
ภูมิภาคของประเทศไทย (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลาศอ.บต. สงขลา ภูเก็ต และสุราษฎรธานี) ถือเปนกลไกสําคัญที่กระทรวงฯ สามารถใชประโยชนเพื่อ
การดูแลและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหแกผูแสวงบุญไดดวย
6) กระทรวงการต างประเทศควรมี การวางแผนการรั บช วงภารกิ จต อ (succession
planning) โดยสรางนักการทูตมุสลิ มที่มี คุณภาพให มากขึ้น เพื่อตอบรับภารกิจในสภาวการณ
ปจจุบันและตอไปในอนาคต ทั้งนี้ในกรณีของกงสุลฝายกิจการฮัจย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเปน
ขาราชการมุสลิมที่มีความรู พูด อานและเขียนภาษาอาหรับไดอยางดี เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธและมี
ใจบริการ อีกทั้งตองเปนผูที่มีทักษะในการบริหารจัดการพอที่จะปฏิบัติหนาที่แทนกงสุลใหญฯ ใน
กรณีที่กงสุลใหญฯ ไมไดเปนมุสลิม เนื่องจากซาอุดีอาระเบียอนุญาตเฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลาม
เทานั้นที่สามาถเขาไปในเขตเมืองมักกะหและเมืองมะดีนะห ที่นอกจากจะเปนเมืองสําคัญในภารกิจ
ฮัจยแลว ยังมีชุมชนคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมากนับหมื่นๆ คนดวย
ในทายนี้ผูศึกษาหวังวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะสามารถพัฒนาและตอยอดการศึกษา
ตอไปไดอีก ดังที่กองตะวันออกกลางเคยมีความคิดที่จะให ฮัจยเปนยุทธศาสตรที่ตอบสนองนโยบาย
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในทุกมิติ เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจและเอาใจ
ใสของรัฐบาลตอพี่นองมุสลิมอันจะสงผลดีตอการแกปญหาและสรางความสมานฉันทและสันติสุข
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อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
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