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คำนำ

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทาฐานข้อมูล
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ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และเพื่อให้การจัดทา
ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนครอบคลุมทั้งสามประชาคมภายใต้ประชาคมอาเซียน สานัก
กฎหมายต่างประเทศจึงเห็นสมควรดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาข้อสรุปและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคงของประเทศอาเซียน จานวน
ไม่เกิน 6 ประเทศ โดยประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศข้างต้นนี้ได้แก่ประเทศมาเลเซีย
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1

บทที่ 1
ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย
1.1 ความนา
1.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบด้วยพื้นที่ 2
ส่วน โดยมี ทะเลจีนใต้กั้ น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ท างตอนใต้ของคาบสมุท รมลายูและ
คาบสมุทรอินโดจีน ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปาหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เปรัค
กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เคดะห์ และเปอร์ลิส อาณาเขตของมาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนติดประเทศ
ไทยทางรั ฐ กลั น ตั น เปรั ค เปอร์ ลิ ส และเคดะห์ และติ ด กั บ สิ ง คโปร์ ท างรั ฐ ยะโฮร์ ส่ ว นที่ 2
คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ท างตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ประกอบด้วย 2 รัฐคือ ซาบาห์ และ
ซาราวัค มีพรมแดนทิศใต้ทุกส่วนติดกับอินโดนีเซีย แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซา
ราวักเพียงรัฐเดียว นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหลวง เมืองปุตราจายา ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางของระบบราชการ และเกาะ
ลาบวน เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว1
1.1.2 ภาพรวมด้านประวัติศาสตร์
ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีความต่อเนื่องทางประวั ติศาสตร์มาอย่างยาวนาน สาย
ธารทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซียแม้จะมีส่วนที่ทับซ้อน หรือมีรากทางประวัติศาสตร์ร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศภาคพื้นทวีป แต่อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าจุดตั้งต้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศของ
มาเลเซียมี ความชัดเจนขึ้นในศตวรรษที่ 152 เมื่ อมะละกากลายเป็นศูนย์กลางอานาจในคาบสมุท ร
มลายู ด้วยที่มาทางประวัติศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันที่เป็น
คาบสมุทร ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคพาณิช ย์นิยม ไปจนถึงการอยู่บนเส้นทางการล่า

1

ไพลิน ภู่ จีนาพันธุ์, ระบบการปกครองท้ องถิ่ นของประเทศสหพัน ธรัฐ มาเลเซี ย (กรุงเทพฯ: สถาบั น

พระปกเกล้า, 2556), หน้า 8.
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บาร์ บ ารา วั ต สั น อั น ดายา และ ลี โ อนาร์ ด วาย อั น ดายา (เขี ย น) พรรณี ฉั ต รพลรั ก ษ์ (แปล) ,

ประวัติศาสตร์มาเลเซีย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551), หน้า 557.

2

แผ่นดินในยุคอาณานิคม หากพิจารณาตามประวัติศาสตร์นิพนธ์ของประเทศมาเลเซียแล้วอาจพบว่า
ประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุคสมัยดังนี้3
(1) ยุ ค อาณาจั ก รโบราณ ประวัติ ศ าสตร์ ในช่ ว งเวลานี้ เ ป็ น การบอกเล่ า เรื่อ งราวของ
อาณาจักรศรีวิชัย ในช่วงศตวรรษที่ 7-12 ที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู โดยเป็นอาณาจักร
ที่ตั้งอยู่ร ะหว่างเส้นทางการค้า ที่สาคัญระหว่างสองอาณาจักรใหญ่อันได้แก่ จีนและอินเดีย ความ
ได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ทาให้อาณาจักรศรีวิชัยสามารถสั่งสมความมั่งคั่งจากการค้า ในฐานะที่เป็น
เมืองท่าเครือข่ายการค้าทางทะเลที่สาคัญของโลก ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับโลก
ภายนอกผ่านเรือ สินค้าต่าง ๆ จนทาให้วัฒ นธรรมฮินดู-พุทธกลายเป็น รูป แบบทางวัฒนธรรมหลัก
ภายในอาณาจัก รศรีวิชัย เมื่อ อาณาจัก รศรีวิชัยเสื่อมอานาจลง ศูนย์กลางประวัติศาสตร์นิพนธ์จึง
เคลื่อนตัวมาสู่อาณาจักรมะละกา
(2)

ยุคการสร้างศูนย์กลางอานาจบนช่องแคบมะละกา ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้บอก

เล่าถึงการสงครามที่เกิดขึ้นเพื่อ รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ในบริเวณคาบสมุทรมลายูและช่องแคบ
มะละกาให้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมะละการะหว่างศตวรรษที่ 15-17 การเติบโตของ
การค้าทางทะเลส่งผลให้มะละกากลายเป็นเมืองท่านานาชาติ ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อทางการค้าระหว่าง
โลกตะวัน ตก ซึ่ ง มี โปรตุเ กสเป็ นผู้น าส าคั ญ กั บ โลกการค้าของตะวั นออกกลางที่ มี เปอร์เ ซียเป็ น
แกนกลางสาคัญ เชื่อมโยงมาจนถึงโลกการค้าของตะวันออกที่มีจีนและอินเดียเป็นศูนย์กลางสาคัญ
เส้นทางการค้าเหล่านี้ ล้วนอาศัยช่องแคบมะละกาและอาณาจัก รมะละกาเป็ นประตูท างการค้ า
นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวยัง ชี้ให้เห็นถึงการเข้ามาของวัฒ นธรรมอิสลาม
โดยกลุ่มพ่อค้าชาวอาหรับและพ่อค้าชาวอินเดียเชื้อสายมุสลิม การเผยแผ่ศาสนาอิสลามพร้อมกับให้
การอุปถัมภ์ทางการค้าระหว่างกลุม่ พ่อค้าอาหรับและอินเดียเชื้อสายมุสลิมกับชนชั้นผู้ปกครองท้องถิ่น
ในอาณาจักรมะละกา ทาให้ศาสนาอิสลามลงหลักปักฐานในบริเวณประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
บรูไนมาจนถึงปัจจุบัน
(3) ยุคอาณานิคมแห่งจักรวรรดิอังกฤษ ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียในช่วงนี้บอกเล่าบทบาท
ของอังกฤษที่เข้ามามีอิทธิพลต่อมะละกานับตั้งแต่ ค.ศ. 1786-1941 อังกฤษเริ่มเข้ามาติดต่อกับมะละ
กามี วัตถุประสงค์ห ลัก เพื่ อ การค้า แต่ต่อมาเมื่ อเกิดการแข่งขันกันระหว่างเจ้าอาณานิคมตะวันตก
รวมถึงความต้องการทรัพยากร เช่น ดีบุก ทาให้อังกฤษตัดสินใจเข้าแทรกแซงการเมืองของมะละกา
3

Virginia Matheson Hooker, Short History of Malaysia: Linking East and West (New

South Wales: Allen & Unwin, 2003), pp. 3-11.
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และยึดครองมะละกาให้กลายเป็นหนึ่งในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ยังได้
อธิบายถึงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อังกฤษได้เข้ามาสร้างให้กับมะละกา รวมถึง
การเข้ามามีอิทธิพลของญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของ
มาเลเซียในช่วงเวลานี้มักจบลงด้วยการบอกเล่าถึงกระบวนการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
อังกฤษที่นาโดยพรรคคอมมิวนิสต์
(4) ยุค การสร้างรัฐ -ชาติม าเลเซี ย ประวั ติศ าสตร์ที่ เ ป็ นทางการของประเทศมาเลเซี ย
กาหนดให้มาเลเซียในฐานะรัฐชาติสมัยใหม่เกิดขึ้นภายหลัง ค.ศ. 1965 ภายหลังที่สิงคโปร์ประกาศ
แยกตัวเพื่อ ปกครองตนเอง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในช่วงเวลานี้มัก บอกเล่าการจัดตั้งโครงสร้างทาง
การเมืองใหม่ การรวมตัวกันเป็นพันธมิตร ทางการเมืองเพื่อการปกครองประเทศภายหลังการได้รับ
เอกราชจากอังกฤษ อาทิ การเกิดขึ้นของพรรคอัมโน (United Malays National Organization:
UMNO) รวมถึงการอธิบายให้เห็นความขัดแย้ง การต่อรอง การประสานผลประโยชน์ระหว่างชาว
มาเลเซียเชื้อสายต่าง ๆ ที่นาไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง
1.1.3 ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia) เปิดเผยว่าในปี
ค.ศ. 2014 มาเลเซียมีป ระชากรมากกว่า 30 ล้านคน4 ในปัจจุบันประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติห ลัก 3
กลุ่ม คือ ชาวมาเลเซีย เชื้อสายมลายู ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียที่
อาศัยอยู่บนคาบสมุทรมลายูเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชนพื้นเมืองอื่นๆ เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในรัฐซาราวัค รายละเอียดโดยสรุปด้านภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมมีดังนี้5
(1) กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติ
สภาพสังคมของประเทศมาเลเซียมีลักษณะเป็นพหุสังคม ประกอบด้วยประชากร กลุ่มชน
หรือชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ได้แก่ เชื้อชาติม ลายูหรือชาวมาเลย์ (Melayu) หรือ
(Malay) เชื้ อ ชาติ จี น เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย รวมทั้ ง ชาวพื้ น เมื อ งที่ อ ยู่ ม าดั้ ง เดิ ม (The Orang Asli)
นอกจากนี้ ยังมีชนเผ่าน้อยใหญ่กระจายกันอยู่ในหลายรัฐ ซึ่งกลุ่มชนในแต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่าง
กันทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
4

สานักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย (สามารถเข้าถึงได้ผ่าน www.statistics.gov.my)
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ประยูร อัครบวร, ระบบบริหารราชการของสหพั นธรัฐมาเลเซีย (นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2557), หน้า 41-43.
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ในส่วนของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มักจะประกอบอาชีพค้าขาย และทาธุรกิจเป็นส่วนใหญ่
เป็นกลุ่ม ชน ที่มี อานาจทางเศรษฐกิจ ส่วนชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูนั้น มีค่านิยมต่อกลุ่ม ชนของ
ตนเองว่าเป็นบุตรแห่งแผ่นดิน (ภูมิบุต ร) ซึ่งเหนือกว่าชนชาติอื่นๆ ที่ อยู่ในแหลมมลายูด้วยกัน ชาว
มาเลเซียเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางด้านการเกษตร ส่วนชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย มัก
ประกอบอาชีพค้าขาย มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจรองลงมาจากชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
กลุ่มชนพื้ นเมืองของประเทศมาเลเซี ยประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ (ก) กลุ่ม ชนพื้นเมือง
บริเวณคาบสมุ ทรมาเลเซีย (Malay peninsula) (ข) กลุ่ม ชนพื้นเมืองบริเวณรัฐซาบาห์ และ (ค)
กลุ่มชนพื้นเมืองบริเวณรัฐซาราวัก
(2) ภาษาที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในประเทศมาเลเซียมีหลาย
ภาษา โดยภาษาที่ใช้ในราชการ คือ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) นอกจากนั้นยัง
มีการใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดีย และภาษาทมิฬ
(3) การแต่งกาย สาหรับการแต่งกายในวิถีชีวิตประจาวันของชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู ทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงจะมีค่านิยมในการแต่งกายตามประเพณี โดยเฉพาะผู้หญิงที่พ้นจากวัยรุ่นมาแล้วจะ
สวมฮิญาบและแต่งกายมิดชิด อย่างไรก็ดี ลักษณะการแต่งกายของประชาชนชาวมาเลเซียก็ ขึ้นอยู่กับ
เชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ของตนด้วย ทั้งนี้ อาจจาแนกออกไปเป็นการแต่งกายของชนพื้นเมือง การ
แต่งกายของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน การแต่งกายของชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย
(4) การนับ ถือศาสนา ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 60
ส่วนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนับถือลัทธิ เต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายาน สาหรับ ชาวมาเลเซียเชื้อ
สายอินเดียนับถือศาสนาฮินดู แต่มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์
ประเทศมาเลเซียได้นาหลักการของคัมภีรอ์ ัลกุรอานในศาสนาอิสลามเข้ามาใช้ในการปกครอง
ประเทศด้วย เช่น ประมุข หรือสุลต่านแห่งรัฐต้องเป็นอิสลามิกชน ถือว่าฐานะของสุลต่านอยู่สูงทั้งทาง
ศาสนาและทางการเมือง การปกครอง สุลต่านจะแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลศาสนา ซึ่งจะพิจารณาแต่
คดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม และกฎหมายประเพณีในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนา โดยมีกรม
ศาสนาเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลในด้านนี้
(5) ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะสังคมของประเทศมาเลเซีย
อาจกล่าว ได้ว่าสังคมของมาเลเซียมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ของประชากรนั้น ทาให้ประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
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ตามไปด้วย โดยกลุ่มคน แต่ละเชื้อชาติล้วนมีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
สะท้อนและแสดงออกมาผ่านทางงานเทศกาล งานเฉลิมฉลอง และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
ในสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียแต่ละพื้นที่จะแตกต่างออกไป เช่น ชาวมาเลเซียเชื้อสาย
มลายูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ “Adat Temenggong” ที่ยึดถือสายเลือดทางฝ่ายบิดา
เป็นผู้รับมรดก สืบทอด เป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู (ยกเว้นรัฐเนกรี
เซมบีลีน) ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือมาตั้งแต่ยุคมะละกา สาหรับรัฐเนกรีเซมบีลีนยึดถือ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แบบ “Adat Minangkabau” หรือ “Adat Perpatih” ซึ่ง หมายถึ ง
อานาจต่าง ๆ และทรัพย์มรดกจะถูกสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งทางสายเลือดของมารดา ซึ่ง
มรดกจะตกมาเป็นของบุตรสาว
1.1.4 ภาพรวมด้านการเมือง
ระบอบการเมืองการปกครองที่ประเทศมาเลเซียใช้อย่ างเป็นทางการภายหลังได้รับเอกราช
คือ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยโครงสร้างการบริหารราชการภายในเป็นแบบสหพันธรัฐ
(Federal state) ในระดับชาติ มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นา
ฝ่ายบริหาร โดยสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี สาหรับฝ่ายนิติบัญญัติใช้ระบบสอง
สภา อั น ประกอบไปด้ วยวุ ฒิ ส ภา และสภาผู้ แ ทนราษฎร ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ฝ่ า ยบริ ห ารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติในแต่ละรัฐเช่นกัน
พรรคการเมืองที่สาคัญคือ พรรคอัมโน ซึ่งสามารถครองเสียงข้างมากในสภาและเป็นพรรค
รัฐบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี พรรค PAS ในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็เป็นคู่แข่งที่สาคัญ
และมีอิทธิพลในเวทีทางการเมืองของมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น
1.2 นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
เนื้อหาในการศึกษานี้มีความมุ่งหมายในการทาความเข้าใจประเทศมาเลเซียในลักษณะที่เป็น
สภาพการณ์ปัจจุบันมากกว่าอดีต ดังนั้น นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซีย ทั้งที่ เป็น
นโยบายภายในประเทศ และระหว่างประเทศที่มาเลเซียต้องเข้าไปเกาะเกี่ยวสัมพันธ์ จึงเน้นไปในช่วง
ที่มาเลเซียสามารถก่อตั้งรัฐชาติ (Nation State) ขึ้นมาใหม่ภายหลังการปลดแอกจากการเป็นอาณา
นิคมของเครือจักรภพ กล่าวคือ ภายหลัง ค.ศ. 19636 ที่มาเลเซียสามารถจัดการปัญหาการแบ่งแยก
ประเทศและดินแดนต่างๆ ทั้งดินแดนบนเกาะบอร์เนียวเหนือ บรูไน และสิงคโปร์
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 471-472.

6

จากที่กล่าวมาประเด็นในการนาเสนอภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย
รวมถึงความตกลงหรือข้อผูกพันด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มาเลเซียได้ ลงนามในระดับนานาชาติ จึง
ประกอบไปด้วยประเด็นทางนโยบายและความตกลงดังต่อไปนี้
1.2.1 นโยบายภูมิบุตรหรือนโยบายบุตรของแผ่นดิน ค.ศ. 1969
นโยบายด้านสังคมที่งานวิชาการจานวนมากล้วนกล่าวถึงคือ นโยบายภูมิบุตร หรือ นโยบาย
บุตรของแผ่นดิน (Bumiputera or Son of soil Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญ ในช่วงสมัยการ
สร้างสังคมมาเลเซียขึ้นมาใหม่ โดยเป็นนโยบายการให้สทิ ธิพิเศษทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแก่
ผู้ที่เป็นชาวมลายู และชนพื้นเมืองซึ่งมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อสังคมมาเลเซียในเวลาต่อมา
ภูมิบุตรเป็นแนวคิดสาคัญ ที่ยังคงมีอิท ธิพลในสังคมมาเลเซียมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิบุตรเป็น
แนวคิดที่ไม่เพียงมีอิท ธิพ ลต่อการกาหนดนโยบาย หากแต่ยังส่งต่ออิ ท ธิพลไปสู่การจัดระเบียบทาง
สังคมของมาเลเซียอย่างมีนัยสาคัญ แรกเริ่มนั้นภูมิบุตรคือคาที่ใช้เรียก ชาวมลายู และชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมที่ถือกันว่าเป็นบรรพบุรษุ ของชาวมาเลย์7 (Orang Asli) ความหมายโดยตรงของคาว่าภูมิบุตร
คือ บุตรแห่ง แผ่นดิน แต่ความหมายโดยนัยแล้ว คาดังกล่าวมีความหมายเพื่อแสดงให้เห็นความ
แตกต่างกันทางชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่มคนอื่น ๆ ในประเทศ ทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย และชนกลุ่มน้อย
อื่น ๆ ในมาเลเซีย ภูมิบุตรเป็นผลผลิตโดยตรงจากการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษที่พยายาม
ต่อรองอานาจทางการเมืองกับชนพื้นเมืองให้ยอมรับอานาจรัฐบาลอังกฤษในการปกครองมาเลเซีย 8
การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่กลุ่มคนที่เป็นภูมิบุตรมากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคมมาเลเซีย ได้ช่วย
ผลิตซ้าวาทกรรมภูมิบตุ รให้ขยายอาณาบริเวณเข้าไปกากับและควบคุมสังคมมาเลเซียในหลาย ๆ ด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในด้านเศรษฐกิจ แนวคิดภูมิบุตรได้ทาให้เกิดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เข้าไปให้สิทธิพิเศษแก่
ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูอย่างกว้างขวาง ทั้งการให้สิทธิการจ้างงานแก่ชาวมลายูก่อนกลุ่มชาติพันธุ์
อื่น ๆ 9 รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิ จผ่านโครงการและนโยบายต่าง ๆ เป็นจานวน
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ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, ภูมิปุตรา: ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนา

ประเทศมาเลเซีย (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), หน้า 24.
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Edmund Terence Gomez, Politics in Malaysia: The Malay dimension (Routledge:
Oxon, 2007), p.5.
9 R.S. Milne and Diane K. Mauzy, Malaysian Politics under Maharthir (Routledge:
Longdon, 1999), p. 1.
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มาก10 อาทิ การประชุมใหญ่ด้านเศรษฐกิจของชาวภูมิบุตร (Bumiputera Economic Congress) ใน
ปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลได้สร้างช่องทางเพื่อให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น โดย
การสร้างธนาคารภูมิบุตร (Bank Bumiputera) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของชาวมาเลเซียเชื้อสาย
มลายูแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ ทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อ
สร้างกิจการทางธุรกิจของตนเองได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากการจัดตั้งธนาคารภูมิบุตรแล้ว รัฐบาลได้
จัดตั้งสภาสินเชื่อเพื่อชนพื้นเมือง (Council of Trust for Indigenous People) เพื่อจะปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่นอกเหนือไปจากกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู ในปี ค.ศ. 2000 รัฐบาล
มาเลเซียได้จัดทาแผนเพื่อสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูจดั ตั้งกิจการของตนเอง โดยได้จัดทา
แผนการเป็ น ผู้ ป ระกอบการภู มิ บุ ต ร (Bumiputera Entrepreneur Project) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการดังกล่าวคือ การช่วยให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูจัดตั้งกิจการค้าปลีก (Retail) ของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น
แนวคิดภูมิบุตรยังมีอิทธิพลในการกากับนโยบายทางเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 2003
โดยรัฐบาลมาเลเซียได้กาหนดแผนการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการภูมิบตุ รขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ มี ความก้ าวหน้า โดยสนับ สนุนให้เกิ ดการจัดตั้ง ชุม ชนพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่ ง
ภูมิ บุตร (Bumiputera Commercial and Industrial Community) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกั น
ระหว่ างผู้ ป ระกอบการ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2006 รั ฐ บาลของนายอั บ ดุ ล เลาะห์ อาหมั ด บาดาวี
(Abdullah Ahmad Badawi) ได้ประกาศจัดตั้งกองทุ นเพื่อที่ อยู่อาศัยให้แก่ภูมิ บุตร (Bumiputera
Property Trust Foundation) โดยมี เงิน เริ่ม ต้น กองทุ น 2 พั น ล้ านริง กิ ต มาเลเซี ย (MYR) ความ
พยายามของรัฐบาลมาเลเซียที่เข้าไปสนับสนุนชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้
สถานะทางเศรษฐกิจของชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็ลด
บทบาททางเศรษฐกิจของกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ในมาเลเซียลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนมาเลเซียเชื้อ
สายจีน
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ในด้านสังคม แนวคิดภูมิบุตรได้เข้าไปมีบทบาทในการวางรากฐานทางการศึกษาให้แก่ชาว
มาเลเซียเชื้อสายมลายูเป็นอย่างยิ่ง 11 โดยระบบการศึกษาตามแนวคิดภูมิบุตรจะให้สิทธิในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ มหาวิท ยาลัยแก่ เยาวชนชาวมาเลเซีย เชื้อสายมลายูมากกว่าเยาวชนจากเชื้อสาย
อื่น ๆ ระบบดังกล่าวกาหนดโควตาในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาของรัฐให้แก่นักศึกษาที่เป็น
ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู ทาให้การแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีน้อยลงในกลุ่ม
ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู และในขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียได้กาหนดพระราชบัญญัติ การศึกษา
พ.ศ. 2504 (Education Act 1961) เพื่ อผลัก ดันให้ มี ก ารใช้ภาษามลายูเป็นภาษาทางการในการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ยิ่ง ไปกว่านั้น ในทางการเมื อง แนวคิด ภูมิ บุต รก็ มี อิ ท ธิพ ลอย่างยิ่ง ไม่ ต่ างไปจากทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซียได้กาหนดให้ผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูหรือภูมิบุตรเท่านั้น12 นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ของมาเลเซียส่วนใหญ่ล้วนรับแนวคิดภูมิบุตรเข้าไปดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นพรรคอัมโน (UMNO) ซึ่งมีการกาหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคได้ต้องเป็นภูมิบุตรเท่านั้น
แต่ภายหลังได้มีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ดังกล่าวลงโดยเปิดโอกาสให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอื่น ๆ เข้ามา
เป็นสมาชิกพรรคได้13 ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพรรคพาส (PAS) กลับใช้แนวคิดภูมิบุตร
ในการขับเคลื่อนพรรคอย่างเข้มข้นโดยพยายามเสนอนโยบายการสร้างสังคมมาเลเซียให้เป็นรัฐศาสนา
ซึ่งมีชาวภูมิบุตรมุสลิม (Muslim Bumiputeras) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างสังคมมาเลเซีย14
แนวคิดภูมิบุตรที่แทรกอยู่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง ย่อมทาให้สังคมมาเลเซีย
ก่อรูปขึ้นเพื่อรองรับกับชาวมลายูเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม แนวคิดภูมิบุตรก็ได้สร้างปัญหาให้กับชาว
มาเลเซียเชื้อสายอื่น ๆ ผู้ซึ่งอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับภูมิบุตร โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนซึ่งจะ

11

เหมื อนขวั ญ เรณุ มาศ และภู วิน บุ ณ ยะเวชชี วิน, ว่าด้ วยชาติ พั นธุ์แ ละเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซี ย ,

วารสารรูสมิแล 34: 1, 2556, หน้า 67-74.
12

R.S. Milne and Diane K. Mauzy, Malaysian Politics under Maharthir, 1999, p. 3.

13

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และสายัณห์ สิทธิโชค, รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่อง

เชื้ อ ชาติ กับ นโยบายทางการเมื องของพรรคอั มโนในภาวะพหุ สังคมของมาเลเซี ยจากอดี ตถึงปั จ จุ บั น (ค.ศ.
1946-2007), 2551, หน้า 29-38.
14

Edmund Terence Gomez, Politics in Malaysia: The Malay dimension, 2007, p.7.
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ส่งผลให้เกิ ดปัญ หาด้านเชื้อ ชาติ (Racism) ที่ นาไปสู่ก ารจลาจลครั้งส าคั ญ ที่ สุ ดในประวัติศ าสตร์
มาเลเซียในปี ค.ศ. 1969 ซึ่งจะกล่าวถึงในประเด็นต่อๆ ไป
1.2.2 นโยบายเศรษฐกิจใหม่ ค.ศ. 1970 (New Economic Policy)
นโยบายทางเศรษฐกิจบางนโยบายก็ไม่ได้มีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว หากแต่ยังมีผล
ต่อการก่อรูปลักษณ์ทางสังคมมาเลเซียขึ้นมาใหม่ อาทิ นโยบายเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ งเป็นนโยบายที่เข้า
ไปมีผลต่อการปรับโครงสร้างทางสังคมภายในมาเลเซีย ด้วยการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ
เพื่อยกสถานะทางเศรษฐกิ จ ของชาวมาเลเซียและชนพื้นเมื อง ในทางกลับ กั นโครงการทั้ ง หลาย
ดังกล่าวก็ เข้าไปลดทอนหรือกดทับสถานะของกลุ่ม เชื้อชาติอื่น ๆ ที่ดารงอยู่ในสั งคมมาเลเซียด้วย
เช่นกัน
จากสภาพปั ญ หาความยากจนของชาวมลายู ตลอดจนปั ญ หาที่ ช าวมลายู ไม่ ส ามารถ
ครอบครองปัจจัยการผลิต จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมอานาจทางเศรษฐกิจเอาไว้ได้ ทาให้ชาว
มาเลเซียเชื้อสายจีนกลายเป็นกลุ่มผู้ครอบครองอานาจทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่ในทางกลับกัน
ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูคือกลุ่มผู้ได้ครองอานาจทางการเมือง รัฐบาลประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และนานโยบายนี้ไปปฏิบัติจนถึง ปี ค.ศ. 1990 การประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ใหม่ของรัฐบาลมาเลเซียในด้านหนึ่งคือการออกมายอมรับ ถึงปัญ หาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ปัญหาการกระจายรายได้ในสังคมของกลุ่มภูมิบุตร นอกจากนี้ นโยบายเศรษฐกิจใหม่ยังไม่ได้มีนัยแค่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ยังหมายรวมไปถึงการปรับโครงสร้างทางสังคมที่ต้องการให้ชาวมาเลเซีย
เชื้อสายมลายูยกฐานะมาสู่การเป็นชนชั้นกลาง
นโยบายเศรษฐกิจใหม่ เป็นนโยบายที่มอบสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจ ในหลายระดับให้แก่ชาว
มาเลเซียเชื้อสายมลายูในระดับมหภาคจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูได้เข้าถึงและนาไปสร้างและขยายฐานธุรกิจของตนเอง รวมถึง
การสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจจานวนมากเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาว
มาเลเซียเชื้อ สายมลายู อาทิ หน่วยงานสหภาพการพัฒ นาที่ ดิน (Federal Land Development
Authority) หน่ ว ยงานการพั ฒ นาชนบทและอุ ต สาหกรรม (Rural Industrial Development
Authority)15 หน่วยงานเหล่านี้มี บ ทบาทส าคัญ ในการเข้าไปพัฒ นาหรือเข้ าไปเปลี่ยนชนบทของ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูโดยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบ
เกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภายใต้ระยะเวลาการนานโยบายเศรษฐกิจใหม่ไปปฏิบัติยัง
15

R.S. Milne and Diane K. Mauzy, Malaysian Politics under Maharthir, 1999, p. 46.
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ได้เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจานวนมาก โดยการแปรรูปครั้งดังกล่าวได้ทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อสาย
มลายูเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ ที่ถูกนามาแปรรูปในครั้ง
นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่16
ประเภทแรก หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การการบริ ก ารสาธารณะ เช่ น
การประปา การคมนาคม ขนส่งมวลชน การสุขาภิบาล เป็นต้น
ประเภทที่ ส อง หน่วยงานที่ ตั้ ง ขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติของสหพั น ธรัฐ หรือ ของรัฐ เช่ น
องค์การการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ บรรษัทการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว องค์การการพัฒนาชุมชน
เมือง องค์การการพัฒนาเกษตรกรรมและที่สาคัญที่สุด คือ บรรษัทการพัฒนายางแห่งมาเลเซีย และ
การปิโตรเลียมแห่งชาติ (Petroliam Nasional Berhad Petronas)
ประเภทที่สาม บรรษัทมหาชนจากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐและเอกชนร่วมกันดาเนินการ และ
เป็นบริษัทที่รัฐเป็นผู้ดาเนินการเอง อาทิ บรรษัทอุตสาหกรรมหนักแห่งมาเลเซีย บริษัทอุตสาหกรรม
อาหารแห่งมาเลเซีย จากัด บริษัทการพัฒนาที่อยู่และอสังหาริมทรัพย์ จากัด เป็นต้น
การแปรรูป รัฐวิส าหกิ จ ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ชาวมาเลเซีย เชื้อสายมลายู สามารถเข้าไปมี
บทบาทและสถานะทางเศรษฐกิจในหน่วยงานที่สาคัญ ๆ ของประเทศได้เป็นจานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น
นโยบายเศรษฐกิจใหม่ยังได้สร้างช่องทางการร่วมทุนทางธุรกิจ ระหว่างชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูและ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน โดยได้กาหนดโครงการอาลี-บาบา (Ali-Baba)17 ที่ให้สิทธิแก่ชาวมาเลเซียเชือ้
สายมลายูเป็นผู้ขอใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจจากรัฐบาล และให้ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเป็นผู้
ลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจนั้น ๆ
สาหรับในระดับจุลภาค นโยบายเศรษฐกิจใหม่ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในหลายช่องทาง ทั้งการตั้งกองทุนชดเชยราคาน้ามันดีเซล เพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูที่ทาอาชีพประมง การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรกรรมโดย
กาหนดราคาขั้นต่าของข้าว เพื่อให้กลุ่มพ่อค้าข้าวต้องรับ ซื้อ ตามราคาที่รัฐบาลกาหนด และการใช้
งบประมาณจ่ายเงินชดเชยราคาปุ๋ยให้กับชาวนา นอกจากนี้ ยังเกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่
16

ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, ภูมิปุตรา: ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนา

ประเทศมาเลเซีย, 2554, หน้า 81-82.
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อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และสายัณห์ สิทธิโชค, รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่อง

เชื้ อ ชาติ กับ นโยบายทางการเมื องของพรรคอั มโนในภาวะพหุ สังคมของมาเลเซี ยจากอดี ตถึงปั จ จุ บั น (ค.ศ.
1946-2007), 2551, หน้า 86.
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ซึ่งชาวมลายูอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เช่น โครงการพัฒนามะละกา โดยรัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนารัฐมะละกา (The Malacca State Development Corporation)18 โดยเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย และการพัฒนาแหล่งจาหน่ายสินค้า เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้แก่ ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู ในพื้นที่ สามารถเป็นผู้ป ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้
ดังที่ ได้ก ล่าวไว้ในข้างต้น นโยบายเศรษฐกิจ ใหม่ไม่ เพียงแต่มีผ ลในทางเศรษฐกิ จเท่ านั้น
หากแต่ยังมีผลในทางสังคมด้วย กล่าวคือ ภายหลังการนานโยบายเศรษฐกิจใหม่ไปปฏิบัติได้ทาให้เกิด
การปรับบทบาทและสถานะทางสังคมของชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู โดยนับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1970 1993 จ านวนชาวมลายูที่ ก ลายเป็ นชนชั้น กลางเพิ่ ม ขึ้ นเป็ นร้อ ยละ 28 จากประชากรทั้ ง หมด 19
ประชากรเชื้อสายมลายูในภาคการเกษตรลดลงจากร้อยละ 65.2 เหลือร้อยละ 33.5 การกระจายตัว
ทางด้านอาชีพของชนชั้นกลางชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูจะอยู่ใน 6 กลุ่มอาชีพที่สาคัญคือ งานด้าน
เทคนิคและการใช้ความเชี่ยวชาญ อาชีพครูและพยาบาล งานด้านการบริหารและการจัดการ งาน
ด้านธุรการ งานด้านการขาย และงานด้านการบริการ (พิจารณาตารางที่ 1.1) การขยับปรับเปลี่ยน
บทบาทและสถานะทางสังคมของชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู ได้ทาให้การเคลื่อนตัวทางสังคมของชาว
มลายูเกิดขึ้นได้ง่าย และทาให้รับรู้ได้ถึงการมีคุณค่าทางสังคมเหนือกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ

18

Timothy P. Daniels, Building cultural nationalism in Malaysia: Identity,
Representation, and Citizenship (New York: Routledge, 2005), p.35.
19 R.S. Milne and Diane K. Mauzy, Malaysian Politics under Maharthir, 1999, p. 60.
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ตารางที่ 1.1 การจ้างงานโดยพิจารณาจากอาชีพและกลุ่มเชื้อชาติ ในปี ค.ศ.2000
(Employment by occupation and ethnic group)20
กลุ่มเชื้อชาติ
อาชีพ

ภูมิบุตร

จีน

อินเดีย

อื่นๆ

งานด้านเทคนิคและการใช้ความเชี่ยวชาญ

63.9

25.8

7.6

2.7

73.2

18.4

6.9

1.5

37.0

52.3

5.5

5.2

งานด้านธุรการ (Clerical)

56.8

32.9

8.6

1.7

งานด้านการขาย (sales)

37.3

49.8

6.8

6.1

งานด้านการบริการ (Services)

57.7

21.8

8.5

12.0

(Professional and technical)
อาชีพครูและพยาบาล (Teacher and
nurse)
งานด้านการบริหารและการจัดการ
(Administrative and managerial)

1.2.3 นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ ค.ศ. 1971 (National Cultural Policy)
ภายหลังการก่อตั้งประเทศมาเลเซียได้มีก ารกาหนด นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกเสนอโดยตรงจากหน่วยงานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาจ
กล่าวได้ว่านโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นกรอบที่สาคัญในการกาหนดนโยบายทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
ของมาเลเซียในห้วงเวลาต่อมา นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่กาหนดให้วัฒนธรรมมาเลย์-มุสลิม เป็น
วัฒ นธรรมหลักในสังคม และเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมอื่น ๆ ต้องปรับให้สอดคล้อง
และเหมาะสม
นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหลักการที่สาคัญคือวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และหลักศาสนา
อิส ลาม ของชาวมาเลเซียมุ ส ลิม คือหลัก พื้นฐานที่ ส าคัญ ที่ สุ ดในการพัฒ นาวัฒ นธรรมของชาติ21
20

Jomo K.S, The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia (Geneva:

United Nations Research Institute for Social Development Program, 2004), pp.14-15.
21

Meredith L. Weiss (editor), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia (London:
Routledge, 2015), pp. 338-339.
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นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติถูกประกาศออกมาในปี ค.ศ. 1971 นโยบายวัฒ นธรรมแห่งชาติเกิ ดขึ้น
ภายหลังจากประเทศมาเลเซียได้รับการปลดปล่อยจากประเทศอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคม ภายใต้
สภาพสังคมที่เพิ่งจะได้รับอิสรภาพ การเสริมสร้างทางวัฒนธรรมเพื่อหลอมรวมจิตสานึกความเป็นชาติ
จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของนโยบายจะพบว่า นโยบายวัฒนธรรม
แห่งชาติมีขึ้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้มีความมั่นคงมากขึ้นผ่านวัฒนธรรม ดาเนินตามพื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒ นธรรม สงวนรัก ษาเอกลัก ษณ์ ของชาติโดยสร้างสรรค์ ผ่านวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ
วัตถุป ระสงค์ของนโยบายดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาของการขาดความกลมกลืน ทางสังคม
ภายในมาเลเซียไม่ น้อย แต่ในอี ก ด้านหนึ่ง อาจพบว่าพื้นที่ ท างวัฒ นธรรมตามนโยบายวัฒ นธรรม
แห่งชาติของมาเลเซีย อาจเปิดพื้นที่ให้เฉพาะวัฒ นธรรมมลายูอิสลามมากกว่ากลุ่มวัฒ นธรรมอื่น ๆ
การจัดเรียงลาดับ จนนาไปสู่การเกิดชนชั้นทางวัฒนธรรม ย่อมนาไปสู่การปิดกั้นทางวัฒนธรรมภายใน
สัง คมมาเลเซียในท้ ายที่ สุด เนื้อ หาหลัก ของนโยบายสะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามของรัฐบาล
มาเลเซียอย่างชัดเจนว่าการนานโยบายวัฒ นธรรมแห่งชาติ ไปปฏิบัติมีขึ้นเพื่อจะควบคุมหรือจากั ด
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันก็เลือกที่จะสนับสนุนคุณค่าของวัฒนธรรมของกลุ่มภูมิบุตร
และอิ ส ลามให้ ก ลายเป็น วัฒ นธรรมหลัก ของสัง คมมาเลเซีย 22 อย่างไรก็ ตาม นโยบายวัฒ นธรรม
แห่งชาติกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวของสังคมมาเลเซียเพราะไม่สามารถทาให้เกิดการปรับตัวเข้ากัน
ภายในสังคมได้ 23
นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติเริ่มนาไปปฏิบัติเมื่อสภาวัฒนธรรมแห่ง ชาติ (National Culture
Congress) ให้การอนุมัติในหลักการ 3 ข้อของตัวนโยบาย อันประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้24
หลักการข้อแรก วัฒ นธรรมแห่งชาติจาเป็นต้องเกิดขึ้นจากพื้ นฐานทางวัฒ นธรรมของชน
พื้นเมืองในภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ไทย และ
กัมพูชา หลักการในข้อแรกนี้ให้น้าหนักไปที่การมีลักษณะทางภาษาร่วมกันกล่าวคือ ภาษามาเลย์ ที่ใช้

22

Timothy P.Daniels, Building cultural nationalism in Malaysia: Identity,

Representation, and Citizenship, 2005, p. 213
23

P.F. Chiok, C.C. Low and S.M. Ang, Malaysian Culture: Views of Educated Youths about
Our Way Forward, International Proceedings of Economics Development and Research 48: 1,
2012, pp. 1-4.
24 Official Website of the National Department for Culture and Art (Available in
http://www.jkkn.gov .my/en/national-culture-policy )
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สื่อสารกันอย่างแพร่หลาย ในภูมิภาคนี้ ดังนั้น วัฒนธรรมมาเลย์จึงเหมาะสมที่จะเป็นรูปแบบพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมแห่งชาติ
หลักการข้อที่สอง วัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมีพื้นฐานที่เหมาะสมอาจจะได้รับการยอมรับในฐานะ
ส่วนหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมชาติ ดัง นั้ น พื้ นฐานทางวั ฒ นธรรมของชาวจีน ชาวอิน เดีย ชาวอาหรั บ
ชาวตะวันตก และชาติอื่น ๆ อาจได้รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสามารถยอมรับให้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒ นธรรมชาติได้ หากสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และคุณค่าทางศีลธรรมของ
อิสลาม
หลัก การข้อ ที่ ส าม หลัก ศาสนาอิส ลามคื อส่วนประกอบที่ ส าคัญ ในการก่ อรูป วัฒ นธรรม
แห่งชาติ หลักศาสนาอิสลามได้ให้แนวทางเติมเต็มความต้องการทั้งทางกายและจิตใจแก่มนุษยชาติ
แล้ว ดังนั้น หลักศาสนาอิสลามจึงควรเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการก่อรูปนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ
1.2.4 นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่ง ค.ศ. 2012 (1 Malaysia Policy)
นโยบายมาเลเซี ย เป็ น หนึ่ ง เป็ น นโยบายที่ ก ระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ในระดั บ
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ต้องสร้างความกลมกลืนทางเชื้อชาติ ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของคนภายในชาติ ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในมาเลเซียสามารถอยู่ร่วมกันได้
นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่ง เป็นนโยบายที่ ถูก ผลักดันโดยนายนาจิบ ราซัค (Najib Razak)
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย โดยนโยบายนี้ถูก ประกาศออกมาในปี ค.ศ.2012 25 วัตถุประสงค์ของ
นโยบายนี้ เป็นการพัฒ นาปรับปรุง ความสัม พันธ์ของคนมาเลเซียทั้ งหลาย โดยไม่ แบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมเบื้องหลัง นอกจากนี้ แนวคิดของนโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่งยังเกี่ยวพันกับการ
กระจายความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทุกเชื้อชาติ โดยจะตอบสนองต่อความต้องการให้แก่ประชากร
ทุกกลุ่มในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย หรือที่เรียกว่า “พหุสังคม” และจะรับรองการกระจาย
ความอยู่ดีกินดีอย่างเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ ในมาเลเซีย รวมถึงระหว่างรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่งยังพยายามให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนา เพื่ อให้เกิ ดการมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกั นของกลุ่ม เชื้อชาติต่าง ๆ ใน
มาเลเซีย อาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลมาเลเซียออกมาประกาศนโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่ง ในด้านหนึ่ง
เป็นการออกมายอมรับถึงปัญหาด้านสังคมภายในประเทศ และมีความจาเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วย
นโยบายในระดับ ชาติ รวมไปถึง นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่ง ซึ่ง เป็นนโยบายด้านสัง คมที่ มี แนวทาง
25

Ir. Dr Hasnul Mohamad Salleh. 1Malaysia - Concept and Values (Putrajaya: Ministry of
Energy, Green Technology and Water, 2009), p. 2.
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แตกต่างจากแนวคิดภูมิบุตรอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ นโยบายดังกล่าวไม่เน้นการสร้างสังคมที่มีเชื้อชาติ
ใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียว
นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่งได้กาหนดคุณค่าหลักของตัวนโยบายเพื่อสร้างให้มาเลเซียประกอบ
ไปด้วยคุณค่าเหล่านี้ อันได้แก่ ความมานะบากบั่น การยอมรับ การศึกษา ความซื่อตรง ระบบสังคมที่
เชื่อในการสร้างความสาเร็จด้วยตนเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความจงรักภักดี วัฒนธรรมที่มีความ
เป็นเลิศ
ในเชิงรายละเอียดของตัวนโยบายอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านสาคัญดังต่อไปนี้26
ด้านแรก รายละเอียดในภาพรวม: นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่งมุ่งสร้างความหลากหลาย เพิ่ม
การเข้าถึงโอกาสตามความต้อ งการ และระบบคุณธรรม มากกว่าการพิจารณาจากภูมิห ลัง สร้าง
คุณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้ น ลดอาชญากรรม เพิ่ ม ความสะดวกและความโปร่ ง ใส ในการเข้า ถึง บริ ก าร
สาธารณะ เพิ่มคุณภาพทางด้านการศึกษาสาหรับเยาวชน จัดหาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองที่ มี
ประสิทธิภาพ และสะดวก จัดหาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ชนบท สนับสนุนรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ที่มีรายได้ต่า
ด้านที่ ส อง รายละเอี ยดเกี่ยวกั บ ชุม ชนภูมิ บุตร: นโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่ง มุ่ง เพิ่ม ช่อง
ทางการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิ จ และการศึก ษาให้แก่ ชาวภูมิ บุตร โดยต้องอยู่บ นพื้นฐานของความ
ต้องการและระบบคุณธรรม ไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัว ยกระดับมาตรฐานการดารงชีวิตในเขต
เมืองของกลุ่มภูมิบุตรผ่านการออกแบบเชิงโครงสร้างเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ด้านที่สาม รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนธุรกิจ : เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มช่องทางและ
ความโปร่งใสในการติดต่อกับภาครัฐ ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การขนส่ง
สินค้าไปสู่ผู้บริโภค ทาได้สะดวก ให้การศึกษาเพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือ
ด้ า นที่ สี่ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบข้ า ราชการ: นโยบายมาเลเซี ย เป็ น หนึ่ ง มุ่ ง เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติห น้าที่ ของข้าราชการ เพิ่มโอกาสให้แก่ ข้าราชการได้
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม และการบริการใหม่ ๆ

26

The Prime Minister's Department of Malaysia, 1 Malaysia: Government
Transformation Programme (Putrajaya: The Prime Minister's Department of Malaysia, 2010), pp.
54-60.
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1.2.5 นโยบายระดับ ชาติด้านสตรี และแผนปฏิบั ติการเพื่อการพัฒนาสตรี ค.ศ. 2009
(National Policy on Women and Women’s Development Action Plan)
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นกระแสสูงที่เกือบทุกประเทศใน
โลกต้องยอมรับในประเด็นดังกล่าว มาเลเซียเองก็ได้กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิสตรีใน
สังคมมุสลิม ซึ่งได้แก่ นโยบายชาติในประเด็นสตรี และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสตรี นโยบาย
ดังกล่าวเป็นความพยายามในการพัฒนาบทบาทและสถานะของสตรีในสังคมมาเลเซียให้ดีขึ้น ทั้งทาง
กฎหมาย เศรษฐกิจ การจ้างงาน บทบาทและสัดส่วนของสตรีในทางการเมือง
นโยบายระดับ ชาติด้านสตรีถูก กาหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ภายใต้การขับเคลื่อนของสภา
องค์ก รสตรีแห่ง ชาติ (National Council of Women’s Organization) โดยนโยบายดัง กล่าวถูก
ผลักดันภายใต้การดาเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nation Organization) ในการ
ประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยสตรี ครั้งที่ 3 (Third United Nations World Conference
on Women) ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในปี ค.ศ.198527 ต่อมาในปี ค.ศ.1997 กรมกิจการสตรี
(Women’s Affairs Department) กระทรวงเอกภาพแห่ง ชาติและการพัฒ นาสัง คม (Ministry of
National Unity and Social Development) ได้ ข ยายผลจากนโยบายระดั บ ชาติ ด้ านสตรี ไปสู่
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสตรี (Action Plan for Women Development) โดยในแผนดังกล่าว
รัฐบาลมาเลเซียให้พันธสัญญาว่าจะพัฒนาบทบาทและสถานะของสตรี
นอกจากนโยบายและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีแล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับสตรีในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 6 และ 7 โดยการดาเนินนโยบายเกี่ยวกับสตรีอย่างต่อเนื่อง
ของรัฐบาลมาเลเซีย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมาเลเซีย ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือ กปฏิบัติในทุ ก รูป แบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women) ในปี ค.ศ. 199528
สาระส าคั ญ ของนโยบายระดั บ ชาติ ด้ า นสตรี คื อ การเพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของสตรี ใ น
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ ส่งเสริมและสร้างความชอบธรรมให้มุมมองความคิดและความต้องการ
ของสตรีบรรจุเข้าไปอยู่ในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
27

Meredith L. Weiss (editor), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia, 2015,
pp. 347-348.
28 Cecilia Ng, Maznah Mohamad and Tan Beng Hui, Feminism and the women's
movement in Malaysia: an unsung (r)evolution (Routledge: New York, 2006), p. 63.
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ในด้านสตรี ได้ทาให้หน่วยงานในทุกกระทรวงมีตาแหน่งเจ้ าหน้าที่ผู้ประสานงานกิจการสตรีเกิดขึ้น
(Women’s Affairs Liaison Offices) ผลจากนโยบายระดับชาติในด้านสตรีที่เด่นชัดอีกประการคือ
การจัดตั้งกองทุนของรัฐเพื่อจัดสรรให้แก่สตรี ในลักษณะกองทุนบทบาทสตรี เพื่อที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสตรีในสังคมมาเลเซีย
การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีมีผลสาคัญต่อโครงสร้างทางสังคมมาเลเซียเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลให้สตรีในสังคมมาเลเซียเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังทาให้สตรีขึ้นสู่
ตาแหน่งงานที่ สาคัญ ๆ ในระดับ สูงขององค์กรได้มากขึ้น รวมไปถึงบทบาทของสตรีที่มี มากขึ้นใน
การเมืองมาเลเซีย29
1.3 ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มาเลเซียทาความตกลงร่วมกับประเทศ
อื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ
สาหรับ ด้านการต่างประเทศ มาเลเซียมี ความตกลงความร่วมมื อที่ เกี่ ยวข้องกั บ ประเด็น
ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมอยู่หลายความตกลง แต่มักไม่มีการให้สัตยาบันยินยอมเข้าผูกพันตนเอง
ตามสนธิสัญญา โดยส่วนใหญ่มาเลเซียจะลงนามในความตกลงขององค์การสหประชาชาติเป็นสาคัญ
ดังนั้น เนื้อหาที่จะนาเสนอในส่วนของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่
มาเลเซียได้ทาไว้กับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศจึงประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.3.1 ความตกลงว่ า ด้ว ยความส าคั ญ ของข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ค.ศ. 1959 (Agreement on the Importation of Educational, Scientific and
Cultural Materials)
ความตกลงว่าด้วยความสาคัญของข้อมูลด้านการศึกษา วิ ทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ค.ศ.
1959 เป็ น ความตกลงที่ เ กี่ ย วกั บ ความร่วมมื อในการแบ่ ง ปั น และถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ท างด้า น
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทาง
วิช าการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามเข้ า ใจและถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเสรี ด้ า นการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างกัน

29

Meredith L. Weiss (editor), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia, 2 0 1 5 ,

pp. 350-354.
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ความตกลงว่าด้วยความสาคัญ ของข้อมูลด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็น
ความตกลงที่ มาเลเซียรับสืบ ทอดสิท ธิ์ ต่อมาจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ โดยได้รับมอบมาในปี ค.ศ.
1959 ภายหลังการได้รับเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษในปี ค.ศ. 195730 สาระหลักของความตกลง
ฉบั บ นี้ คื อ การก าหนดให้ รัฐภาคี แลกเปลี่ ยนสิ่ ง พิ ม พ์ วั ตถุ ท างศิ ล ปะ ความรู้ค วามสนใจในทาง
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลข่าวสาร โดยรัฐภาคีที่เป็นสมาชิกในความตกลงฉบับนี้ต้องจัดหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการสร้างความรู้และความเข้าใจของประชาชนให้มีร่วมกัน รวมถึงการทาให้เกิด
เสรีท างความคิด ผ่านการสนับ สนุนให้ห นังสือ สิ่งพิ มพ์ ข้อมู ล ด้านวัฒ นธรรม วิท ยาศาสตร์ และ
การศึกษา ให้เกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในหมู่ประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ ในความตกลงยัง ได้ก าหนดให้ห นังสือและสิ่งพิม พ์ สิ่ง พิมพ์ที่ เป็ นทางการของ
หน่วยงานภาครัฐ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ สิ่งพิมพ์ที่ช่วยสนับสนุนการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายนอกประเทศ รวมถึงหนังสือ สิ่งพิมพ์ และเอกสารสาหรับผู้พิการทางสายตา เกิดการ
เคลื่อนไหวได้อย่างเสรียิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของรัฐภาคี ยิ่งไปกว่านั้น รัฐภาคีของ
ความตกลงฉบับนี้ต้องทาให้ผพู้ ิการทางสายตาสามารถเข้าถึงหนังสือ สิ่งพิมพ์ และเอกสารทุกประเภท
ได้มากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่ถูกออกแบบเพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งอาจต้องนาเข้ามาจากประเทศอื่น ๆ
หน่วยงานของรัฐต้องตระหนักถึงในฐานะเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ผู้พิการทางสายตาควรได้รับ รัฐภาคี
ของความตกลงจาเป็นต้องจัดให้ข้อมูลทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมดังที่กล่าวไป
แล้ว ให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าถึงได้อย่างเป็นสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม มาเลเซียกลับไม่ได้ประยุกต์หลักการตามความตกลงฉบับนี้มาใช้ในการบริหาร
ประเทศ ไม่ว่าจะโดยนโยบาย ข้อกาหนดกฎระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ อย่างชัดเจน
1.3.2 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในการแข่งขันกีฬา
ค.ศ. 1986 (International Convention against Apartheid in Sports)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในการแข่งขันกีฬา ค.ศ. 1986
เป็น ความตกลงที่ พ ยายามแก้ ไขปัญ หาการกี ดกั นเรื่อ งสีผิ วและเชื้อชาติในการแข่ง ขันกี ฬาทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมไปถึงการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาการแบ่งแยกสีผิวใน
การแข่งขันกีฬา

30

United Nation Treaty Collection (Available in https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.

aspx?src= TREATY&mtdsg_no=XIV-2&chapter=14&lang=en)
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแบ่ง แยกสีผิวในการแข่งขันกีฬา เป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศที่มาเลเซียได้ลงนาม ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 198631 โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของอนุสัญญาฉบับนี้คือ การให้ความเคารพอย่างเป็นสากลต่อสิท ธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในแง่เชื้อชาติ เพศ ภาษา และความเชื่อ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็น
แกนกลางในการสร้างความเคารพต่อคนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เนื้อหาสาคัญของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวระบุให้เห็นความสาคัญของหลักการไม่ เลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และสีผิว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การตระหนักถึงการต่อต้านเรื่อง
การเหยียดสีผิว (Apartheid) ในการแข่งขันกีฬา โดยรัฐบาลของรัฐภาคีของอนุสัญ ญาฉบับนี้ต้อง
สนับ สนุนให้เกิดกฎกติก าการแข่งขันกี ฬาที่ ป ราศจากการปฏิบัติที่ เหยียดสีผิว โดยการเหยียดสีผิว
ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้หมายรวมถึงระบบหรือสิ่งที่ถูกทาให้เป็นสถาบันเพื่อการกีดกั นทางเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการเลือกปฏิบัติ เพื่อทาให้เกิดการครอบงาโดยกลุ่มเชื้อชาติใดเชื้อชาติ
หนึ่งเพียงฝ่ายเดียว
หลักปฏิบัติของรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ต้องดาเนินการอย่างจริงจังต่อการเหยียดสี ผิว
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดาเนินนโยบายเพื่อต่อต้านการเหยียดสีผิวทุกรูปแบบในการแข่งขัน
กีฬา รัฐภาคีในอนุสัญญาต้องไม่อนุญาตให้เกิดการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการกีฬากับประเทศที่มีการ
ปฏิบัติเหยียดสีผิว และต้องมีมาตรการในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยัน ว่าหน่วยงานด้านการ
กีฬา ทีมกีฬา และนักกีฬาภายในประเทศจะไม่ มีการติดต่อสัมพันธ์กั บประเทศที่ มี การเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ รัฐภาคีต้องไม่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน หรือความช่วยเหลืออื่นๆ ต่อองค์กรด้าน
กีฬา ทีมกีฬา และนักกีฬา ที่ไปร่วมแข่งขันทางการกีฬาในประเทศที่ มี การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
รวมถึงต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้องค์กรด้านกีฬา ทีมกีฬา และนักกีฬา เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิ จกรรมทางการกี ฬาในประเทศที่ มี ก ารเลือกปฏิบัติท างเชื้อชาติ ในขณะเดียวกั นรัฐ ภาคี ภายใต้
อนุสัญญาฉบับนี้ต้องปฏิเสธการออกเอกสารเดินทาง หรือการเข้าประเทศขององค์กรด้านการกีฬา ทีม
กีฬาและนักกีฬา ที่เป็นตัวแทนจากประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
องค์ ก ร Equal Rights Trust ซึ่ง เป็น องค์ก รอิ ส ระระหว่างประเทศที่ ดาเนิ นงานด้านการ
ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลจากข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยอนุสัญญาดังกล่าวเข้าไปมีอิทธิพลในการ
31
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แก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2007 ดังปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญมาตรา 8 และมาตรา 12 ที่ระบุถึง
พลเมืองทุกคนต้องได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ สายเลือด หรือ
เพศ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานดังกล่าวยังได้วิเคราะห์อีกว่านโยบายและกฎหมายภายในของมาเลเซีย
ยังดาเนินตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ และสิทธิมนุษยชน
ในระดับที่ต่าอยู่32
1.3.3 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรีใ นทุ ก รู ป แบบ ค.ศ. 1995
(Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women)
นโยบายด้านสตรีของมาเลเซี ยส่วนหนึ่ งถู ก ก าหนดขึ้น จากแรงขับ เคลื่ อนในความตกลง
ระหว่างประเทศที่ม าเลเซียได้ไปลงนามไว้ จากความตกลงระหว่างประเทศด้านสตรีดังกล่าวทาให้
รัฐบาลมาเลเซียต้องเพิ่มบทบาทและดาเนินนโยบายทางด้านสตรีมากขึ้น ความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสตรีที่มาเลเซียได้ลงนามหนึ่งในนั้นคือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุ ก
รูปแบบ ค.ศ. 1995 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยนิตินัยและพฤตินัย โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ องค์ก รเอกชน และบุคคล
ทั่วไป ต้องไม่ใช้ประเด็นเรื่องเพศมาเลือกปฏิบัติต่อการดาเนินชีวิตของสตรี ทั้งในชีวิตทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัว
อนุสัญ ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุ ก รูป แบบ เป็น ความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มาเลเซียได้ลงนามในวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 199533 วัตถุประสงค์ที่สาคัญของอนุสัญญา
ฉบับนี้คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยคาว่าการเลือกปฏิบัติในอนุสัญญานี้มีนัยถึง การแบ่งแยก กีด
กัน หรือการจากัดสิทธิโดยอ้างเหตุแห่งเพศ บุรุษและสตรีย่อมมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมหรือด้านอื่น ๆ อย่างเสมอภาคกัน มีการเปิดโอกาสให้
สตรีได้เข้าไปมีบทบาทในทางระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ
สาระส าคั ญ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ในทุ ก รู ป แบบเป็ น
ความตกลงระหว่างประเทศที่มงุ่ เข้าไปส่งเสริมบทบาทสตรีในรัฐภาคี ทั้งการให้มีข้อบัญญัติที่เหมาะสม
ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเสมอภาคของบุรุษและสตรี หรือในกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงต้องมีกฎหมาย
32

Equal Rights Trust, Equal Only in Name: The Human Rights of Stateless Rohingya in

Malaysia (Stroma: London 2014), pp.23-33.
33

United Nation Treaty Collection (Available in https://treaties.un.org/pages/viewdetails.

aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-8&chapter=4&lang=en)

21

ที่คุ้มครองและประกันสิทธิของสตรี และต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานของรัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรี
รัฐภาคี ข องอนุสัญ ญาต้อ งประกั นความก้ าวหน้าและการพัฒ นาบทบาทของสตรีในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยังต้องปราบปรามการค้าสตรีและการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีทุกรูปแบบ สาหรับในด้านการศึกษารัฐภาคีของอนุสัญญาต้องขจัดแนวคิดแบบเก่า
ที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยต้องมี การทบทวนตารา วิธีการเรียนการสอน และโครงการต่าง ๆ ทั้ งนี้
สตรีต้อ งมี โ อกาสอย่างเท่ าเที ยมกั นในการได้รับ การศึก ษา ในหลัก สู ตรต่าง ๆ รวมถึง การได้ รับ
ทุนการศึกษา นอกจากนี้ รัฐภาคีต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้าน
การจ้างงานด้วย
ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวยังได้กล่าวถึงสตรีในพื้นที่ชนบทด้วย ความน่าสนใจต่อการคุ้มครอง
บทบาทสตรีในชนบทคือ การที่รัฐภาคีต้องคานึงถึงปัญหาของสตรีในชนบทที่ต้องเผชิญ โดยรัฐต้องให้
การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจแก่สตรีในชนบท สตรีทั้งหลายสามารถเข้าร่วมและได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒ นาชนบท ทั้ งทางด้านการรักษาสุขภาพ การวางแผนครอบครัว โครงการ
ประกันสังคม การรู้หนังสือหรือการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชานาญด้านเทคนิค จัดให้สตรีในชนบทมี
การรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์เพื่อทีจ่ ะได้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ อนุสัญญาดังกล่าว
ยังกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะที่พักอาศัย การสุขาภิบาล ไฟฟ้า น้าประปา การ
คมนาคม เพื่อให้มีสภาพเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสตรี
อาจกล่าวได้ว่าอนุสัญ ญาฉบับ นี้ มี อิท ธิพลต่อการก าหนดนโยบายระดับชาติของประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งตั้งแต่การลงนามในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ทาให้เกิดนโยบายระดับชาติด้านสตรี และการพัฒนา
บทบาทสตรีในมาเลเซียให้กระจายตัวไปในสังคมอย่างกว้างขวาง อาทิ การประกาศเพิ่มบทบาทสตรี
ให้มีส่วนร่วมในการกาหนดและปฏิบัตินโยบายของรัฐบาล การเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่ สตรีในหน่วยงาน
ภาครัฐทุ ก ระดับ รวมถึงการจัดตั้ง สภาที่ ป รึก ษาแห่งชาติเพื่ อองค์ก รสตรี (National Council for
Women’s Organizations) อย่างไรก็ดี หลักการบางส่วนของอนุสัญ ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบไม่สอดคล้องไปกับหลักการของกฎหมายศาสนา (Sharia) จึงทาให้มีการ
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จากัดบทบาทของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่าง อาทิ การเป็นผู้พิพากษาในศาลศาสนา และการ
ทาหน้าที่เป็นโต๊ะอิหม่าม (Imam)34 เป็นต้น
1.3.4 อนุสัญ ญาว่า ด้วยสัญ ชาติข องหญิ งที่ส มรสแล้ว ค.ศ. 1959 (Convention on
the Nationality of Married Women)
อนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่สมรสแล้ว ค.ศ. 1959 เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับสัญชาติของ
ผู้หญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งผู้หญิงที่แต่งงานหรือหย่าขาดจากสามี ไม่สามารถได้รับสัญ ชาติตามสามีได้ใน
ระหว่างการสมรสแต่อาจคงสัญชาติของตนเองไว้ก็ได้โดยปกติ
อนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่สมรสแล้ว เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มาเลเซียให้
ภาคยานุวัติหรือให้ความยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อตกลง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 195935
อนุสัญญาฉบับนี้มุ่งคุ้มครองสัญชาติของสตรีที่ทาการสมรสกับชายต่างสัญชาติ โดยบทบัญญัติที่สาคัญ
ได้ระบุว่า การแต่งงานนั้นไม่เป็นเหตุให้สัญชาติของสตรีเปลี่ยนแปลงไปตามสัญชาติของสามี หรือหาก
สามี ได้ แ ปลงสั ญ ชาติ ในภายหลั ง ก็ ไม่ ท าให้ ส ตรี ที่ เ ป็ น ภรรยาต้ อ งได้ รับ สั ญ ชาติ ต ามสามี ไปด้ ว ย
นอกจากนี้ การที่สามีสมัครใจได้รับสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งในภายหลัง หรือการสละสัญชาติใดที่ได้รับ
มาแล้วก็ไม่มีผลผูกพันต่อสัญชาติของภรรยา แต่หากว่าสตรีที่แต่งงานกับสามีทมี่ ีสญ
ั ชาติต่างกันร้องขอ
เพื่อแปลงสัญชาติตามสามี ซึ่งมี สิทธิพิเศษที่ได้มาตามกระบวนการปกติการได้รับสัญชาติ อาจจะถูก
จากั ดโดยให้ ขึ้นอยู่กั บ ข้อ ก าหนดทางด้านผลประโยชน์ และความมั่ นคงของรัฐ หรือตามนโยบาย
สาธารณะของรัฐนั้น ๆ นอกจากนี้ บรรดารัฐที่ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาฉบับนี้ ไม่ต้องออกกฎหมาย
เพื่อผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใด
แม้ว่ามาเลเซียได้ให้ภาคยานุวัติในอนุสัญญาฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามาเลเซียได้
กาหนดนโยบายหรือกฎหมายที่รับรองให้สตรีชาวมาเลเซียที่สมรสกับชาวต่างชาติสามารถคงสัญชาติ
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ของตนเองไว้ได้ ภายหลัง การสมรส รวมถึง เด็ก ที่ เกิ ด จากการสมรสกั น ระหว่างมารดาที่ เ ป็นชาว
มาเลเซียกับบิดาที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีสิทธิใช้นามสกุลของฝ่ายมารดาได้36
1.3.5 ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ วยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ค.ศ. 2012 (ASEAN Human Rights
Declaration)
สาหรับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มาเลเซียได้ทาความตกลงในระดับภูมิภาคนั้น
อาเซียนถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ ซึ่งมาเลเซียมีความใกล้ชิดและได้มีการลงนามใน
ความร่วมมือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวได้ว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศใน
ระดับภูมิภาคที่ให้ความสาคัญในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยสิทธิ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องให้สิทธิความมั่น คงทางสังคม และ
ให้สิทธิในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานทางศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลมาเลเซียโดยนายนาจีบ ราซัค นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับรองปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 วัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาฉบับนี้มุ่งตรง
ไปที่การขยายแนวคิดในประเด็นสิทธิมนุษยชนให้แพร่หลายในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยที่ใน
ภูมิภาคอาเซียนมักถูกประเทศตะวันตกกล่าวโจมตีเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ ในกรณีของ
มาเลเซียก็เช่นกัน ในกรณีการจับกุมคุมขังนายอันวาร์ อิบราฮิม (Anwa Ibrahim) ผู้นาพรรคฝ่าย
ค้านนั้นเป็นเหตุให้มาเลเซียถูกโจมตีในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อการสร้าง
ความร่วมมือและหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงให้การรับรองใน
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมกันโดยหลักการสาคัญของปฏิญญาฉบับนี้ประกอบไปด้วย
หลักที่สาคัญคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิใน
การพัฒนา และสิทธิในสันติภาพ
หลักการทั่วไปของปฏิญญาฉบับนี้กล่าวถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ บุคคลพึ ง ได้รับ บุคคลย่อมมี สิท ธิและเสรีภาพ โดยไม่ แบ่ งแยกเชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ
การเกิ ด ความพิ การ หรือสถานะอื่ น สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
กลุ่ม เปราะบางและกลุ่ ม คนชายขอบ เป็ น สิท ธิที่ ไม่ อาจเพิ ก ถอนและเป็ นส่ วนเดียวกั น ของสิ ท ธิ

36

17.

Marsha A. Freeman, Reservations to CEDAW: An Analysis for UNICEF, 2009, pp. 16-
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มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมี
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง37
สาหรับหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นการกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในทางการเมื อ ง ในทางกฎหมาย ในการแสดงความคิด เห็น รวมถึง สิท ธิ ในความปลอดภัย อาทิ
ข้อกาหนดที่กาหนดถึงบุคคลย่อมมีสิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองไม่ว่าจะ
ในทางตรงหรือทางอ้อม สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก สิทธิที่จะเป็นอิสระจากการแทรกแซงตามอาเภอใจ สิทธิที่จะแสวงหาและได้รับที่ลี้ภัยใน
อีกรัฐหนึ่งตามกฎหมายของรัฐนั้น สิทธิในการเคลื่อนย้ายและอยู่อาศัยในพรมแดนของแต่ละรัฐอย่าง
เสรี รวมทั้ ง ยั ง ก าหนดว่ า บุ ค คลใดจะถู ก กระท าทรมานหรือ ถูก ปฏิ บั ติ ห รือ ลงโทษที่ โ หดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีมิได้ บุคคลใดจะถูกเอาตัวเป็นทาส หรือตกอยู่ในความเป็นทาส ในรูปแบบ
ใด ๆ หรือถูกกระท าการลักลอบขนย้ายหรือค้ามนุษย์ รวมถึงที่ เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
อวัยวะมิได้ เป็นต้น
ในหลักด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ปรากฏตามปฏิญญานี้มีหลักสาคัญอยู่
3 ส่วนกล่าวคือ การให้หลักประกันสิทธิ ด้านสวัสดิการในการจ้างงาน การให้สิทธิในการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี และสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา ดังเช่นตัวอย่างของบทบัญ ญัติในปฏิญ ญาที่ ว่า
บุค คลทุ ก คนมี สิท ธิในการท างาน การเลือ กงานอย่ างอิส ระ การมี ส ภาพการท างานที่ เ ป็น ธรรม
เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ และมีสิทธิในการเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ในกรณีว่างงาน
สิ ท ธิ ในการก่ อ ตั้ ง สหภาพแรงงาน และเข้ า ร่ ว มสหภาพแรงงานตามที่ ต นเลื อ ก เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ผลประโยชน์ของตนตามกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับของแต่ละประเทศ สิทธิในความมั่นคงทาง
สังคม ซึ่งรวมถึงการประกันสังคม และสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
ในประเด็นหลักด้านสิทธิในการพัฒนา ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนชี้ถึงประเด็นการ
พัฒนา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาของรัฐทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยโครงการพัฒนา
ทั้งหลายต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม และให้สิทธิในการรับผลประโยชน์จากโครงการ
ทั้งหลายเหล่านั้น
สาหรับประเด็นสิทธิในสันติภาพ มีการบรรจุไว้ในปฏิญญาเพียงประเด็นเดียว โดยกล่าวถึง
บุคคลทุกคนและประชาชนของอาเซียนมีสิทธิที่จะมีสันติภ าพ ภายใต้กรอบอาเซียนด้านความมั่นคง
37

กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน, ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ว ยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: กรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556), หน้า 21-27.
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และเสถียรภาพ ความเป็นกลางและเสรีภาพ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรสานต่อการส่งเสริมมิตรภาพ
และความร่วมมือในการสร้างสรรค์สันติภาพความสามัคคีและเสถียรภาพในภูมิภาค
สาระสาคัญที่ปรากฏในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสะท้อนให้เห็นกรอบทางสังคม
ที่จ ะถูก ปรับ เปลี่ยนและมาตรฐานทางสังคมที่ กาลังจะถูก ยกระดับให้มี ม ากขึ้นทั้ งในประเด็นสิท ธิ
เสรี ภ าพ ประเด็ น ด้ า นการศึ ก ษา สวั ส ดิ ก าร แรงงาน โครงการพั ฒ นาที่ มี ผ ลเชื่ อ มโยงกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงมาเลเซียในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วย
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สังคมมาเลเซียที่มีการนาหลักการอิสลามมาใช้อย่างเข้มข้นก็อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อจากัดที่จะนาข้อกาหนดในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ
ภายหลังมาเลเซียลงนามรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ มนุษยชนแล้ว มาเลเซียมีความ
กระตือ รือ ร้นในการพั ฒ นาความร่วมมื อด้านสิท ธิม นุษยชนอื่น ๆ ตามมา อาทิ คณะกรรมาธิก าร
ระหว่ างรั ฐบาลอาเซี ย นว่า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on
Human Rights) และคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิสตรีและสิทธิเด็ก
(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children) โดยการผลักดันดังกล่าวของมาเลเซียส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อการรับตาแหน่งประธานอาเซียน
ในปี ค.ศ. 201538 ยิ่งไปกว่านั้นในประเด็นผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซึ่งกลายเป็น ปัญ หาส าคัญ ด้านสิท ธิ
มนุษยชนในประชาคมอาเซียน มาเลเซียได้แสดงบทบาทสาคัญร่วมกับ สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้
ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees) ในการแก้ไขปัญหา
อาทิ ความพยายามริเ ริ่ม โครงการให้ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาสามารถอาศัยและท างานในมาเลเซียได้
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่ได้ถูกนาไปปฏิบัติและในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศ
ยุติโครงการลง39

38

Equal Rights Trust, Equal Only in Name: The Human Rights of Stateless Rohingya in

Malaysia, 2014, p.24.
39

Ibid., pp. 32-33.
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บทที่ 2
ภาพรวมด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย
2.1 นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง
การเมืองในมาเลเซียนับว่าได้รับความสนใจที่จะศึกษาจากนักวิชาการต่างชาติเป็นจานวนมาก
ทั้งในแง่มุมของการเมืองของประเทศโลกมุสลิม และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากจะเริ่ม
พิจ ารณาการเมื องในมาเลเซียจากโครงสร้างทางการเมื อง คงต้องนับ เนื่องจากการก่ อตั้งประเทศ
ภายหลังสิ้นสุดการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ได้ทาให้เกิดพรรคการเมืองที่ผูกขาดการครองเสียงข้าง
มากในรัฐสภามาเลเซีย และเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ค.ศ. 195240
จากที่กล่าวมาประเด็นในการนาเสนอภาพรวมด้านการเมื องและความมั่นคงของประเทศ
มาเลเซีย รวมถึงข้อตกลงหรือข้อผูกพันด้านการเมืองและความมั่นคงที่มาเลเซียได้ทาความตกลงกับ
องค์การระหว่างประเทศ จึงประกอบไปด้วยประเด็นทางนโยบายและข้อตกลงดังต่อไปนี้
2.1.1 โครงสร้างทางการเมืองและการปกครองของประเทศมาเลเซีย
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของมาเลเซียค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน เพราะภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียเกิดจากการควบรวมกันของพื้นทีซ่ ึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นดินแดนที่สืบมรดกทางประวัติศาสตร์มาจากแว่นแคว้นโบราณ (รัฐเปรัค รัฐสลัง
งอร์ รัฐปาหัง) ดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม (รัฐโยโฮร์ รัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ ลิส รัฐกลัน
ตัน และรัฐตรังกานู) และดินแดนที่อังกฤษแบ่งแยกไปปกครองในช่วงที่เป็นเจ้าอาณานิคม (ปีนัง มะละ
กา)41 ความแตกต่างในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองนี้เองที่ทาให้รัฐบาลกลางเลือกใช้ระบบการปกครอง
แบบสหพันธรัฐ ที่ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐท าหน้าที่ ในการบริห ารควบคู่กันไป
มาเลเซียถือว่ามีความยืดหยุ่นในการกาหนดรูปแบบการปกครองในแต่ละพื้นที่ โดยยอมรับให้แต่ละรัฐ
ปรับปรุงระบบและโครงสร้างทางการปกครองที่แตกต่างกันออกไปได้
40

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และสายัณห์ สิทธิโชค, รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพัน์ระหวางแนวคิดเรื่อง
เชื้ อ ชาติกั บ นโยบายทางการเมื อ ง ของพรรคอัมโนในภาวะพหุสั งคมของมาเลเซี ยจากอดี ตถึ งปั จจุ บั น (ค.ศ.
1946-2007), 2551, หน้า 127-128.
41 นิ อั บ ดุ ล รากิ๊ บ บิ น นิ ฮั ส ซั น , รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งโครงสร้ า งการเมื อ งการปกครองกลุ่ ม ผู้ น าทาง
การเมื องของรัฐ กลันตั น รัฐตรังกานู และเปรัคของประเทศมาเลเซียกั บอิทธิ พลที่ มีต่อจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ,
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552, หน้า 9.
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มาเลเซียเป็นประเทศที่มลี ักษณะโครงสร้างการเมืองที่หลากหลาย ด้วยเพราะมาเลเซียเกิดขึ้น
จากการรวมกันของรัฐต่าง ๆ ที่ เป็นหมู่เกาะและเมืองท่ าสาคัญ ในอดีต มาเลเซียจึงใช้ร ะบอบการ
ปกครองแบบสหพั น ธรั ฐ (Federation) ซึ่ ง พั ฒ นามาจากการปกครองแบบสหพั น ธรั ฐ มลายู
(Federated Malay States: FMS) ก่อนจะมาเป็นสหพันธรัฐมาลายา (Federation of Malaya)
ด้ ว ยสภาพการณ์ แ ต่ เ ดิ ม ที่ ม าเลเซี ย มี ร ะบอบการปกครองผสมผสานร่ ว มกั บ ระบอบกษั ต ริ ย์
(Monarchy) เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดรูปแบบการปกครอง ทุกรัฐจึงได้ตกลงที่จะจัดตั้งระบอบ
ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีส มเด็จพระราชาธิบ ดีเป็นประมุ ขของรัฐ เพื่อใช้ ในการปกครอง
มาเลเซียดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อการเข้าใจถึงโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองของประเทศมาเลเซีย จึงต้อง
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่มาเลเซียจะได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ โดยระบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศมาเลเซียนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
1. รัฐมลายูที่เป็นสหพันธรัฐ (Negeri-Negeri MelayuBersekutu) คือ รัฐที่มารวมตัวกัน
ในรูปแบบสหพันธรัฐ โดยมีรัฐบาลสหพันธรัฐที่แต่ละรัฐมอบอานาจให้ทาหน้าที่ในการ
ปกครอง มีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของสหพันธรัฐ นอกจากนี้ ยังมีรัฐบาลของ
แต่ละรัฐ ซึ่งมีข้าหลวงประจารัฐเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐ สาหรับในรัฐที่อยู่ในนิคมช่อง
แคบให้อานาจแก่ข้าหลวงใหญ่ประจารัฐบาลกลางเป็นผู้บริหารจัดการ
2. รัฐมลายูที่ ไม่ เป็ นสหพั นธรัฐ (Negeri-Negeri MelayuTidakBersekutu) คือ รัฐที่ ไม่
ปกครองแบบสหพั นธรัฐ (Unfederated Malay States) โดยเป็น รัฐที่ เคยอยู่ภายใต้
อานาจของสยามจนเมื่อรัฐเป็นอิสระจากสยาม รัฐเหล่านี้ก็สามารถดารงอิทธิพลของการ
ปกครองแบบสุลต่านไว้ได้ ทาให้สามารถจัดการบริหารของตนเองได้ อังกฤษซึ่งเป็นเจ้า
อาณานิ คมจึง ท าได้ เพี ยงแต่ ง ตั้ง ที่ ป รึก ษาเพื่ อ ร่วมในการบริห าร รัฐมลายูที่ ไม่ เ ป็ น
สหพันธรัฐจึงประกอบด้วย รัฐโยโฮร์ เคดะห์ เปอร์ลิส กลันตัน ตรังกานู
3. รัฐที่ อ ยู่ ในนิ ค มช่ อ งแคบ (Straits Settlement; Negeri-Negeri Selat) คื อ รัฐที่ อ ยู่
ภายใต้การปกครองของอังกฤษโดยตรง เป็นดินแดนศูนย์ก ลางอาณานิคมของอังกฤษ
ประกอบด้ ว ยรั ฐ ปี นั ง มะละกา และสิ ง คโปร์ ต่ อ มาภายหลั ง สิ ง คโปร์ ได้ แ ยกจาก
สหพันธรัฐมาเลเซียไปก่อตั้งเป็นประเทศสิงคโปร์
ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งสหพันธรัฐมาลายาขึ้น อังกฤษได้ตัดสินใจให้เอกราชแก่สหพันธรัฐ
มาลายาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 นายกรัฐมนตรีคนแรกหลังการปลดแอกจากอังกฤษคือ ตนกู
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อับ ดุล ระห์มั น (Tunku Abdul Rahman) จึงมีแนวคิดก่ อตั้งประเทศมาเลเซีย ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สาเร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1963 โดยผนวกรวมเอาสหพันธรัฐมาลายา สิงคโปร์ ซาราวัค บูรไน
และบอร์เนียวเหนือ (ซาบาห์) เข้าด้วยกัน
ภายหลังการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย สามารถแบ่งการปกครองได้เป็น 2 ลักษณะ คือ รัฐที่มี
รัฐบาลเป็นของตนเอง และรัฐที่ไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง ในส่วนของรัฐที่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง
ประกอบไปด้วยรัฐ กลันตัน ตรังกานู ปาหัง สลัง งอร์ โยโฮร์ เคดะห์ เปรัค โดยเรียกผู้ป กครองว่า
สุลต่าน (Sultan) รัฐเปอร์ลิส เรียกผู้ปกครองแตกต่างออกไปว่า ราชา (Raja) รัฐนครีซัมบีลัน มีชื่อ
เรียกผู้ปกครองว่า ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์ (Yang Di PertuanBesar) โดยบรรดาผู้ปกครองเหล่านี้จะมี
การเลือกกันเองเพื่อให้คนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพระราชาธิบดี หรือที่เรียกว่ายังดีเปอร์ตวนอากง (Yang
Di Pertuan Agong) มีวาระ 5 ปี อีกส่วนหนึ่งคือ รัฐที่ไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง ได้แก่ รัฐมะละกา
ซาบาห์ ซาราวัค ปีนัง จะใช้วิธีการแต่งตั้งผู้ว่าการรัฐเป็นผู้ปกครอง42
เนื่องด้วยความหลากหลายของรูปแบบการปกครองและวิถีชีวิตของประชาชนในรัฐต่าง ๆ ทา
ให้ม าเลเซียใช้รูปแบบของรัฐเป็นแบบสหพันธรัฐ ดังนั้น ภายในแต่ละรัฐจึงยังมีการใช้รัฐธรรมนูญ
เฉพาะรัฐของตนร่วมด้วย ภายใต้รูปแบบการปกครองของมาเลเซียนั้นจึงสามารถเห็นระดับของการ
ปกครองออกเป็นหลายส่วนประกอบด้วยรัฐบาลกลางกัวลาลัมเปอร์ และรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐ
อานาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละระดับ สามารถจาแนกออกมาได้เป็นดังนี้43
รัฐบาลสหพันธรัฐ มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความ
มั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ งานด้านสัญชาติ งานการคลัง งานด้านการศึกษา งานด้านพาณิชย์
และอุตสาหกรรม
รัฐบาลท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม การดูแล
ที่ดินเพื่อการเกษตรและป่าไม้ การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นยังสามารถใช้อานาจร่วมกันในกิจการเกี่ยวกั บ
การบริการสาธารณะ การสงวนป่าไม้และสัตว์ป่า ทุนการศึกษา และการชลประทาน

42

นิ อับ ดุล รากิ๊ บ บิ นนิ ฮัสซั น, มาเลเซี ย : ประเทศเพื่ อนบ้ านที่เรายังไม่รู้ จัก ใน วารสารอิ นโดจีน ศึก ษา
ฉบับ เพื่อนบ้านไทยของไทย 8:1 (ชลบุ รี: ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิท ยาลัยบริห ารรัฐกิจ มหาวิท ยาลัยบูรพา, 2550),
หน้า 339-342.
43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 342-343.
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ก. ระบอบราชาธิบดีและรูปแบบการปกครองเจ้าผู้ครองรัฐของมาเลเซีย
การปกครองของรัฐในแต่ละรัฐส่วนใหญ่ยังใช้ระบบราชาธิบดีปกครองโดยกษัตริย์ กษัตริย์
ของแต่ละรัฐจะมีตาแหน่งเฉพาะตามชื่อเรียกของรัฐนั้นๆ โดยในระบอบกษัตริย์ และผู้ปกครองรัฐใน
มาเลเซี ยนั้ น ยัง มี ต าแหน่ ง ที่ เป็ น จุด รวมศู น ย์อ านาจความเป็ น กษั ตริย์ อี ก ทอดหนึ่ง คือ ต าแหน่ ง
พระราชาธิบ ดี หรือที่ เรียกว่า “ยังดีเปอร์ตวนอากง” (Yang Dipertuan Agong) ซึ่งกาหนดให้มี
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐมาลายาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 ข้อสังเกตประการหนึ่งต่อ
ตาแหน่งของพระราชาธิบดีคือ ตาแหน่งดังกล่าวเป็นตาแหน่งที่แตกต่างจากวิถีของระบอบกษัตริย์ใน
ประเทศอื่ น ๆ ที่ ใช้ก ารสืบ ทอดตามสั นตติวงศ์ หรือการสืบ ทอดต่ อกั นของเชื้อสาย แต่ตาแหน่ ง
พระราชาธิบดีของมาเลเซียนั้นเป็นการสืบทอดโดยใช้ระบบการเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขหรือเกณฑ์การ
เลือกที่สาคัญคือระบบอาวุโสและความเหมาะสม โดยจะมีการเลือกผู้มีสิทธิได้รับเลือกขึ้นและมีการ
ลงคะแนนเสี ยงของเหล่าเจ้าผู้ครองรัฐ (ยกเว้นผู้ว่าการรัฐ ไม่ มี สิท ธิล งคะแนน) โดยมี วาระ 5 ปี
สามารถลาออกก่อนครบวาระได้หรือถูกปลดจากตาแหน่งด้วยสภาเจ้าผู้ครองรัฐ
(1) สมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Dipertuan Agong)
ตาแหน่ง สมเด็จ พระราชาธิบ ดีถือเป็นตาแหน่ง ของผู้ นาสูง สุด โดยเป็นทั้ งผู้นาสูง สุดของ
กองทัพ มาเลเซียและผู้นาของรัฐอิส ลามในปีนัง มะละกา ซาบาห์ ซาราวัคและดินแดนสหพันธรัฐ
(กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เกาะลาบวน) และรัฐภายใต้การปกครองของตน มีอานาจอภัยโทษต่อศาล
ทหารในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์และเกาะลาบวนแต่ไม่มีอานาจโดยตรงต่อเขตอานาจของผู้ป กครองรัฐ
อื่น ๆ
(2) ประมุขระดับรัฐ
เจ้าผู้ครองรัฐ ถือเป็นตาแหน่งในฐานะเจ้าผู้ปกครองแห่งรัฐ จะมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น สุลต่าน
(Sultan) ราจา (Raja) ยังดีเปอร์ตวนเบอซาร์ (Yang DipertuanBesar) ส่วนในรัฐที่เป็นการปกครอง
โดยผู้ว่าการรัฐ (Yang DipertuaNegeri) จะได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาธิบดีให้มาดารงตาแหน่งใน
ทางการปกครอง
การเลือกเจ้าผู้ครองรัฐนั้น ใช้วิธีการสืบเชื้อสายจากบิดาสู่บุตร สาหรับ รัฐนัครีซัมบีลันเจ้าผู้
ครองรัฐจะได้รับ การเลื่อ นตาแหน่งโดยเลือกจากกษัตริย์ท้ องถิ่น (Undang) 4 พระองค์ (Sungai
Ukong, Jelebu, Johol, Rembau)
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(3) สภาเจ้าผู้ครองรัฐ (Majlis Raja - Raja)
สภานี้ประกอบด้วยบรรดาสุลต่านและเจ้าผู้ครองรัฐต่าง ๆ (Yang DipertuaNegeri) สภาเจ้า
ผู้ ครองรัฐจัด ตั้ง ขึ้น ในปี ค.ศ. 1897 โดยมี ห น้าที่ คัด เลือ กผู้ ดารงตาแหน่ ง พระราชาธิบ ดีและรอง
พระราชาธิบ ดี โดยผู้ว่าการรัฐไม่มีสิทธิเข้าร่วมในสภาเจ้าผู้ครองรัฐ ในส่วนหน้าที่อื่นของสภาเจ้าผู้
ครองรัฐคือ การดูแลเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของคนมลายูและกิจการศาสนาอิสลาม ยกเว้นรัฐซา
บาห์และซาราวัค44
ในด้านการเมืองการปกครอง สภาเจ้าผู้ครองรัฐจะได้รับรายงานการแต่งตั้งตาแหน่งสาคัญ
ต่าง ๆ เช่น ผู้พิพากษา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อีกทั้งมี
อานาจในการเข้าร่ วมในการพิ จ ารณาและเจรจาการแบ่ ง เขตดิน แดนระหว่างรัฐ การขยายเขต
สหพันธรัฐ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณีพาดพิงถึงเอกสิทธิ์ต่าง ๆ ในพื้นที่รัฐซาบาห์และซาราวัค45
ข. องค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ
องค์ก รที่ ใช้ อ านาจนิติ บั ญ ญั ติ ของประเทศมาเลเซีย นั้น สามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 ระดั บ
เช่นเดียวกับรัฐบาล คือระดับประเทศและระดับรัฐ ในส่วนของระดับประเทศมาเลเซียนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้ วย วุฒิ ส ภา (Dewan Negara) และ สภาผู้ แ ทนราษฎร (Dewan
Rakyat) โดยทั้งสองสภามีหน้าที่เสนอร่างกฎหมายและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในระดับรัฐยังมีองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติเช่นนี้อีกชั้นหนึ่ง
(1) องค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติระดับประเทศ
(1.1) วุฒิสภาระดับประเทศ (Dewan Negara)
วุฒิสภาเป็นสภาสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติของประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว สมาชิกของวุฒิสภา
ประกอบด้วย วุฒิสมาชิกจานวน 70 คน มีที่มาจาก 2 กลุ่ม มีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี46
1. สมาชิกที่ได้รับเลือกจากสภานิติบัญ ญัติ 13 รัฐ จานวนรัฐ ละ 2 คน รวม 26 คน
ถ้าสมาชิกส่วนนี้ได้รับเลือกเป็นประธานหรือรองประธานวุฒิสภา จาต้องลาออก
จากการเป็นสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
44

เรื่องเดียวกัน, หน้า 345.
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 346.
46 The Constitution of the Federation Malaysia, 1957 (with amendment 2007), Article 44,
45 and 46.
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2. สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สมเด็จพระราชาธิบดีแต่งตั้ง
ซึ่งเลือกมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ จานวน 44
คน
(1.2) สภาผู้แทนราษฎรระดับประเทศ (Dewan Rakyat)
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จานวน 222 คน47 มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เขต สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีทั้งระดับสหพันธรัฐและระดับรัฐซึ่งผู้ลง
สมัครสามารถลงสมัครได้ทั้งสองส่วน ซึ่งถ้าได้รับเลือกทั้ง 2 ส่วนก็จะดารงตาแหน่งได้ในคราวเดียวกัน
วาระการดารงตาแหน่ง ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระคราวละ 5 ปี เมื่อใดที่มีตาแหน่งว่างลง
จะต้อ งมีการจัดเลือกตั้งทดแทนภายใน 60 วัน สาหรั บรัฐซาบาห์และซาราวัคสภาต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งภายใน 90 วัน สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่หลักในการเสนอร่างกฎหมายและพิจารณารับรอง
ร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ร่วมกับวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซียมาตรา 68 กาหนดไว้ว่า
ร่างกฎหมายใดก็ตามวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรอาจเป็ นผู้เสนอก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทั้งสองสภา ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่
ไม่ ผ่านการให้ความเห็นชอบจากวุฒิส ภา หรือผ่านการให้ความเห็นชอบโดยมี การแก้ ไข หากสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นด้วยกับความเห็น ของวุฒิสภา และยืนยันร่างกฎหมายเดิมไปยัง
วุฒิสภาอีกครั้ง แต่หากวุฒิสภายังยืนยันไม่ให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็นชอบโดยมีข้อแก้ไข สภา
ผู้แทนราษฎรสามารถเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวโดยตรงไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อพิจารณาให้
การรับรอง
ทั้ งนี้ รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 66 ว่า ด้วยกระบวนการทางนิติบั ญ ญั ติได้ก าหนดให้
วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลเท่านั้นที่มีอานาจในการเสนอร่างกฎหมาย48
(2) องค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติระดับรัฐ
องค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติระดับรัฐ ของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ สภานิติบัญญัติ (ระดับรัฐ)
(Dewan Undangan Negeri: DUN) ทาหน้าที่ด้านนิติบัญ ญัติในระดับรัฐ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 5 ปี ผู้ปกครองรัฐสามารถยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งภายในเวลา 60 วันหลังจากที่ยุบสภา

47
48

and 68.

Ibid.
The Constitution of the Federation Malaysia, 1957 (with amendment 2007), Article 66
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โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ (ระดับรัฐ) สามารถดารงตาแหน่งควบคู่กับสมาชิกสภานิติบัญญัติในระดับ
สหพันธรัฐได้ด้วยในคราวเดียวกัน
บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ (ระดับรัฐ) จะประกอบด้วย การร่างและออกกฎหมาย การ
อนุมัติงบประมาณ การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแห่งรัฐ กาหนดตัวแทนวุฒิสภาแห่งรัฐ (เพื่อไปดารง
ตาแหน่งระดับสหพันธรัฐ) และพิจารณาการดาเนินการต่างๆของรัฐ ความน่าสนใจของสภาแห่งนี้อยู่ที่
การได้รับเอกสิทธิพิเศษของสมาชิกสภา เช่น การดาเนินการใด ๆ ภายในสภานิติบัญ ญัติไม่สามารถ
ฟ้องร้อ งต่อศาลใดได้ สมาชิกสภานิติบัญ ญัติแห่ง ชาติไม่ ส ามารถถูก ดาเนินคดีได้จ ากการพูด หรือ
ลงคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นหรือเผยแพร่จากกระบวนการภายในสภานิติบัญญัติ
ค. องค์กรที่ใช้อานาจบริหาร
มาเลเซียมีการแบ่งระบบรัฐบาลซึ่งมีองค์กรที่ใช้อานาจบริหารเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ มีรัฐบาล
ของสหพันธรัฐ และรัฐบาลแห่งรัฐ โดยประเทศมาเลเซียใช้การปกครองแบบรัฐสภา รัฐบาล หรือฝ่าย
บริหาร ทาหน้าที่โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยได้รับการเลือกมาจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ทั้ ง นี้ นายกรัฐมนตรี มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง รัฐมนตรีได้ทั้ ง จากสมาชิก วุฒิ ส ภาและสภา
ผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ทั้งนี้ ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเพียงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเท่านั้นที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนในด้านการบริหารระดับรัฐนั้น รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐได้กาหนดให้ผู้ปกครองรัฐและ
ผู้ว่าการรัฐ มีอานาจในการปกครองโดยการชี้แนะของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารของรัฐมีมุขมนตรี
เป็นหัวหน้า โดยรัฐบาลแห่งรัฐจะเรียกแตกต่างกันตามแต่ลักษณะการปกครอง เช่น รัฐที่ มีเจ้าเป็น
ผู้ปกครองเรียกว่า Menteri Besar รัฐที่ไม่มีเจ้าเป็นผู้ปกครองรัฐ เรียกว่า Ketua Menteri ส่วนสภา
ฝ่ายบริหารของรัฐเรียกว่า สภาบริหารรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐ (Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri)
โดยสมาชิกสภาจะถูกเรียกจากประชาชนท้องถิ่น ว่า คณะกรรมการบริห าร ส่วนในรัฐซาบาห์เรียก
คณะรัฐมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Pertanian Negeri Sabah) ส่วนรัฐซาราวัคเรียกฝ่ายบริหารว่าสภา
สูงสุด (Majlis Tertinggi: Supreme Council) ซึ่งฝ่ายบริหารจะทาหน้าที่บริหารงานรัฐโดยทั่วไป
ง. องค์กรที่ใช้อานาจตุลาการ
ระบบตุลาการของมาเลเซียใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษ คือ กฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งได้
ถูก บูร ณาการเข้ามาในช่วงที่ ม าเลเซียตกอยู่ภายใต้ อาณานิคมของจัก รวรรดิอัง กฤษ ทั้ งนี้ ภายใต้
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หลักการแบ่งแยกอานาจ องค์กรที่ใช้อานาจตุลาการของมาเลเซียย่อมมีความอิสระสูง เพราะจะไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ใช้อานาจบริหารหรือนิติบัญญัติ
มาเลเซียใช้ระบบศาลเดี่ยว นอกจากระบบศาลปกติตามหลักสากลที่มีอยู่ในทุก ๆ ประเทศ
แล้ว ระบบตุลาการของมาเลเซียยังประกอบด้วย ศาลศาสนาอิสลาม โดยมีเขตอานาจในการพิจารณา
คดีทเี่ กี่ยวข้องกับศาสนาทั้งในลักษณะของข้อเท็จจริงทีส่ ่งผลกระทบต่อหลักศาสนาโดยตรงหรือการไม่
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง หรือเรื่องมรดก ศาลศาสนา
อิสลามมีเขตอานาจจากัดเฉพาะกับชาวมุสลิม และหากมีกรณีการอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์คดี ต่อสุลต่าน
ของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้
นอกจากนั้น ยังมีศาลอีกประเภทหนึ่งคือ ศาลของชนพื้นเมือง ซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐซารา
วักและรัฐซาบาร์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยในสองรัฐดังกล่าว มีลักษณะทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมที่ต่างไปจากชาวมลายูที่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรมลายู ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐบาลมาเลเซียจึงได้
มีการจัดตั้งศาลของชนพื้นเมืองเพื่อตัดสินคดีความ แต่อานาจศาลจะมีเต็มที่ ในกรณีที่คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายเป็นชาวพื้นเมือง49
จ. พรรคการเมืองที่สาคัญในมาเลเซีย
พรรคการเมือง ถือว่าเป็นกลไกสาคัญในการขั บเคลื่อนการเมืองของมาเลเซีย แบ่งได้เป็น 2
แนวร่วมสาคัญ คือ กลุ่มพรรคแนวร่วมแห่งชาติ อันเป็นกลุ่มพรรคการเมืองหลาย ๆ พรรคที่มารวมตัว
เป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคองค์การสหภาพมลายูแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันใน
นามพรรคอั ม โน (United Malays National Organization: UMNO) และกลุ่ ม พรรคพั น ธมิ ต ร
ประชาชน ซึ่ง เป็นการรวมกลุ่ม กั น ของพรรคการเมื องฝ่ายค้านที่ มี แกนน าคือ พรรคอิส ลามแห่ ง
มาเลเซีย (Parti Islam SeMalaysia) โดยทั้ งสองกลุ่มการเมื องดังกล่าวต่างมี พรรคการเมื องอยู่ใน
สังกัดไม่ต่ากว่า 10 พรรคการเมือง
ประเทศมาเลเซียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ พรรค
การเมื องของมาเลเซียนั้นถือ เป็นตัวสะท้อนถึงความหลากหลายของสัง คมมาเลเซียได้เป็นอย่างดี
พรรคการเมือ งในมาเลเซียมั กจัดตั้งขึ้นมาจากความสัม พันธ์กันภายในกลุ่ม เชื้อชาติของประชากร
กล่าวคือ พรรคการเมื อ งมั ก ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็ นตัวแทนให้แก่ ก ลุ่ม เชื้อชาติต่าง ๆ ในสัง คมมาเลเซีย
ดัง นั้น หากพิ จ ารณาพรรคการเมื องของมาเลเซียตามความสัม พั นธ์กั บ กลุ่ม เชื้อชาติอาจสามารถ
แบ่งกลุ่มพรรคการเมืองของมาเลเซียได้ดังนี้
49

ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย, 2556, หน้า 36.
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(1) พรรคการเมืองที่มีแนวทางทางการเมืองสนับสนุนชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
พรรคการเมืองในกลุ่มนี้มักมีลักษณะการดาเนินการทางการเมือง ที่เข้าไปสนับสนุน กลุ่มชาว
มาเลเซียเชื้อสายมลายู เพื่อหวังผลให้ประชากรเชื้อสายมลายู ซึ่งมีจานวนมากที่สุดเป็นฐานเสียงใน
การเลือกตั้ง ตัวอย่างของพรรคการเมืองกลุ่มนี้ เช่น พรรค United Malay National Organization
(UMNO), United Traditional Bumiputera Party (PBB), United Sabah Party (PBS), Sarawak
Peoples’ Party (PRS) Parti Islam Se Malaysia (PAS)
(2) พรรคการเมืองที่มีแนวทางทางการเมืองสนับสนุนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
พรรคการเมื อ งกลุ่ ม นี้ จ ะมี แนวทางการด าเนิ นการทางการเมื องไปในเชิง การสนั บ สนุ น
ผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียเชื้อ สายจีน รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ ให้แก่ชาว
มาเลเซียเชื้อสายจีน ตัวอย่างพรรคการเมืองกลุ่มนี้ เช่น Malaysian Chinese Association (MCA),
Democratic Action Party (DAP), PartiGerakan Rakyat Malaysia Liberal Democratic
Party (LDP)
(3) พรรคการเมืองที่มีแนวทางทางการเมืองสนับสนุนชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย
พรรคการเมือ งกลุ่ม ที่แสดงสถานะเป็นตัวแทนของชาวมาเลเซีย เชื้อสายอินเดีย มั กมี การ
ดาเนินการทางการเมืองเช่นเดียวกันกับพรรคที่มีแนวทางสนับสนุนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน คือการ
รักษาผลประโยชน์และการต่อ รองเพื่อการดารงอยู่ของชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย ตัวอย่างเช่น
Malaysian Indian Congress (MIC), Kongres IndiaMuslim Malaysia (KIMMA)
2.1.2 น โย บ า ย อิ ส ล าม ฮ ะ ฎ อรี : อิ ส ล าม อ ารย ะ ค .ศ . 2003 (Islam Hadhari:
Civilizational or Progressive Islam)
นโยบายทางการเมืองของมาเลเซียภายใต้การนาของพรรคอัมโน อาจกล่าวได้ว่าอยู่ภายใต้
การเมืองเรื่องเชื้อชาติมาโดยตลอด กล่าวคือ การกาหนดนโยบายอันมีผลเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ทางการเมืองมักมีประเด็นทางเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ นโยบายอิสลามฮะฎอรี50 เป็นนโยบาย
ที่พยายามนาหลักการทางศาสนาอิสลามมาตีความให้สอดคล้องหรือขยายความหมายให้กลุ่มเชื้อชาติ
อื่นสามารถอยู่ร่วมกันได้กับกลุ่มเชื้อชาติมลายู นโยบายอิสลามฮะฏอรีเป็นการกาหนดรูปแบบของ
รัฐบาลที่ต้องดาเนินการบริหารราชการตามหลักอิสลามสายกลาง ที่รักความสงบ มีความยุติธรรม มี
ความปรารถนาดีต่อทุกเชื้อชาติและศาสนา พร้อมที่จะปกป้องชนกลุ่มน้อยและสิทธิสตรี
50

p.64.

Meredith L. Weiss (editor), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia, 2015,
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ภายหลั ง การปลดแอกจากอาณานิ ค มอั ง กฤษ ประเทศมาเลเซี ย มี ค วามพยายามปรั บ
โครงสร้างสังคมเพื่อรวมศูนย์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติให้อยู่ภายใต้แนวคิดภูมิบุตร
แนวคิดดังกล่าวนับได้ว่าเป็นนโยบายช่วงแรกของการผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายให้รวมเป็นเนื้อ
เดียวกันภายใต้สังคมมุสลิมเป็นใหญ่ โดยประเด็นที่ขับเคลื่อนขึ้นมาภายหลังก่อตั้งประเทศมาเลเซียนั้น
คือการที่ประเทศมาเลเซียประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาชาติ หรือการกาหนดให้ศาสนา
อิส ลามเป็นกรอบหลักแห่ง การขับ เคลื่อนสังคมมาเลเซีย ในด้านต่าง ๆ ทั้ งสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อง ดั งตั ว อ ย่ า งแ น วคิ ด ก่ อ ตั้ งองค์ ก ารการป ระ ชุ ม อิ สล าม (Islamic Conference
Organization: OIC) ในสมั ยนายกรัฐมนตรี ตนกู อับดุล ระห์มัน หรือการสนับสนุนการอยู่ร่วมกั น
ภายใต้ความแตกต่างของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่ทาให้ศาสนาอิสลามกลายเป็นศูนย์กลาง
ของการก่อร่างความเป็นปึกแผ่นของมาเลเซีย
ในสมั ยนายกรัฐมนตรี อั บ ดุลเลาะห์ อาหมั ด บาดาวี แห่ง พรรคอัมโน (United Malays
National Organisation: UMNO) ได้เกิดแนวทางสาคัญใหม่อีกครั้งของสังคมอิสลามภายในประเทศ
มาเลเซีย คือ ความพยายามสร้างสังคมอิสลามให้เกิ ดการบูรณการ ภายใต้แนวนโยบาย “อิส ลาม
ฮะฎอรี ” (Islam Hadhari) ฮะฎอรี แปลว่า อารยธรรม (Civilazational) อิ ส ลามฮะฎอรี (Islam
Hadhari) จึงมีความหมายถึงการพัฒนาสังคมอิสลามไปสู่การปรับตัวให้มีอารยะอย่างสมัยใหม่
โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการพัฒนาให้สังคมมาเลเซียเป็นรัฐอิสลาม (Islamic state) และ
มุ่งเน้นไปที่ความพยายามพัฒนาสร้างความเป็นอารยะและก้าวหน้า (Civilization & Progressive)
ของชุ ม ชนอิ ส ลามให้ ส ามารถด ารงอยู่ บ นกระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกาภิ วั ต น์
(Globalization) ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความพยายามของผู้นามาเลเซียในเวลานั้นคือ การ
สร้างความสมดุลภายในสังคมอิสลามให้สมดุลและมั่นคง ทั้งในด้านกายภาพและจิตวิญญาณ 51 ดังนั้น
นายกรัฐมนตรีอั บดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี จึงพยายามเสนอให้มี การพัฒ นามาเลเซียภายใต้การ
พัฒ นาแบบองค์ร วม (Holistic development) ซึ่งมุ่ งเน้นเพื่อสร้างสมดุล ของการบูรณาการหลัก
ศาสนาเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ นอกจากนี้ แนวคิดอิสลามฮะฎอรียังพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ใน
การมองสังคมอิสลามที่มักถูกอธิบายว่า เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงด้วยการสร้าง
กระบวนการพัฒนาสังคมอิสลามให้มีความทันสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละ

51

Mohamed Sharif Bashir, Islam Hadhari: Concept and Prospect (Online available in
www. researchgate.net/publication/236979375), 2005.
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ทิ้งหลักการอิสลาม52 โดยหลักการพื้นฐานของนโยบายอิสลามฮะฎอรีมุ่งเน้นในการสร้างแนวคิด 10
ประการให้แก่ประชาชนในประเทศ กล่าวคือ53 (1) ความศรัทธา และยึดมั่น ต่อพระอัลลอฮ์ (2) ความ
เป็นธรรมของรัฐบาล (3) เสรีภาพของประชาชน (4) มุ่งเน้นทางปัญญาความรู้ (5) เศรษฐกิจที่พัฒนา
อย่างมีดุลยภาพและครอบคลุมทั่วถึง (6) คุณภาพชีวิตที่ดี (7) คานึงถึงการปกป้องสิทธิของเสียงส่วน
น้อยและกลุ่มสตรี (8) มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี (9) ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และ (10) ปกป้อง
รักษาความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานดังกล่าวเป็นความพยายามปรับฐานคิดของผู้คนใน
สังคมมาเลเซียให้สามารถเผชิญกับการแข่งขันในเวทีสากลและเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
มุสลิมในทุกมิติ
2.1.3 เหตุการณ์การจลาจลทางเชื้อชาติ และพระราชบั ญ ญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ.
2503 (Internal Security Act 1960)
ประเด็น ปัญ หาการเมื อ งเรื่องเชื้อ ชาติ ภายในมาเลเซียที่ ท าให้ เกิ ดการจลาจลครั้งส าคั ญ
ภายในประเทศมาเลเซีย โดยเป็นการประท้ วงของคนมาเลเซียเชื้อสายจีน จนนาไปสู่ก ารใช้ความ
รุนแรงและการปะทะกันระหว่างคนมาเลเซีย เชื้อสายจีนและคนมาเลเซียเชื้อสายมลายู การจลาจล
ดังกล่าวจบลงด้วยการใช้กาลังเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามคนมาเลเซียเชื้อสายจีนจนมีผู้เสียชีวิตจานวน
มาก เหตุการณ์ดังกล่าวนาไปสู่แนวปฏิบัติของนโยบายความมั่นคงภายในของมาเลเซียอย่างเข้มข้น
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2503 (Internal Security Act 1960) จึงถือเป็นผลผลิตจาก
นโยบายความมั่นคงแบบเข้มงวดที่ชัดเจนที่สุด พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2503 เป็น
กฎหมายที่ให้อานาจแก่รัฐในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่อาจกระทบ หรือเป็นภัยต่อความมั่นคง
ภายในประเทศ โดยอาจเป็นการกระทาที่คุกคามต่อความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของระเบียบสาธารณะต่าง ๆ และความเป็นเอกภาพระหว่างประชาชน
กลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในมาเลเซีย54

52

Ioannis Gatsiounis. Islam Hadhari in Malaysia, Current Trends in Islamist Ideology 3,
2006, pp. 78-79.
53 Mohd Azizuddin Mohd Sani. A comparative analysis of Asian values and Islam Hadhari
in Malaysia, The Asian Journal of Humanities 15, 2010, pp.12-13.
54 นายอภิ เ ชษฐ กาญจนดิ ฐ และ นายวรฉั ต ร เจริญ ผล, รายงานการวิจั ย เรื่อ ง ความเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองขององค์กร SUARAM ในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย (ค.ศ. 1989 – 2009),
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553, หน้า 27-38.
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ก. เหตุการณ์จลาจลทางเชื้อชาติในปี ค.ศ. 1969
เหตุก ารณ์ จลาจลทางเชื้อ ชาติในปี ค.ศ. 1969 สามารถอธิบ ายได้ว่าเป็น เหตุก ารณ์ ความ
ขัดแย้งที่นาไปสู่การจลาจลครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์มาเลเซีย เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้เกิดนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติภายในสังคมมาเลเซีย รวมถึงการกาหนด
นโยบายความมั่นคงภายในอย่างเข้มงวดของรัฐบาลมาเลเซียด้วยเช่นกัน
ประเด็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติภายในสังคมมาเลเซียเกิดขึ้นจากความเป็นพหุสังคม
ของมาเลเซีย กล่าวคือ สังคมมาเลเซียประกอบไปด้วยกลุม่ เชื้อชาติที่สาคัญ 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก ชาว
มาเลเซียเชื้อสายมลายูมุสลิม และกลุ่มชนพื้นเมือง ที่เรียกรวมกันว่า “ภูมิบุตร” โดยการสารวจสามะ
โนประชากร ในปี ค.ศ. 2010 ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี ประชากรมากที่สุดคือประมาณร้ อยละ
67.4 กลุ่ม ที่ สอง ชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน โดยมีป ระชากรประมาณร้อยละ 24.6 กลุ่ม ที่ สาม ชาว
มาเลเซียเชื้อสายอินเดีย โดยมีประชากรร้อยละ 7.3 และประชากรกลุ่มอื่น ๆ อาทิ ชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทย และกลุ่มผู้อพยพ ร้อยละ 0.7 55 ความหลากหลายทางเชื้อชาติภายในสังคมมาเลเซี ยเกิ ด
ขึ้นมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทร ซึ่งมีช่องแคบมะ
ละกาเป็นเส้นทางในการเดินเรือที่สาคัญ ดังนั้น การค้าขายแลกเปลี่ยน ติดต่อสัมพันธ์ จนถึงการเข้า
มาตั้งรกรากของชาวต่างชาติจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ อาทิ ชาวจีน ชาวตะวันตก ชาวตะวันออกกลาง เป็น
ต้น
2) ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ การสู้รบระหว่างแว่นแคว้น และอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาณาจักรสยามและอาณาจักรปัตตานี ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างประชากรและเส้นเขตแดน
ดังนั้น จึงทาให้บริเวณตอนบนของมาเลเซียที่มีเขตแดนติดต่อกับไทยประกอบไปด้วยประชากรเชื้อ
สายไทยเป็นจานวนมาก56
3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในช่วงอาณานิคมซึ่งอังกฤษเข้ามาปกครองมาเลเซียนั้น ได้เกิดความ
ต้องการแรงงานเข้ามาใช้ในการผลิตทั้ง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การปลูกพืชไร่ขนาดใหญ่ เช่น การ
ปลูกสวนยาง รวมถึงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่อังกฤษดาเนินการ ความต้องการดังกล่าวทาให้อังกฤษ
55

ส านักงานสถิ ติแห่ งชาติ ประเทศมาเลเซีย (สามารถเข้าถึ งได้ ผ่าน https://www.statistics.gov.my/
index.php?r=column/cone&menu_id=ZHJlbWFBSTVEcHY1ait6akR3WmtVUT09)
56 บาร์ บ ารา วั ต สั น อั น ดายา และ ลี โ อนาร์ ด วาย อั น ดายา (เขี ย น) พรรณี ฉั ต รพลรั ก ษ์ (แปล),
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย, 2551, หน้า 106.
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ซึ่งปกครองมาเลเซียในขณะนั้นรับรองสถานะในฐานะพลเมืองของมาเลเซียให้แก่ผู้อพยพชาวจีน และ
ชาวอินเดีย ดังนั้น จึงเกิ ด การหลั่งไหลของผู้อพยพชาวจีนและชาวอินเดียไหลเข้าสู่ม าเลเซียเป็น
จานวนมาก จนทาให้สังคมมาเลเซียประกอบไปด้วยกลุ่มเชื้อชาติใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ดังที่กล่าวข้างต้น 57
ปัญหาประการสาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งจนเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ในมาเลเซีย เริ่มขึ้นจาก
การที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดีย สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และครอบครองปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ รวมถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาวมลายูโดยทั่วไป สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้พรรค
อัมโน (UMNO) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองตัวแทนของชาวมลายูและเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลมา
อย่างยาวนานกาหนดแนวคิดภูมิบุตรให้แทรกเข้าไปอยู่ในนโยบายของรัฐ แนวคิดดังกล่าวทาให้เกิด
การให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมาเลเซีย เชื้อสายมลายูเป็นอย่างมาก จนทาให้ชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนและ
อินเดียถูกลดบทบาท และสูญเสียผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์คนจีนในมาเลเซียอย่างลีกวนยู (Lee Kuan Yew) ซึ่งเป็นผู้นาทาง
การเมืองของกลุ่มคนจีนในมาเลเซียพยายามเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ให้แก่คนจีน จนเป็นเหตุให้สิงคโปร์
ถูกขับออกจากการเป็นดินแดนในสหพันธรัฐมาลายา เหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งเป็นการสร้างรอยแตกแยก
ระหว่างคนมลายูและคนจีนในมาเลเซียให้มีมากขึ้นไปอีก เมื่อคนมลายูมองว่าคนจีนในมาเลเซียเป็น
พวกยึดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ความหวาดระแวงและความเกลียดชังกันระหว่างเชื้อชาติดาเนินไปกว่า
10 ปี ทั้งเหตุการณ์ที่ชาวจีนสังหารชาวมลายู ไปจนถึงนักศึกษาชาวจีนถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แต่
เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจลาจลครั้งใหญ่ คือ การที่กลุ่มชาวจีนออกมาเฉลิมฉลองผล
การเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1969 ที่พรรคฝ่ายค้านได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้น ในเวลา
ต่อมากลุ่มแกนนาของพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ได้รวบรวมผู้คนออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของพรรครัฐบาล
การกระทาดังกล่าวเป็นการยั่วยุระหว่างสองฝ่ายจนนาไปสู่การปะทะกันโดยเริ่มจากกัวลาลัมเปอร์
และกระจายตัวไปตามหัวเมืองใหญ่ กินเวลากว่า 2 เดือน รัฐบาลมาเลเซียในขณะนั้นประกาศงดใช้
รัฐธรรมนูญ และได้จัดตั้งสภาปฏิบัติการแห่งชาติ (National operation council) เพื่อใช้กองกาลัง
ของรัฐเข้าปราบปรามการจลาจล ในท้ ายที่ สุด มีก ารประกาศอย่างเป็นทางการว่า มี ผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวจานวน 196 คน (ในขณะที่จานวนผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการนั้นอาจจะมากกว่า
600 คน) และมีผู้ถูกจับกุมราว 5,561 คน58
57

ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, ภูมิปุตรา: ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนา
ประเทศมาเลเซีย, 2554, หน้า 34-37.
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74.
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เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้รัฐบาลมาเลเซียเริ่มกาหนดนโยบายเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางเชื้อ ชาติ ดังจะเห็นได้จ ากกลุ่ม นโยบายทางด้านสังคมที่ ก ล่าวในส่วนแรก แต่ในขณะเดียวกั น
ประเด็นเรื่องความมั่นคงภายในก็ถูกหยิบขึ้นมาใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นในสังคมมาเลเซีย
ข. พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2503 (Internal Security Act 1960)
มาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและสังคมอยู่มาก สืบเนื่องจากความ
หลากหลายทางชาติพั นธุ์ อี กทั้งความแตกต่างทางวิถีวัฒ นธรรมของผู้คนในรัฐต่าง ๆ นโยบายด้าน
ความมั่นคงที่สาคัญของมาเลเซีย ซึ่งใช้เพื่อการจัดการปัญหาภายในประเทศนั้นคือ พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายใน ฉบับปี พ.ศ. 250359 ซึ่งเป็นกฎหมายความมั่นคงที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสาน
ของแนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดยุคจารีตนิยม (Modern and Traditional Ideas) กฎหมายนี้แต่เดิม
เป็นกฎหมายส าคัญ ที่เจ้าอาณานิคมอัง กฤษใช้ในการปกครองมาเลเซีย ด้วยเหตุว่า เจ้าอาณานิคม
อังกฤษต้องเผชิญปัญหาหลายประการ ทั้งปัญหาจากโจรสลัด ขบวนการสมาคมลับของกลุ่มเชื้อชาติ
ต่าง ๆ ที่กระทาผิดกฎหมาย อีกทั้งการจัดการปัญหาการต่อต้านของชาวพื้นเมือง เดิมทีนั้นรัฐต่าง ๆ
บริเวณมาเลเซียปัจจุบันไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบในด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนคงมีแต่เพียงกฎ
หรือธรรมเนียมบางประการที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมในเรื่องความมั่นคง รวมทั้งลงโทษทาง
อาญาแก่ผู้กระทาการต่อสถาบันเจ้าผู้ปกครองรัฐ ซึ่งกฎเหล่านี้เกิดจากการผสมผสานจากหลักศาสนา
จารีตราชสานักและความเชื่อของพื้นเมือง
จุดเริ่มต้นของการมีกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย เกิดขึ้นภายหลังการประกาศ
“พระราชกฤษฎีกาภาวะฉุกเฉิน ” (Emergency Regulations Ordinance: ERO) ซึ่งถูกประกาศใช้
ในการจัดการปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์แห่ งมลายาที่ ทาการเคลื่อนไหวด้วยก าลังอาวุธเพื่อต่อสู้กั บ
อานาจรัฐ และภายหลังจากการจัดการกับปัญหาดังกล่าวจนเสร็จสิ้น และยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อ 31
กรกฎาคม ค.ศ.1960 ในวันต่อมารัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน”
(Internal Security Act: ISA) ทดแทนพระราชกฤษฎีกาภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยกฎหมายความมั่นคงภายในมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงของ
รัฐมลายา (มาเลเซีย) ป้องกันการคุก คาม และความพยายามล้มล้างระบบการปกครองยับยั้งความ
พยายามของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม ที่จะกระทาการรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

59

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และวรฉัตร เจริญผล. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กร SUARAM ใน
การต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย (ค.ศ.1989-2009), 2553, หน้า 32.
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และทรัพ ย์สินของประชาชนในรัฐมลายา (มาเลเซีย) 60 โดยพระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ มีข้อพิจ ารณา
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวได้อธิบายถึงคานิยาม การให้อานาจในทางปฏิบัติ
ภาระความรับผิดชอบ และการจัดการเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในส่วนของคานิยามนั้น
กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน มีเพียงข้อความที่อธิบายไว้อย่างกว้าง ๆ ถึงภัยต่อความมั่นคงว่า เป็นการ
กระท าใด ๆ ที่คุกคามต่อความสงบ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความเป็นสาธารณะและความเป็น
เอกภาพของชาติ ซึ่งท าให้สามารถตีความภัยต่อความมั่นคงได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงอาจเกิดการ
ตีความจากสิ่งที่รัฐบาลรู้สึกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อตัวรัฐบาลเอง
ประเด็นที่สอง ตัวบทกฎหมายนี้ให้อานาจผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินงานเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับ ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนถึง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสามารถจัดการต่อสถานการณ์ที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐ และ
ส่วนรวม ดังเช่น บทบัญญัติที่ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการคุมขังหรือกักตัว ผู้ที่
ถูกพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นภัยต่ อความมั่นคงของประเทศได้ ไม่เกิน 2 ปี หรือการให้อานาจในการ
ประกาศพื้นที่ควบคุมฉุกเฉิน สั่งปิดสถานที่ หรือพื้นที่ และยังสามารถสั่ งยึดพื้นที่ได้อีกด้วย แม้ตาม
บทบัญ ญัติจ ะก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ในความจริง แล้ว
นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อานาจสั่งการดังกล่าวได้ในฐานะผู้นาสูงสุดเช่นกัน อีกทั้งยังให้อานาจในการ
ใช้อาวุธและความรุนแรงได้โดยชอบธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
ประเด็นที่สาม ในประเด็นความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เนื้อหาในกฎหมาย
ความมั่นคงภายในระบุถึง การไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดาเนิ นการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้แม้จะมีการดาเนินการผิดพลาด โดยถ้าเกิดเหตุอันใดจากการกระทานั้นรัฐบาล
จะเป็นผู้ดาเนินการรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายในทางทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตหรือ
การบาดเจ็บของประชาชน และยังกาหนดให้ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดใด ๆ จากการดาเนินการอัน
เนื่องมาจากเหตุผลทางความมั่นคงได้
ประเด็นที่สี่ ในด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาหลายส่วนที่มีลักษณะของการขัด
ต่อแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ การยกเว้นสิทธิในการประกัน
ตัว นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยข้อกาหนดที่ มุ่ง ลดทอนเสรีภาพ เช่น การห้ามใช้สื่อสิ่งพิม พ์ห รือ
60

p.9.

The Commissioner of Law Revision, Law of Malaysia Act 82 Internal Security Act 1960,
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ดาเนินการเผยแพร่หรือให้ข่าวใด ๆ ที่พิจารณาแล้วขัดต่อความมั่นคงจนกว่าจะได้มีการขออนุญ าต
และรายงาน
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อตัวขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ประเด็นของสงครามเวียดนาม ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า รวมไปถึงปัญหาระดับโลกได้ส่งผลกระทบต่อ
มาเลเซีย โดยเฉพาะความขัดแย้งของแนวทางเสรีนิยม และคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็น ทาให้ในเวลา
นั้นเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชน โดยเฉพาะชาวจีนที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวทางพรรค
คอมมิวนิสต์ รัฐบาลมาเลเซียจึงใช้กฎหมายความมั่นคงภายในเป็นหนึ่งในเครือ่ งมือที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ทั้งจากการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง และการจัดการควบคุม
การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคอมมิวนิสต์
การดาเนินการของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายในนั้น ถือเป็นรูปแบบการ
ปกครองที่สาคัญในการจัดการปัญหาทางความมั่นคงของรัฐได้อย่างดี เนื่องด้วยรัฐบาลสามารถสร้าง
ภาพของความมั่ นคงและความไม่มั่ นคงให้ดารงอยู่ได้ด้วยการสร้างให้เกิด “การปกครองในสภาวะ
ยกเว้น61 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความจาเป็นทีต่ ้องใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้รัฐสามารถดาเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม แต่กฎหมายดังกล่าวก็เป็นที่ถกเถียงและวิจารณ์อย่างมากในฐานะกฎหมายที่
ไม่ ใช่ เรื่อ งปกติ ในประเทศประชาธิ ป ไตย อีก ทั้ ง ยัง ถู ก วิจ ารณ์ ถึง ข้ อกั ง วลในเชิ ง การใช้ อานาจที่
ดาเนินการจนเกินขอบเขตในบางรัฐและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดอยู่บ่อยครั้ง
2.1.4 โครงการบัตรประชาชนมาเลเซีย ค.ศ. 2001 (Project IC: Identity Card)
โครงการบั ตรประชาชนชาวมาเลเซีย อาจถือเป็นอีก นโยบายหนึ่ง ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ปัญ หา
การเมื อ งเรื่อ งเชื้อ ชาติ โดยนโยบายดัง กล่าวเป็นโครงการที่ รัฐบาลก าหนดขึ้ นเพื่อมอบความเป็ น
พลเมืองมาเลเซียให้แก่ผู้ที่อพยพเข้าเมืองโดยเฉพาะการมอบสิทธิความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้อพยพชาว
มุสลิมที่อพยพจากทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซีย โครงการดังกล่าวมีผล
สาคัญต่อนัยทางการเมือง และความมั่นคงทางการเมืองของกลุ่มชาวมลายูเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
เพิ่มพลเมืองเชื้อสายมลายูในบางพื้นที่ให้มากขึ้น และทาให้กลายเป็นพลเมืองเสียงข้างมากที่มีอานาจ
ในการกาหนดทิศทางทางการเมืองในพื้นที่เหล่านั้น62
61

ปิ ย บุ ต ร แสงกนกกุ ล ,“สภาวะยกเว้ น ” ในความคิ ด ของ Giorgio Agamben,” ใน ฟ้ าเดี ยวกั น 8:1,
2553, หน้า 84 -91.
62 Meredith L. Weiss (editor), Routledge Handbook of Contemporary Malaysia, 2015,
pp. 85-86.
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โครงการบัตรประชาชนมาเลเซียเป็นนโยบายที่รัฐบาลมาเลเซียริเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดื อน
กันยายน ค.ศ. 2001 โครงการบัตรประชาชนมาเลเซีย หากพิจ ารณาอย่างผิวเผินแล้วก็ เป็นเพียง
โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลโดยทั่วไปที่ต้องมีการจัดทาบัตรประชาชนให้แก่ประชากรในชาติของ
ตนเอง รวมถึง การให้ป ระชาชนมี ห ลัก ฐานเพื่อยืนยันตัวตนว่าคือประชากรในชาตินั้น แต่ในกรณี
โครงการบัตรประชาชนมาเลเซีย ซึ่งเป็นนโยบายภายใต้รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัม
หมัด (Mahatir Mohamad) ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปมากกว่าการเป็นเพียงโครงการหรือนโยบาย
ตามหน้าที่ของรัฐบาล หากแต่ยังถูก ชี้ให้เห็นถึงปัญ หาทางการเมือง ปัญหาการเข้าไปละเมิ ดความ
มั่นคงของประชาชนอีกด้วย
ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจาเป็นต้องมีบัตรประจาตัว
แต่บัตรประจาตัวของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปไม่ต้องมีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อชาวมาเลเซียมีอายุครบ
18 ปีจะต้องเปลี่ยนจากการถือบัตรประจาตัวเป็นบัตรประชาชน
หลักการพื้นฐานของโครงการบัตรประชาชนมาเลเซียคือ63 โครงการที่จัดทาบัตรประชาชน
ให้แก่ประชากรของมาเลเซีย โดยตัวบัตรมีลักษณะที่เรียกว่า สมาร์ทการ์ด กล่าวคือ เป็นบัตรที่ทาขึ้น
จากแผ่นพลาสติก และมีแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบรรจุข้อมูลของผู้ถือบัตร โดยข้ อมูลที่บรรจุไว้ในบัตร
จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ศาสนา ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ถือบัตร หน่วยเลือกตั้ง การไปเลือกตั้งของ
ผู้ถือบัตร บันทึกการก่ออาชญากรรม ที่อยู่อาศัย ใบสั่งและการถูกตัดคะแนนจากการขับรถ และข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ จากข้อมูลดังกล่าวทาให้บัตรประชาชนเพียง 1 ใบ สามารถใช้งานได้ทั้งในฐานะของ
บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรสุขภาพ ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรกดเงินสด บัตรข้ามชายแดนระหว่าง
สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทย และในตัวบัตรประชาชนยังมีระบบป้องกันข้อมู ลการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายดิจิทัล64
อย่างไรก็ตาม โครงการบัตรประชาชนของมาเลเซียมีการปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมกราคม
ค.ศ. 2010 โดยมี ก ารปรับ ปรุง ตัวเลขบนบัตรประชาชนให้เป็น เลข 12 หลัก เพื่ อให้ ป ระชาชน
สามารถใช้ตัวเลขดังกล่าวไว้ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้โดยที่หน่วยงานราชการแต่ละหน่วย
ไม่จาเป็นต้องออกหมายเลขเฉพาะให้กับบุคคลที่มาติดต่อ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สามารถใช้ตัวเลขชุด
63

Mathews Thomas, Is Malaysia’s MYKAD the “One Card to Rule Them All”?: The Urgent
need to Develop a Proper Legal Framework for the Protection of Personal Information in
Malaysia, Melbourne University Law Review 28, 2004, p. 477.
64 Ibid., p. 481.
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เดีย วกั น เพื่ อ ติ ดต่ อ กั บ หน่ วยงานราชการได้ ทั้ ง หมด ซึ่ง ในปั จ จุ บัน ระบบดัง กล่าวพั ฒ นาเรี ยกว่ า
“MyKad” เพื่อเป็นบัตรที่ใช้ยืนยันสถานะความเป็นพลเมืองมาเลเซีย
นโยบายบัตรประชาชนมาเลเซีย ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองด้วย
เหตุผลหลัก ๆ 2 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง การละเมิดหลักสิทธิส่วนบุคคลทางด้านข้อมูล65 ประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
ด้านข้อ มู ลก าลังเป็นประเด็นที่ นานาชาติมี ข้อห่วงกั งวล บัตรประชาชนตามนโยบายของประเทศ
มาเลเซียจึงถูกตั้งข้อห่วงกังวลว่ามีลักษณะของการเข้าไปละเมิ ดสิท ธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล เพราะ
ภายในบัตรประชาชนตามนโยบายบัตรประชาชนมาเลเซียเป็นการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในทุก ๆ
ด้านจากทุ ก ๆ แหล่งเข้ามารวบรวมไว้ในแหล่ง เดียวกั น และสามารถอนุญ าตให้ห น่วยงานของรัฐ
ทั้ งหลาย รวมถึง บุคคลอื่ น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมู ล ได้ ปัญ หาประการส าคัญ ในทางการเมื องของ
นโยบายนี้คือ รัฐบาลสามารถดึ งข้อมู ล ส่วนบุคคลที่ ถูก รวมศูนย์ได้โดยง่าย รัฐสามารถไล่ติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่คัดค้านหรือต่อต้านรัฐบาล และสามารถยัดเยียดชุดข้อมูลที่เป็นการกระทาผิด
เข้าไปในฐานข้อมูลของผู้นั้นโดยที่อาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้
นอกจากนี้ ยังมีป ระเด็นปัญ หาปลีก ย่อยที่ อาจเกิ ดขึ้นได้กั บระบบการรวมศูนย์ข้อมูล ส่วน
บุคคล อาทิ ความผิดพลาดของระบบ การถูกลักลอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจากฝ่ายอื่น ๆ ประเด็น
ปัญหาดังที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้นโยบายบัตรประชาชนกลายเป็นนโยบายทางการเมืองที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงฐานเสียงทางการเมืองในบางพื้นที่66 นโยบายบัตรประชาชน
มาเลเซียถูกวิจารณ์เชื่อมโยงกับการเมืองภายในของมาเลเซียในแง่ที่ว่า โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อรองรับ
ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากฟิลิปปินส์ตอนใต้และจากอินโดนี เซียบริเวณเกาะบอร์เนียวเข้ามาในรัฐซา
บาห์ โดยจะให้สัญชาติมาเลเซียแก่ผู้อพยพชาวมุสลิมเหล่านั้น การกระทาดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่ารัฐบาล
ต้องการเพิ่มผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงชาวมุสลิมในพื้นที่เขตเลือกตั้งของรัฐซาบาห์ จนทาให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่เป็นตัวแทนของพรรครัฐบาลมีชัยชนะในบางเขต
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Yap Ai Kee, Yeoh Choo Nee, Leau Yu Beng, and Tan Soo Fun, Security Issues on
Identity Card, Malaysia International Journal of Engineering and Technology 4: 5, October
2012, p. 619.
66 Edmund Terence Gomez, Politics in Malaysia: The Malay dimension, 2007, pp.85-86.
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2.1.5 โครงการปฏิรูประบบราชการ ค.ศ. 2010 (Bureaucratic Reform Project)
การปฏิรูประบบราชการถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการเมืองภายในมาเลเซีย โครงการ
เปลี่ยนผ่านการปกครอง (Government Transformation Program) เป็นนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการของมาเลเซีย ซึ่ง อยู่ภายใต้นโยบายวิสัยทั ศน์ 2020 (Vision 2020) โครงการปฏิรูประบบ
ราชการไม่ใช่นโยบายเปลี่ยนแปลงการปกครอง หากแต่เป็นนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนผ่านหรือปฏิรูป
ระบบราชการของมาเลเซีย โดยนโยบายนี้มุ่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรัฐบาลมาเลเซียให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยมีการประเมินวัดผลประสิทธิภาพการบริหารงานผ่านมาตรฐานกลางที่เรียกว่า ประสิทธิผลสาคัญ
ระดับ ชาติ (National Key Result Areas) รวมถึง การลดอาชญากรรม การปรับ ปรุงระบบขนส่ ง
มวลชนในพื้นที่เมือง และปรับปรุงระบบการศึกษา67
โครงการปฏิรูป ระบบราชการเป็ นนโยบายที่ เกิ ด ขึ้นภายใต้ รัฐบาลของนายนาจิบ ราซั ค
โครงการปฏิรูประบบราชการในที่นี้มีนัยถึง การปฏิรูประบบราชการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานรัฐในการให้บริการสาธารณะ โครงการปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้นควบคู่กับโครงการ
เปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิ จ (Economic Transformation Program) ซึ่งเป็นโครงการที่ ดาเนินการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของมาเลเซียให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้น กล่าวคือ ให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าเข้าไปจัดการกับระบบเศรษฐกิจ
เสียเอง
โครงการปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการทางานและการให้บริการ
ของภาครัฐ ให้ ทั น สมั ย มี ป ระสิท ธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนด
ประสิท ธิผ ลส าคัญ ระดับ ชาติ (National Key Result Areas – NKRA) 7 ประการ ได้แก่ 68 (1) ลด
อาชญากรรม (2) ต่อต้านการคอรัปชั่น (3) ปรับปรุงการศึกษาของนักเรียน (4) ยกระดับความเป็นอยู่
ของประชากรที่มีรายได้ต่า (5) อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น (6) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท
และ (7) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ โดยแต่ละเป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทา
ตัวชี้วัด และดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งหน่วยการ
บริห ารจัด การการปฏิบั ติ ก ารและส่ง มอบ (Performance Management and Delivery Unit –
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Performance Management and Delivery Unit, Prime Minister Department, Government
Transformation Program: The Roadmap, (Putrajaya: Prime Minister Department, 2010), p. 14.
68 Ibid., pp. 26-169.
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PERMANDU) สัง กัดส านัก นายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตามการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามนโยบายโครงการปฏิรูประบบราชการ
อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยที่พยายามศึกษาทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนมาเลเซียต่อ
นโยบายดังกล่าวพบว่า69 มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวนโยบาย สาหรับ
มาตรการของโครงการปฏิรูประบบราชการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประสบความสาเร็จมากที่ สุด
คือ การลดอัตราการเกิดอาชญากรรม สาหรับข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลับไม่ได้
เสนอความคิดเห็นไปที่ตัวโครงการโดยตรง หากแต่มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลจัดการกับปัญ หาของผู้
อพยพที่เข้ามายังมาเลเซีย
2.2 ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงที่มาเลเซี ยทาความตกลงร่วมกับ
ประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ
สาหรับข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศมาเลเซียได้
ทาไว้กับนานาชาติ มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนคือ ในส่วนที่มาเลเซียมีการลงนามในอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เป็น
ข้อตกลงอันเกิดขึ้นจากองค์ก ารสหประชาชาติ และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิ ดจากภัยคุกคามและประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนให้มาเลเซียพิจารณาถึงความสาคัญของการสร้าง
ความร่วมมื อ กั บประเทศเพื่ อนบ้านภายใต้ความสัม พันธ์ระดับ ภูมิ ภาค ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึง
นาเสนอในส่วนของความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงที่มาเลเซียทาความตกลง
ร่วมกับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศดังนี้

69

Mohd Foad Sakdan, Ahmad Martadha Mohamed, Abdul Halim Ahmad and MohdShukri
Khalid, Evaluation of Citizen’s Perceptions on Government Transformation Program (GTP) in
Malaysia, Proceeding of Thailand’s First International Conference on Public Management and
Public Affairs: Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond, Bangkok, Thailand, August 30-31,
2012, p. 290.
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2.2.1 อนุ สั ญ ญ าว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และการลงโทษอาชญ ากรรมการฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์
(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) ค.ศ.
1948
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 70 เป็นข้อตกลง
ที่มาเลเซียลงนามกับสหประชาชาติ ในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 199471 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องภายหลังเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว จึงเกิดข้อตกลงร่วมกันที่
จะบัญญัติให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการกระทา
ที่ต้องประณามและกาหนดให้ต้องรับผิดในทางอาชญากรรม
สาระสาคัญอนุสัญญานี้คือการวางหลักการที่ชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบต่อการดาเนินการ
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยไม่ละเว้นด้วยสถานะใด ๆ ของผู้กระทา โดย
อนุ สั ญ ญานี้ ได้ วางหลั ก การที่ ส าคั ญ ในด้า นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกลไกในการด าเนิ น
กระบวนการต่อผู้กระทาผิด72 เช่น การให้ความคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ทาลายล้างเผ่าพันธุ์ ความรับผิด ของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักเขตอานาจ
สากลหรือหลักความผิดสากล
ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้โดยทั่วไป การห้ามการทาลายล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติของรัฐก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ตามอนุสัญญาด้วยเช่นกัน โดยการห้ามการทาลายล้างเผ่าพันธุ์นั้น
ย่อมถือเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Jus cogens) ซึ่งผูกพันรัฐทุกรัฐแม้มิใช่รัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้
ก็ตาม73
สาหรับมาเลเซียนั้นอนุสัญญานี้กล่าวได้ว่ามีประเด็นสาคัญทีน่ ่าสนใจต่อสังคมการเมืองภายใน
มาเลเซียเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลักการของอนุสัญญาฉบับนี้มีประเด็นโดยตรงต่อพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายในที่ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีแนวโน้มจะละเมิดต่อกลุ่มชาติพันธุ์
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United Nation, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide Treaty Series, 1948.
71 United Nation Treaty Collection (Available in https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=e)
72 ดวงเด่ น นาคสีห ราช, อาชญากรรมท าลายล้ างเผ่ าพั นธุ์ กับ การเข้า ภาคยานุ วัติ ของประเทศไทยตาม
อนุ สั ญ ญาว่ าด้ วยการป้ องกั นและลงโทษอาชญากรรมท าลายล้ างเผ่ าพั น ธุ์ ค.ศ. 1948, วารสารบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
นิติศาสตร์ 3:1, 2552, หน้า 166-169.
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 173.
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ต่าง ๆ ในมาเลเซีย เนื่อ งจากพระราชบัญ ญัติ ความมั่ นคงภายในสามารถถูกตีความให้อานาจแก่
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทาให้การปราบปรามของรัฐบาลเกิดความรุนแรงหรืออาจสุ่มเสี่ยง
จนกลายเป็นข้อครหาในเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้
2.2.2 อนุสัญ ญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ค.ศ. 1958 (Convention on
the Territorial Sea and the Contiguous Zone)
อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง 74 เป็นอนุสัญญาที่นามาเลเซียเข้าร่วมใน
กติกาสากลทางทะเล โดยมาเลเซียเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 196075
อนุสัญ ญาดังกล่าวเกิ ดขึ้นในเดือ นเมษายน ค.ศ. 1958 ซึ่ง เป็นผลมาจากการพิ จารณาปัญ หาการ
บัญญัติกฎหมายทางทะเลร่วมกัน ปัญหาทางทะเลที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งคื อ ปัญ หาข้อพิพาทเขต
แดนทางทะเล ซึ่งในการพิจารณาครั้งดังกล่าวยังมีการพิจารณา ในอีก 3 ประเด็นคือ อนุสัญญาว่าด้วย
ทะเลหลวง (Convention on the High Seas) อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรมี
ชีวิต ในทะเลหลวง (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of
the High Seas) และอนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยไหล่ ท วีป (Convention on the Continental Shelf) ซึ่ ง
เรียกโดยรวมว่า อนุสัญญาเจนีวา 1958 (Geneva Conventions 1958)76
โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีสาระสาคัญคือ การอธิบายถึงขอบเขตอานาจอธิปไตยในอาณาเขต
ทางทะเล การกาหนดการลากเส้นฐาน สิทธิการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขตของ
รัฐชายฝั่ง การกาหนดเขตเศรษฐกิจจาเฉพาะ รวมไปถึงการกาหนดอาณาเขตในพื้นที่ที่เป็นเกาะ และ
ในอนุสัญญายังกาหนดเขตต่อเนื่องทางทะเลซึ่งอยู่ในอาณาเขตทะเลหลวง โดยให้อานาจแก่รัฐในการ
ดาเนินการตามสมควร และกาหนดให้รัฐที่อาณาเขตติดกันห้ามขยายอาณาเขตเพิ่มเติมออกไป
มาเลเซียเข้าร่วมอนุสัญ ญานี้เมื่ อวัน ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ด้วยเหตุที่ อาณาเขตของ
มาเลเซียเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลและเกาะ จึงยากแก่การกาหนดและจัดการปัญหาอาณาเขตทุก ๆ
พื้นที่ มาเลเซียจึงให้ความสาคัญอย่างมากในการดาเนินนโยบายในด้านอาณาเขตทางทะเล เนื่องด้วย
มาเลเซียประสบข้อขัดแย้งในด้านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศใกล้เคียงคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
รวมถึงไทย ดังเช่นการขัดแย้งกรณีพิพาทเกาะซีปาดัน และลีฆีตันกับอินโดนีเซีย กรณีปัญหารัฐซา
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United Nation, Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958.
United Nation Treaty Collection (Available in https://treaties.un.org/pages/View
Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=en)
76 United Nation Treaty Collection ( Available in http://legal.un.org/avl/ha/gclos/
gclos.html)
75

48

บาห์ ระหว่างมาเลเซียกับฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น และยังมีปัญหาการจัดการการอพยพของชาวต่างด้าวและ
โจรสลัดในทะเลที่ทาให้มาเลเซียจาเป็นต้องดาเนินมาตรการเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กติกา
สากล
2.2.3 ปฏิญญาอาเซียน ค.ศ. 1967 (ASEAN Declaration)
ประเทศมาเลเซียได้เข้าร่วมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations) ภายใต้จุดกาเนิดของปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือ
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) โดยที่ปฏิญญาดังกล่าวริเริ่มโดยกลุ่มสมาชิก 5 ประเทศ คือ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เมื่อวันที่
8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นถึงความสาคัญ ของการรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค
วัตถุป ระสงค์ส าคัญ ของปฏิญ ญาดังกล่าวเพื่อให้ป ระเทศภาคีมี ความร่วมมื อกันทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดการอานวยประโยชน์ทางด้านความร่วมมือ ให้เกิดการ
พัฒ นาทั้งคุณภาพชีวิต การพาณิชย์ การศึก ษา และด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในสมาชิกภาคี โดย
ปฏิญญานี้ได้กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สาคัญไว้ 7 ประการ ได้แก่77
1. พัฒ นาความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒ นาในทาง
วัฒ นธรรม อันเกิดมาจากความร่วมมือ และความพยายามร่วมกัน เพื่อให้เกิดรากฐานที่
เข้ ม แข็ง อั น จะน าไปสู่ ค วามเจริญ รุ่ ง เรื อ งและเพื่ อ ให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพแก่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
2. ส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ภายใต้หลักนิติธรรมและความยุติธรรม อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาค รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรสหประชาชาติ
3. ส่ ง เสริม ความร่ วมมื อ และการให้ ค วามช่ว ยเหลือ ร่วมกั น ทั้ ง ในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอานวยความสะดวกต่อการค้นคว้าและวิจัย
ทั้งในด้านของการศึกษา อาชีพ วิชาการ และการบริหารจัดการ
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The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), 1967 (Available in http://www.mfa.go.th/
asean/contents/files/other-20130527-162937-870593.pdf)
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5. ให้มีการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทั้งทางด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การขยายตัวทางการค้า รวมถึงศึก ษาปัญ หาเกี่ ยวกั บ การซื้อขายสิน ค้า
ระหว่างประเทศ การปรับ ปรุงการขนส่ ง สินค้ า การให้ค วามสะดวกในเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ส่งเสริมวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
7. เสริม สร้างความร่วมมื อ ประสานประโยชน์และความใกล้ชิด ระหว่างองค์ก รต่าง ๆ ที่ มี
จุดประสงค์ และเป้าหมายคล้ายคลึงกันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ
มาเลเซียได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนเป็น 5 ประเทศแรก โดยมี ตุน อับดุล ราชัก บิน
ฮุส เซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่า การกระทรวงต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒ นาการแห่ งชาติ ในขณะนั้ นเป็นผู้ล งนาม โดยการรวมกั นจัดตั้งในครั้ง นั้นส่วนหนึ่ง สามารถ
พิจารณาได้ว่า ด้วยเหตุ ที่ ในขณะนั้นปัญ หาข้อวิตกกั งวลในเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์กาลังขยายตัวในภูมิภาคอาเซี ยนเป็นวงกว้าง ประกอบกับมาเลเซียในขณะนั้นเองกาลัง
วิตกกังวลถึงภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แพร่ขยายในหมู่ชาวจีนในมาเลเซีย ที่กาลังส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางการปกครองในมาเลเซีย เนื่องจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติที่ดารงอยู่แต่เดิมและ
ปัจจัยหนุนเสริมจากแนวทางคอมมิวนิสต์ น่าจะเป็นข้อพิจารณาสาคัญที่ทาให้มาเลเซียเล็งเห็นการ
สร้างความร่วมมือในประเด็นนี้เช่นกัน
ในอีกด้านหนึ่งการอยู่ภายใต้ปฏิญญาอาเซียนของมาเลเซีย ก็ยังต้องประสบปัญหาในหลาย ๆ
ด้านจากปัญ หาความขัดแย้ง เดิม ที่ ยังคงมี ผ ลต่อการดาเนินกิ จ กรรมภายใต้ความร่วมมื อในระ ดับ
ภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งกับสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ทาให้เกิดอุปสรรคทางการดาเนิน
นโยบายตามปฏิญญาอาเซียน
2.2.4 อนุ สั ญ ญ าอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย ค.ศ. 2007 (ASEAN
Convention on Counter Terrorism)
ประเทศมาเลเซียได้ตระหนักถึงปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้ายในระดับสากล
ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะคุกคามเสถียรภาพและความมั่นคง มาเลเซียจึงร่วมลงนามในอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย 78 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการต่อต้าน
ภัยก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคที่ป ระเทศ
มาเลเซียดาเนินการภายใต้ความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อป้องกันและขจัดภัยจากการก่อ
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การร้าย ประเทศมาเลเซียนั้นลงนามเป็นประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 201379 โดยความ
ร่วมมือดังกล่าวเป็นผลมาจากประเด็นการแพร่ขยายของปัญหาการก่อการร้ายสากลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
และเป็นที่วิตกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความกังวลดังกล่าวระหว่างการประชุมสุด
ยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 12 (ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007) ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหล่าผู้นา
อาเซียนได้ล งนามในอนุสัญ ญาว่าด้วยการต่อต้านการก่ อการร้าย (ASEAN Convention on Counter
Terrorism : ACCT) เพื่อวางกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างกันของประเทศสมาชิก ในการต่อต้าน
ปัญหาการก่อการร้ายที่ขยายตัวในภูมิภาค โดยในความร่วมมือดังกล่าวเป็นกรอบความร่วมมือทั้งใน
ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ประกอบด้วยความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนความ
ยุติธรรมทางกฎหมายกับกรณีการก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง การระงับทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย การสืบ สวนคดีร่วมกัน และประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ต้องสงสัย
ในคดีการก่อการร้าย ซึ่งมาเลเซียขณะนั้นดาเนินการอยู่ในระดับของการลงนาม จนเมื่อภายหลังจึง
ร่วมลงนามเป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งอนุสัญญามีผลประกาศใช้ก่อนหน้าไปแล้ว
แนวทางสาคัญของอนุสัญญาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการขจัดปัญหาการก่อการร้ายที่จุดตั้งต้นของ
ปัญ หา โดยเน้ นไปที่ การให้ความสาคัญ ของหลัก สันติ เคารพในความหลากหลายทั้ งในด้านสัง คม
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยอนุสัญญาฉบับนี้กาหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิก
เอาไว้ 13 ประเด็น ดังนี้
1. ดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อสกัดกั้นการดาเนินการของกลุ่มก่ อการร้าย รวมถึง
แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการระวังภัยก่อการร้ายร่วมกัน
2. สกัดเส้นทางการเงิน แผนการ สิ่งสนับสนุน หรือการดาเนินการใด ๆ ของกลุ่มก่อการ
ร้ายที่จะใช้พื้นที่ของประเทศสมาชิกในการดาเนินการเพื่อก่อการร้ายต่อประเทศสมาชิก
3. ป้องกันและขัดขวางการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
4. ควบคุมการเข้ามาของกลุ่มก่อการร้ายในการผ่านข้ามแดนและตรวจสอบป้องกันด้าน
เอกสารปลอม
5. ส่งเสริม การพั ฒ นาขีดความสามารถในการท างานร่วมมื อกั นโดยการฝึก อบรมและ
ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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6. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะเพื่อสร้างความร่วมมือในการร่วมต่อต้านการ
ก่อการร้าย และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง
7. เสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน
8. เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลร่วมกัน
9. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนภายใต้การกากับดูแลของอาเซียน
10. พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้า ย ทั้ ง จากอาวุ ธ เคมี ชี วภาพ
นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี อินเตอร์เน็ตและการก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ ๆ
11. ร่วมวิจัยและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
12. สนับสนุนและพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างกัน
13. สร้างความมั่นใจในกระบวนการจับกุ มผู้เกี่ ยวข้องในกระบวนการก่ อการร้ายมาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมให้ได้
ทั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสังเกตว่ามาเลเซียได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศสุดท้าย เมื่อปี
ค.ศ. 2013 เนื่องด้วยข้อกาหนดที่สาคัญจากอนุสญ
ั ญาอาจจะมีแนวโน้มขัดกับแนวทางพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายใน (Internal Security Act) ที่ส่งผลต่อความยุ่งยากในการตีความเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กลุ่มก่อการร้ายได้ รวมถึงการตีความประเด็นความมั่นคงภายในของมาเลเซีย ดังนั้น การก่อการร้าย
ในมุ ม มองของมาเลเซียบางส่วนมี ลัก ษณะเกี่ ยวข้องไปในทางการเมื อง อีก ทั้ งในประเด็นมุ ม มอง
ทางด้านการก่อร้ายมักถูกมองว่าเกิดจากกลุม่ ชาวมุสลิม ซึ่งมาเลเซียเป็นรัฐอิสลาม จึงมีข้อห่วงกังวลใน
การที่จะผูกพันกับอนุสัญญานี้ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซียให้
อานาจแก่ รัฐบาลในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่อการจัดการความมั่ นคงภายในอย่างกว้างขวางและ
รุนแรงมากกว่าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ดังนั้น หากรัฐบาลมาเลเซียเร่งรัด
ในการให้สัตยาบันในอนุสัญ ญาดังกล่าวอาจส่งผลต่อการกาหนดนโยบายความมั่นคงของมาเลเซีย
ภายใต้บริบทของความขัดแย้งภายในประเทศ ประเด็นเหล่านี้จึงอาจเป็นสาเหตุสาคัญที่มาเลเซียเองก็
ไม่เข้าร่วมให้สัตยาบันในช่วงแรกเพียงแต่ลงนามไว้เท่านั้น
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บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
การวางรากฐานทางการศึกษาถือเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดประการหนึ่งในการพัฒ นาประเทศ
ซึ่ง มาเลเซียก็เป็ นประเทศหนึ่งที่ ให้ ความส าคัญ กั บ การวางรากฐานการศึก ษาเป็ นอย่างยิ่ง ดัง นั้น
รัฐบาลมาเลเซียจึงมีจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นที่การศึกษาของประเทศเป็นสาคัญ และเนื่องด้วยประเทศ
มาเลเซียเป็นประเทศที่ ประชากรมี พื้นฐานความแตกต่างในด้านต่าง ๆ เช่น ชาติ พันธุ์ วัฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ และสังคม ตลอดจนสภาพทางภูมิ ศาสตร์ ซึ่งเมื่ อพิจารณาการวางรากฐานและนโยบาย
การศึกษาของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ารัฐบาลใน
แต่ละยุคสมัยต่างก็ใช้นโยบายการศึกษาและบทบัญญัติของกฎหมายเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป
3.1.1 ความนา
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันจัดอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงตามแบบการ
จัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ โดยสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
ระบบการเรียนการสอนแบบ Twinning Program เป็นระบบที่ได้รับ ความนิยมอย่างมาก ซึ่งเป็น
รูปแบบการสอนทีเ่ ป็นการร่วมมือกับสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น
การบริ ห ารการศึ ก ษาของมาเลเซี ย เป็ น ระบบการบริ ห ารการศึ ก ษาจากส่ ว นกลาง
(Centralized system) อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของรั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ (Federal Government)
ซึ่งจากลัก ษณะการบริห ารการศึก ษาที่ มี ลัก ษณะค่อนข้างจะเป็นการบริห ารแบบรวมศูน ย์ก ลาง
เพื่อความเสมอภาค และมี ม าตรฐานเดียวกั นในด้านการศึก ษาทั้ ง ประเทศ ดังนั้น หลัก สูตรและ
กิจกรรมในหลักสูตร การฝึกอบรมครู โครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนและระบบการจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพจะถูกกาหนดจากส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ
ในส่ ว นของนโยบายทางการศึ ก ษานั้ น มี ค ณะกรรมการวางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(Education Planning Committee: EPC) ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน และมีห ลายส่วนงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา เช่น คณะกรรมการก าหนดหลั ก สู ต รส่ว นกลาง (Central Curriculum
Committee: CCC) ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดหลักสูตรระดับ ชาติ และในระดับรัฐจะมีสานักงาน
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การศึ ก ษาแห่ ง รัฐ (State Education Office) ซึ่ ง ก็ จ ะมี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง รั ฐ (State
Education Committee) ส่วนในระดับ อาเภอ มีส านักงานการศึก ษาอาเภอ (District Education
Office) ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสานักงานการศึกษาแห่งรัฐ 80 ในส่วนงบประมาณ
ด้านการศึกษาจะมาจากรัฐบาลสหพันธรัฐเป็นส่วนใหญ่
การบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซีย มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ 1) ระดับชาติ 2) ระดับรัฐ
3) ระดับ อ าเภอ 4) ระดับ กลุ่ ม โรงเรียน และ 5) ระดั บ โรงเรียน อยู่ภ ายใต้ค วามรับ ผิ ดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non
– formal Education) จะมี ก รมจากกระทรวงอื่นที่ เกี่ ยวข้อ งรับ ผิด ชอบ เช่น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตร เป็นต้น
1) การบริหารการศึกษาระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการวางนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดยจะ
มีก ารประกาศใช้แผนพัฒ นาการศึกษาเพื่อใช้ในการก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาระบบการศึก ษาทั้ ง
ประเทศ
2) การบริหารการศึกษาระดับรัฐ
ในการบริหารการศึกษาระดับรัฐ จะมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่สาหรับจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
โดยในเขตการปกครองพิ เศษของมาเลเซี ย 81 จะมี ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การศึ ก ษา 2
หน่วยงานได้แก่
ก. ส านัก งานการศึก ษาแห่งรัฐ (The State Educational Office) เป็นหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ทาหน้าที่บริหารสถาบันการศึกษาในแต่ละรัฐที่สังกัดรัฐบาลสหพันธรัฐ
ข. สานักงานมนตรีแห่งรัฐ (State Government Office) ในแต่ละรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา ในส่วนสถาบันการศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิต่าง ๆ ของรัฐบาลแห่งรัฐ และการศึกษานอก
ระบบแก่ ป ระชาชน ส่ ว นหลั ก สู ต รและระบบการวั ด ผลประเมิ น ผ ล ตลอดจนการตรวจสอบ
มาตรฐาน จะใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเช่นเดียวกันกับสถาบันการศึกษา
แห่งชาติอื่น ๆ ในสังกัดรัฐบาลสหพันธรัฐ
80ศูนย์อินโดจีนศึกษา
81

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ข้อมูลพื้นฐานสหพันธรัฐมาเลเซีย

กล่าวคือ รัฐบาซาห์และรัฐซาราวัก ซึ่งมีการปกครองในลักษณะพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ทั้งนี้

ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐทั้งสองแห่งนี้มีอานาจออกกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้บังคับเพียงเฉพาะ
ภายในขอบเขตแห่ ง รั ฐ ของตน. Syahredzan Johan, “Understanding the Federation of Malaysia,” The
Star Online, http://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/a-humblesubmission/2015/11/
02/understanding-federation-malaysia/, accessed 16th February 2017.
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3) การบริหารการศึกษาระดับอาเภอ
การบริห ารการศึกษาระดับ อาเภอจะมี สานัก งานการศึก ษาอาเภอ (District Educational
Office) รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาชาติภายในอาเภอ ส่วนสถาบันการศึกษาในสังกัดรัฐบาล
แห่งรัฐที่ตั้งอยู่ในแต่ละอาเภอจะขึ้นตรงกับสานักงานมนตรีแห่งรัฐ
4) การบริหารการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน
การบริหารการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน อยู่ในลักษณะของความร่วมมือและมีความสัมพัน ธ์
ทางวิชาการกั นระหว่างสถาบันการศึก ษาภายในกลุ่ม โรงเรียน ทั้ ง นี้เพื่อการปรับ ปรุงและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยจะเป็นการรวมกลุ่มสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลสหพันธรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน (ต่างอาเภอกันก็ได้ แต่ต้ อง
อยู่ในรัฐเดียวกั น) จานวน 15-20 โรงเรียน เป็น 1 กลุ่มโรงเรียน โดยมี สานักงานประสานงาน และ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เรียกว่า สานักงานศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน (Resources Center)
5) การบริหารการศึกษาระดับโรงเรียน
การบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาโรงเรี ย น เป็ น การบริ ห ารภายใน
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่าง
อื่น คณะผู้บริหารและกรรมการของแต่ละฝ่ายจะมีความรับผิดชอบในการบริหาร รวมทั้งผู้ปกครองก็
จะมี ส่วนร่วมด้วยเช่นกั น โดยในการดาเนินงานและการจัดการการศึก ษานั้นจะต้ องมี ก ารอนุมั ติ
งบประมาณทางการเงินและการจัดสรรเงินทุน รวมถึงข้อกาหนดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนสาหรับสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนทุก
แห่งในระบบการศึกษาแห่งชาติของมาเลเซียนั้น 82 คือภาษามาเลเซี ย (Bahasa Malaysia) ตามที่
รัฐธรรมนูญ แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย (มาตรา 152) กาหนดให้ภาษามาเลเซียเป็นภาษาประจาชาติ
อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นสาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลที่เรียกว่า "โรงเรียนประเภทระดับชาติ" ซึ่งใช้ภาษาจีน ภาษาทมิฬ หรือภาษาอังกฤษ
(1) ระดับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
เดิม ประเทศมาเลเซียก าหนดระบบการศึกษาไว้เป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับประถมศึก ษา
(Primary Education) 2) ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น (Lower Secondary Education) 3) ระดั บ
82
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มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) 4) ระดับเตรียมอุดม (Post – Secondary
or Pre – University Education) ซึ่ง เป็น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504
จ น ก ร ะ ทั่ ง ปี พ .ศ . 2 5 3 9 รั ฐ บ า ล ได้ อ อ ก พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า พ .ศ . 2 5 3 9
(The Education Act 1996) (Act 550) ซึ่ง พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ได้ก าหนดสาระส าคัญ เพิ่ม เติ ม
ให้การศึกษาในระดับเตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษา (Pre – School Education) เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการศึกษาแห่งชาติด้วย จึงทาให้ระบบการศึกษาของมาเลเซียในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5
ระดับ ทั้งนี้ มีการวางมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ระดับการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 (The Education Act
1996) ได้แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 5 ระดับ ดังนี83
้
1. ระดับเตรียมความพร้อมหรือระดับปฐมวัย (Pre–School Education)
มาเลเซียไม่มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการเรียนระดับก่อนประถมศึ กษา การศึกษาภาคบังคับ
จะเริ่มในระดับประถมศึกษา ซึ่งการศึกษาระดับอนุบาล (Kindergarten) เป็นการจัดการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 4 ปี ถึง 6 ปี84 โรงเรียนอนุบาลในมาเลเซียส่วนมากเป็นโรงเรียนเอกชน มี
ที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองสาหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและต้องการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
จากที่ ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การศึกษาในระดับเตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษา
(Pre – School Education) นั้ น ไม่ ใช่ก ารศึก ษาภาคบัง คับ ของประเทศมาเลเซีย ดัง นั้น รัฐบาล
จึงต้องมีการกาหนดให้การจัดตั้ง การดาเนินการ หรือการบริหารจัดการศึกษาระดับอนุบาลจะต้องมี
การจดทะเบียนเป็นสถาบันการศึก ษาระดับ เตรียมความพร้อมก่ อนประถมศึก ษา (pre-school
intitutions) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 253985
การจัดหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติสาหรับระดับเตรียมความพร้อ มก่อนประถมศึกษานั้น จะ
ถูก ใช้ในสถาบันการศึก ษาหรือ โรงเรียนอนุบ าลทุก แห่ง โดยการจัดหลัก สูตรจะเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้ ง หมด หากสถาบันการศึก ษาอนุบ าลแห่งใดมี ความประสงค์ที่ จะเพิ่ม เติม หลัก สูตรจาก
83
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PART I PRELIMINARY, Interpretation 2. ““pre-school education” means an educational
programmed for pupils from the ages of four to six years;”
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หลักสูตรการศึก ษาแห่งชาติก็ส ามารถดาเนินการได้ โดยจะต้องได้รับ การอนุมัติ ห ลัก สูตรเพิ่ม เติม
ดังกล่าวจากนายทะเบียนกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะนาหลักสูตรเพิ่มเติมดังกล่าวมาใช้ใน
การเรียนการสอนได้ ทั้ งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญ ญั ติดังกล่าวจะมี โทษปรับ ไม่เกิ น 10,000 ริง กิ ต
มาเลเซีย หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ86
2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education)87
การศึก ษาในระดับ ประถมศึกษา เป็นระดับ เริ่มต้นของการศึก ษาภาคบังคับ ซึ่งเด็กทุ กคน
จะต้องเริ่มเรียนเมื่ออายุครบ 6 ปี โรงเรียนแห่งชาติโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญ ญั ตินี้จ ะต้องมีก ารออกแบบหลัก สูตรประถมศึกษาโดยให้มีร ะยะเวลาการศึก ษาหกปี
กล่าวคือตั้งแต่ระดับปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 แต่อาจแล้วเสร็จภายในห้าปีถึงเจ็ดปี
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิก ารอาจออกคาสั่ง โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
(Gazette) ให้การศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นเป็นการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า ซึ่งเด็ กทุกคน
จะต้องเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเมื่ออายุครบเกณฑ์ คือ 6 ปี หากผู้ปกครองฝ่า
ฝืน หรือไม่นาเด็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าศึกษาในระดับนี้ ผู้ปกครองจะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน
5,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ88
การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 เริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
และภาคเรียนที่ 2 เริ่มในเดือนเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน
ในส่วนของการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา ประเทศมาเลเซียได้ใช้หลักสูตร
ประถมศึก ษาแผนใหม่ The New Primary School Curriculum (NPSC) โดยหลัก สูตรดังกล่าวนี้
เน้นทักษะพื้นฐาน 3 ประการ คือ การอ่าน การเขียน และการคานวณ หรือเรียกว่าหลักสูตร 3Rs โดย
เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 และบังคับใช้ทั่วประเทศในปี ค.ศ. 1988
การเลื่อนระดับชั้นของการเรียนระดับประถมศึกษาจะเป็นการเลื่อนระดับโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่
ระดับ Year 1 ถึง Year 6 ซึ่ง ไม่ ได้พิจ ารณาจากผลการเรียน โดยเมื่ อนัก เรียนจบการศึกษาระดับ
Year 6 แล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบที่เรียกว่า Primary School Achievement Test หรือ Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah: UPSR โดยกาหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบจานวน
6 วิชา ได้แก่ ความเข้าใจภาษามาเลย์ การเขียนภาษามาเลย์ ความเข้าใจภาษาอัง กฤษ การเขียน
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พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539, มาตรา 22
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ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของเชื้อ
ชาติ อื่ น (Natioanl-type School) จะต้ อ งสอบวิ ช าความเข้ า ใจและการเขี ย นภาษาจี น กลาง
หรือภาษาทมิฬเพิ่มเติมด้วยอีก 2 วิชา เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว นักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนประถมศึก ษาแห่งชาติจ ะมี สิท ธิเข้ารับ การศึก ษาในระดับ มัธยมศึก ษาได้ทั นที แต่ส าหรับ
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาของเชื้อชาติอื่นจะต้องเข้าเรียนใน Transition class
ก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ ยกเว้นนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
UPSR ในวิชาภาษามาเลย์ ในระดับ C ขึ้นไปที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทันที
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
การศึก ษาในระดับ มั ธยมศึก ษาของประเทศมาเลเซียเป็น การศึก ษาที่ ต่อเนื่องจากระดับ
ประถมศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน 5 ปี โดยเริ่ม ตั้งแต่ระดับ Form 1 (Tingkatan 1) ถึง Form 5
(Tingkatan 5)
ก. หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาเป็นหลักสูตรผสมผสาน ที่ เรียกว่ า The Integrated
Curriculum for Secondary Schools (ICSS) โดยมีโปรแกรมภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาทมิฬ และภาษาอื่นๆ หรือที่รู้จักกันในภาษามาเลย์ว่า Kurikulum Bary
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
ข. การแบ่งระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
(1) มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary) (Form 1 – 3)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับ Form 1 ถึง Form 3
โดยแต่ล ะโรงเรียนจะใช้ห ลัก สูตรการเรียนการสอนเดียวกั น ซึ่ง รายวิชาหลัก ที่ เปิดสอนในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ วิชาภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิล ปศึก ษา วิท ยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และการศึกษาอิสลามหรือการศึกษาศีลธรรม โดยเมื่อนักเรียนเรียนจบใน
ระดับ Form 3 แล้ว จะต้อ งเข้ารับการทดสอบที่เรียกว่า Lower Secondary Assessment (LSA)
หรือ Pentaksiran Tingkatan 3 โดยผลคะแนนดังกล่าวจะใช้เป็นเกณฑ์ ส าหรับ การเลือกสายการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย89
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สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง กั วลาลั มเปอร์ , http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/

contents/files/thai-people-20141119-111524-186626.pdf, สืบค้น ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
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(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary (Form 4 – 5))
การศึก ษาในระดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลายมี ร ะยะเวลา 3 ปี เริ่ม ตั้งแต่ร ะดับ Form 4 ถึง
Form 5 โดยแบ่งระบบที่เปิดสอนเป็น 3 ระบบ ดังนี้90 1) โรงเรียนสายสามัญ (academic school)
2) โรงเรียนสายเทคนิคและอาชีวะ (technical and vocational school) และ 3) โรงเรียนสาย
ศาสนา (Religious school) นอกจากนี้ พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษา พ.ศ. 2539 ยัง มี บ ทบัญ ญั ติที่
กาหนดให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอานาจกาหนดให้สถาบันการศึกษาเปิดสอน
สาขาวิชาอื่นใดเพิ่มเติมได้อีกตามที่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร 91 โดยนักเรียนจะเรียนต่อในสายการเรียน
ใดขึ้นอยู่กับการได้รับคัดเลือกตามผลสอบ Lower Secondary Assessment (LSA) ที่สอบได้ตอนอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระบบการศึก ษาในระดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลายอยู่ บ นพื้น ฐานของแนวความคิด Open
certification ที่ นั ก เรียนจะต้อ งเรียนวิชา common core subject จ านวน ๖ วิชา ได้แ ก่ ภาษา
มาเลย์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี และมีวิชาเลือกในหลายสาขาขึ้นอยู่
กับความสนใจและความสามารถของนักเรียน เมื่อนักเรียนทุกคนจบการศึกษาระดับ Form 5 จะต้อง
เข้ ารับ การทดสอบที่ ชื่อ ว่า Malaysia Certificate of Education หรือ Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM)92 ซึ่งนับจากปี ค.ศ. 2010 นักเรียนได้รับอนุญาตให้สอบได้เพียงไม่เกิน 10 วิชาเท่านั้น
มหาวิท ยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงในประเทศไทยจะ
พิจารณานักเรียนที่ผ่านการสอบ SPM จะเข้าศึกษาต่อได้เลย หรือเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อนเป็น
ระยะเวลา 1 ปี แต่นัก เรียนมาเลเซียที่ป ระสงค์จ ะเข้าศึก ษาต่อในมหาวิท ยาลัยของรัฐจะต้องผ่าน
การศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษาก่อน ส่วนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมที่สอน
ภาษาจีนที่ ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมั ธยมศึกษาในภาษาจีนกลางสามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชนที่สอนภาษาจีนได้โดยมีระยะเวลาการเรียน 6 ปี โดยในแต่ละปีจะต้องสอบให้ผ่าน เมื่อจบแล้ว
จะต้องสอบข้อสอบกลางของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ชื่อว่า Unified Examination Certificate
Senior Middle Level “UEC-SML แต่หลักสูตรดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
แห่งชาติของาเลเซีย แต่สามารถใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลั ย
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ในต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักได้ ทั้ งนี้ ในระยะหลัง
โรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนหลายแห่งได้เริ่มเปิดสอนวิชาภาษามาเลเซียเพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย โดยนักเรียนเหล่านี้จะสามารถเลือกสอบได้ทั้ ง SPM และ
UEC ในขณะเดียวกัน93
4. ระดับหลังมัธยมศึกษาหรือระดับเตรียมอุดมศึกษา (Post – Secondary or Pre –
University Education)
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) แล้ว สามารถที่
เลือกว่าตนเองจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือจะศึก ษาต่อในระดับ หลังมั ธยมศึก ษาหรือระดับ เตรียม
อุดมศึกษา เพื่อที่ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป การรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในระดับหลังมัธยมศึกษาหรือระดับเตรียมอุดมศึกษานั้น จะพิจารณาจาก
สาขาวิชาที่นักเรียนคนนั้น ๆ ได้เลือกศึกษาไว้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary
Education) และจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ SPM
โดยการศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาหรือระดับเตรียมอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร
ดังนี้ (1) หลักสูตร Form 6 และ (2) หลักสูตร Matriculation โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้
ก. หลัก สู ตร Form 6 หรือ Sijil Tinggi Persekolahn Malaysia (STPM)94 เป็ น หลั ก สูต ร
เตรียมอุดมศึกษาที่เปิดสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับคัดเลือก มีระยะเวลาตลอดหลักสูตร 1 ปี
ครึ่ง โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร Form 6 จะต้องผ่านการทดสอบ SPM ในวิชาที่
กาหนด คือ ภาษามาเลย์ และวิชาอื่น ๆ อีก 3 วิชา และผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
จะต้องมีอายุระหว่าง 17-20 ปี
สาหรับวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร Form 6 นั้น มีทั้งหมด 23 วิชา โดยนักเรียนสามารถเลือก
เรียนได้ม ากที่ สุด 5 วิชาเท่ านั้น ซึ่ง รวมถึง Mandator Pengajian และ MUET เพื่อเป็นคุณสมบัติ
ในการเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ บหลั ก สู ต ร Form 6 สามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ
ต่างประเทศได้
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ข. หลักสูตร Matriculation เป็นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษโดย
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในลักษณะคล้ายกับหลักสูตรการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่
มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีระยะเวลาตลอดหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี โดยที่การ
เรียนการสอน หลักสูตรวิชาเรียน การอบรมต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของกระทรวงศึก ษาธิก าร หลัก สูตร Matriculation เริ่ม ขึ้นในปี ค.ศ. 2005 โดยมี วิธีก ารก าหนด
กระบวนการคัดเลือ กนักเรียนเพื่อ เข้าเรียนโดยระบบโควต้าตามเชื้อชาติของนัก เรียน โดยกาหนด
สัดส่วนร้อยละ 90 สาหรับนักเรียนชาวภูมิบุตรา และร้อยละ 10 สาหรับนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรา
สาหรับหลักสูตร Matriculation แบ่งออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ 1 ปี (PST) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคเรี ย น เปิ ด ให้ นั ก เรี ย นระดั บ
มั ธยมศึก ษาตอนปลายในสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ เทคนิค และบั ญ ชี สามารถลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรนี้ได้
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2 ปี (PDT) แบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน กาหนดให้เฉพาะนักเรียนจาก
สายวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ โดยนักเรียนจะเรียนตามสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร 1 ปี แต่มีระยะเวลาเรียนที่ยาวขึ้นเป็น 2 ปี สาหรับหลักสูตรนี้จากัดเฉพาะนักเรียน
ชาวภูมิบุตราเท่านั้น
(3) หลักสูตรบัญชี เป็นหลักสูตร 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ซึ่งสอน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์
บัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
(4) หลักสูตรเทคนิค เป็นหลักสูตร 1 ปี แบ่งเป็น 4 ภาคเรียน ซึ่งเปิดสาหรับนักเรียนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาเทคนิค หรือนักเรียนที่จบมัธยมศึก ษาที่มีพื้นฐานและความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรม โดยมีการสอน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมฟิสิกส์ และ
วิศวกรรมศึกษา
การวัดผลการเรียนของนักเรียนจะถูก ก าหนดขึ้นในแต่ล ะภาคเรียนของทุ ก ๆ ปีการศึก ษา
นอกจากนี้ เมื่อจะจบการศึกษาจะมีข้อสอบวัดผล เรียกว่า Matrikulasi (หรือ Matriculation) โดยจะ
สามารถนาผลการสอบไปใช้สมัครเรียนได้เฉพาะกับ มหาวิท ยาลัยนั้น ๆ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์และความต้องการของมหาวิ ทยาลัยแห่งนั้น โดยนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน
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มหาวิทยาลัยจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบขึ้น และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ
การศึกษา (Matriculation Certificate)
นอกจากนี้ การศึ ก ษาระดั บ เตรียมอุด มศึ ก ษานั้ น มี โ รงเรีย นเอกชนที่ มี ก ารเรียนการสอน
ภาษาจีนอีกด้วย การวางระบบการศึกษาจะมีความแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลในเรื่องของระยะเวลา
การศึกษาที่ต้องเรียนเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการสอบเลื่อนชั้น นักเรียนจะต้องสอบให้ผ่าน
การสอบนี้ถึงจะได้รับอนุญ าตให้เลื่อนชั้นได้ เมื่ อจบการศึกษาแล้วนักเรียนจะต้องเข้ารั บ การสอบ
ข้อสอบกลางของโรงเรียนเอกชนที่มีก ารเรียนการสอนภาษาจีน ที่ เรียกว่า Unified Examination
Certificate (UEC) ซึ่งการสอบนี้จะถูกควบคุมและจัดขึ้นโดยสมาคมครูและคณะกรรมการโรงเรียนจีน
แต่อย่างไรก็ดี การเรียนในระบบการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจีนนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบ
การศึก ษากลางของประเทศมาเลเซีย นัก เรียนส่วนใหญ่ที่ จ บการศึก ษาจึง เลือกที่ จ ะศึก ษาต่อใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ
5. ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ดมศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาที่ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพและมี
ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในองค์กรทุกภาคส่วน ผู้สาเร็จการศึกษา
ใหม่จะได้รับความคาดหมายว่ามีคุณธรรมสูง มีความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้และความชานาญ
ในระดับสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ
การพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมที่ทาให้พวกเขาสามารถ
มีส่วนร่วมต่อความก้าวหน้าของประเทศและพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ
เมื่อนักเรียนนักศึกษาจบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาของหลักสูตร Form Sixth หรือ
หลักสูตร Matriculation และผ่านการสอบของแต่ละหลักสูตรที่เลือกเรียนแล้ว ก็สามารถเลือกที่จะ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน เช่น ประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัย (Diploma หรือ Certificate) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย (Bachelor’s Degree) ปริญญา
โทของมหาวิทยาลัย (Master’s Degree) ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย (Ph.D. Degree) เป็นต้น ซึ่ง
โดยทั่ วไปแล้วหลัก สูตรการศึก ษาจะมี ระยะเวลาตั้งแต่ 2-4 ปี ยกเว้นในบางหลักสูตรที่ ได้ร วมเอา
การศึกษาขั้นสูงกับการปฏิบัติของสาขาวิชาชีพเฉพาะเอาไว้ ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้จะมีระยะเวลาขอ ง
การศึ ก ษาที่ น านกว่ า เช่ น วิ ช าชี พ ทางการแพทย์ แ ละด้ า นสุ ข ภาพที่ มี ก ารเรี ย นการสอนนอก
มหาวิทยาลัยอันมีระยะเวลาการศึกษานาน 5 ถึง 6 ปี
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ในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ บาล การเรี ย นการสอนส่ ว นมากจะใช้
ภาษาอังกฤษ หรือผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษามลายู กล่าวคือ ในการเรียนบางวิชา เช่น
วิชาเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จะมีการเรียน
การสอนโดยใช้ภ าษาอั ง กฤษ เว้น แต่ม หาวิท ยาลัย แห่ ง ชาติม าเลเซีย (Universiti Kebangsaan
Malasia: “UKM”) ที่ จ ะใช้ ภ าษามาเลเซี ย ทั้ ง หมดในวิ ช าที่ ไม่ ใ ช่ วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ส่ ว น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนนั้น จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซียนี้ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน
ที่ชื่อว่าส านัก งานการศึกษาระดับ อุดมศึก ษา (Department of Higher Education) ซึ่งอยู่ภายใต้
ก ากั บ ดูแลของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารของประเทศมาเลเซีย (Ministry of Education: MOE) โดย
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารปรับ โครงสร้ างของคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2547 นั้ น ได้ มี ก ารจั ดตั้ ง กระทรวง
อุ ด มศึ ก ษา (Ministry of Higher Education) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อดู แ ลด้ า น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ เพื่อการพัฒ นาคุณภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประเทศ
มาเลเซี ย ได้ มี ก ารจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ทางการศึ ก ษาของมาเลเซี ย ( Malaysian
Qualifications Framework: MQF) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 โดยคุณลักษณะสาคัญ ของ MQF
นั้นคือการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการขับเคลื่อนจากหลักสูตรหนึ่งไปสู่อีกหลักสูตรหนึ่งโดยอาศัยการ
เทียบโอนและการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหน่วยกิตของรายวิชา ทั้งนี้ การบังคับใช้ MQF นั้นจะส่งผล
ให้การรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น หน่วยงานที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ MQF นั้นเรียกว่า Malaysian Qualifications Agency (MQA) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและ
ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการประเมินระบบการศึกษา สถานะการรับรอง
(Accreditation Status) เป็นวิธีการที่ใช้ในฐานะเป็นระบบแห่งความน่าเชื่อถือเพื่อก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพและเพื่ อ ใช้เป็นเครื่อ งมือในการเปรียบเที ยบคุณสมบัติท างการศึก ษาภายในประเทศ
มาเลเซีย โดยในการนี้ MQA จะกาหนดสถานภาพการรับรองตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ การ
รับรองคุณสมบัติทางการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 8 ระดับ โดยเริ่มจากการรับรอง
ระดับ MQF 3 ไปจนถึงการรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
ก. ระดับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จะอยู่ในระดับ MQF 4
ข. ระดับอนุปริญญา (Diploma) จะอยู่ในระดับ MQF 5
ค. ระดับอนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) จะอยู่ในระดับ MQF 5
ง. ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) จะอยู่ในระดับ MQF 6
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จ. ระดั บ ใบประกาศนี ย บั ต รระดั บ สู ง (Postgraduate Certificate & Diploma)
หรือในระดับปริญญาโท (Master’s Degree) จะอยู่ในระดับ MQF 7
ฉ. ระดับปริญญาเอก (Ph.D. Degree or Doctoral Degree) จะอยู่ในระดับ MQF 8
(2) ประเภทของสถาบันการศึกษา
ประเภทของสถาบันการศึกษาแบ่งตามระบบการจัดการศึกษาแห่งชาติ 95 ได้เป็น 3 ประเภท
ดังนี้
1. สถาบันการศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institution)
สถาบันการศึกษาประเภทนี้ ตามคานิยามของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 มาตรา
2 ให้ความหมายว่า โรงเรียนของรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งก่อตั้ง
และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐมนตรี ซึ่งดาเนินการภายใต้ระบบการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. สถาบั น การศึ ก ษาสถาบั น การศึ ก ษาในอุ ป ถั ม ภ์ ข องรั ฐ บาล (Government – aided
Educational Institution)
สถาบันการศึกษาประเภทนี้ ตามคานิยามของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2539
มาตรา 2 ให้ความหมายว่า โรงเรียนในอุป ถัม ภ์ของรัฐบาล (government – aided school) หรือ
สถาบันการศึก ษาสถาบันการศึก ษาในอุป ถัม ภ์ของรัฐบาล (government – aided educational
Institutions) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุน (capital grant) จากกองทุนสาธารณะ (public fund) โดยเงินใน
ส่วนนี้จะจัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือทา
การปรับปรุง หรือต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม หรือเพื่อการจัดหา ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
ใหม่ หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือกระทาการอย่างอื่นตามวัตถุประสงค์ในทานองเดียวกันกับที่
กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเงินอุดหนุนอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่มเติมจากกองทุนสาธารณะ ซึ่งจะเป็นเงิน
อุดหนุนที่จัดให้สาหรับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกชื่อว่า grant-in-aid
3. สถาบันการศึกษาเอกชน (Private Educational Institution)
สถาบันการศึกษาประเภทนี้ ตามคานิยามของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 มาตรา
2 ให้ ความหมายว่า โรงเรีย นหรือ สถาบั นการศึก ษาซึ่ง ไม่ ใช่ข องรัฐบาล หรือรัฐบ าลไม่ ได้ให้ก าร
สนับสนุน
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อย่างไรก็ ดี หากพิ จ ารณาสถาบั นการศึก ษาตามระดั บ การศึก ษาแล้ ว อาจนาเสนอได้ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. ประเภทของสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในมาเลเซีย ใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทของสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้
ก. โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ (National Primary School)
โรงเรียนประเภทนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Sekolah Kebangsaan (SK) จะใช้ภาษามาเลย์ใน
การเรียนการสอน และมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ
ข. โรงเรียนประถมศึกษาของเชื้อชาติอื่น (National-type schools)
โรงเรี ย นประเภทนี้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า Vernacular schools หรื อ Sekolah Jenis
Kebangsaan (SJK) ใช้ภาษาอื่นเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ปัจจุบันคงเหลือเพียงโรงเรียนที่ใช้
ภาษาจี น กลางในระบบการเรี ย นแบบ simplified “SJK (C)” และใช้ ภ าษาทมิ ฬ “SJK (T)”
นอกจากนี้โรงเรียนประเภทนี้ยังใช้ภาษาจีนกลางหรือภาษาทมิฬเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยมี
ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ
รัฐบาลมาเลเซี ยได้ก าหนดให้ วิชาภาษาอัง กฤษและภาษามาเลย์ เป็น วิชาบั ง คับ ส าหรับ
โรงเรียนทุกประเภท นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ใช้หลักสูตรเดียวกันทุกโรงเรียน ทั้งนี้ รูปแบบของ
โรงเรียนประเภท SK จะต้องเปิดสอนวิชาภาษาจีนกลางหรือภาษาทมิฬ หากได้รับ การร้องขอจาก
นักเรียนจานวน 15 คนขึ้นไป
อย่างไรก็ ดี ตามมาตรา 29A (3) แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีอาจ
พิจารณายกเว้นให้นักเรียนหรือชั้นเรียนใด ๆ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บังคับให้เข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับก็ได้ ถ้าหากเห็นว่าเป็นที่พึงปรารถนาและเพื่อประโยชน์ของนักเรียนหรือประชาชนในการ
ด าเนิ น การเช่ น ว่ า นั้ น ทั้ ง นี้ โดยให้ ค าสั่ ง นั้ น ประกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา 96 นอกจากนี้
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สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภทจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามที่
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ร ะบุ ไว้ ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติจ ะมี ผ ลบัง คับ ใช้ กล่าวคื อ โรงเรีย นในระดั บ
ประถมศึกษาของรัฐ (national primary schools) จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนของรัฐ (national
schools) และโรงเรียนประถมศึกษาของเชื้อชาติอื่น (National-type primary schools) จะต้อง
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนของเชื้อชาติอื่น (national type schools)97
2. ประเภทของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
ก. โรงเรียนมัธยมศึกษา (สายสามัญปกติ) (National secondary school (regular)
ข. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ประจา) (Secondary school (fully residential))
ค. โรงเรียนสายเทคนิค (Technical/vocational secondary school)
ง. โรงเรียนสอนศาสนา (National religious secondary school)
จ. โรงเรียนสอนศาสนาเพื่อคนพิการ (National religious assisted secondary school)
โรงเรียนประเภทหลักในระดับมัธยมศึก ษาคือ National Secondary Schools (Sekolah
Menengah Kebangsaan: “SMK”) โรงเรียนประเภทอื่นจะเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่นเฉพาะทาง อาทิ
เป็ นโรงเรีย นประจ าเต็ม รูป แบบ จะเรียกว่า Fully-Residential Integrated Schools (Sekolah
Berasrama Penuh Integrasi: “SBPI”) โรงเรียนที่ เน้นการสอนวิชาศาสนาเป็นพิเศษ จะเรียกว่า
Religious Secondary Schools (Sekolah Menengah Agama: “SMA”) หรือโรงเรียนที่เน้นวิชา
วิทยาศาสตร์) Sekolah Menengah Sains: “SM Sains”) อย่างไรก็ดี โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรมาตรฐานสาหรับระดับมัธยมศึกษาที่จัดทาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประเภทของสถาบันการศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาหรือระดับเตรียมอุดมศึกษา (Post
– Secondary or Pre – University Education)
เนื่ อ งด้ ว ยต าแหน่ ง และโอกาสส าหรั บ นั ก เรี ย นในอั น ที่ จ ะได้ รั บ เลื อ กให้ เ ข้ า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่าน SPM เท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิท ยาลัย เพราะฉะนั้น ประเภทของสถาบันการศึกษาจึงเป็นไปตามหลัก สูตรระดับ หลัง
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มัธยมศึกษาหรือระดับเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ หลังจากสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้ว นักเรียนจะมีทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับหลังมัธยมศึกษาโดยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่เปิดสอน (1) หลักสูตร Form Six หรือ (2) หลักสูตร Matriculation (เตรียมอุดมศึกษา) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้น
นา โดยมีประเภทของสถาบันการศึกษาดังนี้
ก. สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร Form Six
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร Form Six นั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้98
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนในหลักสูตร Form Six เท่านั้นเป็นจานวนอย่างน้อย 12 ชั้น
เรียน โดยนักเรียนดังกล่าวจะได้รับการเรียนการสอนจากครูในหลักสูตร Form Six ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียนในหลักสูตร Form Six เป็นจานวนอย่างน้อย 12 ชั้นเรียน อัน
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงเรี ย นที่ มี ห ลั ก สู ต รอื่ น ๆ ด้ ว ย โดยที่ มี ตึ ก เรี ย นหรื อ อาคารของตั ว เอง
สถาบันการศึก ษาในรูป แบบที่ 2 นี้จ ะอยู่ภายใต้การบริห ารของครูใหญ่และผู้ช่วยฝ่ายบริห ารของ
หลักสูตร Form Six
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนที่มีชั้นเรียนเป็นจานวนน้อยกว่า 12 ชั้นเรียนหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทโดย
ไม่มีที่พักหรือระบบขนส่งสาธารณะและเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนโรงเรียนที่มีหลักสูตรอื่น ๆ
ด้วย
ข. สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร Matriculation
ปัจจุบันมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Matriculation ในประเทศมาเลเซีย
จานวน 19 แห่ง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท99
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4. ประเภทของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
หลักสูตรทางการศึกษาที่ระบุไว้สาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีความหลากหลายและ
สถาบันโดยส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลในการบริหาร
และเพื่อการจัดการ ดังนั้น เมื่อจัดประเภทสถาบันการศึก ษาโดยอาศัยการได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินและการอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว จึงอาจแบ่งประเภทของสถาบันการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
(1) สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ บาล (Public Institutions of Higher
Education – PIHE)
ระบบการศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาได้รับ การออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการศึกษา
ระ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าขอ งรั ฐ บ าล (Public Institutions of Higher Education: PIHE) นั้ น จ ะ มี
ความสามารถในการพัฒนาชื่อเสียงซึ่งครอบคลุมถึงความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการ
คาดการณ์ถึงความท้าทายในอนาคต รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์แห่งโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลจะมีการดาเนิ นการ
อย่างต่อ เนื่อ งเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการปฏิบัติ ห น้าที่ และความรับ ผิดชอบด้วยโปร่ง ใสและมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่สูงขึ้น โดยในบริบทนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐบาลจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้
1) มหาวิท ยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย นั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 3
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
ก. มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการทาวิจัย (Researched Universities) มีความมุ่งหมายไปที่
การทางานวิจัย มหาวิทยาลัยประเภทนี้จ ะมี ความเป็นอิสระและทุนสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อทาวิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่นมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
i. Universiti Malayu (UM)
ii. Universiti Sains Malaysia (USM)
iii. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
iv. Universiti Putra Malaysia (UPM)
v. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
ข. มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะทาง (Focused Universities) การศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การศึกษาในทางวิชาชีพเทคนิค การศึกษา การบริหารจัดการและการ
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ป้องกันประเทศ โดยจะมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาที่เป็นรากฐานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ มา
แต่ดั้งเดิม รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะทาง ได้แก่
i. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
ii. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
iii. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
iv. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
ค. มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ทางการศึ ก ษา (Comprehensive Universities)
มหาวิท ยาลัยในลัก ษณะนี้จ ะมี ก ารเรียนการสอน และการวางหลัก สูตรการศึก ษาในสาขาวิชาที่
หลากหลายและให้ความความสาคัญกับประสบการณ์ในทางปฏิบัติ รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่มีความ
เข้มข้นทางการศึกษา ได้แก่
i. Universiti Utara Malaysia (UUM)
ii. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
iii. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
iv. Universiti teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
v. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
vi. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
vii. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
viii. Universiti Sains islam Malaysia (USIM)
ix. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniAZA)
x. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
xi. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
จากการส ารวจในปัจ จุบั น มหาวิท ยาลัย ของรัฐ มี ทั้ ง หมด 20 แห่ง ประกอบด้ วย
มหาวิท ยาลัยที่ เชี่ยวชาญการท าวิจัย 5 แห่ง มหาวิท ยาลัยที่ มี ความเชี่ย วชาญเฉพาะทาง 4 แห่ ง
และมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มข้นทางการศึกษาอีก 11 แห่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่ รับ ผิดชอบกากับ ดูแลมหาวิ ทยาลัยชุมชน คือ สานักงาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Department of Higher Education – DHE) ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
2) วิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)
วิทยาลัยชุมชนมีส่วนสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนท้องถิ่นโดยการให้
ความรู้และทักษะ รวมทั้งการปลูกฝังค่า นิยมและจริยธรรมที่ดีผ่านหลักสูตรด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันที่ ให้โอกาสแก่ผู้ที่ สาเร็จ การศึกษาระดับ หลังมั ธยมศึก ษาหรือ
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ระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ให้สามารถเลือกที่จ ะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร หรือในระดับ
อนุปริญญา ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันที่เป็นลักษณะของวิทยาลัยได้นั้น จะต้องผ่านการสอบ
SPM มาแล้ว หรือ ในระดับ เที ยบเท่ า ส าหรับ ระดับ ประกาศนียบัตร มี ร ะยะเวลาการศึก ษาตาม
หลักสูตรเต็ม เวลา 2-3 ปี และระดับอนุป ริญญา มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี
การศึกษาในวิทยาลัยนี้มีความมุ่ง หมายที่จะพัฒ นาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในทาง
ปฏิบัติมากขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในระดับ อนุปริญ ญาแล้ว สามารถที่ จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาขั้นสูงหรือปริญญาตรีได้ และในบางกรณี นักศึกษายังได้ยกเว้นหน่วยการ
เรียนได้ถึงร้อยละ 30 หรือ 1 ปี เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วิท ยาลัยที่ รัฐบาลให้งบประมาณสนับ สนุนยัง มี อีก 2 แห่ง คือ Institut Teknologi
Majilis Amanah Rakyat (MARA) หรือชื่ อตามภาษาอั ง กฤษคื อ The Council of Trust for the
Indigenous People) และ Kolej Tunku Adul Rahman (KTAR) ซึ่ ง เน้ น การฝึ ก อบรมและการ
เรียนการสอนเพื่อปรับปรุงทักษะของนักเรียน โดยผู้ที่จะมีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันที่เป็นลักษณะของ
วิทยาลัยได้นั้น จะต้องผ่านการสอบ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (เรียกอย่างย่อว่า SPMV
หรือเรียกอีกอย่างว่า Senior Vocational Education คือการสอบในสายอาชีพ) มาแล้ว
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี ห น้ าที่ รั บ ผิด ชอบก ากั บ ดูแ ลวิท ยาลัย ชุม ชน คื อ ส านั ก งาน
การศึกษาของหน่วยงานวิท ยาลัย (Department of Community College Education – DCCE)
ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
3) สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnics)
ตั้ งแ ต่ ปี พ .ศ. 25 5 2 ส ถาบั น โพ ลี เท คนิ ค อ ยู่ ภาย ใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันโพลีเทคนิคจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบ
อนุปริญญา ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมให้มีทักษะเฉพาะทางในทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้เกิดความเชี่ยวชาญของแรงงานฝีมือ และ
เป็นการเพิ่มพูนเปิดโอกาสทางการศึกษาของวิชาชีพสายอาชีวะ
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หน่วยงานของรัฐ ที่ มีหน้าที่รับผิดชอบกากั บดูแลสถาบันโพลีเทคนิค คือ สานัก งาน
การศึก ษาของสถาบั นโพลีเทคนิค (Department of Polytechnics Education – DPE) ซึ่ง จะได้
กล่าวถึงต่อไป
(2) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (Private Institutions of Higher Education – PvIHE)
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนในประเทศมาเลเซียเริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1950
โดยมีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็จในการรักษา
สถานภาพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุปริญญา และได้รับการยอมรับ
จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้เป็นคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยการเทียบโอน
หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรชั้นปีสุดท้าย รัฐบาลมาเลเซียได้ออกกฎระเบียบด้านการศึก ษา
อื่น ๆ เพื่อดูแลและตรวจสอบแนวปฏิบัติในการศึกษาที่สูงขึ้น โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติฉบับที่ 555) พระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้มีการจัดตั้ง
การลงทะเบี ย น การจั ด การและการก ากั บ ดู แ ลและการควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในปั จ จุบั น สถาบัน อุ ด มศึก ษาของเอกชนที่ จัด ตั้ง ขึ้นได้รับ การยอมรับ และมี ชื่อ เสียงเรื่อ ง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากล และมีนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศทั่วโลกที่มีความมุ่ง
หมายที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น เหล่า นั้ น การดาเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติฉบับที่ 555) มีบทบาทสาคัญ ซึ่งแสดงถึงความ
น่าเชื่อ ถือ และการเป็นที่ ยอมรับ ต่อการศึก ษาของประเทศมาเลเซีย ปั จ จุบันประเทศมาเลเซีย มี
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทั้งหมด 21 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการทาวิจัย 5 แห่ง
มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะทาง 11 แห่ง และมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มข้นทางการศึกษา
5 แห่ง
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นสามารถแบ่งแยกรูป แบบการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
เอกชนออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 การจัดตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อขยายและขยายโอกาสแก่นักเรียนในการ
เข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมี การจัดหลักสูตรแบบโปรแกรมคู่ขนานหรือหลักสูตรแบบปริญญาร่วม
(Twinning Programme) กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในสาขาวิชา
ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท้องถิน่
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริก า อัง กฤษ และเครื อรั ฐ
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ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีบางสถาบันเอกชนที่มีความพยายามในการร่วมมือ
กันกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นบางแห่งในการดาเนินโครงการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาสามารถเลือกที่จ ะเรียนโดยยังคงศึกษาอยู่ที่ ประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งและ
เดินทางไปศึก ษาต่อ ในอี ก ส่วนหนึ่ง ที่ ม หาวิท ยาลัยหลัก ในต่างประเทศที่ มี ความตกลงกั น ไว้ หรือ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Full Twinning คือหน่วยการเรียนและเวลาเรียนทั้งหมดจะ
ยั ง คงอยู่ ในประเทศมาเลเซี ย แต่ จ ะยั ง ได้ รั บ ปริ ญ ญาร่ ว มจากมหาวิ ท ยาลั ย จากต่ า งประเทศ
ตั ว อย่ า งเช่ น SEGi University College ซึ่ ง ได้ มี ห ลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ กั น ทางการศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัย Abertay Dundee ของประเทศอังกฤษ
รูปแบบที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทใหญ่ ๆ เช่น บริษัทปิ
โตรนาส (Petronas) ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมแห่งใหญ่ที่มีชื่อเสียง บริษัทเทเลคอม
(Telecom) ห รื อ บ ริ ษั ท Tenaga Nasional บ ริ ษั ท เห ล่ านี้ เป็ น บ ริ ษั ท ของรั ฐ บ าล โดย มี
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุม กากับดูแล ซึ่งมหาวิทยาลัยลักษณะนี้มีการบริห าร
จัดการเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ของรัฐบาล
รูปแบบที่ 3 สถาบันการศึกษาที่มีพรรคการเมืองสนับสนุนทางการเงิน เช่น พรรคเอ็มซีเอ (The
Malaysian Chineses Association – MCA) ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย Tunku Abdul
Rahman – UTAR) ส่ ว นพรรคเอ็ ม ไอซี (The Malaysian Indian Congress – MIC) ได้ ให้ ก าร
สนับสนุนวิทยาลัย TAFE (TAFE College) และสถาบัน Asian Institute of Medical Science
รูป แบบที่ 4 คือ สถาบันการศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาที่ เป็ นวิท ยาเขตหรือ เรียกว่า Offshore
campus ที่ตั้งขึ้นและรับรอง โดยมหาวิทยาลัยต่างชาติ ซึ่งวิทยาเขตเหล่านี้จะมีหลักสูตรการเรียนการ
สอน วิชาเรียน การคิดหน่วยกิ ตการเรียน รวมถึงหลักเกณฑ์ การสอบวัดผลเหมื อนที่ มหาวิท ยาลัย
ต้นแบบที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ ดังนั้น นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศ
โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างชาติใน
ประเทศมาเลเซีย มีรายชื่อดังนี้
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Monash University Malaysia campus
Curtis University of Technology Sarawak Campus
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
University of Nottingham Malaysia Campus
University of Reading Malaysia
Heriot-Watt University Malaysia
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หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน คือ สานักงาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Department of Higher Education) ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 (The Education Act 1996)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษา พ.ศ. 2539 มีเป้ า หมายในการพั ฒ นาระบบการศึก ษาของ
ประเทศให้มี คุณ ภาพระดับ สากล รวมทั้ งตระหนั ก ถึงความสามารถสูงสุดของปัจ เจกบุคคล โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อ สนองความต้องการและความคาดหวัง ของประเทศ ตามที่ ได้มี ก ารบัญ ญั ติไว้ใน
มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียประกอบด้วยการศึกษา
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาหรือศึกษาปฐมวัย มัธยมศึกษา หลังมัธยมศึกษา
หรือเตรียมอุดมศึกษา และอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 นี้เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่
เกิ ดขึ้นจากรัฐบาล เพื่ อ พั ฒ นาการจัดการศึก ษาให้ มี ม าตรฐานสูง ส าหรับ ประชาชนของประเทศ
อันจะช่วยให้สังคมมาเลเซียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน100
(2) พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2539 (The Private Higher
Educational Institutions Act 1996)
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ตราคู่กันมากับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2539 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้วางหลักให้มหาวิทยาลัยเอกชนยอมรับการสอบประกาศนียบัตรของ
รัฐบาล (Certificate of the Unified Examinations) เป็นคุณสมบัติในการสอบเข้ามหาวิท ยาลัย
เว้นเสียแต่ในกรณีของมหาวิท ยาลัยท้ องถิ่นซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีการกาหนดให้ต้องใช้ป ระกาศนียบัตร
ดังกล่าวในการสอบเข้าแต่อย่างใด101
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(3) พระราชบัญ ญัติสภาอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2539 (The National Council on
Higher Education Act 1996)
พระราชบัญญัติสภาอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2539 นี้กาหนดให้มีการจัดตั้ง สภาอุดมศึกษา
แห่งชาติ (The National Council on Higher Education) โดยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
การสร้าง และการกาหนดนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการอุดมศึกษาและนโยบายทีเ่ กี่ยวกับจานวนการรับ
นักศึกษา ประเภทของวิชาที่ เรียน ค่าเล่าเรียน การให้อนุปริญ ญาและปริญ ญาบัตร ตลอดจนการ
รับรองวิทยฐานะของวิชาที่เรียน102
(4) พ ระราช บั ญ ญั ติ ค ณ ะก รรม ก ารรั บ รองวิ ทย ฐา น ะแห่ งช าติ พ .ศ . 25 39
(The National Accreditation Board Act 1996)
พระราชบัญญัติคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะแห่งชาติ พ.ศ. 2539 กาหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะแห่งชาติขึ้น โดยเป็นองค์กรควบคุมคุณภาพเพื่อรับรองวิทยฐานะของ
หลั ก สู ต รและรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจว่ า วิ ช าที่ ส อนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น มี คุ ณ ภาพสู ง นอกจากนี้
คณะกรรมการรับ รองวิท ยฐานะแห่ง ชาตินี้ยัง ช่วยให้คาแนะนาและคาปรึก ษาแก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยในเรื่องของการอนุมั ติร ายวิชาที่ จัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมของอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา103
(5) พระราชบัญ ญั ติม หาวิทยาลัยและวิทยาลัย พ.ศ. 2514 (ฉบั บปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.
2555) (The Universities and University Colleges Act 1971 (Latest Amendment
2012))
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย พ.ศ. 2514 จัดทาขึ้นเพื่อให้มีการจัดตั้ง การคงไว้
และการบริห ารงานของมหาวิท ยาลัยและวิท ยาลัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายฉบับ
ปรับปรุงล่าสุดของพระราชบัญ ญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ มี อานาจหน้าที่ ด้านการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศที่กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มี
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อานาจตามกฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามวัต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ าว 104 นอกจากนี้ กฎหมายยั ง มี
ข้อกาหนดห้ามมิให้มีการก่อตั้ง จัดตั้งหรือส่งเสริมหรือกระทาการหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งหรือจัดตั้งหรือส่งเสริมการก่อตั้งหรือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2539105
(6) พระราช บั ญ ญั ติ คณ ะกรรม การกองทุ น อุ ด มศึ กษ าแห่ งชาติ พ .ศ. 2540
(The National Higher Education Fund Board Act 1997)
พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการ
กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสในการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย โดยเงินเพื่อการกู้ยืมดังกล่าวนี้ให้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่า
เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาและค่ากินอยู่ระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
ยังก่อให้เกิดโครงการเงินออมเพื่อกระตุ้นให้เด็กเริ่มฝึกการออมเงินตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่มี
ปัญหาด้านการเงิน106
3.1.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
กระท รวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of Education: MOE) มี ชื่ อ ใน ภาษามาเลเซี ย ว่ า
Kementerian Pendidikan เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รัฐมนตรีที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ในปัจจุบันคือ Tan Sri Muhyiddin Yassin ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและมี Idris
bin Jusoh เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองรัฐมนตรี ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547
และได้เปลี่ยนชื่อ จาก Kementerian Pendidikan Malaysia มาเป็น Kementerian Pelajaran
Malaysia ซึ่งรับผิดชอบเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ในขณะที่การศึ กษาระดับอุดมศึกษาจะอยู่ในความ
ควบคุ ม ดู แ ลของกระทรวงใหม่ กล่ า วคื อ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. 2556
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นายกรัฐมนตรีนาจีบ ราซัค ได้ประกาศให้ทั้งสองกระทรวงรวมกลับเข้ามาเป็นกระทรวงเดียวกัน คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร (Minister of
Education) เป็ น รั ฐ มนตรี เ จ้ า กระทรวง เลขาธิ ก ารกระทรวง และมี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยอาจแบ่งแยกโครงสร้างภายในกระทรวง ได้ดังนี107
้
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นดังนี้
3.1)

ภายใต้อานาจหน้าที่ของเลขาธิการ
1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)
2) หน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Unit)
3) หน่วยชี้วัดความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicator Unit)
4) หน่ วยปฏิบั ติ งานการศึ ก ษาและผลสัม ฤทธิ์ (Education Performance
and Delivery Unit)
5) หน่วยจริยธรรม (Integrity Unit)
6) สานักที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Advisor Office)
3.2) รองเลขาธิการ (ฝ่ายการพัฒนาการศึกษา)
1) ฝ่ายพัฒนาการศึกษา (Education Development Division)
2) ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ (Procurement and Asset
Management Division)
3) ฝ่ าย น โย บ าย แ ล ะ ค วาม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ างป ระ เท ศ (Policy and
International Relations Division)
4) ฝ่ายทุนการศึกษา (Scholarship Division)
5) ฝ่ายตรวจสอบโรงเรียน (School Audit Division)
3.3) รองเลขาธิการ (ฝ่ายการจัดการ)
1) ฝ่ายการเงิน (Finance Division)
2) ฝ่ าย บ ริ ห ารท รั พ ย าก รบุ ค คล (Human Resource Management
Division
3) ฝ่ายบัญชี (Account Division)
107
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4) ฝ่ าย ก ารพั ฒ น าส ม รร ถน ะแ ล ะ ก ารป ร ะ เมิ น ผ ล (Competency
Development and Assessment Division)
5) ฝ่ า ยจิ ต วิ ท ยาและการให้ ค าปรึ ก ษา (Psychology and Counselling
Division)
6) ฝ่ายการจัดการข้อมูล (Information Management Division)
7) ฝ่ายการบริหารจัดการ (Management Services Division)
3.4) อธิบดีด้านการศึกษา
3.4.1) รองอธิบดีด้านการศึกษา (ส่วนนโยบายการพัฒนาการศึกษา) (Deputy
Director-General of Education (Education Development Policy
Sector))
1) ฝ่ า ยการวางแผนการศึ ก ษาและวิ จั ย (Educational Planning and
Research Division)
2) ฝ่ายการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Division)
3) คณะกรรมการการตรวจสอบ (Examination Syndicate)
4) ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Division)
5) ฝ่ายตารา (Textbook Division)
6) สภาหนั ง สื อ แห่ งชาติ ข องประเทศมาเลเซี ย (The National Book
Council of Malaysia)
3.4.2) รองอธิบ ดีด้านการศึก ษา (ส่วนการดาเนินการด้านการศึก ษา) (Deputy
Director-General of Education (Education Operation Sector))
1) ฝ่ายบริหารจัดการโรงเรียน (School Management Division)
2) ฝ่ ายเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษา (Technical and Vocational Education
Division)
3) ฝ่ายการศึกษาศาสนาอิสลาม (Islamic Education Division)
4) ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (Special Education Division)
5) ฝ่ า ย การบ ริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น ป ระจ า (Fully Residential and
Excellence Schools Management Division)
6) ฝ่ายกีฬา (Sports Division)
7) ฝ่ายการศึกษาเอกชน (Private Education Division)
8) ฝ่ายหลักสูตรร่วมและศิลปะ (Co-Curricular and Arts Division)
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3.4.3) รองอธิบดีด้านการศึกษา (ส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญในการสอน) (Deputy
Director-General of Education (Teaching Professionalism
Development Sector))
1) ฝ่ายการฝึกอบรมครู (Teacher Training Division)
2) สถาบันอมินูดดิน บาร์กิน (Aminuddin Baki Institute)
3) ฝ่ายนิเทศโรงเรียน (Inspectorate of Schools)
4) สถาบันการศึกษาครู (Institute of Teacher Education)
3.4.4) ภายใต้อานาจหน้าที่ของอธิบดีด้านการศึกษา (Under the Authority of
Director-General of Education)
1) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา (Matriculation Division)
2) แผนกการศึกษารัฐเปรัค (Perak State Education Department)
3) แผนกการศึกษารัฐสลังงอ (Selangor State Education Department)
4) แผนกการศึกษารัฐซาราวัค (Sarawak State Education Department)
5) แผนกการศึกษารัฐซาบา (Sabah State Education Department)
6) แผนกการศึกษารัฐยะโฮร์ (Johor State Education Department)
7) แผนกการศึกษารัฐปีนัง (Penang State Education Department)
8) แ ผ น ก ก า ร ศึ ก ษ า รั ฐ กั วล า ลั ม เป อ ร์ ( Kuala Lumpur Education
Department)
9) แ ผ น ก ก า ร ศึ ก ษ า รั ฐ ต รั ง ก า นู ( Terengganu State Education
Department)
10) แผนกการศึกษารัฐปาหัง (Pahang State Education Department)
11) แผนกการศึกษารัฐเกดะห์ (Kedah State Education Department)
12) แผนกการศึกษารัฐกลันตัน (Kelantan State Education Department)
13) แผนกการศึกษารัฐมะละกา (Malacca State Education Department)
14) แผ น ก ก ารศึ กษ ารั ฐ เน อ เก อ รี เ ซิ ม บี ลั น Negeri Sembilan State
Education Department)
15) แผนกการศึกษารัฐปะลิส (Perlis State Education Department)
16) แผนกการศึกษารัฐลาบวน (Labuan Education Department)
17) แผนกการศึกษารัฐปูตราจายา (Putrajaya Education Department)
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงศึก ษาธิก าร มีห น้าที่ รับผิดชอบการศึกษาในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึก ษาถึง
อุดมศึกษา โดยแนวนโยบายรวมของกระทรวงศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จะมุ่งเน้นหน้าที่ในการ
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ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงขับ เคลื่อนและพัฒ นาประเทศ
ต่อไป108
(2) สานักงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Department of Higher Education)
นอกจากหน่ ว ยงานระดั บ กระทรวงดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว ส านั ก งานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาก็เป็นอีกกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินนโยบายให้ประสบผลสาเร็จ
เพื่อพั ฒนาระบบการศึกษาและเพื่ อประโยชน์ในการบริหารจัดการรวมถึงการกากั บดูแล ในการนี้
ส านั ก งานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานนี้จะทาหน้าที่ดูแลงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อันเกี่ยวข้อง
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันโพลีเทคนิคและการอาชีวศึกษา
เป็นต้น
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ในส่วนของการบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน มีตาแหน่งสูงสุดคืออธิบดี
ของสานักงาน และมีรองอธิบดี อีก 2 ตาแหน่งเพื่อช่วยสนับสนุนการทางานของสานักงานของอธิบดี
ให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ส านั ก งานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษามี อ านาจหน้ า ที่ พั ฒ นานโยบาย แผนพั ฒ นา
และกาหนดทิศทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์สาหรับแผนงบประมาณต่าง ๆ
ภายใต้มาตรการที่เหมาะสม
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ข้อมูลพื้นฐานด้านอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

, ออนไลน์ (http://www.moe.gov.my/en/visi-misi)
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(3) ส านั ก งานการศึ ก ษ าระดั บ โพลี เทคนิ ค หรื อ อาชี ว ศึ ก ษา (Department of
Education Polytechnic or Vocational Education)
สานักงานการศึกษาระดับโพลีเทคนิคหรืออาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเกี่ยวกับสถาบันโพลี
เทคนิค และอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมการศึกษาในระดับอนุปริญ ญาและ
อนุปริญญาขั้นสูง ให้เป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ส านั ก งานการศึ ก ษาระดั บ โพลี เ ทคนิ ค นี้ เ ป็ น ส านั ก งานหนึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอธิบดีเป็นหัวหน้าสานักงาน โดยมีรองอธิบดีอีก 2 ตาแหน่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนงานยุทธศาสตร์และส่วนงานปฏิบัติการ ดังนี้
รองอธิบดีด้านยุทธศาสตร์กากับดูแลกองต่าง ๆ จานวน 6 กอง ได้แก่ (1) กองพัฒนานโยบาย
(2) กองอุตสาหกรรมสัมพั นธ์ ติดตามศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ า (3) ศูนย์วิจัยและพัฒ นา (4) กอง
พัฒ นาและประเมินหลัก สูตร (5) กองฝึกอบรมและพัฒ นาทางวิชาชีพ และ (6) กองให้บ ริการทาง
บริหาร
ในขณะที่รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกากับดูแลฝ่ายต่าง ๆ จานวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองพัฒนา
วิชาการ (2) กองการสอบและการประเมิ น (3) กองทะเบียนนั ก ศึก ษา และ (4) กองสวัส ดิก าร
นักศึกษา
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อานาจหน้าที่ ของสานัก งานการศึกษาระดับ โพลีเทคนิคนั้นจะมุ่ งเน้นที่ นโยบาย และการ
ส่งเสริมการศึกษาของสถาบันโพลีเทคนิค เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนา
อาชีวศึกษา
(4) สานักงานการศึกษาระดับวิทยาลัย (Department of College Education)
ส านั ก งานการศึ ก ษาระดั บ วิท ยาลั ยเป็ น อี ก หนึ่ ง กลไกในการขยายโอกาสในการเข้า ถึ ง
การศึก ษาและเสริมสร้างสถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ ตลอดจนสวัสดิก ารของชุม ชนผ่านการ
ฝึกอบรมและดาเนินการตามหลักสูตรเสริมทักษะและการเรียนรู้ในระยะยาว
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ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
สานักงานการศึกษาระดับวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
อธิบดีเป็นหัวหน้าสานักงาน และมีการแต่งตั้งผู้อานวยการอีกจานวน 6 ตาแหน่ง เพื่อควบคุมแผนก
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) แผนกพัฒนานโยบายและหลักสูตร (2) แผนกพัฒนาวิชาการ (3) แผนกการสอบและ
การวัดผล (4) แผนกสวัสดิการนักศึกษา (5) แผนกอุตสาหกรรมสัมพันธ์และการติดตามบัณฑิต และ
(6) แผนกรับเข้านักศึกษา
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ส านัก งานฯ มี ห น้ าที่ นานโยบายมาก าหนดทิ ศทางแก่ ส ถาบันการศึ ก ษาที่ มี ลัก ษณะเป็ น
วิทยาลัย รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ การรับสมัคร การวางหลักสูตรการศึกษา และการสอบและ
การวัดผล ซึ่งการกาหนดหลักสูตรนั้นจะมุ่งเน้นเรื่องสายวิชาชีพ และการฝึกอบรมปฏิบัติงานซึ่งมีอยู่
หลายหลักสูตร เช่น บัญชีการเงิน วิศวกรรมศาสตร์
(5) สานักงานการศึกษาภาคเอกชน (Department of Private Education)109
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
สานักงานการศึกษาภาคเอกชน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนงาน ได้แก่ (1) ฝ่ายวางแผนและการ
วิจัย (2) ฝ่ายทะเบียนและมาตรฐาน และ (3) ฝ่ายบังคับการ
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สานักงานการศึกษาภาคเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการกากับดูแลในทุก ๆ ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การจดทะเบียนและการบังคับการการศึกษาภาคเอกชน ทั้งในระดับโรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ศูนย์การเรียนการสอน ศูนย์ภาษาและศูนย์การ
พัฒ นาทั ก ษะ ส านัก งานนี้มี ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่ นใจว่าการศึก ษาภาคเอกชนนั้นมี
บทบาทส าคัญ ในการทาให้การศึก ษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในสังคมทุ กระดับ ดังนั้น การศึก ษา
ภาคเอกชนจึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริมและเติมเต็มระบบการศึกษาแห่ง ชาติ
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Kindergarten Malaysia, Ministry of Education, available at http://www.kindergarten

malaysia.com/ en/Default.asp?Page=720, accessed 9 July 2017.
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3.2 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
3.2.1 ความนา
กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาจ้างแรงงาน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของคู่สัญญา การคุ้มครอง
แรงงาน สวัสดิการของลูกจ้าง และความปลอดภัยในสถานที่ ทางาน มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.1 สัญญาจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498
สัญ ญาจ้างแรงงานตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียนั้น ได้มี การบัญ ญัติห ลัก เกณฑ์
พื้นฐานของสัญญาไว้ในพระราชบัญญัติการจ้างแรงงานพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498
(The Malaysia Employment Act 1955) โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสัญญาจ้างทา
ของ แต่จะนามาบังคับใช้เฉพาะกับกรณีที่การจ้างนั้นเป็นการว่าจ้างในลั กษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
ซึ่งหมายความรวมถึงสัญญาฝึกงานด้วย ดังนั้น ในการทาความเข้าใจขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานจึงต้องเข้าใจลักษณะของสัญญาทั้งในลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานและ
สัญญาจ้างทาของ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
(1) ประเภทของสัญญาว่าจ้างตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
ก. สัญญาจ้างทาของ
สัญญาจ้างทาของเป็นสัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเข้าผูกพันในฐานะเป็นผู้เข้าทาสัญญาที่อิสระ
อาทิ บุคคลประกอบอาชีพอิสระ คนขายของ หรือผู้รับจ้างทางานอิสระ โดยบุคคลดังกล่าวสัญญาที่จะ
ดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงลงซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายหรือโครงการใด ๆ ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้น110
ข. สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียได้มีบทนิยามอยู่ในพระราชบัญญัติการ
จ้างแรงงานพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ข้ อ 2 (1) ที่ ร ะบุ ว่าสั ญ ญาจ้างแรงงาน
110

Ministry of Human Resources, http://minimumwages.mohr.gov.my/questions/what-is-

the-difference-between-a-contract-of-service-and-a-contract-for-service/, Retrieved 23 Nov. 2015.
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หมายถึง สัญญาใด ๆ ไม่ว่ากระทาด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย โดยบุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างตกลงจ้างบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้างและบุคคลอีกฝ่าย
นั้นตกลงทางานให้แก่นายจ้างในฐานะลูกจ้าง ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาฝึกงานด้วย
ค. สัญญาฝึกงาน
สัญญาฝึกงาน หมายถึง สัญญาที่ทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างที่ตกลงว่าจ้าง
และฝึกสอนหรือให้บุคคลนั้นได้รับการฝึกสอนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกิ จการของตนในช่วงระยะเวลา
ที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองปี โดยที่ผู้ฝึกงานตกลงจะทางานในกิจการของนายจ้าง
(2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาจ้างแรงงานตามที่กฎหมายกาหนด
เนื่องจากว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้นเป็นสัญญาที่คู่สัญญาสองฝ่าย อันได้แก่ นายจ้างกับลูกจ้าง
เข้าทาสัญ ญาในลักษณะที่นายจ้างมีอานาจการต่อรองที่เหนือกว่า ดังนั้น พระราชบัญ ญัติการจ้าง
แรงงานพระราชบัญ ญัติก ารจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 จึงมี ข้อกาหนดในลัก ษณะที่เป็นการคุ้ม ครอง
ลูกจ้างซึ่งมีอานาจการต่อรองที่น้อยกว่า โดยกฎหมายได้กาหนดให้สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะต้องไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการห้ามลูกจ้างมิให้เข้าร่วมสหภาพแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้วหรือเข้า
ร่วมกับบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ในการจัดการสหภาพแรงงาน111
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง กฎหมายได้กาหนดให้สัญญาจ้างแรงงานต้อง
มีข้อกาหนดในการเลิกสัญ ญาเอาไว้ด้วย หากไม่ มีข้อตกลงดังกล่าวและคู่สัญ ญาฝ่ายหนึ่งที่มี ความ
ประสงค์จะเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องส่งคาบอกกล่าวหรือแสดงเจตนาในการเลิกสัญญาเป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาดังต่อไปนี้ คือ112 (1) ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทางาน
มาแล้วไม่ถึง 2 ปี (2) ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทางานมาแล้วตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
หรือ (3) ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทางานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดี ในกรณี
ที่ลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร หากนายจ้างได้สอบถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้ว
นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ปรับลดตาแหน่ง กาหนดบทลงโทษ
ตามความเหมาะสม หรือระงับการปฏิบัติงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกินสองสัปดาห์113
ในเรื่องของการผิดสัญญาจ้างแรงงานของคู่สัญญานั้น กรณีที่จะถือว่านายจ้างผิดสัญญาจ้าง
แรงงาน ได้ แก่ กรณี ที่ น ายจ้ างจ่ ายค่า จ้างล่า ช้าเกิ น กว่ าเจ็ ด วัน นั บ แต่วั น ถัด จากวั น สุด ท้ ายของ
111

Malaysia Employment Act, 1955, Section 8.

112

Ibid, Section 12(2).

113

Ibid, Section 14.
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กาหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง114 ส่วนกรณีที่จะถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน ได้แก่ กรณีที่ลูกจ้างขาด
งานติดต่อ กั นเป็ นเวลา 2 วันโดยไม่ ได้รับ อนุญ าตให้ล าจากนายจ้าง เว้นแต่ว่าจะมี เหตุอันสมควร
เกี่ยวกับการขาดงานนั้นและลูกจ้างได้แจ้งหรือตั้งใจว่าจะแจ้งเหตุนั้นก่อนหรือในโอกาสที่เร็วที่สุดใน
ระหว่างการขาดงานนั้น 115 ซึ่งผลจากการผิดสัญญาข้างต้นย่อมทาให้คู่สัญ ญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิ ได้ผิด
สัญญานั้นสามารถกระทาการเลิกสัญญาจ้างแรงงานเช่นว่านั้นได้โดยไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 116
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองกิจการของนายจ้าง พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญา
พ.ศ. 2493 (The Contracts Act 1950) ซึ่ง มี ส ถานะเป็นกฎหมายทั่ วไปยังได้ก าหนดหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดทางการค้าไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะห้ามมิให้มีการระบุข้อจากัดในทางการค้า
หรือข้อสัญญาที่เป็นการจากัดสิท ธิของบุคคลในการประกอบธุรกิจ แต่ด้วยลักษณะของสัญญาจ้าง
แรงงานที่ลูกจ้างตกลงทางานให้แก่นายจ้าง กฎหมายจึงได้กาหนดข้อยกเว้นในลักษณะที่เป็นการห้าม
มิให้ลูกจ้างประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับกิจการที่นายจ้างดาเนินการอยู่ 117 ทั้งนี้ เนื่องจากว่า
หากลูกจ้างได้กระทาการดังกล่าวไปแล้วอาจก่อให้เกิดการค้าแข่งหรือการค้าในลักษณะเดียวกันที่ถือ
เป็นปฏิปักษ์ต่อนายจ้าง
3.2.2.2 ลูกจ้าง
(1) ประเภทของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย
ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลตามประเภทที่ได้มีการกาหนดไว้ในตารางแนบ
ท้ายหนึ่ง ของพระราชบัญญัติการจ้างแรงงานพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 หรือตาม
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรบุคคล 118 ซึ่งตามหลักกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน
โดยทั่วไปแล้ว ลูกจ้างจะเป็นคู่สัญญาที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานในด้านต่าง ๆ
ไม่ ว่าจะเป็ นค่ าแรงขั้ นต่ า วันหยุด ประจ าปี การก าหนดเพดานชั่ วโมงการท างาน การได้ รับ การ
รักษาพยาบาล และการได้รับเงินชดเชยจากการถูกเลิกจ้างในบางกรณี
กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียได้กาหนดให้มีลูกจ้างอยู่หลายประเภทด้วยกัน โดย
แบ่งตามความเชี่ยวชาญของลูกจ้างและตามลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจกาหนดได้ดังนี้
114

Ibid, Section 15(1) and Section 19.

115

Ibid, Section 15(2).

116

Ibid, Section 13(2).

117

Contracts Act, 1950, Section 28.

118

Malaysia Employment Act 1955, Section 2.
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ก. ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานทั่วไป
กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของบุคคลที่
ถือเป็นลูกจ้าง ทั้งนี้ ตามตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ซึ่งมีข้อพิจารณา
ดังต่อไปนี้
ประการแรก ข้อ พิ จ ารณาเกี่ ยวกั บ ค่าแรง : การพิจ ารณาว่าบุ คคลใดถือเป็น ลูก จ้างตาม
กฎหมายแรงงานของมาเลเซีย มีข้อพิจารณาที่สาคัญประการหนึ่งคือ การใช้ค่าแรงเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา โดยก าหนดให้บุคคลที่เป็นคู่สัญ ญาในสัญ ญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หาก
บุคคลนั้นได้รับค่าแรงไม่เกิน 1,500 ริงกิตต่อเดือน ให้ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
ประการที่สอง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทา : การพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้จะ
ไม่คานึงถึงค่าแรงที่ได้รับไม่ว่าจะเกิน 1,500 ริงกิตต่อเดือนหรือไม่ก็ตาม หากบุคคลนั้นเข้าทาสัญญา
จ้างแรงงานกับนายจ้างจะถือว่ามีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
1) ผู้ท างานใช้แรงงานและผู้ฝึก งาน แต่หากในการจ้างนั้นนายจ้า งมอบหมายให้ท างานที่
บางส่วนเป็นแรงงานฝีมือและบางส่วนเป็นงานประเภทอื่นด้วยจะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างที่รับทางานฝีมือ
เว้นแต่ในระหว่างที่ รับ ค่าจ้างนั้น นายจ้างมอบหมายให้บุคคลนั้ นท างานฝีมื อในระยะเวลาที่ เกิ น
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่จ้าง
2) ลู ก จ้ างที่ ท างานอั นเกี่ ยวข้ องกั บ การปฏิบั ติก ารของยานพาหนะหรือการบ ารุง รัก ษา
ยานพาหนะ โดยที่ยานพาหนะนั้นเคลื่อนที่ด้วยเครื่องจักรกลเพื่อการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือ
เพื่อแสวงหาผลตอบแทน หรือเพื่อวัตุประสงค์ในทางการค้า
3) ลูก จ้างที่ ท าหน้าที่ เป็ นผู้ควบคุม หรือ ดูแลลูก จ้างคนอื่นในงานใช้แรงงานที่ ถูก จ้างโดย
นายจ้างคนเดียวกันตลอดการจ้างงาน
4) ลูกจ้างที่ ทางานในเรือที่ขึ้นทะเบียนในประเทศมาเลเซียและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการ
รับ รองตามพระราชบั ญ ญั ติเรือ สิน ค้าของสหราชอาณาจัก ร (Merchant Shipping Acts of the
United Kingdom) ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หรือผู้ได้รับใบรับรองหรือคู่สัญญาตามข้อบัญญัติว่า
ด้วยการขนส่งทางทะเลเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2495 (Merchant Shipping Ordinance, 1952) ทั้งนี้
เนื่องจากว่าในส่วนของลูกจ้างที่ทางานบนเรือนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะข้างต้นที่ได้มีก าร
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อนุวัติการมาจากอนุสัญญาว่าด้ วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention,
2006) ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นรัฐภาคีอยู่119
5) ลูก จ้างที่ ท าหน้าที่ เป็นคนรับ ใช้ในบ้าน ได้แก่ ลูก จ้างที่ ถูก จ้างให้ท างานในที่ พัก อาศัย
ส่วนตัวที่ไม่ เกี่ ยวกั บการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของนายจ้าง โดยงานดังกล่าวหมายความรวมถึงคน
ทาอาหาร คนรับใช้ในบ้าน พ่อบ้าน คนเลี้ยงเด็ก คนรับใช้ คนสวน คนทาความสะอาด คนเฝ้าบ้าน
หรือคนทาความสะอาดยานพาหนะสาหรับใช้ส่วนตัว
ข. แรงงานต่างชาติ
แรงงานต่างชาติ หมายถึง ลูกจ้างที่มิใช่พลเมืองมาเลเซีย ซึ่งตามกฎหมายมาเลเซียนั้นจะให้
ความสาคัญกับการจ้างแรงงานที่เป็นชาวมาเลเซียมากกว่า การจ้างแรงงานต่างชาติจึงตกอยู่ภายใต้
ข้อจ ากั ดที่ เข้ ม งวดกว่าการจ้างลู ก จ้ างท้ อ งถิ่น โดยในการจ้ างลูก จ้างที่ เป็ น ชาวต่างชาตินั้ น จะมี
ข้อกาหนดพิเศษบางประการที่กฎหมายกาหนดให้ปฏิบัติตามคือเมื่อมีการจ้างแรงงานต่างชาติแล้ว
นายจ้างจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่สานักงานอธิบดีแรงงานภายใน 14 วันนับแต่มีการจ้าง ยิ่งไปกว่า
นั้น ในกรณีที่นายจ้างต้องการลดจานวนแรงงาน กฎหมายก็ยังกาหนดให้ต้องเลิกจ้างแรงงานต่างชาติ
ก่อนที่จะเลิกสัญญากับแรงงานที่เป็นชาวมาเลเซียอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่ากฎหมายแรงงานของมาเลเซียจะมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์บ าง
ประการให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่นมากกว่า แต่ในด้านของความคุ้มครองลูกจ้างที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การกระทาในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างดังกล่าวไว้ไม่ว่า
ลูกจ้างผู้ถูกกระทาในลักษณะอันเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นจะเป็นพลเมืองมาเลเซียหรือแรงงานต่างชาติ
ก็ตาม โดยในการนี้กฎหมายได้กาหนดให้อธิบดีกรมแรงงานมีอานาจในการไต่สวนกรณีที่มขี ้อร้องเรียน
จากลูกจ้างและมีอานาจกาหนดวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะ
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและอาจได้รับโทษทางอาญา120

119

Matthaya Yuvamit and Supannee Suanin. (2015). Preparation for the Compliance of

Seafarer Maritime Safety Standards under MLC 2006 in ASEAN Countries, Proceedings of Global
Conference on Logistics, Transportation, and Traffic, July 22-24, 2015, Tokyo, Japan, pp. 123-133.
120

Malaysia Employment Act, 1955, Section 6 0 L. ( Director General may inquire into
complaint) and Section 101 (Offence in connection with inquiry or inspection).
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(2) สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย
ก. ค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างขั้นต่าของประเทศมาเลเซียในแต่ละปีนั้นจะถูกกาหนดโดยสภาที่ปรึกษาค่าจ้าง
แห่ ง ชาติ (National Wages Consultative Council) ที่ จั ดตั้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษา
ค่ า จ้ า งแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2554 (The National Wages Consultative Council Act 2011) ส่ ว น
ระยะเวลาในการจ่ ายค่ าแรงนั้ น จะก าหนดไว้ ในส่ ว นที่ 3 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจ้ างแรงงาน
พระราชบัญ ญั ติ ก ารจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 (Employment Act 1995) โดยก าหนดให้คู่สัญ ญา
สามารถกาหนดช่วงระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้างได้ แต่ระยะเวลานั้นต้องไม่เกิน 1 เดือน และนายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่ช้ากว่า 7 วันก่อนวันสุดท้ายของกาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างที่
ทาสัญ ญากั นไว้121 หากนายจ้างไม่ ป ฏิบัติตามจะถือว่านายจ้างเป็นผู้ผิดสัญ ญาอันส่งผลให้ลูก จ้าง
สามารถเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้โดยไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า122
ในกรณีที่ลูกจ้างประสงค์ที่จะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า กฎหมายได้กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ
กระทาได้แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจานวนค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ ลูกจ้างได้รับในเดือนก่อน
หน้า เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ลูกจ้างสามารถเบิกเงินล่วงหน้าเกินกว่าจานวนตามที่กล่าวมา กล่าวคือ (1)
เพื่อการซื้อหรือการปรับปรุงบ้านพักหรือที่อยู่อาศัย (2) เพื่อการซื้อที่ดิน (3) เพื่อการซื้อปศุสัตว์ (4)
เพื่อการซื้อยานพาหนะ อันได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน หรือ (5) เพื่อการซื้อหุ้นใน
ธุรกิ จ ของนายจ้างที่ นายจ้างได้เสนอขายให้กั บลูก จ้าง 123 ทั้ ง นี้ ในการเบิก เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น
กฎหมายได้กาหนดห้ามมิให้นายจ้างกระทาการหักดอกเบี้ยของการเบิกเงินล่วงหน้าดังกล่าว124
นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างนั้น กฎหมายได้ กาหนดให้นายจ้างต้องชาระ
ด้วยเงินตราที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งโดยหลักกฎหมายมุ่งเน้นให้ชาระเงินนั้นแก่ลูกจ้างโดยตรง
การจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารหรือเช็คจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างได้มีหนังสือยินยอม

121

Ibid, section 19.

122

Ibid, Section 13(2).

123

Ibid, section 22

124

Ibid, Section 27.
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ให้นายจ้างกระทาเช่นนั้นได้เท่านั้น125 และในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากถูกจาคุก
หรือกักขังในระหว่างการดาเนินคดีโดยศาล กฎหมายได้กาหนดให้นายจ้างไม่จาต้องจ่ายค่าจ้างให้กับ
ลูกจ้างดังกล่าว เว้นเสียแต่กรณีที่ลูกจ้างนั้นไปเป็นพยานในศาลให้กับฝ่ายนายจ้าง126
ข. การจ้างแรงงานที่เป็นผู้หญิง
เพื่ อการคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและต้องได้รับความคุ้มครอง
มากกว่าลูก จ้างที่เป็นผู้ชาย กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียจึงได้กาหนดห้ามมิ ให้นายจ้าง
กระท าการจ้างแรงงานบุค คลซึ่ งเป็น เพศหญิ งให้ท างานในลัก ษณะที่ เ ป็น งานอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรมภายในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. และห้ามมิให้ลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงทางานใด
ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องทาใต้พื้นดินด้วย127 นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดห้ามมิให้ลูกจ้างทีเ่ ป็นผูห้ ญิง
ท างานต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลา 11 ชั่ ว โมงโดยไม่ มี ก ารหยุ ด พั ก ส าหรั บ งานอุ ต สาหกรรมหรื อ
เกษตรกรรม128
นอกจากนี้ ในกรณีของลูกจ้างที่จะคลอดบุตร กฎหมายได้กาหนดให้ความคุ้มครองเป็นกรณี
พิเศษโดยได้กาหนดให้ลูกจ้างที่เป็นผูห้ ญิงมีสิทธิลาคลอดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันติดต่อกัน129
โดยลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการในการคลอดบุตรจากนายจ้างต่อเมื่อ (1) ภายใน
เวลา 4 เดือนก่อนคลอดบุตร ลูกจ้างได้รับการว่าจ้างในเวลาใดเวลาหนึ่ง และ (2) ในระหว่างเวลา 9
เดือนก่อนคลอด ลูกจ้างได้รับการว่าจ้างเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 90 วัน130
ทั้งนี้ ช่วงการคลอดบุตร หมายถึง ระยะเวลาอย่างน้อยยี่สิบแปดสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ใน
การให้กาเนิดบุตรไม่ว่าจะคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหรือไม่131 อนึ่ง พระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน
พระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ยังได้กาหนดห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้หญิง
ที่ได้ลางานเพราะอยู่ในระหว่างตั้ง ครรภ์ห รืออยู่ในช่วงการคลอด 132 ถึงแม้ว่าลูก จ้างจะไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ตาม
125

Ibid, Section 25(a).

126

Ibid, Section 23.

127

Ibid, Section 35.

128

Ibid, Section 34(1).

129

Ibid, Section 37(1)(a).

130

Ibid, Section 37(2)(a).

131

Ibid, Section 2(1).

132

Ibid, Section 42(1).
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ค. ระยะเวลาในการทางาน
ระยะเวลาในการทางานตามพระราชบัญญัติการจ้างแรงงานพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน
พ.ศ. 2498 จะต้อ งมี ลัก ษณะดัง ต่ อไปนี้ 133 (1) ห้ามท างานติด ต่อกั นเป็น เวลาห้าชั่ว โมงโดยไม่ มี
ช่วงเวลาการหยุดพัก ซึ่งช่วงเวลาการหยุดพักจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที (2) ห้ามทางาน
มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน (3) หากมีการขยายระยะเวลาในการทางาน จะต้องไม่เกินกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
วัน และ (4) ระยะเวลาทางานในหนึ่งสัปดาห์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาทางานตามกฎหมายอาจขยายออกไปกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ข้างต้น
ในกรณีดังต่อ ไปนี้134 (1) กรณี ที่ มีอุบัติเหตุเกิ ดขึ้นหรือคุก คามในสถานที่ท างาน (2) กรณี เป็นการ
ทางานที่มีความสาคัญต่อชีวิตของคนในชุมชน (3) กรณีที่เป็นการทางานที่มีความสาคัญต่อการป้องกัน
หรือรักษาความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย (4) กรณีที่เป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
อัน เกี่ ย วกั บ เครื่อ งจั ก รหรือ โรงงานอุต สาหกรรม (5) กรณี ที่ เ ป็ น งานที่ แทรกขึ้ น โดยไม่ ส ามารถ
คาดหมายได้ (6) กรณีที่เป็นงานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมหรือบริการใด ๆ ที่สาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซี ย ตามที่ ก าหนดภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2510 ( The
Industrial Relations Act 1967)
ง. การทางานล่วงเวลา
เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ในกรณีที่ลูกจ้างทางานล่วงเวลา
นอกเหนือ ไปจากระยะเวลาท างานปกติ พระราชบัญ ญัติก ารจ้างแรงงานพระราชบัญ ญั ติก ารจ้าง
แรงงาน พ.ศ. 2498 ได้กาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตรา
ค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับ135
คาจากัดความของ "การท างานล่วงเวลา" นั้นหมายความถึง จานวนชั่วโมงของการท างาน
การดาเนินการในส่วนที่เกิ นจากเวลาปกติของการทางานต่อวัน136 ทั้งนี้ นายจ้างไม่สามารถสั่งหรือ
อนุญาตให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาเกินระยะเวลาที่ก าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
บุคคล137
133

Ibid, Section 60A(1).

134

Ibid, Section 60A(2).

135

Ibid, Section 60A(3)(a).

136

Ibid, Section 60A(3)(b).

137

Ibid, Section 60A(4)(a).
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จ. วันหยุด
ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับวันหยุดพัก 1 วันต่อสัปดาห์ตามที่นายจ้างกาหนด ในกรณีที่ลูกจ้าง
จะต้องไปทางานในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในอัตราค่าจ้าง ดังนี้
กรณีที่คิดค่าจ้างเป็นรายวัน
(1) อัตราค่าจ้างเท่ากับ 1 วัน ในกรณีที่ทางานไม่เกินครึ่งวันของระยะเวลางานปกติ138
(2) อั ตราค่าจ้างเท่ ากับ 2 วัน ในกรณีที่ท างานมากกว่าครึ่งวันแต่ยัง ไม่ เกินระยะเวลางาน
ปกติ139
กรณีที่คิดค่าจ้างเป็นรายเดือน
(1) อัตราค่าจ้างเท่ากับครึ่งวัน ในกรณีที่ทางานไม่เกินครึ่งวันของระยะเวลางานปกติ140
(2) อัตราค่าจ้างเท่ากับ 1 วัน ในกรณีที่ทางานมากกว่าครึ่งวันแต่ยังไม่เกินระยะเวลางาน
ปกติ141
ทั้งนี้ การท างานล่วงเวลาในวันหยุดนั้น ลู ก จ้างจะต้องได้รับ ค่าจ้างไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
อัตราค่าจ้างตามปกติ142
ฉ. การลาพักผ่อนประจาปี
ลูกจ้างทุ กคนจะได้รับ สิท ธิในการลาพักผ่อนประจ าปีโดยได้รับ ค่าจ้าง ซึ่ง แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาของการทางาน ดังนี้143
(1) 8 วันต่อปี สาหรับการทางานให้กบั นายจ้างคนเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12
เดือน หากทางานมาแล้วไม่ถึง 2 ปี
(2) 12 วันต่อปี สาหรับการทางานให้กับนายจ้างคนเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
12 เดือน หากทางานมาแล้วตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
138

Ibid, Section 60(3)(a)(i).

139

Ibid, Section 60(3)(a)(ii).

140

Ibid, Section 60(3)(b)(i).

141

Ibid, Section 60(3)(b)(ii).

142

Ibid, Section 60(3)(c).

143

Ibid, Section 60E(1).
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(3) 16 วันต่อปี สาหรับการทางานให้กับนายจ้างคนเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
12 เดือน หากทางานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ หากลูกจ้างทางานกับนายจ้างรายเดียวกันไม่ต่อเนื่องกันครบ 12 เดือนในระหว่างปีที่
สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันลาพักผ่อนประจาปีโดยคิดเป็นสัดส่วนตามจานวน
เดือนที่ได้ทางานมาแล้ว
การคานวณเศษส่วนของวันหยุดประจาปี หากมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งวันให้ปัดเศษทิ้งไป และ
หากมีสัดส่วนเท่ากับครึ่งวันหรือมากกว่าครึ่งวันก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวัน
ช. วันหยุดราชการ
ลูก จ้างทุ ก คนจะต้อ งได้รับ ค่าจ้างในอัตราปกติในวันหยุดราชการ ซึ่งในประเทศมาเลเซีย
วันหยุดราชการที่สาคัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
(1) วันหยุดราชการซึ่ง มีก ารประกาศอย่างเป็นทางการ 144 ได้แก่ (ก) วันชาติของประเทศ
มาเลเซีย (ข) วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย หรือยังดี เปอร์ตวน อากง
(Yang di-Pertuan Agong) (ค) วัน เกิ ด ของผู้ ว่ าของรั ฐ อิ ส ระ หรือ ยั ง ดี เปอร์ ตั ว เนกิ รี 145 (ง) วั น
แรงงาน146 และ
(2) วันหยุดราชการที่มีการประกาศตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติวันหยุด พ.ศ. 2494147
(The Holidays Act 1951)
อนึ่ง ถ้าหากวันหยุดราชการตามที่กล่าวมานี้ตรงกับวันหยุดของลูกจ้าง ลูกจ้างจะได้ค่าจ้าง
เป็นการทดแทนวันหยุดตามที่ ตนเองจะต้องได้รั บ ทั้งนี้ สาหรับการท างานล่วงเวลาของลูกจ้างนั้น
หากลูกจ้างทางานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อยสามเท่าของค่าจ้าง
ในอัตราที่ได้รับปกติ148

144

Ibid, Section 60D(a).

145

https://en. wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertua_Negeri, retrieved 14 November 2015.

146

Ibid, section 60D(1)

147

The Holidays Act, 1951, Section 8.

148

Malaysia Employment Act, 1955, Section 60D(3)(aaa).
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ซ. การลาป่วย
ในการลาป่วยตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียนั้นกฎหมายได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กล่าวคือ (1) กรณีการลาป่วยโดยไม่จาเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาล 149 ซึ่งลูกจ้างจะมีสิทธิล า
ป่วยได้ดังนี้ (ก) 14 วันต่อปีปฏิทิน ในกรณีที่ ลูก จ้างได้ท างานมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี (ข) 18 วันต่อปี
ปฏิทิน ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทางานมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปีปฏิทิน และ (ค) 22 วันต่อปีปฏิทิน ใน
กรณีที่ลูกจ้างได้ทางานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (2) กรณีการลาป่วยโดยจาเป็นต้องมีการเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาล 150 โดยในกรณี นี้ ลูก จ้างมี สิท ธิล าป่ วยได้ 60 วันต่อปี ป ฏิทิ น หากการเข้ารัก ษาตัวใน
โรงพยาบาลเป็ นกรณี ส าคัญ ซึ่ง จะต้ องมี คารับ รองหรือ ใบรับ รองแพทย์จ ากแพทย์วิชาชีพ ทั้ ง นี้
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอัตราปกติในช่วงที่ลูกจ้างได้ลาป่วย151 ในทางตรงกันข้าม ใน
กรณีที่ลูกจ้างขาดงานโดยอ้างว่าเจ็บป่วยซึ่งไม่มี คารับรองหรือใบรับรองแพทย์จากแพทย์หรือทันต
แพทย์ หรือในกรณีที่มีคารับรองหรือใบรับรองแพทย์แต่ลูกจ้างมิได้แจ้งหรือพยายามแจ้งต่อนายจ้างว่า
ตนได้เริ่มต้นเจ็บป่วยในเวลาใดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง กฎหมายแรงงานย่อมถือว่าลูกจ้างนั้นขาด
งานโดยไม่ได้รับอนุญาต152
ฌ. สิทธิในการได้รบั ค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยจากการทางาน
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย ลูกจ้างมีสิ ทธิได้รับเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยจากการ
ท างานดัง ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติเงิน ทดแทนของลูก จ้าง พ.ศ. 2495 (The Workmen’s
Compensation Act 1952) ที่กาหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพของลูกจ้าง 153 ทั้งนี้ การที่ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากการเจ็บป่วยจากการ
ทางานตามที่กฎหมายกาหนดนั้น พระราชบัญญัติเงินทดแทนของลูกจ้าง พ.ศ. 2495 ได้กาหนดไว้ว่า
ลูกจ้างจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองหรือกรณีที่โรงพยาบาลที่ได้รับ
การรับ รองเห็นว่าควรมีก ารรัก ษาเพิ่ม เติม และมี ก ารส่งตัวไปยัง โรงพยาบาลพิ เศษตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศ โดยต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยการ
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รักษาจะต้องทาโดยวิธีที่บุคคลดังกล่าวเห็นว่าเหมาะสมสาหรับอาการเจ็บป่วยนั้น ๆ 154 ลูกจ้างจึงจะ
ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยสาหรับความเจ็บป่วยที่เกิด
จากการทางานก็ ตาม แต่ก็มี ข้อยกเว้นในบางกรณีที่ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ได้แก่ (1) กรณีที่
ความเจ็บ ป่ วยนั้ นส่ ง ผลให้ลูก จ้างไม่ ส ามารถปฏิ บัติง านได้ไม่ เกิ น 4 วัน 155 (2) กรณี ที่ พิสูจ น์ได้ว่า
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากการที่ลกู จ้างเมาสุราหรือยาเสพติด156 (3) กรณีที่การบาดเจ็บนั้นเกิดจากการจงใจ
ทาร้ายตัวเองของลูกจ้าง157 และ (4) กรณีที่ลูกจ้างแจ้งข้อมูลเท็จแก่นายจ้างว่าตนเองไม่เคยเจ็ บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บจากอาการเจ็บป่วยนั้นมาก่อน158
ญ. สิทธิในการได้รบั เงินชดเชยกรณีการเลิกสัญญาและการเลิกจ้าง
ตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างแรงงาน (การชดเชยกรณีเลิกสัญ ญาและเลิกจ้าง) พ.ศ. 2523
(Employment (Termination and Lay-Off Benefits) Regulations 1980) ที่ อ อกโด ยอาศั ย
อานาจตามพระราชบัญญัติการจ้างแรงงานพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ส่วนที่ 12 เอ
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจรัฐมนตรีในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินชดเชยกรณีการเลิกสัญญา
เงินชดเชยในกรณีการเลิกจ้าง และเงินชดเชยเกษียณอายุ โดยในกรณีสัญ ญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
หรือกรณีการเลิกจ้างที่มีลักษณะเป็นการลอยแพ (Lay-off) ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย ดังนี้159
(1) ค่าชดเชยจากการสิ้นสุดของสัญญา และ (2) ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างที่มีลักษณะเป็นการลอยแพ
ซึ่งกรณีที่ถือ เป็นการปลดหรือการเลิกจ้างที่มีลักษณะเป็นการลอยแพลูก จ้างนั้นมีลักษณะดังนี้ (ก)
นายจ้างไม่ได้มอบหมายงานให้ลูกจ้างท าทั้งหมดเป็นเวลา 12 วันทางานปกติ ภายในระยะเวลา 4
สัป ดาห์ติดต่อ กัน 160 และ (ข) ลูก จ้างไม่ ได้รับ ค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้สัญ ญาภายในระยะเวลา 4
สัปดาห์ติดต่อกันดังที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากลูกจ้างไม่ได้รับงานหรือมอบหมายงานใด ๆ ให้ทา161
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อนึ่ง การจ่ายค่าชดเชยจากกรณีการสิน้ สุดของสัญญาจ้างหรือกรณีการปลดหรือการเลิกจ้างที่
มีลักษณะเป็นการลอยแพลูกจ้าง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 10 วัน สาหรับทุกปีของ
การจ้างงานภายใต้สัญญาอย่างต่อเนื่อง หากลูกจ้างทางานเป็นระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี162 (2) ค่าจ้างไม่
น้อยกว่า 15 วัน ส าหรับ ทุก ปีของการจ้างงานภายใต้สัญ ญาอย่างต่อเนื่อง หากลูกจ้างท างานเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 163 (3) ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 20 วัน สาหรับทุกปีของการจ้าง
งานภายใต้สัญญาอย่างต่อเนื่อง หากลูก จ้างทางานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป164 ทั้งนี้ การจ่าย
ค่าชดเชยตามที่กล่าวมานี้ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับจากวันที่มีการสิ้นสุด
ของสัญญาจ้าง
อย่างไรก็ดี ลูกจ้างอาจไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามที่กล่าวมาข้างต้นในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) กรณี
สัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ 165 (ข) กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบ
หรือไม่เหมาะสม166 และ (ค) กรณีลูกจ้างสมัครใจลาออกจากงาน 167 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการต่อ
สัญญาจ้างออกไปหรือกรณีที่การต่อสัญญาใหม่นั้นมีผลทันทีภายหลังจากการสิ้นสุดของสัญญาฉบับ
แรก ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการสิ้นสุดของสัญญาจ้างด้วยเช่นกัน
3.2.2.3 นายจ้าง
นายจ้าง หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ได้เข้าทาสัญญาจ้างแรงงานเพื่อการจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
ในฐานะลูกจ้าง รวมถึงตัวแทน ผู้จัดการ หรือตัวแทนค้าต่างของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ คาว่า “ว่าจ้าง”
ไม่ ว่าจะปรากฏอยู่ในรูป แบบทางไวยากรณ์หรือสานวนในลัก ษณะใดก็ ตามก็ ย่อมต้องถูก ตีความใน
ลักษณะเดียวกัน168
ตามปกติในการจ้างแรงงานนั้นคู่สัญญาฝ่ายนายจ้างมักจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
กิจการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าฝ่ายลูกจ้าง จึงทาให้โดยสภาพแล้วฝ่ายนายจ้างจะเป็นผู้ที่มีอานาจ
ในการต่อรองเหนือกว่า ดังนั้น หลักเกณฑ์ทางกฎหมายแรงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับกับฝ่าย
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นายจ้างนั้นจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดหน้าที่และข้อจากัดแก่นายจ้างมากกว่าจะเป็นการให้ประโยชน์
แก่นายจ้าง อย่างไรก็ดี นายจ้างยังมีสิทธิพื้นฐานตามสัญญาจ้างแรงงานที่จะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่
ลูกจ้างทาผิดสัญญาจ้างอยู่นั่นเอง
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย นายจ้างมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิของนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
พระราชบัญ ญั ติก ารจ้างแรงงานพระราชบัญ ญั ติก ารจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. สิทธิในการเลิกจ้าง
นายจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างกับลูกจ้างได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
จ้าง ในการเลิกสัญญานั้นนายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างได้รบั ทราบถึงการเลิกสัญญาตาม
ระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาจ้างแรงงานที่ทาขึ้นกับลูกจ้าง แต่หากไม่มีการ
กาหนดระยะเวลาในการเลิกสัญญาไว้ การบอกเลิกสัญญาจ้างจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่ลกู จ้าง
ที่จะถูกบอกเลิกสัญญานั้นได้ทางานให้นายจ้างดังนี้169
1) นายจ้างต้องบอกกล่าวการเลิกสัญ ญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์สาหรับ
ลูกจ้างที่ทางานมาน้อยกว่า 2 ปีในวันที่มีการบอกกล่าว
2) นายจ้างต้องบอกกล่าวการเลิกสัญ ญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์สาหรับ
ลูกจ้างที่ทางานมาตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปีในวันที่มีการบอกกล่าว
3) นายจ้างต้องบอกกล่าวการเลิกสัญ ญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์สาหรับ
ลูกจ้างที่ทางานมาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปในวันที่มีการบอกกล่าว
ข. สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพนายจ้าง
สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการห้ามลูกจ้างมิให้เข้าร่วม
หรือเข้ากลุ่มกับบุคคลอื่น ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดการสหภาพแรงงาน ในขณะเดียวกัน นายจ้าง
มีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างในการเข้าร่วมสหภาพนายจ้างเพื่อต่อรองหรือทาความตกลงต่าง ๆ กับฝ่าย
ลูกจ้างเพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของนายจ้าง170
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ค. สิทธิในการหักเงินจากค่าจ้าง
โดยทั่วไป กฎหมายแรงงานให้ความสาคัญกับเงินค่าจ้างที่เป็นสิทธิของลูกจ้างที่พึงได้รับอย่าง
มาก โดยกฎหมายได้กาหนดบทหลักเป็นการห้ามมิให้นายจ้างกระทาการหักกลบลบหนี้ใด ๆ จากเงิน
ค่าจ้าง เว้นเสียแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้171 ซึ่งได้แก่ (ก) การหักเงินคืนในกรณีที่
ได้มี การจ่ายเงินค่าจ้างในจานวนที่ มากกว่าที่ ลูก จ้างพึง จะได้รับ ซึ่ง เกิ ดขึ้นจากความผิดพลาดของ
นายจ้าง ทั้งนี้ นายจ้างสามารถกระทาการหักเงินดังกล่าวย้อนหลังได้เพียงแค่ในช่วงสามเดือนก่อน
หน้าเท่านั้น (ข) การหักเงินค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาโดยปราศจากการบอก
กล่าวล่วงหน้าหรือการเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมาย
กาหนด (ค) การหักเงินค่าจ้างตามจานวนที่ได้จ่ายไปก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ในจ านวนเงินที่ได้มีการชาระล่วงหน้า และ (ง) การหัก เงินอื่นใดที่ ได้มีการกาหนดให้กระท าได้ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ
(2) หน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน
นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการจัดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนดดังที่ได้
นาเสนอไปแล้ว นายจ้างยังมี หน้าที่ในการจัดให้มีความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางานและ
หน้าที่ในการรับรู้และยอมรับความมีอยู่ของสหภาพแรงงานอีกด้วย โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ก. หน้าที่ในการจัดให้มีความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางาน
นายจ้างต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างจะต้องดูแล
ให้โรงงานหรือระบบการทางานมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขอนามัย และเพียงพอสาหรับ
การอานวยความสะดวกด้านสวัสดิการในการทางาน172 และจะต้องจัดให้มีนโยบายเพือ่ ความปลอดภัย
ในการทางานและทบทวนนโยบายนั้นอยู่เป็นระยะเพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 173 ซึ่งถ้าหากว่านายจ้ างไม่ ป ฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายดังที่ กล่าวมา
ข้างต้น กฎหมายได้มีข้อกาหนดในลักษณะที่เป็นบทลงโทษทางอาญาสาหรับนายจ้าง โดยให้มีโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิตหรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ174
171

Malaysia Employment Act, 1955, Section 24.

172

The Occupational Safety and Health Act, 1994, section 15.

173

Ibid, section 16.

174

Ibid, section 19.
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ข. หน้าที่ในการรับรู้และยอมรับความมีอยูข่ องสหภาพแรงงาน
สัญ ญาจ้างแรงงานต้อ งไม่มี ข้อห้ามหรือข้อสัญ ญาอันเป็นการขัดขวางลูกจ้างไม่ ให้เข้าร่วม
สหภาพแรงงาน พบปะบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมของ
สหภาพแรงงาน หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการ
จ้างแรงงานพระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้
เป็นสิทธิของลูกจ้างโดยที่ไม่อาจถูกจากัดหรือลิดรอนได้ 175 นอกจากนี้ ลูกจ้างต่างชาติก็สามารถเข้า
ร่วมสหภาพแรงงานได้เช่นกันเนื่องจากไม่มีข้อห้ามกาหนดไว้ในกฎหมาย
3.2.2.4 การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฎหมายที่ ใช้ บั ง คั บ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานของประเทศมาเลเซี ย ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พ .ศ. 2535 (The Human Resource
Development Act 2001) ที่ บัญ ญัติให้มีก ารเรียกเก็บ เงินเข้ากองทุ นเพื่อให้บริษัทที่ จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายนาไปใช้ในการจัดอบรมฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะของลูกจ้างและผู้ฝึกงาน176
กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดให้นายจ้างในอุตสาหกรรมตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในตารางแนบ
หนึ่งท้ายพระราชบัญญัติ177 ต้องขึ้นทะเบียนและมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่บริษัทดังกล่าวเพื่อนาเงินไปใช้
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน178 ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อย
ละ 1 ของเงินเดือนพนักงาน 179 อย่างไรก็ดี นายจ้างที่ ไม่เข้าข่ายที่ต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินตาม
กฎหมายนี้ก็อาจเลือกที่จะขอขึ้นทะเบียนและชาระเงินเข้ากองทุนดังกล่าวได้ โดยนายจ้างประเภทนี้
ต้องชาระเงินในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินเดือนพนักงาน180

175

The Industrial Relations Act 1967, Section 5(1).

176

Human Resource Development Act 2001, section 3.

177

Ibid, section 1(2).

178

Ibid, section 13.

179

Ibid, section 14(1).

180

Ibid, section 15.
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เงินที่มีการเรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เพียงแต่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ฝีมือและทักษะต่าง ๆ ของลูกจ้างและยังนาไปใช้เป็นการช่วยเหลือทางการเงินโดยให้นายจ้างกู้ยืมเงิน
จากกองทุนไปเพื่อใช้ในการฝึกฝนหรือพัฒนาให้แก่ลูกจ้างของตนอีกทางหนึ่งด้วย181
3.2.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3.2.3.1 กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of Human Resources)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
การกากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์จะประกอบไปด้วยกรมต่าง ๆ 182 ได้แก่ กรม
แรงงานของเพนนินซูล่า (Labour Department of Penninsular Malaysia) กรมความปลอดภัย
และสุ ขอนามั ย ในการท างาน (Department of Occupational Safety and Health) กรมก าลั ง
แ ร ง งา น (Manpower Department) ก ร ม พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น ( Department of Skills
Development) กรมแรงงานสัมพั นธ์ในอุตสาหกรรม (Industrial Relations Department) กรม
แรงงานของรัฐซาบาห์ (Labour Department of Sabah) กรมแรงงานของรัฐซาราวัค (Labour
Department of Sarawak) กรมกิจการสหภาพแรงงาน (Trade Union Affairs Department) และ
ศาลอุตสาหกรรม (Industrial Court)
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
ด้านแรงงานและกาหนดทิศทางของกาลังคนให้สอดคล้องตามพันธกรณีของประเทศมาเลเซียที่มีต่อ
สหประชาชาติ183 ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์มีพันธกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การทาให้แรงงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความรู้ มีระเบียบวินัย ใส่ใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อ วัตถุป ระสงค์ในการ

181

Ibid, section 9 (2)(a)(b).

182

Ministry of Human Resources, “ Organization Chart: Ministry of Human Resources,”

http:/ / www. mohr.gov.my/ pdf/ orgchart/ carta_organisasi_MOHR_bi.pdf, accessed 24 December
2015.
183

Wikipedia, “ Ministry of Human Resources (Malaysia),” https:/ / en.wikipedia.org/ wiki/

Ministry_ of_Human_Resources_(Malaysia) , accessed 24 December 2015.
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เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทางแรงงานอันยังผลไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างโอกาส
ในการทางานให้มากขึ้น184
3.2.3.2 กรมแรงงาน (Labour Department)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมแรงงานได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 และเป็นหนึ่งในสิบสองกรมและเป็นหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้เขตอ านาจหรือการกากั บดูแลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ โดยเมื่อก่อนช่วงทศวรรษ
1960 นั้น กรมแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานในโรงไฟฟ้าและเหมือง
แร่ แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 กรมแรงงานก็ได้ควบรวมกันกับ กรมแรงงานสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
การควบรวมเป็นหนึ่งนี้จึงมุ่งเน้นในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องลูกจ้างและสหภาพแรงงาน185
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมแรงงานนั้นมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างการบริหารงานด้านแรงงานเพื่อปรับปรุงให้
สวัสดิการของแรงงานและผลประโยชน์ของนายจ้างให้ดีขึ้น และยังมีพันธกิจในการเพิ่มโอกาสในการ
ว่าจ้างงานให้เป็นไปตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน 186 โดยพระราชบัญ ญั ติการจ้างแรงงาน
พระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2498 ได้กาหนดให้อธิบดีกรมแรงงานซึ่งเป็นผู้ทไี่ ด้รับแต่งตั้งจาก
ยัง ดี เปอร์ตวน อากง (Yang di-Pertuan Agong)187 เป็นผู้มี อานาจในการรับ เรื่องร้องเรียนและ
สอบสวนข้อพิพ าทด้านแรงงานที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง จานวนค่าจ้างที่ ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง
แรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกจ้างตามที่กฎหมายกาหนด188 นอกจากนี้ อธิบดีกรมแรงงาน
ยังมีอานาจในการเข้าตรวจสถานที่ทางานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตามที่เห็นว่ามี
ความจาเป็น189
184

Wikipedia, Ibid.

185

Ministry of Human Resources, “History JTKSM,” http://jtksm.mohr.gov.my/index.php/

my/ mengenai-kami/sejarah-jtksm, accessed 24 December 2015.
186

Labour Department Peninsular Malaysia, http:/ / jtksm.mohr.gov.my/ index.php/ my/

mengenai-kami/visi-misi, accessed 24 December 2015.
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Malaysia Employment Act, 1955, Section 3.
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Ibid, Section 69.
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ขั้นตอนในการขอให้อธิบดีกรมแรงงานทาการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงานนั้น ผู้ร้องขอ
ต้องทาคาร้องเป็นหนังสือหรือให้ถ้อยคาด้วยวาจาต่ออธิบดีกรมแรงงานพร้อมด้วยคาขอที่ให้เยียวยา
ความเสียหายต่ออธิบดีกรมแรงงาน เมื่อได้รับคาขอดังกล่าวแล้วให้อธิบดีกรมแรงงานมีอานาจในการ
ออกหมายเรียกคู่กรณีอีกฝ่ายมาให้การแก้ข้อกล่าวหาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามวัน เวลา
และสถานที่ที่อธิบดีแรงงานกาหนด นอกจากนี้ ยังมีอานาจออกหมายเรี ยกบุคคลภายนอกมาชี้แจง
เพิ่มเติมได้หากเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณา190
คาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดีกรมแรงงานนั้นมีผลผูกพันคู่กรณีตามกฎหมาย แต่หากฝ่ายใดไม่
เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวก็มีสิทธิที่จะคัดค้านคาชี้ขาดนั้นได้โดยการอุทธรณ์คาวินิจฉัยชี้ขาด
นั้นให้ศาลสูงพิจารณา191
3.2.3.3 กรมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน (Occupational Safety and
Health Department)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานนั้นมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบไป
ด้วยส่วนงานหลัก 2 ส่วน 192ได้แก่ ส่วนงานด้านสุขอนามั ยในการท างาน และส่วนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน โดยส่วนงานทั้งสองนั้นจะมีผู้บริหารสูงสุดคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ทั้งนี้ ในส่วนงานด้านสุขอนามัยในการทางานนั้นจะประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมทาง
นิติเวช การจัดการด้านเคมี สุขลักษณะและสรีรศาสตร์ในอุตสาหกรรม ในขณะที่ส่วนงานด้านความ
ปลอดภัยในการท างานนั้นก็ จ ะประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆ เช่น เดียวกั น เช่น ความปลอดภัยที่
เกี่ ย วกั บ ปิ โ ตรเลี ย ม ความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า งอาคาร ความปลอดภั ย ในอุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและส่วนงานที่ไม่ใช่โรงงาน
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Ibid, Section 70.
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Ibid, Section 77.
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Department of Occupational Safety and Health, “ Organization Chart,” http:/ / www.

dosh. gov. my/ index. php?option= com_content&view= article&id= 428&Itemid= 185&lang= en,
accessed 24 December 2015.
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง
การบริหาร การจัดการ และการบังคับ ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ทางาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งศึกษาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและสุขอนามั ยในการทางาน
ในสถานที่ท างานแหล่งต่าง ๆ และมุ่ งก่ อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามั ยของลูกจ้างที่ ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในทุกสาขาอาชีพ193
3.2.3.4 ศาลอุตสาหกรรมแห่งประเทศมาเลเซีย (Industrial Court of Malaysia)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ศาลอุตสาหกรรมแห่งประเทศมาเลเซียจะประกอบด้วยประธานศาลอุตสาหกรรมที่ ได้รับ
แต่งตั้งจากพระราชาธิบดีของมาเลเซียและคณะลูกขุนที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แต่งตั้ง 194 โดยองค์คณะของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี
แรงงานนั้นจะต้องประกอบด้วยประธานศาลอุตสาหกรรมและผู้พพิ ากษาจานวน 2 คนซึ่งประธานศาล
อุตสาหกรรมเป็นผู้เลือกจากคณะลูกขุนดังกล่าวอีกฝ่ายละ 1 คน195
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ศาลอุตสาหกรรมนี้จะมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงานที่ผ่านการเจรจา
ไกล่เกลี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์แล้วไม่สาเร็จ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาในศาลอุตสาหกรรม 196 โดยศาลอุตสาหกรรมจะมี
อานาจในการออกหมายเรียกให้คู่กรณีมาเข้าร่วมการพิจารณา เรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือตัด
พยานหลักฐานบางส่วนตามที่เห็นสมควร รวมถึงเรียกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

193

Department of Occupational Safety and Health, “ Message from Director General: Ir.

Mohtar bin Musri,”

http: / / www. dosh. gov. my/ index. php?option= com_content&view=

article&id=946&Itemid= 186&lang=en, accessed 24 December 2015.
194

Industrial Relation Act, 1967, Section 21.

195

Ibid, Section 22.

196

Ibid, Section 26.
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คดีด้วย197 และหากคู่ความไม่ เห็นด้วยกับคาพิพากษาของศาลอุตสาหกรรมก็มีสิท ธิที่ จะอุทธรณ์คา
พิพากษาไปยังศาลสูงได้โดยถือว่าคาพิพากษาของศาลสูงเป็นที่สุด198
3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
3.3.1 บทนา
ระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมของประเทศมาเลเซียเป็นระบบสาธารณสุขแบบพหุลักษณ์
ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาที่ หลากหลาย ทั้ งระบบการแพทย์พื้นบ้านและระบบการแพทย์แบบ
ตะวันตก โดยระบบสาธารณสุขมาเลเซียมีแหล่งทีม่ าของการเงินจาก 4 แหล่ง คือ (1) ภาษีโดยตรง (2)
การประกันสังคม (3) การประกันสุขภาพส่วนบุคคล และ (4) การออกค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยมีก าร
ให้บริการแบบครอบคลุมทั้งหมดโดยภาครัฐและภาคเอกชน
ในภาครัฐ มุ่งเน้นการให้บริก ารสาธารณสุข การรัก ษาโรคและการป้องกันโรค รวมทั้งการ
รักษาใน 3 ระดับคือ
1. การรัก ษาระดับ ปฐมภูมิ เป็ นบริก ารที่ อยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุม ชนมากที่ สุด มี ก าร
บริการผสมผสาน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลส่วนบุคคล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจะจัดบริการในลักษณะคลินิกสุขภาพ คลินิกชนบท คลินิกแม่และเด็ก และ
คลินิกเคลื่อนที่
2. การรัก ษาระดับทุ ติยภูมิ ให้บริการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีท างการแพทย์ในระดับ ที่ สูงขึ้น
เน้นการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โรคที่รักษายากและซับ ซ้อนมากขึ้น มักเป็นโรงพยาบาล
ในระดับอาเภอ และ
3. การรักษาระดับ ตติยภูมิ ซึ่งให้บ ริการการรักษาที่ สลับซับซ้อนหรือยุ่งยากแก่ ผู้ที่มีความ
จาเป็นด้านสุขภาพ มีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ประจารัฐ และโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อแห่งชาติ
ส่วนภาคเอกชนนั้น ก็มีบทบาทในการให้บริการรักษาทั้งสามระดับเช่นกัน ทั้งนี้ การให้บริการ
ด้านการรักษาพยาบาลของรัฐจัดโดยเครือข่ายโรงพยาบาลที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน

197

Ibid, Section 29.

198

Ibid, Section 33b.
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ต่าง ๆ ของรัฐ โดยเป็นการให้บริการแบบครอบคลุมที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หรือหากต้องเสียก็จ่ายในราคาที่ต่ามาก เพราะรัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่199
สาหรับ นโยบายด้านสาธารณสุข สืบเนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นสังคมแบบพหุลัก ษณ์
ที่ประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยประชากรเชื้อสายมาเลย์ร้อยละ 60 เชื้อสายจีน
ร้อยละ 30 และเชื้อสายอินเดียร้อยละ 10 ทาให้มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างชาวจีนและ
มาเลย์ในช่วงต้นของการได้รับ เอกราช จึงได้มีก ารสร้างนโยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ (New Economic
Policy) โดยเริ่ม ต้ นในช่ว งทศวรรษ 1970 ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์ในการก าจั ดความยากจนและปรั บ
โครงสร้างทางสังคมของมาเลเซียเพื่อที่จะให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในสังคม และแก้ไขหรือ
ขจัดการครอบงาทางเศรษฐกิจของชาวจีน มีการกล่าวว่านโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขอย่างมากในช่วงสองทศวรรษแรกของการดาเนินตามนโยบายนี้ ได้มีการพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอย่างมาก ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่กาหนดไว้ ต่อมาในช่วง
ทศวรรษ 1990 ได้ มี ก ารปรั บ ป รุ ง นโยบายใหม่ เรี ย กว่ า นโยบายการพั ฒ นาให ม่ ( New
Development Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาที่ สมดุล อันจะนาไปสู่สังคมที่เป็น
เอกภาพและเป็นธรรม อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด (Mahathir bin Mohamad) ได้
กาหนดนโยบายที่ เรียกว่า วิสัยทั ศน์ พ.ศ.2563 (Vision 2020)200 เมื่ อเดือนกุม ภาพันธ์ พ.ศ.2534
ความว่า “ในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) มาเลเซียเป็นชาติที่มีความเป็นหนึ่งเดียวมีความเชื่อมั่นในสังคม
ชาวมาเลเซียที่มีความเหนี่ยวแน่น โดยความเข้มแข็งของศีลธรรม คุณค่า จริยธรรมที่ดารงอยู่ในระบบ
ประชาธิป ไตย เสรีนิยมและความอดทน เอื้ออาทร เศรษฐกิ จ ยุติธรรม เที่ ยงธรรม ก้ าวหน้าและ
เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีความเคลื่อนไหว มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น”
นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เน้นการส่งเสริม
แนวคิดสุขภาพที่หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และการดารงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
199

Malaysian Medical Association. Health for all: reforming health care in Malaysia.

Selangor Darul Ehsan: Academe Art & Printing Services Sdn. Bhd.; 1999. อ้ า งถึ ง ใน อาทร ริ้ ว ไพบู ล ย์ ,
โครงการศึ กษาวิจัย เรื่อง การปฏิ รูประบบสุขภาพของประเทศมาเลเซีย เสนอต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,
ตุลาคม 2543, น.4.
200

Razali N. Human resources development in Malaysia ; a study of the government 's

role. ASEAN Economic Bulletin 1999 , 16(3) : 307-29.
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ซึ่งโอกาสของการเข้าสู่ ภาวะสุขภาพนี้จ ะต้องได้รับ อย่างเท่ าเที ยมกั นในหมู่ พ ลเมื องทั้ ง หมดของ
ประเทศ
3.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานทางการแพทย์
(1) กฎหมายหลักประกันสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเทศมาเลเซียไม่มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่มีกองทุนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
ที่สาคัญ 2 กองทุน201 คือ
ก. กองทุนสารองเลี้ยงชีพส าหรับลูก จ้าง (Employees Provident Fund: EPF) จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2494 (Employees Provident Fund Act 1951)
เพื่อสร้างหลัก ประกั น ด้านการเงินให้แก่ ลูก จ้างเมื่ อเกษียณจากการท างาน รวมทั้ งยามเจ็บ ป่ วย
ผ่านกลไกการบังคับการออม โดยนามาจากเงินเดือนของลูกจ้างส่วนหนึ่ง และนายจ้างจ่ายสมทบเข้า
กองทุนให้อีกส่วนหนึ่งตามอัตราที่กาหนดไว้ในตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้202 โดยกองทุนนี้
บริหารโดยคณะกรรมการอิสระภายใต้กากับของกระทรวงการคลัง ซึ่งกองทุนนี้มีการกันเงินออกเป็น
3 กองทุ นย่อ ยตามวัต ถุป ระสงค์ที่ แตกต่างกั นออกไป ได้แก่ บัญ ชีที่ 1 มี สัดส่ วนร้อยละ 60 ของ
กองทุนทั้ งหมดเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ บัญ ชีที่ 2 มีสัดส่วนร้อยละ 30 เพื่อที่อยู่อาศัยและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ บัญชีที่ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 10 เพื่อค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อย่างไรก็
ตาม หลังจากปี พ.ศ. 2550 หากสมาชิก กองทุ นมีความจาเป็นต้องการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเพิ่มเติม
สามารถขอเบิกจ่ายจากบัญชีที่ 2 ได้อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดเงินออมรวม203

201

Safurah Jaafar, Kamaliah Mohd Noh, el al, Malaysia Health System Review, ( World

Health Organization Regional Office for the Western Pacific, 2013), p.46.
202

พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2494

มาตรา 43 (1) ภายใต้บังคับมาตรา 52 นายจ้างและลูกจ้างทุกคนตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องจ่ายเงิน
ทุกเดือนเข้ากองทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ในตาราง 3 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
203

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สุขภาพดี วิถีอาเซียน (ASEAN Health Care System) : รวม

บทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด , 2555) , น.71.
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ข. องค์ก ารประกั น สัง คม (Social Security Organization: SOCSO) ดาเนิ นการภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2512 (Employees Social Security Act 1969) เพื่อช่วยเหลือ
ลูก จ้างหรือ แรงงานที่ มีร ายได้ไม่เกิ น 2,000 ริงกิ ต ต่อเดือน โดยเป็นการประกั นสังคมแบบบังคับ
โดยเงินค่าสมาชิกได้จากทั้ งลูกจ้างและนายจ้าง204 ในอัตราที่ตายตัวดังที่ถูกกาหนดไว้ในตารางแนบ
ท้ายพระราชบัญ ญัติตามเพดานของรายได้ต่อเดือนซึ่งมี การให้ผลประโยชน์แก่ลูกจ้างในกรณีเกิ ด
อุบัติเหตุอันนามาซึ่งการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยหรือพิการอันเนื่องมาจากการทางาน 205
นอกจากระบบของกองทุ นสารองเลี้ย งชีพและองค์การประกันสังคมแล้ว ยังมีการประกัน
สุขภาพของเอกชน ซึ่งประชาชนสามารถเลือกทาประกันสุขภาพได้ตามความสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพสามารถใช้บริการทีร่ ัฐจัดให้โดยไม่เสียค่าบริการ โดยผู้ที่
ใช้บริการการรักษาปฐมภูมิจากสถานบริการของรัฐที่คลินิ กชนบท (ระดับหมู่บ้านมีพยาบาลประจา)
และคลินิกสุขภาพ (ระดับตาบลและชุมชนเมือง มีแพทย์ประจา) จะได้รับบริการโดยไม่มีค่าใช่จ่าย
สาหรับการรักษาในระดับสูงขึ้น คือ ตั้งแต่โรงพยาบาลระดับอาเภอขึ้นไป จะเสียค่าลงทะเบียนครั้งละ
1 ริงกิต สาหรับคนไข้นอก และ 5 ริงกิต สาหรับคนไข้ที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องเสีย
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มาตรา 6 การจ่ายเงินสมทบ
(1) เงิ นที่ ต้องจ่ ายของฝ่ายลูกจ้ างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ป ระกอบไปด้วยเงิ นที่ นายจ้างจ่ายสมทบ (ซึ่ ง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “เงินสมทบฝ่ ายนายจ้าง”) และเงินที่ลู กจ้างเป็นผู้จ่าย (ซึ่งต่ อไปนี้ จะเรียกว่า “ เงินสมทบฝ่าย
ลูกจ้าง”) และจะถูกจ่ายให้แก่องค์กร
(2) เงินที่ต้องจ่ายสมทบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(ก) การจ่ายเงินสมทบประเภทที่ หนึ่ ง เป็ นการจ่ ายโดยลูกจ้างหรื อในนามของลู กจ้ างเพื่ อประกั น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการทุพพลภาพและการบาดเจ็บของลูกจ้าง
(ข) การจ่ายเงินสมทบประเภทที่สอง เป็นการประกันค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการบาดเจ็บของ
ลูกจ้างโดยเฉพาะ
(3) อั ต ราการจ่ า ยเงิ น สมทบประเภทต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นตาราง 3 แนบท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้
(4) สัดส่วนในการจ่ายเงินสมทบประเภทที่ 1 ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 ของ
ตาราง 3 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
(5) การจ่ายเงินสมทบประเภทที่ 2 ให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายทั้งหมด
205 เสาวคนธ์ รัต นวิจิ ต ราศิ ลป์ , การปฏิรู ประบบสุข ภาพ : ประสบการณ์ จาก 10 ประเทศ , (นนทบุรี :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543), น.56-57.
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ค่ า ยาและค่ า รั ก ษาอื่ น อี ก ส าหรั บ ผู้ ที่ ด้ อ ยโอกาส เช่ น คนยากจน คนชรา จะได้ รั บ ยกเว้ น
ค่าลงทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคาสั่งว่าด้วยค่าธรรมเนียม (การแพทย์ ) พ.ศ. 2525 (Fees
(Medical) order 1982) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม [PU(A)359/1982]206 ซึ่งกาหนดค่าใช้จ่ายจานวน
เพียงเล็กน้อยสาหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐ207
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ก. กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์
บุคคลที่จะสามารถประกอบอาชีพในทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซียได้ จะต้องเป็นบุคคล
ผู้ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพจากองค์กรกากับดูแลวิชาชีพ ดังต่อไปนี้208
ก.1) แพทย์
มีองค์กรที่กากับดูแล คือ แพทยสภาแห่งมาเลเซีย (Malaysian Medical Council:
MMC) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ พ.ศ. 2514 (Medical Act 1971) โดยกฎหมายฉบั บ นี้
กาหนดให้แพทย์ที่ ป ระสงค์จ ะประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้นทะเบียน
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ กั บ แพทยสภาแห่ ง มาเลเซี ย 209 ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์
พ.ศ. 2514 ก าหนดว่า เฉพาะผู้ที่ สาเร็จ การศึกษาจากสถาบันการศึก ษาซึ่งได้รับการรับ รองตามที่
กาหนดไว้ในตาราง 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ได้โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นซึ่งมิได้รับการรับรองจะต้องสอบ
ผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติของแพทย์ จึงจะมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่
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บุคคลที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นซึ่งมิได้รับการรับรองนั้นจะได้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางคลินิกไม่น้อยกว่า 3 ปี210
ส าหรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายฉบั บ นี้ มี ทั้ ง หมด
3 ประเภทด้วยกัน คือ
(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นการชั่วคราว
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ พ .ศ. 2514 ก าหนดให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
แพทยศาสตร์ซึ่งประสงค์จะทาการรักษาทางการแพทย์จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเป็น
การชั่วคราวก่อนที่จะฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยแพทย์ที่จะประกอบวิชาชีพชั่วคราวได้นี้จะต้ องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ 5 ใน 6 สาขาวิชาบังคับ อันประกอบไปด้วย กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ออร์โธพีดิกส์ สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยาและการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 2 ปีในโรงพยาบาลซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุณสมบัติทางการแพทย์ (the Medical Qualifying Board: MQB)
(2) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์เต็มรูปแบบ
เมื่ อ การฝึ ก งานภาคปฏิบั ติ เสร็จ สิ้น และเป็ น ที่ พ อใจแก่ MQB ผู้ ป ฏิ บั ติง านทาง
การแพทย์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพชั่วคราวจาก MMC หรือ บุคคลอื่นซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเพื่อ
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวหรือเต็มรูปแบบต่อแพทยสภาแห่งอื่นๆ (ในต่างประเทศ) สามารถที่
จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์แบบเต็มรูปแบบได้
มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2514 ได้กาหนดประเภทของการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเต็มรูปแบบไว้ 2 ประเภท ดังนี้
(2.1) การขึ้นทะเบียนตามมาตรา 14 (1)
มาตรา 14 (1) ของพระราชบัญ ญั ติก ารแพทย์ พ.ศ. 2514 ก าหนดว่าเฉพาะแต่
บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพชั่วคราวตามมาตรา 12 ที่มีประสบการณ์ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ในมาตรา 13 เท่านั้นที่จะมีสิทธิในการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์เต็มรูปแบบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
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สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ฝึกงานภาคปฏิบัติในประเทศมาเลเซียนั้น นายจ้าง
ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะเป็นผู้ดาเนินการและยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตภายใน 1 เดือนนับแต่
การฝึกงานภาคปฏิบัติเสร็จสิ้น ส่วนชาวมาเลเซียที่ฝึกงานภาคปฏิบัติในต่างประเทศจะต้องได้รับการ
ประเมิ นจากคณะกรรมการประเมิ น (The Evaluation Committee (EC)) ซึ่ ง ได้ รับ แต่ ง ตั้ง จาก
MMC ว่าสามารถได้รับ ยกเว้นไม่ ต้องฝึกงานภาคปฏิบัติในมาเลเซียหรือไม่ โดยผู้ป ฏิบัติง านแต่ล ะ
รายจะเป็นผู้ยื่นคาร้องเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง
(2.2) การขึ้นทะเบียนตามมาตรา 14 (3)
มาตรา 14 (3) ของพระราชบัญ ญัติก ารแพทย์ พ.ศ. 2514 ก าหนดว่าบุคคลใดๆ
อาจจะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกาหนดได้ หากบุคคลนั้นมีคุ ณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เห็นสมควร หลังจากปรึกษากับแพทยสภา
สาหรับบุคคลซึ่งมิใช่พลเมืองของมาเลเซียที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพแพทย์ใน
มาเลเซียจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเพือ่ ประกอบวิชาชีพได้ในระยะเวลา สถานที่และขอบเขตของ
การประกอบวิชาชี พ (การศึ ก ษา การจ้ างงาน หรือ การวิจัย) ที่ จ ากั ด ผู้ขอขึ้น ทะเบีย นจะต้อ ง
ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนผ่านทางผู้ว่าจ้างและจะต้องได้รับการพิจารณาคัดกรองอย่างเหมาะสมจาก
คณะกรรมการประเมิ น (EC) ผู้ยื่น คาร้อ งขอขึ้น ทะเบี ยนมี คุ ณ สมบัติ เป็ นที่ พ อใจจะถู ก ส่ งชื่ อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรา
14 (3)
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2514 ได้กาหนดให้ผู้ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อ
ประกอบวิชาชีพเต็มรูปแบบทุกประเภทจะต้องปฏิบัติงานในภาครัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนที
จะได้รับอนุญ าตให้ปฏิบัติ งานในภาคเอกชน เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาที่ ข าดแคลนของมาเลเซี ย และมี อ ายุ เ กิ น 45 ปี และสมั ค รใจที่ จ ะเป็ น อาจารย์ (ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน) หรือศึกษาโดยออกเงินทุนด้วยตนเอง
สาหรับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแพทย์เต็มรูปแบบนี้มีร ะยะเวลา 1 ปี โดยจะ
สิ้นผลในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามมาตรา 20 (2) ของพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2514
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เพื่ อ ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ในมาเลเซีย โดยการต่ ออายุ ใบประกอบวิชาชี พ

แพทย์ผู้ยื่นคาขอจะต้องส่งเอกสารคาขอรับใบสาคัญไปยังนายทะเบียนก่ อนวันที่ 1 ธันวาคมของปีที่
สิ้นอายุ
(3) การขึ้นทะเบียนชั่วคราวตามมาตรา 16
การขึ้นทะเบี ยนประเภทนี้ใช้บั งคั บ กั บ แพทย์ชาวต่างประเทศที่ ป ระสงค์ จ ะมา
ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์ในมาเลเซียเท่ านั้น โดยจะให้มี ก ารขึ้นทะเบียนเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในระดับหลังปริญญาตรีหรือการส่งแพทย์มาฝึกอบรม การทดลองระหว่างการประชุมหรือ
การวิจัยกับ สถาบันต่างๆ มหาวิท ยาลัย หรือโรงพยาบาลเอกชน โดยการขึ้นทะเบียนประเภทนี้
จะต้องมีการต่ออายุทุก 3 เดือน
สาหรับเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนประเภทนี้ มีดังนี้
1. แพทย์ผู้นั้นจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสภาการแพทย์ต่างประเทศ
2. แพทย์ผู้นั้นได้เอาประกันภัยไว้เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานในมาเลเซีย
3. มีแพทย์ท้องถิ่นเป็นผู้ค้าประกัน ซึ่งเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจาก MMC
4. แพทย์ที่ จะมาขอขึ้นทะเบียนประเภทนี้จะต้องไม่ ได้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองตามตาราง 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
ทั้ ง นี้ ในระหว่ างได้ ขึ้น ทะเบี ยนในประเภทนี้ แพทย์ ผู้นั้ น จะไม่ ส ามารถไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้212
ก.2) ทันตแพทย์ (Dentist)
มี อ งค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แ ล คื อ ทั น ตแพทยสภาแห่ ง มาเลเซี ย (Malaysian Dental
Council (MDC)) ตามพระราชบัญญัติการทันตกรรม พ.ศ. 2514 (Dental Act 1971)โดยกฎหมาย

211

พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2514

มาตรา 20 (2) เมื่ อได้ รับ ค าขอและช าระเงิ นค่ าธรรมเนี ย มแล้ ว หากนายทะเบี ย นจะออกใบส าคั ญ
(ในรูป แบบของ “ใบส าคั ญ ประกอบวิช าชี พรายปี ”) เพื่ ออนุ ญ าตให้ ผู้ นั้นประกอบวิช าชีพ แพทย์ ในปี ที่มีการออก
ใบสาคัญให้
212

Malaysia Investment Development Authority, supra note 130, p.3-5.
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ฉบับนี้กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อ
ประกอบวิชาชีพกับ MDC
(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพทันตกรรม (Registration as Dental
Practitioners)
พลเมืองมาเลเซียหรือผู้ที่มีสิทธิอาศัยถาวรในมาเลเซียสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอขึ้น
ทะเบี ย นเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมต่ อ MDC ได้ หากผู้ นั้ น ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นทั น ต
แพทยศาสตร์ โดยผู้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพกั บ
MDC จะต้องปฏิบัติงานในภาครัฐเป็นเวลา 2 ปี213
ทั้ ง นี้ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิช าชีพ ทั น ตแพทย์ จ าก MDC มี ร ะยะเวลา 1 ปี
โดยจะสิ้นผลในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามมาตรา 19 (2) ของพระราชบัญญัติการทันตกรรม
213

พระราชบัญญัติการทันตกรรม พ.ศ. 2514

มาตรา 12 บุคคลซึ่งมีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
(1) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลจะมีสิทธิในการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพ
ทันตแพทย์ต่อเมื่อได้ ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียน หากบุ คคลนั้ นมีคุ ณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในวรรคสามของตาราง 2
แนบท้ายพระราชบัญญั ตินี้ซึ่งคุณ วุฒิดั งกล่าวได้รับ จากสถาบันที่ กาหนดไว้สาหรับแต่ ละคุณวุฒิ ตามวรรคสองของ
ตารางแนบท้ายดังกล่าว
(2) รัฐมนตรีอาจเพิ่มเติม ยกเลิกหรือแก้ไขตาราง 2 แนบท้ายพระราชบัญญัติได้ ภายหลังจากได้ปรึกษา
กับทันตแพทยสภา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) โดยไม่คานึงถึง (1) และภายใต้บังคับบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎระเบียบที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดซึ่งมีคุณวุฒิทางทันตกรรม (นอกเหนือจากคุ ณสมบัติเฉพาะที่กาหนดไว้
ในตาราง 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้) มีคุณ สมบัติที่จะได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากรัฐมนตรีหลังจากได้
ปรึกษากับทันตแพทยสภา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ คุณสมบัติที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว”) จะมีสิทธิได้รับใบประกอบ
วิชาชีพในฐานะทันตแพทย์ หากผู้นั้นมีประสบการณ์ทางปฏิบัติในทางทันตกรรมโดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจ
ของ the Director General เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ หนึ่ ง แห่ ง หรื อ มากกว่ า ตามที่
the Director General กาหนด และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รจาก the Director General เป็ นหลั กฐานของการ
ปฏิบัติงานนั้น
(4) ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ใน (3) ถ้า
(ก) ผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ไม่สุจริต หรือ ทุรศีลธรรม หรือความผิดที่มีโทษ
จาคุก (ไม่ว่าจะระวางโทษจาคุกอย่างเดียวหรือมีระวางโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
(ข) ผู้นั้นถูกพบว่ามีความผิดจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือประพฤติเสื่อมเสียอย่างอื่น
จากการสอบสวนของทันตแพทยสภา โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะปรากฎตัวต่อหน้าแพทยสภาและฟังการสอบสวน
ด้วยตัวเองหรือทนายความ
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พ.ศ. 2514 214 เพื่ อ ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ทั น ตกรรมในมาเลเซีย โดยในการต่ ออายุ
ใบประกอบวิชาชี พ ผู้ยื่ น คาขอจะต้อ งส่ง เอกสารคาขอไปยัง MDC ก่ อ นวัน ที่ 1 ธันวาคมของปี
ที่สิ้นอายุ
(2) ใบสาคัญประกอบวิชาชีพชั่วคราว
ทันตแพทย์ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในมาเลเซียสามารถยื่นคา
ร้องขอรับใบสาคัญ ประกอบวิชาชี พชั่วคราวได้ โดยดาเนินการผ่านทางนายจ้าง การยื่นคาร้องให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้ในแนวทางการยื่นคาร้องขอรับใบสาคัญประกอบวิชาชีพ
ชั่วคราว (Guidelines for Application for Temporary Practising Certificate) โดยแนวทางการ
ยื่นคาร้องดังกล่าวได้กาหนดคุณสมบัติของของผู้ยื่นคาร้องไว้ดังนี้
1. มีคุณ วุฒิด้านทันตกรรมซึ่ง ได้รับ การรับ รองตามที่ ก าหนดไว้ในตาราง 2
แนบท้ายพระราชบัญญัติการทันตกรรม พ.ศ. 2514
2. มีการรับรองโดยคณะอนุก รรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียน
3. มีหนังสือรับรองแสดงถึงความประพฤติที่ดีในปัจจุบัน
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับใบสาคัญประกอบวิชาชีพชั่วคราวจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ป ระกอบวิชาชีพ ด้วยตนเอง แต่อาจได้รับ การจ้างจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงหรือโรงพยาบาล
เอกชน215
ก.3) พยาบาล
มี อ งค์ ก รก ากั บ ดู แล คือ คณะกรรมการการพยาบาลแห่ ง มาเลเซี ย (Malaysia
Nursing Board) ตามพระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 (Nurses Act 1950) โดยกฎหมายฉบับนี้
214

พระราชบัญญัติการทันตกรรม พ.ศ. 2514
มาตรา 19 (2) เมื่อได้รับคาขอและชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว หากทันตแพทยสภาพิจารณาแล้วเห็น

ว่ าหลั กฐานในการยื่ น ค าขอครบถ้ ว นและผู้ ยื่ น ค าขอมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านด้ านทั นตกรรม
ทันตแพทยสภาออกใบสาคั ญ (ในรู ปแบบของ “ใบสาคัญ ประกอบวิ ชาชี พ รายปี ”) เพื่ ออนุ ญ าตให้ผู้ นั้นประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในปีที่มีการออกใบสาคัญให้
215

Malaysia Investment Development Authority, MALAYSIA: INVESTMNT IN THE SERVICE

SECTOR Booklet 16 : Medical and Healthcare Services, (Kuala Lumpur, 2012), pp. 5-6.
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ก าหนดให้ผู้ที่ ป ระสงค์จ ะประกอบวิชาชี พพยาบาลในประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้นทะเบีย นเพื่ อ
ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการการพยาบาลแห่งมาเลเซีย ซึ่งคุณสมบัติสาหรับผู้ที่สามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลได้จะต้องผ่านการศึกษาอบรมพื้นฐานด้านการพยาบาลตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการพยาบาลกาหนดเป็นเวลา 3 ปีและต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตที่จัดโดย
คณะกรรมการการพยาบาลด้วย เมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิท ธิที่ จะยื่นคาร้องเพื่อขึ้นทะเบียน สาหรับ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้
(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาล
ส าหรับ ประเภทของพยาบาลที่ ส ามารถขึ้น ทะเบี ยนเพื่ อประกอบวิช าชี พ ตาม
พระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 แบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคคลซึ่งประสงค์จ ะขอขึ้นทะเบียนเพื่ อประกอบ
วิช าชี พ ภาคทั่ ว ไป และส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาด้ านการพยาบาลหลั ก สู ต ร 3 ปี
ในวิทยาลัยพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองและสอบผ่านในการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
เพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งดาเนินการจัดสอบโดยคณะกรรมการการพยาบาล
2. ผู้ ช่วยพยาบาล หมายถึง บุ คคลซึ่ง ประสงค์จ ะขอขึ้ นทะเบีย นเพื่ อ ประกอบ
วิชาชีพภาคสมทบของพระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 และผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเป็น
เวลา 2 ปีในวิทยาลัยพยาบาลซึ่งได้รับการรับรอง และสอบผ่านในการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ประกอบวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลซึ่งดาเนินการจัดสอบโดยคณะกรรมการการพยาบาล
3. พยาบาลจิตเวช หมายถึง บุคคลซึ่งประสงค์จ ะขอขึ้น ทะเบียนเพื่อประกอบ
วิชาชีพภาคสมทบของพระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 และได้รับการฝึกอบรมด้านการพยาบาล
และดูแลผู้ป่วยจิตเวช และผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเป็นเวลา 1 ปี ในวิทยาลัยพยาบาลซึ่งได้รบั
การรับรอง
4. พยาบาลสาธารณสุข หมายถึง บุคคลซึ่งประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบ
วิชาชีพภาคสมทบของพระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
พยาบาลสาธารณสุขเป็นเวลา 1 ปีในวิทยาลัยพยาบาลซึ่งได้รับการรับรอง
5. พยาบาลชุม ชน หมายถึง บุ คคลซึ่ งประสงค์จ ะขอขึ้นทะเบี ยนเพื่อประกอบ
วิชาชีพภาคสมทบของพระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2493 และได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปีครึ่ง
จากวิทยาลัยพยาบาลชุมชนซึ่งได้รับการรับรอง
ทั้ งนี้ก ารอนุญ าตให้ ป ระกอบวิชาชีพพยาบาลจากคณะกรรมการการพยาบาลมี
ระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นผลในวันที่ 31 ธันวาคมของทุ กปี เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
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พยาบาลในมาเลเซีย โดยในการต่ออายุการอนุญาตดังกล่าว ผู้ยื่นคาขอจะต้องส่งเอกสารคาขอไปยัง
คณะกรรมการการพยาบาลก่อนวันที่ 30 กันยายนของปีที่สิ้นอายุ
(2) ใบสาคัญประกอบวิชาชีพชั่วคราว
ใบสาคัญ นี้จะออกให้ แก่พยาบาลชาวต่างประเทศซึ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในมาเลเซีย โดยจะต้อ งมี ก ารต่ออายุเป็นรายปีเช่นเดียวกั บ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ
สาหรับพยาบาลชาวต่างประเทศที่จะขอรับใบสาคัญประกอบวิชาชีพชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรในระดับเทียบเท่ากับ Sijil Pelajaran Malaysia216
2. ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล 3 ปี
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 3 ปี (อายุไม่เกิน 56 ปี)
4. ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลจากคณะกรรมการการพยาบาล
หรือของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศนั้น
5. หลักสูตรการอบรมด้านการพยาบาลจะต้องมี ม าตรฐานไม่ ต่ากว่าหลักสูตร
ปัจจุบันด้านการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย217
ก.4) นางพยาบาลผดุงครรภ์
มี อ งค์ ก รก ากั บ ดู แ ล คื อ คณะกรรมการนางพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ห่ ง มาเลเซี ย
(Malaysia Midwives Board) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2509 (Midwives Act
1966) โดยกฎหมายฉบับ นี้ก าหนดให้ ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบวิชาชีพนางพยาบาลผดุง ครรภ์ใน
ประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการนางพยาบาลผดุงครรภ์
แห่งมาเลเซีย
สาหรับการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพตามกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันทั้งหมด
4 ประเภท ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนประเภทที่ 1 นางพยาบาลซึ่งจะขอขึ้นทะเบียนจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการผดุงครรภ์เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งในการฝึกอบรมนี้รวมถึงการฝึกการดูแลผู้ป่วยที่

216

เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของมาเลเซีย
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อาศัยในครัวเรือ นด้วย และสอบผ่านในการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพนางพยาบาล
ผดุงครรภ์ ซึ่งจัดสอบโดยคณะกรรมการนางพยาบาลผดุงครรภ์
2. การขึ้ น ทะเบี ย นประเภทที่ 2 บุ ค คลผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นจะต้ อ งเป็ น บุ ค คล
ผู้ปฏิบัติงานผดุงครรภ์ซึ่งได้จดทะเบียนผู้ผดุงครรภ์ต่อผู้บริหารสูงสุดด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของรัฐก่ อ นวันที่ ก ฎหมายฉบับ นี้ มี ผ ลใช้ บัง คั บ หรือ เป็ นบุ ค คลที่ มิ ได้ผ่ านการฝึ ก อบรมด้ านการ
ผดุงครรภ์มาก่อน แต่ภายในระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ บุคคลดังกล่าวสามารถ
แสดงให้นายทะเบียนเห็นได้ว่าตนเองได้ให้การดูแลสตรีในระหว่างเวลา 2 ปีก่อนที่จะได้ยื่นคาขอเพื่อ
ขึ้นทะเบียน
3. การขึ้นทะเบียนประเภทที่ 3 (พยาบาลชุมชน) สาหรับนางพยาบาลซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการผดุงครรภ์เป็นเวลาสองปีครึ่ง ซึ่งในการฝึกอบรมนี้รวมถึงการฝึกการดูแลผู้ป่วยที่
อาศัยในครัวเรือ นด้วย และผ่านการสอบเพื่อขอรับ ใบอนุญ าตนางพยาบาลผดุงครรภ์ซึ่งจัดสอบ
โดยคณะกรรมการนางพยาบาลผดุงครรภ์
4. การขึ้นทะเบียนประเภทที่ 4 สาหรับบุคคลซึ่งช่วยดูแลสตรีในขณะคลอดด้วย
วิธีก ารแบบมาเลย์ดั้งเดิม จีน อิ นเดีย หรือวิธีก ารดั้งเดิม อื่นภายใต้การดูแลของนางพยาบาลหรือ
ผู้ผดุงครรภ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพพยาบาลประเภท 1, 2 หรือ 3 ซึ่งภายในระยะเวลา
10 ปี นับ ตั้ง แต่ ม าตรา 11 (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติก ารผดุง ครรภ์ พ.ศ. 2509 มี ผ ลใช้บั ง คับ และ
ได้แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่าตนได้ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้ผดุงครรภ์เป็นเวลา 2 ปีก่อนที่จะได้ยื่นคาขอ
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคณะกรรมการนางพยาบาลผดุงครรภ์แห่งมาเลเซียออก
ใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นเพี ย ง 2 ประเภทเท่ านั้ น คื อ ประเภทที่ 1 และประเภท
ที่ 3218
ก.5) เภสัชกร
มีองค์กรกากับดูแล คือ คณะกรรมการเภสัชกรรมแห่งมาเลเซีย (the Pharmacy
Board of Malaysia: PBM) ตามพระราชบัญ ญัติการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสั ชกรรม
พ .ศ .2494 (Registration of Pharmacists Act 1951) แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม พ .ศ . 2547
(Registration of Pharmacists (Amendment) Act 2003) โดยกฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดให้ ผู้ ที่
ประสงค์จะประกอบวิชาชีพเภสัชกรในประเทศมาเลเซียจะต้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพกับ
PBM ซึ่งผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนได้จะต้องเป็นชาวมาเลเซียหรือชาวต่างชาติในบางกรณี
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ส าหรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายฉบั บ นี้ มี ทั้ ง หมด
3 ประเภทด้วยกัน คือ
(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรเป็นการชั่วคราว
มาตรา 6 ของพระราชบัญ ญั ติก ารขึ้น ทะเบี ย นเพื่ อประกอบวิชาชีพ เภสัช กรรม
พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547219 ได้กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์จะต้องขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการชั่วคราวและต้องมี ประสบการณ์การทางานเป็น
เวลาไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถยื่นขอขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเต็ม รูป แบบได้
โดยในเวลาเดียวกั น ผู้นั้ นจะต้ อ งยื่นสมั ครงานต่ อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (the Public
Service Commission: PSC) เพื่อเข้าทางานในหน่วยงานภาครัฐ220
(2) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรเต็มรูปแบบ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพ
เต็มรูปแบบได้ เมื่อการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรเป็นการชั่วคราวสิ้นผลโดยผู้ที่ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนจะต้องทางานในภาครัฐมาไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางกรณีที่ผู้ยื่นคา
ขอไม่จาเป็นต้องทางานในภาครัฐ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เภสัชกรที่ มี คุณ วุฒิ พื้ นฐานด้านเภสัชศาสตร์ตามที่ PBM รับ รอง และส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์ หรือ
219

พระราชบั ญ ญั ติ การขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม พ.ศ.2494 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม

พ.ศ.2547
มาตรา 6 บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรเป็นการชั่วคราว
(1) ภายใต้ บังคับบทบัญญั ติอื่นแห่งพระราชบัญ ญัตินี้ บุ คคลอาจจะได้รับการขึ้นทะเบี ยนเพื่อประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการได้รับประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 6 A โดยยื่นคาขอ
ต่อนายทะเบียนตามแบบที่กาหนด หากบุคคลนั้นมี
(ก) คุณวุฒิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในตาราง 1 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(ข) คุณวุฒิด้านเภสัชศาสตร์ นอกเหนือจากที่ คุณวุฒิตามที่มีการระบุไว้ใน (ก) ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
ว่าเหมาะสมในการได้รับใบอนุญาต ภายหลังจากที่ได้ปรึกษากับคณะกรรมการเภสัชกรรม
(2) บุคคลซึ่ งได้รับ การขึ้ นทะเบีย นเพื่อประกอบวิช าชีพ ชั่วคราวตาม (1) (ข) จะต้ องปฏิ บั ติงานภายใต้
ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดตามคาแนะนาของคณะกรรมการเภสัชกรรม
220 Malaysia Investment Development Authority, MALAYSIA: INVESTMNT IN THE SERVICE
SECTOR Booklet 16: Medical and Healthcare Services, (Kuala Lumpur, 2012), p. 6.

115

2. เภสัชกรที่ มีคุณวุฒิพื้นฐานด้านเภสัชศาสตร์ตามที่ PBM รับรอง และมีคุณวุฒิ
เป็นที่รับรองโดยคณะกรรมการผู้ชานาญการพิเศษด้านเภสัชกรรม (the Board of Pharmaceutical
Specialities: BPS) ของสหรัฐอเมริกา
เภสัชกรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเต็ม
รูป แบบต่อ PBM ได้ โดยจะต้ อ งมี ก ารยื่น คาร้ องต่ อกองงานเภสั ชกรรม (the Pharmaceutical
Services Division) กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติงานในภาครัฐ
(3) การขึ้นทะเบียนชั่วคราว
การขึ้นทะเบียนประเภทนี้ ใช้บังคับแก่ชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติดังนี้221
1. คู่สมรสของชาวมาเลเซียซึ่งมีคุณวุฒิด้านเภสัชศาสตร์ซึ่งได้รับการรับ รองจาก
PBM และได้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากประเทศซึ่ง PBM รับรอง
2. คู่สมรสของชาวต่างชาติที่อยู่ในมาเลเซียซึ่งได้รับใบอนุญาตทางาน ซึ่งมีคุณวุฒิ
ด้านเภสัชศาสตร์ซึ่งได้รับการรับรองจาก PBM และได้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก
ประเทศซึ่ง PBM รับรอง
3. ชาวต่างชาติซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยหลังปริญ ญาเอก
ด้านเภสัชศาสตร์ซึ่งมีคุณวุฒิพื้นฐานด้านเภสัชศาสตร์ตามที่ PBM รับรอง และได้ขึ้นทะเบียนเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในประเทศนั้น ๆ เป็นเวลา 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้รับการรับรองจาก PBM จะต้องแสดงจดหมายยืนยันการจ้างงานของนายจ้าง
ในมาเลเซีย222
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พระราชบัญ ญัติการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
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มาตรา 11A การขอขึ้นทะเบียนชั่วคราว
(1) โดยไม่คานึงถึงว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการเภสัชกรรม
อาจจะอนุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นชั่ วคราวแก่ เภสั ช กรซึ่ งได้ ขึ้ นทะเบี ย นเพื่ อประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรนอกประเทศ
มาเลเซียได้ โดยกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการอนุญาตนั้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) คณะกรรมการจะอนุญ าตให้แก่บุคคลซึ่งขอขึ้นทะเบียนชั่วคราวตาม (1) โดยออกใบสาคัญประกอบ
วิชาชีพชั่วคราวให้
222 Malaysia Investment Development Authority, MALAYSIA : INVESTMNT IN THE SERVICE
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ก.6) ผู้ช่วยแพทย์
มีองค์กรกากับดูแล คือ คณะกรรมการการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพผู้ช่วย
แพทย์ (Medical Assistants (Registration) Board) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ
ประกอบวิ ช าชี พ ผู้ ช่ ว ยแพทย์ พ.ศ. 2520 (Medical Assistants (Registration) Act 1977) โดย
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ในประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้น
ทะเบียนเพื่อ ประกอบวิชาชีพกับคณะกรรมการดังกล่าว
สาหรับคุณสมบัติของผู้ที่ จะยื่นขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์นั้น
จะต้องสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาในด้านผู้ช่วยแพทย์หลักสูตร 3 ปีครึ่งซึ่งได้รับการรับรอง
โดยหน่วยรับ รองคุณ วุฒิ แห่งมาเลเซีย (Malaysian Qualifications Agency) และจะต้องเป็นผู้ที่
สอบผ่านในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ ในโรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์สาธารณสุขของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นของรัฐที่ให้การ
ดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หรือเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ หรือ
เป็นผู้ที่สอบผ่านในการสอบอย่างใดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้223
ก.7) นักประกอบแว่นและนักตรวจปรับสายตา
มีองค์ก รที่ก ากับ ดูแล คือ จักษุส ภาแห่งมาเลเซีย (Malaysian Optical Council)
ตามพระราชบัญ ญัติจักษุกรรม พ.ศ. 2534 (Optical Act 1991) โดยกฎหมายฉบับนี้กาหนดให้ผู้ที่

223

พระราชบัญญัติการการขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ.2520

มาตรา 9 บุคคลซึ่งมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
(1) บุคคลใดที่
(ก) สอบผ่านในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ในสถาบันที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 (1) (ก) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการให้ฝึกอบรมหรือเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ หรือ
(ข) เป็ นที่ พ อใจแก่ คณะกรรมการฯ ว่า ได้ ส อบผ่ านในการสอบอย่ างใดซึ่ งคณะกรรมการเห็นว่ า
มีคุณ สมบัติ เหมาะสมที่ จะได้รับใบอนุญ าตตามพระราชบัญ ญัติ นี้ ในวันที่ พระราชบั ญญั ตินี้มีผลใช้บังคับ และได้ยื่ น
ค าร้ อ งโดยใช้ แ บบพิ ม พ์ ที่ ก าหนด และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก าหนดและมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ซึ่งคณะกรรมการกาหนด บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้
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ประสงค์จะประกอบวิชาชีพนักประกอบแว่นและนักตรวจปรับสายตาในประเทศมาเลเซียจะต้องขึ้น
ทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพกับจักษุสภาแห่งมาเลเซีย
สาหรับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติจักษุกรรม พ.ศ. 2534
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพนักประกอบแว่น
มาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติจักษุกรรม พ.ศ. 2534 ได้กาหนดคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะมีสิทธิในการยื่นขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพนักประกอบแว่นต่อจักษุ สภาแห่งมาเลเซีย
โดยจะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีคุณวุฒิเฉพาะด้านการประกอบ
แว่นดังที่บัญญัติไว้ในตาราง 1 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ เช่น อนุปริญญาด้านทัศนมาตรศาสตร์ จาก
Shri Vaishnav Polytechnic ประเทศอินเดีย หรือทัศนมาตรศาสตร์บั ณฑิตจาก Central College
of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่ได้มีคุณวุฒิด้านการประกอบแว่นมาโดยตรง อาจยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบแว่นได้ตามมาตรา 18 (2) ได้ หากบุคคลผู้นั้นมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
และได้ปฏิบัติงานในการวัดและตัดเลนส์สายตาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คับ หรือ มี คุ ณ วุฒิ ที่ เหมาะสมที่ จ ะได้ รับ การขึ้ น ทะเบี ย นตามที่ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวง
สาธารณสุขเห็นสมควร โดยคาแนะนาของจักษุสภา
(2) การขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพนักตรวจปรับสายตา
มาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติจักษุกรรม พ.ศ. 2534 ได้กาหนดคุณสมบัติของ
บุคคลผู้ที่จ ะมีสิทธิในการยื่นขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพนักตรวจปรับ สายตาต่อจัก ษุสภาแห่ง
มาเลเซีย โดยจะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีคุณวุฒิเฉพาะด้านการ
ตรวจปรับสายตาดังที่บัญญัติไว้ในตาราง 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ เช่น ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา หรือ อนุ ป ริ ญ ญาด้ า นทั ศ นมาตรศาสตร์จ าก
Institute of Medical and Health Care ฮ่องกง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่ได้มีคุณวุฒิด้านการตรวจปรับสายตามาโดยตรง ก็อาจยื่น
ขอขึ้น ทะเบี ยนประกอบวิชาชีพ นัก ตรวจปรับ สายตาได้ ตามมาตรา 19 (2) หากบุค คลนั้ นมี อ ายุ
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ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีคุณวุฒิที่เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาตตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเห็นสมควร โดยคาแนะนาของจักษุสภา
ข. กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล
สถานพยาบาลภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียให้บริการทางการแพทย์ใน
หลายลักษณะในโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลการ
บาบัดหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในขณะที่สถาบันการแพทย์เฉพาะทางจะให้บริการรักษาระยะยาว
นอกจากนี้ ยัง มี ห น่ วยงานในกระทรวงอื่น ที่ ให้ บ ริก ารเกี่ ย วกั บ สาธารณสุข ในขณะที่ ภ าคเอกชน
จะให้บริการทางการแพทย์ ในพื้นที่เขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาโรคในโรงพยาบาล
เอกชนหรือ คลิ นิ ก ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บ ริษั ท เอกชนยัง มี ก ารให้ บ ริก ารตรวจวินิ จ ฉัย ทาง
ห้องทดลองและบริการรถพยาบาล224
สาหรับ ในส่วนของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การรักษาพยาบาลของมาเลเซียนั้น เนื่องจาก
ภาครัฐมีความกังวลเกี่ยวกับ การสาธารณสุขภาคเอกชนในด้านของความสามารถในการเข้าถึงการ
รักษา ความเท่าเทียมและคุณภาพในการรักษา225 จึงได้ตรากฎหมายขึ้นเพื่อกากับดูแลการให้บริการ
ทางสาธารณสุขของภาคเอกชนขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและการบริการสาธารณสุข
ภาคเอกชน พ.ศ. 2541 (The Private Healthcare Facilities and Services Act 1998)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและการบริการสาธารณสุขภาคเอกชน พ.ศ.2541 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ สาคัญในการขออนุญ าตเพื่อประกอบกิ จการสถานพยาบาลเอกชนไว้ โดยสามารถแยก
ประเภทของใบอนุญาตตามประเภทของสถานพยาบาลได้ ดังนี้
1. สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพเอกชน
มาตรา 3 ของพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ได้กาหนดให้สถานพยาบาลดังต่อไปนี้ จะต้ องขอ
อนุญาตก่อสร้างหรือซ่อมแซมสถานพยาบาล หรือขออนุญาตดาเนินการหรือให้บริการทางการแพทย์
จากรัฐก่อน จึงจะเริ่มดาเนินการดังกล่าวได้

224

Malaysia Productivity Corporation, Reducing Unnecessary Regulatory Burdens on

Business: Private Hospitals, March 2014, p. 15.
225

Ibid, p.40.
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(ก) โรงพยาบาลเอกชน
(ข) โรงพยาบาลจิตเวชเอกชน
(ค) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกเอกชน
(ง) สถานดูแลคนสูงอายุเอกชน
(จ) สถานดูแลจิตเวชคนสูงอายุเอกชน
(ฉ) สถานสงเคราะห์มารดาเอกชน
(ช) ธนาคารเลือดเอกชน
(ซ) ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเอกชน
(ฌ) สถานดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายเอกชน
(ญ) ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนเอกชน
(ฎ) สถานพยาบาลประเภทอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด โดยป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และ
(ฏ) สถานพยาบาลเอกชนใดซึ่งรวมเอาสถานพยาบาลตามข้อ (ก) ถึง (ฎ) เข้าไว้
ตั้งแต่สองที่ขึ้นไป
ส าหรับ หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องโดยตรงในการก ากั บ ดูแลสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลเอกชนนี้ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรระดับท้องถิ่น โดยระบบการกากับดูแลนี้
เป็นการกากับดูแลผ่านทางการออกใบอนุญาต ซึ่งในการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนจะต้องได้รับการ
อนุญาตในการก่อสร้างอาคารและอนุมัติแบบแปลนการก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและได้รับการ
ออกหนั ง สื อ รั บ รองงานแล้ ว เสร็ จ และยิ น ยอมในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ อย่ า งไรก็ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาลและการบริก ารสาธารณสุขภาคเอกชน พ.ศ. 2541 ได้ให้ อานาจ
กระทรวงสาธารณสุขในการอนุมัติแบบแปลนก่อสร้างในส่วนที่เกีย่ วข้องกับคุณสมบัติของโรงพยาบาล
เอกชนดังที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัตินี้ 226 ซึ่งกาหนดว่า ในการอนุญาตให้ก่อสร้าง
226

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและการบริการสาธารณสุขภาคเอกชน พ.ศ. 2541
มาตรา 9 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้สถานพยาบาลนอกเหนือจากคลินิกเวชกรรมเอกชนหรือคลินิกทันตก

รรมเอกชน ทาการสร้างหรือซ่อมแซมสถานพยาบาล อธิบดีกรมอนามัยจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะที่แท้จริงของสถานพยาบาลนั้น ๆ
(ข) ขนาดของสถานพยาบาลซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่นั้น ๆ
(ค) ความต้องการสถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ
(ง) ความจาเป็นในอนาคตของสถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ
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หรือบารุงรักษาสถานพยาบาลหรือสถานที่ให้บริการอย่างอืน่ ซึ่งไม่ใช่คลินิกเวชกรรมเอกชนหรือคลินิก
ทันตกรรมเอกชน อธิบดีกรมอนามัยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ลักษณะที่แท้จริงของสถานพยาบาลนั้น ๆ
ขนาดของสถานพยาบาลซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่นั้น ๆ
ความต้องการสถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ
ความจาเป็นในอนาคตของสถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง

เมื่อแบบแปลนก่อสร้างได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
หลังจากนั้นจะต้องมีการยื่นขอรับใบอนุญาตดาเนินการโรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขภายใน
3 ปี ดังที่กาหนดไว้ในมาตรา 14227 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการ โรงพยาบาลจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน
และสถานพยาบาลเอกชนอื่ นๆ) พ.ศ. 2549 (the Private Healthcare Facilities and Services
(Private Hospitals and Other Private Healthcare Facilities)Regulations 2006 [P.U. (A)
138/2006] ซึ่ ง ในบรรดาข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า ว มี ก ารก าหนดให้ โ รงพยาบาลจะต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าต
อีกอย่างหนึ่งสาหรับการประกอบกิ จการโรงพยาบาล คือ ใบอนุญ าตสาหรับติดตั้งและใช้อุปกรณ์
ฉายรังสี ซึ่ง ออกให้ โดยหน่ วยความปลอดภัยทางรัง สี ของกระทรวงสาธารณสุ ข (the Radiation
Safety Unit of the Ministry of Health)228

(จ) ปัจจัยอื่นๆ ที่รัฐมนตรีเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
227

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและการบริการสาธารณสุขภาคเอกชน พ.ศ. 2541
มาตรา 14 การยื่นคาขอรับใบอนุญาตดาเนินการหรือให้บริการทางการแพทย์ต้องทาภายใน 3 ปี

(1) การยื่นคาขอรับ ใบอนุ ญาตดาเนิ นการหรือให้ บริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลนอกเหนื อจาก
คลินิกเวชกรรมเอกชนหรื อคลินิกทันตกรรมเอกชน ต้องดาเนินการภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมสถานพยาบาลนั้น
(2) ในกรณี ที่ มิได้ มีการยื่ นขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ นการหรื อให้ บ ริการทางการแพทย์ภ ายในระยะเวลา
ตาม (1) การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่ให้ไว้ตามมาตรา 12 (ก) เป็นอันถูกยกเลิก เว้นแต่จะได้อนุญาตให้มี
การขยายระยะเวลาเช่นว่านั้นจากอธิบดีกรมอนามัย
228 Malaysia Productivity Corporation, Reducing Unnecessary Regulatory Burdens on
Business: Private Hospitals, March 2014, p. 39-40.
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2. สถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชน
ในการตั้งสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรมเอกชน และคลินิกทันตกรรมเอกชนนั้นมี
ขั้นตอนแตกต่างจากสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจาก ไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาต
แบบก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่นก่อนที่จะยื่นขออนุญาตให้บริการประกอบกิจการสถานพยาบาล
จากกระทรวงสาธารณสุข แต่สามารถที่จะยื่นขออนุญาตดาเนินการดังกล่าวได้ทันที โดยเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถก่อสร้างและให้บริการทางการแพทย์ในคลินิกได้
นอกเหนื อ จากการควบคุ ม ทะเบี ยนใบอนุ ญ าตในการประกอบกิ จ การสถานพยาบาล
เอกชนแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คุณภาพของสถานพยาบาล กาหนดให้ทุกสถานพยาบาลมีแผนงานโครงการที่ก่อให้เ กิด
ความมั่ นใจว่าการบริก ารที่ จัดแก่ป ระชาชนมีคุณภาพและเหมาะสม และพร้อมที่จ ะให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแผนงานโครงการเหล่านี้
(2) การบริห ารจัดการ ระบุให้ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลบาลเอกชน สถานสงเคราะห์มารดาเอกชน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกเอกชน สถานดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายเอกชน โรงพยาบาลจิตเวชเอกชนจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจาสถานพยาบาล
(3) องค์ ก รบริ ห ารการดู แ ลสุ ข ภาพ ก าหนดว่ า ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลเอกชนหรือ ผู้ได้รับ อนุญ าตให้ขึ้นทะเบี ยนใบอนุ ญ าตจะต้องไม่ เข้าท าสัญ ญาหรือ
ทาข้อตกลงใดกับองค์กรบริหารด้านสุขภาพซึ่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอานาจหน้าที่ของแพทย์
หรือทั น ตแพทย์ หรือ มี ผ ลกระทบต่อบทบาทและความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการที่ ป รึก ษา
ทางการแพทย์หรือทันตกรรมประจาสถานพยาบาล229
ค. กฎหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ประเทศมาเลเซียมีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ
โดยมาตรการดั ง กล่ าวก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ พ .ศ. 2531
(Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีสาระสาคัญ

229

อาทร ริ้วไพบูล ย์ , รายการโครงการศึกษาวิ จัย เรื่อง การปฏิ รูป ระบบสุข ภาพของประเทศมาเลเซี ย

เสนอต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ตุลาคม 2543, น.47.
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2 ส่ ว นด้ วยกั น คื อ ส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการในการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดจาก
ประเทศอื่น และส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
1. มาตรการในการป้องกันโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ
ในการจัดการกับโรคติดต่อนั้น มาตรการเชิงป้องกันถือเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งที่จะ
ป้องกันมิให้มีการระบาดของโรคต่างๆ ลุกลามในประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ.2531 ก็ได้กาหนดมาตรการต่างๆ ในเชิงป้องกันโรคระบาดที่มาจากต่างประเทศไว้
ดังนี้
1.1 การประกาศพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
พระราชบัญญัติฉบับ นี้ได้กาหนดเกี่ยวกับ การประกาศพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไว้ใน
มาตรา 6 ว่ า 230 เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง เตื อ นตามข้ อ บั ง คั บ ทางสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ (the
International Health Regulations) ว่ า มี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของโรคนอกประเทศมาเลเซี ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจะออกประกาศกาหนดพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคดังกล่าว
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด อย่างไรก็ตามรัฐมนตรี
อาจจะออกประกาศก าหนดพื้ น ที่ ใดๆ นอกมาเลเซี ย ให้ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของโรคตามที่
เห็นสมควรโดยที่ อ าจจะยั ง ไม่ ได้รับ แจ้งเตือนตามข้อบั งคับ ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศก็ ได้
นอกจากนี้ รัฐมนตรียังสามารถออกข้อกาหนดเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน
ระยะเบื้องต้นในมาเลเซียอันมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได้

230

พระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2531

มาตรา 6 การประกาศพื้นที่ที่โรคระบาด
(1) เมื่ อได้รับการแจ้งเตือนตามข้อบั งคับทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (the International Health
Regulations) ว่ ามี พื้ นที่ ที่ มีการระบาดของโรคนอกมาเลเซี ย รัฐ มนตรี อาจจะออกประกาศกาหนดพื้ นที่ ที่ มีการ
ระบาดดังกล่าว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์ในการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) โดยไม่คานึงถึงบทบัญญัติใน (1) รัฐมนตรีอาจจะออกประกาศกาหนดพื้นที่ใดๆ นอกมาเลเซียให้เป็ น
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) รัฐมนตรีอาจออกข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคในระยะเบื้องต้นในมาเลเซียอันมาจากพื้นทีที่มีการระบาด
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1.2 การตรวจสอบยานพาหนะ บุคคล หรือสิ่งของ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ก าหนดเกี่ ย วกั บ อ านาจของเจ้ า หน้ า ที่ ในการตรวจสอบ
ยานพาหนะเพื่อป้องกันโรคระบาดไว้ในมาตรา 7 ไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย231 มีอานาจเข้าไป
ตรวจสอบทางการแพทย์ในยานพาหนะซึ่งเดินทางเข้ามาในมาเลเซีย ตรวจบุคคล สัตว์ สิ่งของที่มากับ
ยานพาหนะนั้น และเก็บ ตัวอย่างของสิ่งเช่นว่านั้นตามที่ จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดภาวะ
ทางสุขภาพอนามัยของยานพาหนะ สิ่งของ หรือภาวะสุขภาพของบุคคลหรือสัตว์เช่นว่านั้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้นาส่วนของยานพาหนะที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการปะปน
ของเชื้อโรคไปฆ่าเชื้อ หรือนาแมลงหรือหนูออกไปจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
หลังจากได้มีการตรวจสอบทางการแพทย์แล้ว หากเจ้าหน้าที่พบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
บุคคลใดเป็นผู้ติดเชื้อจากโรคระบาด เจ้าหน้าที่อาจจะสั่งให้บุคคลผู้นั้นย้ายไปยังสถานที่กักตัวเพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อแยกผู้ป่วยจากแหล่งระบาดหรือเพื่อการสังเกตอาการ หรืออยู่ภายใต้การ
เฝ้าระวังจนกว่าถึงเวลาที่โรคนั้นไม่ติดต่อไปยังผู้อื่น
1.3 กาหนดห้ามนาเข้าหรือส่งออกซึ่งซากศพหรือสิ่งมีชีวิตหรือสารซึ่งอาจทาให้เกิดโรค
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดหลักการสาคัญในเรื่องนี้ ไว้ในมาตรา 9 (1) ว่า ห้ามมิให้
ผู้ใด นาเข้าหรือส่งออกไปยังมาเลเซียซึ่ง (ก) ซากศพ เนื้อเยื่อของมนุษย์ หรือชิ้นส่วนของสิ่งเช่นว่านั้น
หรือ (ข) สิ่งมีชีวิตหรือสารเคมีใดซึ่งอาจทาให้เกิดโรค หรือส่วนใดของสิ่งเช่นว่านั้น เว้นแต่จะเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนดซึง่ ออกภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวมีความผิด
อาญา ต้องรับโทษตามกฎหมาย
2. มาตรการในการควบคุมโรคในกรณีพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
นอกจากมาตรการในเชิงป้องกันแล้ว กฎหมายก็ได้กาหนดมาตรการที่ภาครัฐจะเข้ามา
ดาเนินการในกรณีพบการแพร่ระบาดของโรค โดยกาหนดมาตรการสาคัญต่างๆ ในการควบคุมโรค
ดังนี้

231

หมายถึง เจ้าหน้าที่แพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผู้ตรวจการด้านสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่

ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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2.1 การแจ้งให้ทราบเมื่อพบการระบาดของโรค
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ที่พบการระบาดของ
โรคติดต่อที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทราบถึงโรคติดต่อเอาไว้ในมาตรา 10 ดังนี้
(1) บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งพบโรคติดต่อและบุคคลทุกคนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของบุคคลผู้นั้นหรือในบริษัท และบุคคลทุกคนซึ่งมิใช่แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อหรือผู้ที่เสียชีวิต
จากโรคติดต่อที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ยังคงอยู่ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นที่
ใกล้ที่ สุดหรือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลหรือสถานี ตารวจโดยไม่ ชัก ช้าเท่ าที่ ส ามารถ
กระทาได้ หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ใกล้แหล่งระบาดมากที่สุด
(2) แพทย์ทุกคนที่รักษาหรือเฝ้าระวังการปรากฏของโรคระบาดในพื้นที่ใดๆ จะต้องแจ้ง
เป็นบันทึกตามรูป แบบที่กาหนดในระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไปยังเจ้าหน้าที่แพทย์ของ
สาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้าเท่าที่สามารถกระทาได้
(3) บุคคลผู้เป็นเจ้าของห้องเช่า จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด
หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลหรือสถานีตารวจโดยไม่ชักช้าเท่ าที่สามารถกระทาได้ หาก
บุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีบุคคลใดในห้องเช่าเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคติดต่อ
(4) เจ้าหน้าที่ตารวจหรือผู้ใหญ่บ้านคนใดซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลตามมาตรานี้ จะต้องแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาล
โดยไม่ชักช้าเท่าที่สามารถจะกระทาได้
ทั้งนี้ หากบุคคลใดฝ่าฝืนหน้าที่ตามมาตรานี้ บุคคลนั้นมีความผิดอาญาต้องรับโทษตาม
กฎหมาย
2.2 การประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีโรคระบาด
มาตรา 11 (1) ของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก าหนดไว้ว่ า ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นในพื้นที่ใดของมาเลเซีย หรือพื้นที่
ใดเป็นพื้นที่ที่ถูกคุกคามจากโรคระบาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีโรคระบาดได้
2.3 บุคคลที่ป่วยจากโรคติดต่อมีหน้าที่ต้องไม่กระทาการแพร่กระจายโรค
หน้ าที่ ในการไม่ ก ระท าการอันเป็น การแพร่ก ระจายโรคนี้ป รากฏในมาตรา 12 ของ
พระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
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(1) ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อกระทาการ
ใดอันท าให้บุคคลอื่นเสี่ยงต่อ การติดเชื้อในสาธารณสถานหรือสถานที่ อื่นซึ่งบุคคลทั่วไปนอกจาก
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้นสามารถใช้สถานที่ได้
(2) ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ใน
ส่วนที่ 2 ของตารางที่ 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้กระทาการใดซึ่งบุคคลดังกล่าวรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าจะนาไปสู่การแพร่กระจายของโรคติดต่อนั้น
ทั้งนี้ หากบุคคลใดฝ่าฝืนหน้าที่ตามมาตรานี้ บุคคลนั้นมีความผิดอาญาต้องรับโทษตาม
กฎหมาย
2.4 การกักตัวผู้ป่วยโรคติดต่อหรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
มาตรา 14 ของพระราชบัญ ญั ติป้องกั นและควบคุม โรคติดต่อ พ.ศ. 2531 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจนาตัวบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะติดเชื้อย้ายไปยังสถานที่กักตัวเพื่อการรักษาและอาจกักตัวบุคคลดังกล่าวไว้จนกว่าเวลาที่โรคไม่
ติดต่อไปยังผู้อื่น
2.5 การเฝ้าระวังผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ
มาตรา 15 (1) ของพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2531 กาหนดให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจสั่งให้บุคคลซึ่งสัมผัสกับผู้ติดเชื้อให้อยู่ภายใต้การสังเกตอาการของ
เจ้าหน้าที่ในสถานที่เช่นว่านั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เห็นสมควร หรืออยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของ
เจ้าหน้าที่จนกว่าจนกว่าเวลาที่โรคไม่ติดต่อไปยังผู้อื่น
2.6 การจัดการศพของผู้ตาย
มาตรา 17 ของพระราชบัญ ญัติป้องกั นและควบคุม โรคติดต่อ พ.ศ. 2531 ได้ก าหนด
ข้อห้ามในการจัดการกับศพของผู้ตายที่เสียชีวิตจากโรคติดต่อไว้ว่า เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายจาก
โรคติดต่อหรือต้องสงสัยว่าตายจากโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้กาหนดแนวทางใน
การฝั งหรือ เผาศพของผู้ต ายไว้ ห้ ามมิ ให้ มี ก ารฝัง หรือ เผาศพเช่นว่านั้ น เว้น แต่จ ะได้ป ฏิ บัติต าม
แนวทางที่ เจ้าหน้าที่ กาหนด โดยหากบุคคลใดฝ่ าฝืน บุคคลนั้นมี ความผิดอาญา ต้องรับ โทษตาม
กฎหมาย

126

3.3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริโภค
(1) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ก. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎหมายชะรีอะฮ์ของมาเลเซีย อิส ลามศาสนิกชาวมาเลเซียถูกห้ามมิ ให้ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดั ง นั้ น การขายสุ ร าให้ แ ก่ ชาวมุ ส ลิ ม จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมายดั ง ที่ ม าตรา 19 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยความผิด อาญาชะรีอ ะฮ์ พ.ศ. 2540 (SYARIAH CRIMINAL OFFENCES
(FEDERAL TERRITORIES) ACT 1997) ได้บั ญ ญั ติไว้ว่า บุค คลซึ่ งบริโภคสิ่ง มึ นเมาในร้ านค้าหรือ
สาธารณสถานใด ผลิต ขาย เสนอเพื่อขาย รักษาหรือซื้อสิ่งมึนเมา มีความผิดอาญา232
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ส่วนบุคคล
อื่นที่ไมได้นับถือศาสนาอิสลามนั้น มีการกาหนดอายุขั้นต่าของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไ ว้ที่
18 ปี233 ส่วนการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งการค้าปลีกและการค้าส่ง ผู้ซึ่งไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลามสามารถจาหน่ายได้ โดยต้องได้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการออกใบอนุญ าตจาหน่ายสุร า
(Licensing Boards) ของพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2519 (Excise Act 1976) ในหมวด 7 ว่า
ด้วยการออกใบอนุญาตสาหรับประเภทของใบอนุญาตให้ขายสุราตามกฎหมายฉบับนี้ แบ่งออกเป็น
4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. ใบอนุ ญ าตเพื่ อ จ าหน่ ายสุร าในที่ ส าธารณสถาน เป็ นใบอนุญ าตในการขายปลี ก สุร า
(ไม่รวมน้าตาลเมา) เพื่อการบริโภคในสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นจาหน่าย
2. ใบอนุญาตเพื่อจาหน่ายในสถานที่จาหน่ายเบียร์ เป็นใบอนุญาตในการขายปลีกเบียร์เพื่อ
การบริโภคในสถานที่ ที่ บุคคลผู้นั้นจ าหน่าย ทั้ งนี้ บุคคลผู้ได้รับ ใบอนุญ าตเพื่ อจ าหน่ายสุร าในที่
สาธารณสถานจะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อจาหน่ายในสถานที่จาหน่ายเบียร์
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พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอาญาชะรีอะฮ์ พ.ศ. 2540

มาตรา 19 สิ่งมึนเมา
(1) บุคคลใดบริโภคสิ่งมึนเมาในร้านค้าหรือสาธารณสถานใดๆ บุคคลนั้นมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน
3,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) บุคคลใดทา ขาย เสนอเพื่อขาย รักษาหรือซื้อสิ่ งมึนเมา บุค คลนั้นมีความผิด ระวางโทษปรั บไม่เกิ น
5,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
233 David H Jernigan, Saroja K Indran, Alcohol and Public Health in 8 Developing
countries, (World Health organization, 1999), p.70.
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3. ใบอนุญ าตเพื่ อ จ าหน่ ายในร้านค้ าปลี ก เป็น ใบอนุ ญ าตในการขายปลีก สุร า (ไม่ ร วม
น้าตาลเมา) เพื่อการบริโภคทั้งในสถานที่ของผู้ขายหรือในสถานที่อื่น ๆ
4. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนค้าส่ง เป็นใบอนุญาตสาหรับการค้าส่งสุรา (ไม่รวมน้าตาลเมา)
ข. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
มาเลเซียเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกว่าด้วย
การควบคุ ม ยาสูบ (The World Health Organization Framework Convention on Tobacco
Control (WHO FCTC)) ในปี พ.ศ. 2548 แต่การบริโภคยาสูบของมาเลเซียนั้นมี การควบคุม ตั้งแต่
พ.ศ. 2526 ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2526 (Food Act 1983)
ในปี พ .ศ.2547 ได้ มี ก ารออกระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การควบคุ ม สิ น ค้ า ยาสู บ และควบคุ ม
สภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่การโฆษณายาสูบ การส่งเสริมผู้สนับสนุน บรรจุภัณฑ์ยาสูบและการติด
ฉลาก กฎหมายดังกล่าวได้รับการแก้ไขหลายครั้งจนถึงปีพ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังมีการออกประกาศ
ที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ ประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบในปีพ.ศ. 2554 และประกาศเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาคารและสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
การสู บ บุ ห รี่ในบริก ารขนส่ งมวลชนเป็ นสิ่ง ต้ องห้ าม เว้นแต่ ในพื้น ที่ ที่ มี ก ารปรับ อากาศ
ของเรือหรือรถไฟซึ่งมีการบริการอาหาร นอกจากนั้นยังมีการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและ
ที่ทางานตามประกาศ ซึ่งได้แก่ ในสถานที่ทางานที่มีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ สถานพยาบาล
สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานที่ทางวัฒนธรรม และสนามกีฬาในร่ม สาหรับในส่วนของธนาคาร
สถาบันการเงิน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทพลังงานแห่งชาติ และไปรษณีย์ จะห้ามสูบเฉพาะ
ชั้นที่ มีเคาน์เตอร์ให้บริการ อย่างไรก็ ตาม ในผับ ดิส โก้ เธค ไนท์ คลับ คาสิโนนั้น สามารถสูบ ได้ใน
บริเวณที่กาหนดไว้ภายในพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งมีการปรับอากาศ อีกทั้งสามารถสูบได้ในสถานี
ขนส่งสาธารณะซึ่งมิได้ระบบปรับอากาศ
นอกจากนี้ การโฆษณาและส่งเสริมการขายยาสูบทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้าม แต่เนื่องจากใน
กฎหมายไม่มีการให้นิยามของ “การส่งเสริมการขายยาสูบ” เอาไว้ ทาให้ไม่ครอบคลุมการส่งเสริมการ
ขายยาสู บ บางรู ป แบบ เช่ น การส่ ง เสริ ม การขายทางโทรทั ศ น์ ห รื อ วิ ท ยุ ร ะหว่ า งประเทศ
(international TV or radio) หรือ การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต (internet communications)234
234

The International Legal Consortium, Tobacco Control Policy Fact Sheet <http://www.
tobaccocontrollaws.org/legislation/factsheet/aps/malaysia>, (accessed December 7,2016)
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เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้ห้ามการสนับสนุนทางการเงินหรือการสนับสนุนอื่น หากผู้สนั บสนุนไม่ได้
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยิ่งไปกว่านั้น สาหรับบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก มีการกาหนดให้มีคาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
ให้มีรูปภาพและข้อความประกอบปรากฏบนแต่ละบรรจุภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ สาหรับซองบุหรี่แต่ละ
ซองจะต้องมี พื้นที่ข้อ ความและรูป ภาพคาเตือนร้อยละ 50 ของด้านหน้าซอง และร้อยละ 60 ของ
ด้านหลังซองคาเตือนจะต้องเป็นภาษามาเลเซียที่ซองด้านหน้าและภาษาอังกฤษที่ซองด้านหลัง และ
จะต้องแสดงส่วนประกอบและสารปลดปล่อยจากบุหรี่ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีคาอธิบายและข้อมูลอื่น
ที่อ้างว่ายาสูบหรือบุหรี่ชื่อการค้าหนึ่งเป็นอันตรายน้อยกว่าชื่อการค้าอื่น235
(2) กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ก. กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหาร
ในประเทศมาเลเซียมีกฎหมายหลักที่สาคัญเกี่ยวกับอาหาร คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2526 (the Food Act 1983) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประชาชนจาก
อันตรายทางสุขภาพซึ่งเกิดจากการเตรียมอาหาร การจาหน่าย และใช้อาหาร 236 โดยได้มีการกาหนด
มาตรการต่างๆ ของรัฐในการคุ้มครองประชาชนจากอันตรายทางสุขภาพซึ่งเกิดจากการเตรียมอาหาร
การจ าหน่ า ย และการใช้ อ าหารตามกฎหมายฉบั บ นี้ แต่ ก่ อ นที่ จ ะกล่ า วถึ ง มาตรการดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้อ งท าความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยามของคาว่า “อาหาร” ซึ่ง เป็นสิ่งที่ ก ฎหมายมุ่ งประสงค์จ ะ
ควบคุมเสียก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ได้ดียิ่งขึ้น
1. นิยามของ “ อาหาร”
มาตรา 2 ของพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2526 ได้ ก าหนดนิ ย ามของ “ อาหาร”
ให้ห มายความรวมถึง ทุก สิ่งที่ ถูกผลิต, จาหน่าย หรือเป็นเครื่องแสดงสาหรับใช้เพื่อเป็นอาหารหรือ
เครื่องดื่มสาหรับให้มนุษย์บริโภค หรือที่นาเข้ามาใช้หรือใช้ในส่วนประกอบการจัดเตรียม, การถนอม
อาหารหรือเครื่องดื่มใด และรวมถึงขนมหวาน ลูกกวาด ของขบเคี้ยว สารต่าง ๆ และส่วนผสมของ
อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ลูกกวาด หรือของขบเคี้ยวต่าง ๆ

235

The International Legal Consortium, <www.tobaccocontrollaws.org/legislation/

country/malaysia/laws> (accessed November 7 , 2016).
236

Rahmah ISMAIL, Food and Consumer Protection : A Study on Food Legislation of

Selected countries, Asian Law institute, National University of Singapore, 2011, p.2.

129

2. มาตรการของรัฐเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
2.1 อานาจในการสุ่มตัวอย่าง
มาตรา 5 (2) ของพระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ได้ก าหนดให้เจ้าหน้ าที่ ที่ ได้รับ มอบหมาย 237
อาจเข้าไปในสถานที่ ใด ๆ เลือกและเก็บหรือนาตัวอย่างอาหารมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ
วิเคราะห์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากผู้ผลิตรายใดที่ผลิตอาหารเพือ่ จาหน่าย หหรือจากผู้นาเข้าอาหารรายใด
หรือจากตัวแทนหรือลูก จ้างของบุคคลดังกล่าวนั้น ทั้ งนี้ หากมี ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ ป ฏิบัติตามคาสั่ งของ
เจ้าหน้าที่ อาจมีโทษทางอาญาได้
2.2 อานาจในการเรียกดูข้อมูล
มาตรา 8 (1) ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายมี
เหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใดครอบครองอาหารใดหรือสารอื่นหรือเครื่องใช้ใดโดยมีวัตถุประสงค์ หรือ
เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม การถนอมอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การกระจาย หรือ
จาหน่ายอาหารที่ละเมิดบทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือระเบียบข้อบังคับใดที่กระทาขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกบุคคลดังกล่าวให้แสดงหนังสือ เอกสาร หรือบันทึก หรือ
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าการจัดเตรียม การรับ การครอบครอง การซื้อขายหรือการจัดส่ง
อาหารดังกล่าวหรือสารอื่นหรือเครื่องใช้ใดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้
2.3 อานาจในการขอดูรายละเอียดส่วนผสมของอาหาร
มาตรา 9 (1) ของพระราชบัญ ญัติฉบับนี้บัญ ญัติกาหนดให้อธิบดีกรมอนามัย (Director
General) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รายใด ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ผลิต นาเข้า หรือใช้สารใดที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดง
รายละเอียดของส่วนประกอบอาหารและการใช้สารใด ดังกล่าวเพื่อจาหน่ายหรือขายในธุรกิจหรือใช้
ในการเตรียมอาหารได้

237

หมายถึง เจ้าหน้าที่แพทย์ด้านสาธารณสุขหรือผู้ตรวจสอบด้านสาธารณสุขใดของกระทรวงสาธารณสุข

หรือหน่วยงานท้องถิ่นใดที่มีอานาจหน้าที่ หรือบุคลากรใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ได้รับแตงตั้งจากรัฐมนตรีให้เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการ
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2.4 อานาจในการออกคาสั่งให้ผู้ประกอบการจัดสถานประกอบการหรือเครื่องใช้ให้ถูก
สุขอนามัย
มาตรา 10 กาหนดว่า ในกรณีที่รองอธิบดีกรมอนามัย (Director)238 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับ
มอบอานาจจากรองอธิบดีกรมอนามัย ไม่ว่าจะได้ทราบข้อมูลจากการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือจาก
รายงานของเจ้าหน้าที่ว่า สถานประกอบการอาหารใดหรือเครื่องใช้ใดที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับการจัด
เตรียมการถนอมอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การกระจายหรือจาหน่ายอาหารนั้นอยู่ใน
สภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับที่ออก
ภายใต้พระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ เจ้าหน้าที่อาจใช้อานาจหน้าที่ ออกคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรสั่งให้
ผู้ป ระกอบการ เจ้าของ หรือ ผู้ ครอบครองสถานประกอบการดัง กล่าว กระท าการเพื่อให้ส ถาน
ประกอบการหรือเครื่องใช้นั้นมีสภาพที่ถูกสุขลักษณะภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งได้
2.5 อานาจในการสั่งปิดสถานประกอบการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
นอกเหนือจากมาตรการในการสั่งตรวจสอบหรือขอข้อมูลต่างๆ จากผู้ประกอบการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ประกอบอาหารแล้ว หากยังปรากฏว่า
สภาพของสถานประกอบการอาหารไม่เป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะและมีแนวโน้มจะเกิ ด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รองอธิบดีกรมอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจจากรองอธิบดี
กรมอนามั ย อาจมี คาสั่ ง เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ปิ ดสถานประกอบการใดเป็ น ระยะเวลาไม่ เกิ น
สิบสี่วัน เพื่อมิให้สถานประกอบการใดทาการจัดเตรียมหรือจาหน่ายอาหารได้239

238

พระราชบัญญัติฉบั บนี้ให้อานาจรองอธิบดีกรมอนามัย (Director) ในการกระทาการบางอย่างไว้เป็ น

การเฉพาะ และไม่ได้เป็นอานาจของอธิบดีกรมอนามัย (Director General) เช่น อานาจในการออกคาสั่งตามมาตรา
นี้ หรือ อานาจในการสั่งปิดสถานประกอบการตามมาตรา 11
239

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2526
มาตรา 11 การปิดสถานประกอบการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
รองอธิบดีกรมอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจจากรองอธิบดีกรมอนามัย อาจมีคาสั่งเป็นลาย

ลักษณ์ อักษรให้ปิ ดสถานประกอบการใดๆ เป็นระยะเวลาไมเกินสิบสี่ วัน เพื่อมิ ให้ สถานประกอบการใดๆ ทาการ
จั ด เตรี ย มหรื อจาหน่ ายอาหารที่ รองอธิ บ ดี กรมอนามั ย หรื อเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ มอบอานาจเห็ นวาสภาพของสถาน
ประกอบการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะและมีแนวโน้มจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ
เจ้ าของหรือผู้ค รอบครองสถานประกอบการที่ ไมปฏิ บั ติต ามคาสั่ งจะมีค วามผิด โดยระวางโทษจาคุ กไมเกิ นห้าปี
หรือปรับหรือทั้งจาทั้งปรับ
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2.6 การกาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดเตรียมหรือจาหน่ายอาหาร
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2526 กาหนดความผิดต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร และกาหนด
โทษทางอาญาไว้แก่ผู้ฝ่าฝืน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของอาหารไว้หลายกรณี เช่น
- ห้ า มจั ด เตรี ย มหรื อ จ าหน่ า ยอาหารที่ มี ส ารใดซึ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
(มาตรา 13)
- ห้ ามจั ด เตรี ย มหรื อ จ าหน่ า ยอาหารที่ ไ ม่ เ หมาะส าหรั บ มนุ ษ ย์ บ ริ โ ภค เช่ น
มีส่วนประกอบจากพืชหรือสัตว์ซึ่งเป็นโรคหรือเจ็บป่วย (มาตรา 13 A)
- ห้ามจัดเตรียมหรือจาหน่ายอาหารที่ปลอมปน เช่น อาหารที่ลดทอนคุณค่าทาง
อาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับอาหารชนิดเดียวกันตามปกติ (มาตรา 13 B)
- การติดฉลากอันเป็นเท็จ (มาตรา 15-16)
- การโฆษณาส่งเสริมการขายที่หลอกลวงผู้บริโภค (มาตรา 17)
3. การควบคุมมาตรฐานของอาหารซึ่งมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2526 ได้กาหนดหลักการสาคัญไว้ว่า ห้ามมิให้มี
การนาเข้าสินค้าอาหาร เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในมาตราดังกล่าวได้กาหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
การนาเข้าอาหารไว้ ดังนี้
3.1 การนาเข้าอาหารแปรรูป ส าเร็จ จะต้ องมี ก ารติ ดฉลากใหม่ ตามบทบัญ ญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงฉลาก
3.2 การนาเข้าวัตถุดิบ หรืออาหารกึ่ งสาเร็จรูป จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูป หรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพของอาหารใหม่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้
ในกรณี ที่ มี ก ารน าเข้ า อาหารเข้ า มาในประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ติดฉลากใหม่ แปรรูปใหม่หรือปรับสภาพใหม่ แต่ยังมิได้ทาการติดฉลาก แปรรูปหรือปรับเปลี่ยนสภาพ
อาหารดังกล่าวภายในสามเดือนหลัง จากนาเข้า ผู้นาเข้าจะต้องส่งออกอาหารดังกล่าวนั้นออกไป
นอกราชอาณาจักรภายในสองเดือนหรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
และหากยั งไม่ ได้ ดาเนิน การส่ง ออกไปภายในระยะเวลาดังกล่าว อาหารดัง กล่าวอาจถู ก ยึดและ
จาหน่ายอาหารนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรตามคาสั่งของรัฐมนตรีได้ แต่ทั้งนี้รองอธิบดีกรมอนามัย
อาจกาหนดให้ผู้นาเข้าทาการติดฉลากใหม่ แปรรูปใหม่ หรือปรับสภาพอาหารในพื้นที่ที่กาหนดภายใต้
การกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้นาเข้าได้ทาการติดฉลากใหม่
แปรรูปใหม่ หรือปรับสภาพอาหารตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้
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อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศกาหนดยกเว้นอาหาร
หรือหมวดหมู่ของอาหารใดให้ไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรานี้ได้
นอกจากกฎหมายฉบับ ดังกล่าวแล้ว ยังมี ก ฎหมายล าดับรองอีก หลายฉบับ ที่เกี่ ยวกั บ
อาหาร เช่น ระเบียบว่าด้วยอาหาร พ.ศ.2528 (The Food Regulations 1985) ซึ่งบัญ ญัติเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเก็ บ ตั วอย่ าง การติ ด ฉลาก สารปรุ ง แต่ ง และอาหารเสริม สิ่ ง แปลกปลอม
บรรจุภัณฑ์อาหาร มาตรฐานอาหาร และข้อบังคับในการระบุรายละเอียดในฉลากบรรจุภัณฑ์ หรือ
ระเบียบว่าด้วยสุขลัก ษณะของอาหาร พ.ศ.2552 (Food Hygiene Regulation 2009) ซึ่งควบคุม
มาตรการด้านสุขภาพอนามั ยส าหรับ ผู้ป ฏิบัติง านด้านอาหารและสถานประกอบการด้านอาหาร
เป็นต้น
ข. กฎหมายเกี่ยวกับยา
อุตสาหกรรมยาของมาเลเซียอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยในประเทศ
มาเลเซียมีการออกกฎหมายหลายฉบับและมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อควบคุมและ
ดูแลอุตสาหกรรมยาของมาเลเซียเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้ยา แต่กฎหมายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับยารักษาโรคมีดังนี้240
ข.1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจ าหน่ า ยยา พ.ศ. 2495 (Sales of Drug Act 1952)
บัญญัติขึ้นเพื่อกากับดูแลการจาหน่ายยาในมาเลเซีย โดยบัญญัติเรื่องอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ทาหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาที่จัดจาหน่ายในท้องตลาด ดังนี้
1. อานาจในการเรียกดู เลือก หรือเก็บตัวอย่างยา
มาตรา 5 ของกฎหมายฉบับนี้กาหนดว่า เจ้าหน้าที่241หรือผู้ตรวจสอบ242 อาจจะทา
การสุ่มตัวอย่างและเก็บตัวอย่างยาของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายโดยชาระเงินหรือเสนอที่จะชาระค่ายา
240

AZMI & ASSOCIATES , A GENERAL INTRODUCTION ON PHARMACEUTICAL LAWS IN

MALAYSIA, <http://www.azmilaw.com/images/stories/PDF/Articles/A_General_Introduction_to_ Pharmaceu
tical_Laws_in_Malaysia.pdf>, pp.1-2.
241

มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติการจาหน่ายยา พ.ศ. 2495 บัญญัติว่า

“เจ้าหน้าที่” (officer) หมายถึง เจ้าหน้าที่แพทย์ด้านสาธารณสุขของกรมการแพทย์ในระดับรัฐบาลหรือ
ของรัฐใดๆ หรือของหน่วยสาธารณสุ ขของเทศบาล และรวมไปถึงอธิบดีกรมเคมีเภสัช นักเคมีอาวุโส และนักเคมีของ
กรมเคมีเภสัช และบุคคลใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
242

มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติการจาหน่ายยา พ.ศ. 2495 บัญญัติว่า
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ตามมู ล ค่ าตลาดในปั จ จุ บั น ให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จ าหน่ าย หรือ ตัวแทนหรื อลู ก จ้ างของบุ คคลดัง กล่า ว
เพื่อประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา ทั้ งนี้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ตรวจสอบอาจเรียกให้บุคคล
ดังกล่าวหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวให้แสดงหรืออนุญาตให้มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
ซึ่งยาเหล่านั้นถูกเก็บอยู่และส่งตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์นั้นให้ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
2. อานาจในการเรียกดูข้อมูล
มาตรา 9 (1) กาหนดว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 3 มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบุคคลใดครอบครองยาหรือสารใดๆ เพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายหรือผลิตหรือเตรียม
จาหน่ายซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้นส่งหนังสือหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวกับยาหรือสารใดๆที่ได้รับ ครอบครอง ซื้อ ขาย หรือส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. การกาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการขายยา
มาตรา 10 (1) ได้กาหนดว่าบุคคลใดจาหน่ายยาดังต่อไปนี้ ต้องได้รับโทษทางอาญา
(ก) ยาใด ๆ ที่มีการปลอมปน โดยผู้ซื้อไม่ได้รับแจ้งจากผู้ขายเกี่ยวกับการปลอมปน
นัน้ ในเวลาที่ขาย
(ข) ยาใด ๆ ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ค า ยี่ ห้ อ ฉลาก หรือ สั ญ ลั ก ษณ์ บ่ ง ชี้ถึ ง สภาวะ
คุณภาพ ความเข้มข้น องค์ประกอบ ความบริสุทธิ์ น้าหนัก ถิ่นกาเนิด อายุ สัดส่วนของสิ่งที่บรรจุใน
หีบห่อ หรือส่วนผสมใดๆ ของยาที่เป็นเท็จหรือทาให้เข้าใจผิด
(ค) ยาใด ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารต้องห้าม
(ง) ยาใด ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารใดในสัดส่วนที่มากกว่าที่กฎหมายอนุญาต
(จ) ยาใช้ภายในซึ่งมี ส่วนผสมของเมทิ ลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือ
แอลกอฮอล์สาหรับจุดไฟ หรือ
(ฉ) ทาให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากยาที่ซื้อไป เนื่องจาก เป็นยาหรือสารใดที่ไม่มี
ลักษณะตามที่ผู้ซื้อต้องการ หรือเป็นยาที่ไม่มีคุณภาพตามที่ผู้ซื้อต้องการ
4. การยึดยาเมื่อศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
มาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติฉบับ นี้ ก าหนดไว้ว่า ในกรณี ที่ ศาลมี ค าพิ พากษา
ลงโทษผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลอาจสั่งให้ยึดยาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดและ
ยาอื่นซึ่งคล้ายคลึงกันที่ถูกตรวจพบในสถานที่ของจาเลยหรืออยู่ในความครอบครองของจาเลยในขณะ

“ผู้ ต รวจสอบ” (inspector) หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ นผู้ ต รวจสอบตามมาตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
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กระทาความผิด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุยานั้น และอาจสั่งทาลายสิ่งดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรี
แถลงโดยตรงต่อศาลก็ได้
ข.2) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ (การโฆษณาและการจ าหน่ า ย) พ .ศ. 2499
(Medicines (Advertisement and Sales) Act 1956) มีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมโฆษณาในทาง
การแพทย์ และควบคุมการจาหน่ายสารประเภทต่างๆที่มีลักษณะเป็นยา
1. ความหมายของ “โฆษณา”
ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาประเด็น เกี่ ยวกั บ การควบคุม การการโฆษณาทางการแพทย์
จ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จ ะต้อ งพิ จ ารณาความหมายของการ “ โฆษณา” เสียก่ อน ซึ่ง ในมาตรา 2 ของ
พระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ได้บัญ ญัตินิยามของ “ โฆษณา” เอาไว้ว่า “โฆษณา” ให้ห มายความรวมถึง
ประกาศ หนังสือเวียน รายงาน คาวิจารณ์ แผ่นพับ ฉลาก หีบห่อ หรือ เอกสารอื่น และประกาศใดๆ
ที่ทาด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการใดในการผลิตหรือถ่ายทอดแสงหรือเสียง
2. การควบคุมการโฆษณายา
มาตรา 4 B243 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดห้ามมิให้มีการโฆษณายา เว้นแต่
จะได้ รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการโฆษณาทางการแพทย์ (Medicine Advertisement Board)
โดยในการขออนุญ าตโฆษณายา ไม่ ว่าจะเป็น การโฆษณาโดยตรงหรือโฆษณาแฝงที่ ก ล่ าวถึง ใน
บทความต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนให้มีก ารใช้ยา 244ก็จ ะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งออกตามมาตรา 7245
243

พระราชบัญญัติการแพทย์ (การโฆษณาและการจาหน่าย) พ.ศ. 2499

มาตรา 4B การโฆษณายาต้องได้รับอนุญาต
(1) ห้ามมิให้บุคคลใดเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของโฆษณาที่มีการเผยแพร่โดยอ้างในถึงในบทความใดหรือการ
พรรณนาของสิ่ งใดในรูป แบบซึ่ง อาจนาไปสู่ การใช้ สิ่ ง นั้ นเพื่ อพรรณนาถึ งยา อุ ป กรณ์ เสริ ม หรื อ การรั กษาเพื่ อ
ประโยชน์ในการบาบัดหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ นอกเหนือจากโรคหรือความเจ็บป่วยตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 3 (1) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโฆษณายา
(2) โฆษณาใดที่จะได้รับการเผยแพร่ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโฆษณายานั้น ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 7
244

ไพศาล ลิ้มสถิต, ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์, รายงานฉบับสมบูรณ์ ศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุม

การส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และประเทศมาเลเซีย
เสนอต่ อแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวั งและพั ฒ นาระบบยา (กพย.) คณะเภสั ชศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย
2553, น.71-72.
245

พระราชบัญญัติยา (การโฆษณาและการจาหน่าย) พ.ศ. 2499
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นอกจากนี้แล้วในมาตรา 7 ของกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใน
การออกระเบียบเพื่ อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลัก เกณฑ์ ในการส่งโฆษณาเพื่อขออนุญ าตตาม
มาตรา 4A และ 4B รวมถึงขั้นตอนการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการโฆษณาทางการแพทย์
เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากการกาหนดหลักการทั่วไปว่าในการโฆษณายาจะต้องรับอนุญาตแล้ว
กฎหมายฉบับนี้ยังได้กาหนดข้อห้ามในการโฆษณายาบางอย่างเอาไว้ด้วย ดังนี้
- ห้ า มเอกชนโฆษณายาที่ ป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาโรคบางชนิ ด ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ246 ยาคุมกาเนิด และ ยาที่ปรับสภาพการทางานของไตหรือหัวใจปรับ
สภาวะทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศของมนุษย์ (มาตรา 3)
- ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับการทาแท้ง (มาตรา 4)
- ห้ามโฆษณาเกี่ ยวกั บ ทัก ษะหรือบริก ารซึ่งเกี่ยวกั บการบ าบัด การป้องกั นหรือ
การวินิจฉัยอาการป่วย โรค การบาดเจ็บ ความทุ พพลภาพ หรือ ภาวะต่างๆที่ กระทบต่อร่างกาย
มนุษย์ เว้นแต่จะเป็นโฆษณาซึ่งเผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่
มีการโฆษณาโดยองค์กรวิชาชีพแพทย์ หรือองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ซึ่งถูก
จัดตั้งขึ้นหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย หรือได้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการโฆษณายา
(Medicine Advertisements Board) ในกรณีที่มีการโฆษณาโดยโรงพยาบางเอกชน คลินิกเอกชน
คลินิกทาง รังสีวิทยาเอกชน หรือห้องปฏิบัติการทางแพทย์ของเอกชน (มาตรา 4 A)
ในกรณีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 4A และมาตรา 4B ผู้นั้นมีความผิดและ
ต้องรับโทษตามกฎหมาย

มาตรา 7 ข้อบังคับ
รัฐมนตรีอาจออกข้อบังคับให้มีผลเป็นการทั่วไปเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ใน
เรื่องต่อไปนี้
(ก) เพื่อประโยชน์ตามมาตรา 4 A และมาตรา 4 B ในการตั้งคณะกรรมการโฆษณายา
(ข) กาหนดวิ ธีการในการเสนอโฆษณาเพื่ ออนุ ญ าตตามมาตรา 4 A และมาตรา 4 B และกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการสมัครและขออนุญาตโฆษณาเช่นว่านั้น
(ค) กาหนดกระบวนการที่จะถูกติดตามผลการอนุญาตโดยคณะกรรมการโฆษณายา และ
(ง) กาหนดขั้นตอนในการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการโฆษณายาต่อรัฐมนตรี
246

เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น
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ค. กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
มาเลเซียมีการสร้างระบบในการกากับดูแลในเรื่องเครื่องมือแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความปลอดภัยและสมรรถนะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ กาหนดและควบคุมเครื่องมือแพทย์
ที่มีการจาหน่ายในตลาด และอานวยความสะดวกในทางการค้าและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จาก
ระดับภายในประเทศไปสู่ระดับโลก247 โดยการกากับดูแลเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย
2 ฉบับ ดังนี้
ค.1) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 (Medical Device Act 2012)
พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ มุ่ ง ควบคุม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ลัก ษณะเป็ น “เครื่อ งมื อ
แพทย์ ”248 ตามค านิ ย ามว่ า จะต้ อ งผ่ า นการขึ้ น ทะเบี ย นก่ อ นออกจ าหน่ า ยในต ลาด และการ

247

Medical Device Authority , Medical Device Regulatory system in

Malaysia <http://www.mida.gov.my/env3/uploads/events/B2B2013/3-MDA.pdf>, p.2.
248

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555

มาตรา 2 “เครื่องมือแพทย์” หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์เสริ ม สิ่งปลูกฝัง
น้ายาสาหรับทดสอบภายนอกร่างกาย เครื่องปรับระดับเสียง ส่วนชุดคาสั่ง วัตถุ หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันหรือเครื่องใช้
ที่เกี่ยวข้องที่
ก) ผู้ผ ลิ ต มี เจตนาเพื่ อที่ จะให้ มีการใช้ สิ่ งดั ง กล่ าวโดยล าพั ง หรื อใช้ ร่วมกั นหลายสิ่ งกั บ มนุ ษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(1) วินิจฉัย ป้องกัน ควบคุม บาบัดหรือบรรเทาโรค
(2) วินิจฉัย ควบคุม บาบัด บรรเทาหรือชดเชยอาการบาดเจ็บ
(3) การตรวจสอบโรค การแทนที่ การเปลี่ ย นแปลง การสนั บ สนุ น ทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ห รื อ
กระบวนการทางสรีรวิทยา
(4) การพยุงหรือรักษาชีวิต
(5) ควบคุมการตั้งครรภ์
(6) การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์
(7) ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการตรวจหรือวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยการตรวจตัวอย่างที่ได้จาก
ร่างกายมนุษย์
ซึ่งไม่อาจกระท าการให้ สาเร็จตามต้องการในขั้นต้นหรือหรือกระทาบนร่างกายมนุษย์ด้ วยวิ ธีทางเภสั ช
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา หรือ วิธีการเกี่ยวกับการสันดาป แต่อาจช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ต้องการด้วยวิธีการเช่น
ว่านั้น และ
ข) อุปกรณ์ เครื่องมื อเครื่องใช้ เครื่องจักร อุป กรณ์ เสริม สิ่งปลูกฝัง น้ายาสาหรับ ทดสอบภายนอก
ร่างกาย เครื่องปรับ ระดับเสียง ส่วนชุด คาสั่ง วัต ถุ หรือสิ่งอื่นซึ่ งคล้ ายกันหรือเครื่องใช้ ที่เกี่ ยวข้องที่ใช้กับ ร่างกาย
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ประกอบการ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการผลิต การนาเข้า การตั้งตัวแทนการผลิตชาวต่างประเทศ และการ
จัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในมาเลเซียต้องได้รับอนุญาตก่อน
ระบบการกากับดูแลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
องค์การเครื่อ งมือแพทย์ (Medical Device Authority) เป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
กากับดูแลการผลิตและจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ตลอดทั้ง 3 ช่วงของวงจรธุรกิจ249 ดังนี้
1. การควบคุมก่อนเข้าสู่ตลาด
ก่อนที่จะนาสินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์เข้าสู่ตลาด กฎหมายกาหนดให้เครื่องมือ
แพทย์ที่ทาการผลิตนั้นจะต้องมีมาตรฐานตามหลักการสาคัญด้านความปลอดภัยและสมรรถนะของ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ (Essential Principles of Safety and Performance for Medical Devices)
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
องค์การเครื่องมือแพทย์จะทาการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวใน
เวลาที่มีการขอจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์และในการอนุญาตในการผลิตหรือจาหน่ายเครื่องมือแพทย์
และมี เฉพาะเครื่องมือ แพทย์ซึ่ง ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้นที่ จ ะได้รับ อนุญ าตให้จ าหน่ายใน
ตลาด250
2. การควบคุมขณะจาหน่ายในตลาด
ในการจ าหน่ ายเครื่อ งมื อ แพทย์ ในตลาด ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยจะต้ อ ง
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 การจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้251 กาหนดให้ผู้ที่จาหน่าย นาเข้า
หรือส่งออกเครือ่ งมือแพทย์ ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อองค์การเครื่องมือแพทย์ก่อน จึงจะดาเนินการได้
ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

มนุษย์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยเห็นว่าสิ่งดังกล่าวต้องคานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน สาธารณสุข
หรือความเสี่ยงภัยของประชาชนจึงสมควรประกาศให้เป็นเครื่องมือแพทย์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
249 Medical Device Authority,supra note 168 ,p.6.
250

Ibid, p.13.

251

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555

มาตรา 5 การเรียกร้องให้จดทะเบียนเครื่องมือแพทย์
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2.2 สิ่งที่ต้องดานินการสาหรับการขออนุญาตประกอบการ
มาตรา 15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ 252 ก าหนดให้ ผู้ ที่ จ าหน่ า ย
นาเข้า หรือส่งออกเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้จาหน่าย หรือผู้นาเข้า หรือเป็นตัวแทน
จาหน่ายตามกฎหมายฉบับนี้ก่อน จึงจะดาเนินการได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด
และต้อง

รับโทษตามกฎหมาย โดยในการขออนุญาตนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุญาตต่อ

องค์การเครื่องมือแพทย์
3. การควบคุมหลังจากจาหน่ายในตลาด
กฎหมายกาหนดให้ผู้จาหน่ายหรือผู้นาเข้าจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยและ
สมรรถนะของเครื่องมือแพทย์ที่ได้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายในท้องตลาด และจัดให้มีระบบ
การควบคุม ดูแลหลังจากจาหน่ายในท้ องตลาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการร้องเรียนเกี่ ยวกับความปลอดภัยหรือสมรรถนะของเครื่องมื อแพทย์นั้น
โดยผู้จาหน่ายหรือผู้นาเข้าจะต้องรับรองว่าจะทาการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาซึ่งเกี่ยวกับเครื่องมื อ
แพทย์ ซึ่ง มี ก ารนาเข้ าหรือ จ าหน่ายด้วยวิธีต่ างๆ เช่ น การรับ คื น การซ่อ มแซมการแลกเปลี่ย น
การทาลาย หรือ ให้คาแนะนาเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแพทย์นั้นรวมทั้งการเรียกคืน
เครื่องมือแพทย์ที่มีความชารุดบกพร่อง เป็นต้น
ค.2) พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารเครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. 2555 (Medical Device
Authority Act 2012) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

(1) ห้ามมิให้นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายในตลาด ซึ่งเครื่องมื อแพทย์ใด เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบีย น
เครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ผู้ใดฝ่าฝืนตาม (1) ผู้ นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิ นสองแสนบาท หรื อจาคุ กไม่เกิน 3 ปี
หรือทั้งจาทั้งปรับ
252 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555
มาตรา 15 การเรียกร้องใบอนุญาตประกอบการ
(1) ห้ ามผู้ ป ระกอบการนาเข้ า ส่ ง ออก หรื อจ าหน่ ายในตลาด ซึ่ ง เครื่ องมื อ แพ ทย์ ใด เว้ น แต่ จะได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ผู้ ประกอบการใดฝ่าฝืนตาม (1) ผู้นั้นมีความผิ ด ต้ องระวางโทษปรับ ไม่ เกินสองแสนบาท หรือจาคุ ก
ไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
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เครื่องมือ แพทย์ รวมถึงการอนุญ าตในการผลิต การนาเข้า การจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ ตลอดจน
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
(3) กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสาอาง
ประเทศมาเลเซีย ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะในระดับ พระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บ เครื่องส าอาง
อย่างเช่นในประเทศไทย แต่บ ทบัญ ญั ติที่ ควบคุ ม เครื่องส าอางจะปรากฏในพระราชบั ญ ญั ติก าร
จาหน่ายยา พ.ศ. 2499 (Sales of Drug Act 1952) และกฎหมายลาดับรอง คือ ระเบียบว่าด้วยการ
ควบคุมยาและเครื่อ งสาอาง พ.ศ. 2527 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) (the Control of Drugs and
Cosmetics Regulations 1984 (Amendment 2009) โดยมีส าระส าคัญ เป็นการกาหนดห้ามมิ ให้
ผู้ใด ผลิต ขาย จัดหา นาเข้า หรือ ครอบครองเครื่องส าอางใด เว้นแต่จะเป็นเครื่องส าอางที่ ได้ขึ้น
ทะเบียนเครื่องสาอางแล้ว โดยผู้จัดจาหน่ายเครื่องสาอางที่ขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการการเภสัชกรรม (Director of Pharmaceutical Services: DPS) ประกาศ
กาหนด
บริษัทหรือบุคคลที่จัดจาหน่ายเครื่องสาอางในตลาดจะต้องรับรองในความปลอดภัย คุณภาพ
และ ยืนยันถึงประโยชน์ของเครื่องสาอางที่จาหน่ายในตลาดท้องถิ่น และรับรองว่าสินค้านั้นเป็นสินค้า
ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบในปัจจุบัน
สาหรับผู้ผลิตเครื่องสาอาง จะต้องรับรองว่าสินค้าของตนถูกผลิตขึ้นถูกต้องตามแนวปฏิบั ติ
ของ ASEAN ว่าด้วยการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (the ASEAN Guidelines on Good Manufacturing
Practice: GMP)
นอกจากนั้น ยังกาหนดห้ามมิให้บุคคลใดครอบครองหรือผลิตฉลาก ข้อมูล ภาพประกอบ
ข้อความหรือ เอกสารซึ่งอธิบ ายถึง ประโยชน์ ของเครื่องส าอาง เว้นแต่จ ะได้ป ฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนดไว้ในคาสั่งหรือแนวปฏิบัติที่กาหนดโดย DPS253
3.3.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาเลเซียประสบปัญหาด้านยาเสพติดเช่นเดียวกับในประเทศอื่น แม้มาเลเซียมิได้เป็นประเทศ
ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด แต่ยาเสพติดก็สามารถหาได้อย่างง่ายดายตามแนวชายฝั่งและยังคงด้วย

253
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COSMETIC DIRECTIVE, <http://ctfamalaysia.org/file_dir/6694423494f61659eb1c7a.pdf>, p.4-7.
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เครือข่ายที่ ซับซ้อนของขบวนการค้ายาเสพติดภายในประเทศ 254 ซึ่งเป็นสิ่งที่ รัฐบาลมาเลเซียต้อง
ปราบปรามการกระท าผิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการดาเนินการดังกล่าว
สาหรับกฎหมายที่สาคัญเกี่ยวกับยาเสพติดของมาเลเซียมีด้วยกัน 5 ฉบับดังนี้255
(1) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2495 (Dangerous Drugs Act 1952)
พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้มี ส าระส าคัญ ในการก าหนดความผิ ดเกี่ ยวกั บ ยาเสพติด โดยห้ าม
จาหน่าย เสนอเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติ ดให้โทษ ห้ามการครอบครองยาเสพติดให้โทษเกินจานวนที่
กฎหมายกาหนด เช่น เฮโรอีน ตั้งแต่ 15 กรัม ขึ้นไป ฝิ่น (ทั้งดิบและสุก) ตั้งแต่ 1,000 กรัม ขึ้นไป
ห้ามปลูกหรือเพาะปลูกพืชใดที่อาจได้รับมาซึ่งฝิ่น ดอกผลฝิ่น กัญชา ห้ามนาเข้าหรือส่งออกยาเสพติด
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นยาอันตรายประเภทที่ 1
(2) พระราชบั ญญั ติผู้ติดยาเสพติด (ว่าด้วยการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ)
พ.ศ. 2526 (Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983)
พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ มี ส าระส าคัญ ในการก าหนดมาตรการบ าบั ดรัก ษาและการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด โดยในมาตรา 2 ได้มี ก ารนิยามความหมายของ “ผู้ติดยาเสพติด ” ว่า
หมายถึง บุคคลซึ่งใช้ยาเสพติดให้โทษใดๆ ซึ่งมีผลต่อจิตใจหรือการแสดงออกทางกายภาพในบางครั้ง
ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมหรือการตอบสนองอื่น รวมถึงการบังคับให้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหรือ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะมีผลทางจิตใจและเพื่อหลีกหนีความไม่สบายจากการขาดยาเสพติดนั้น
สาหรับ มาตรการทางกฎหมายในการดาเนินการกับผู้ติดยาเสพติดนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น
2 กรณี คือ การบาบัดการติดยาเสพติดด้วยวิธีการบังคับ และการบาบัดการติดยาเสพติดโดยสมัครใจ
1. การบาบัดการติดยาเสพติดด้วยวิธีการบังคับ
มาตรา 3 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใดสามารถ
ควบคุมตัวบุคคลซึ่งต้องสงสัยตามสมควรว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงไว้ ณ สถานที่ใดที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการติดยาเสพติด

254

กอบกูล จันทวโร และคณะ, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า

และมาเลเซี ย . โครงการศึ กษาวิ เคราะห์ กฎหมายยาเสพติ ด อาเซี ย น ระยะที่ 1 กองนิ ติ การ ส านั กงาน ป.ป.ส.
กระทรวงยุติธรรม, 2546), น.168.
255

เพิ่งอ้าง, น.170.
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ในกรณีที่ก ารตรวจนั้นไม่ส ามารถท าได้ห รือตรวจไม่เสร็จ หรือผลการตรวจไม่
สามารถออกได้ทันภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว มาตรา 4 ได้กาหนดให้
ดาเนินการแก่ผู้ถูกควบคุม ดังนี้
(1) บุคคลนั้นอาจถูกปล่อยตัวไปโดยมีประกัน ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน
โดยเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลนั้นมารายงานตัวตามเวลาและสถานที่ดังที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน หรือ
(2) บุคคลนั้นอาจถูกดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ต่อศาลแขวง ถ้าหากเจ้าหน้าที่
รายงานต่อศาลว่า มีความจาเป็นในการควบคุมตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ศาลอาจสั่งให้
ควบคุมบุคคลนั้นต่อไปเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ แต่ไม่เกิน 14 วัน หรืออาจสั่งปล่อยตัวไปโดย
มีประกัน ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน โดยให้บุคคลนั้นมารายงานตัวตามเวลาและสถานที่ดังที่ระบุไว้
ในสัญญาประกันเพื่อการตรวจสอบเช่นว่านั้น หรือหากบุคคลนั้นได้ถูกตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับผลการตรวจ ศาลอาจสั่งให้ปล่อยตัวไปโดยมี ประกัน ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน โดยให้
บุคคลนั้นมารายงานตัวตามเวลาและสถานที่ดังที่ระบุไว้ในสัญญาประกันเพื่อรับผลการตรวจก็ได้
ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจซึ่ง ได้รั บ การรับ รองจากเจ้ าหน้ าที่ แ พทย์ ของรัฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่แพทย์ซึ่งได้ขึ้น ทะเบียนไว้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่อาจนาตัวผู้นั้น
หรือแจ้งให้บุคคลนั้นไปรายงานตัวต่อศาลแขวง และศาลอาจสั่งให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายหลังที่ได้ให้โอกาสบุคคลนั้นแถลงแล้ว โดยศาลอาจจะ (1) สั่งให้บุคคล
นั้นเข้ารับการบาบัดรักษา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพตามที่ระบุไว้ในคาสั่งเป็นเวลา 2 ปี และอยู่ภายใต้
การดูเลของเจ้าหน้าที่ในสถานที่ที่กาหนดไว้ในคาสั่งเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นกาหนดเวลาที่บาบัดในศูนย์
ฟื้นฟู สมรรถภาพ หรือ (2) สั่งให้บุคคลนั้นเข้ารับ การบาบัดรักษา ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ใน
สถานทีที่ระบุไว้ในคาสั่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
2. การบาบัดการติดยาเสพติดโดยสมัครใจ
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้ บุคคลซึ่งเป็นผู้ติดยาเสพติดอาจ
ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อขอรับบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพได้ โดยเมื่อได้รับคา
ร้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบบุคคลนั้นโดยเร็ว ซึ่งหากผลการตรวจแสดงว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพจะเป็นผู้ก าหนดว่าบุ คคลนั้นควรที่ จ ะ (1) เข้ารับ การ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นระยะเวลา 2 ปี และอยู่
ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี หรือ (2) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู
สมรรถภาพเป็นเวลาอย่างน้อ ย 2 ปี แต่ไม่ เกิ น 3 ปี และอยู่ภายใต้บังคับ เงื่อนไขที่ เจ้าหน้าที่ ฟื้นฟู
สมรรถภาพกาหนดตามความจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ของบุคคลนั้น ทั้ งนี้ เมื่อ เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพได้มี คาสั่ง อย่างใดแล้วให้แจ้งผู้ขอรับ การบ าบัด
ทราบ256
(3) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (มาตรการป้องกันพิเศษ) พ.ศ. 2528 (Dangerous
Drugs (Special Preventive Measures) Act 1985)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการพิเศษในการควบคุม การสืบสวน
สอบสวนบุคคลหรือผู้ต้องสงสัยว่าค้ายาเสพติด โดยสามารถควบคุมตัวบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าค้ายาเสพ
ติดได้ไม่เกิน 60 วันเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และการออกคาสั่งควบคุมตัวและจากัดบริเวณผู้ค้ายา
เสพติดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีอานาจในการออกคาสั่งควบคุมตัวบุคคลผู้ค้ายาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคม257
(4) พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (การริ บ ทรั พ ย์ สิ น ) พ.ศ. 2531 (Dangerous
Drugs (Forfeiture of Property) Act 1988)
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้อานาจสาหรับยึดหรือริบทรัพย์สินที่ได้มาหรือได้รับ
จากการกระทาใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2495
หรือกฎหมายต่างประเทศ หรือมาจากการดาเนินกิจกรรมหรือการดาเนินการใดซึ่งเป็นผลหรือนาไปสู่
การกระทาความผิดนั้น ต้องถูกยึดและริบทรัพย์เช่นเดียวกับการยึดหรือริบทรัพย์ที่ผิดกฎหมายอื่น258
(5) พระราชบัญญัติยาพิษ พ.ศ. 2495 (Poison Act 1952)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจดุ ประสงค์เพือ่ ควบคุมการนาเข้า การผลิต การขาย การซื้อ และการ
ใช้ป ระโยชน์ซึ่ง ยาพิ ษ โดยมาตรา 2 ของพระราชบัญ ญั ติยาพิษ พ.ศ. 2495 ได้ให้นิยามของคาว่า
“ยาพิษ” (Poison) ไว้ว่า หมายถึง สารใดซึ่งมีชื่อตามที่ได้จดทะเบียนไว้ภายใต้บัญชียาพิษ (บัญชีที่ 1)
และรวมถึงการผสม การเตรียมการ สารละลายหรือสารเดิมซึ่งมีส่วนประกอบของสารใดที่ได้ระบุไว้ใน
บัญชีดังกล่าว เว้นแต่การเตรียมการหรือสารใดซึ่งอยู่ในบัญชีที่ 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
บัญชียาพิษ (บัญชีที่ 1) มีการแบ่งยาพิษออกเป็น 2 ส่วน

256

เพิ่งอ้าง, น.174-176.

257

เพิ่งอ้าง, น.177-178.

258

เพิ่งอ้าง, น.179.

143

บัญชียาพิษส่วนที่ 1 เป็นยาพิษที่ห้ามจาหน่ายหรือเสนอเพื่อจาหน่าย เว้นแต่จะได้ทาการ
ขายส่งโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายส่ง หรือ ขายปลีกภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ได้รับใบอนุญาต
(มาตรา 18) ยาพิษในส่วนนี้ อาจแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม A เป็นยาพิษที่ห้ามมิให้จาหน่ายหรือเสนอเพื่อจาหน่าย ไม่ว่าโดยการขายปลีก
หรือขายส่ง เว้นแต่ จะได้ดาเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขายส่ง (มาตรา 20)
- กลุ่ม B เป็นยาพิ ษที่ ห้ามมิ ให้จ าหน่ายหรือเสนอเพื่อจ าหน่าย โดยการขายปลีก ต่อ
บุคคลใด เว้นแต่ ดาเนินการโดยแพทย์ ทั นตแพทย์ สัตวแพทย์ หรือ เภสัชกร (ตามใบสั่ง แพทย์)
(มาตรา 21)
- กลุ่ม C เป็ นยาพิ ษที่ ห้ามมิให้จ าหน่ายหรือเสนอเพื่อจาหน่าย โดยการขายปลีก ต่อ
บุคคลใด เว้นแต่เป็นการดาเนินการในการจ่ายยาหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน
สถานพยาบาล (มาตรา 22)
- กลุ่ม D เป็นยาพิษที่ ห้ามมิ ให้จาหน่ายหรือเสนอเพื่อจ าหน่าย โดยการขายปลีก ต่อ
บุคคลใด เว้นแต่เป็นการจาหน่ายโดยเภสัชกรผู้ได้รับใบอนุญาตไปยังบุคคลซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
ต่อไปยังเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตอื่น (มาตรา 23)
บัญ ชียาพิ ษส่วนที่ 2 เป็ นยาพิ ษที่ ห้ามมิ ให้จ าหน่ายหรือเสนอเพื่อจ าหน่าย เว้น แต่จ ะได้
ดาเนิน การตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรือ ระเบีย บใดที่ อ อกโดยอาศั ยอานาจของพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เช่ น สารหนู หรื อ สารปรอท (มาตรา 25) ส าหรั บ ประเภทของยาพิ ษ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในบั ญ ชี ต าม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ 259 รวมถึง สารที่ ถูก ใช้เพื่ อประโยชน์ในทางการแพทย์แ ละทางการเกษตรด้ วย
โดยบางส่วนของบัญ ชียาพิ ษ ถูกแบ่งออกเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและสารทซึ่งถูกระบุไว้ในบัญ ชี
ยาพิ ษ ส่ว นที่ 1 กลุ่ม B260 เช่ น Acetylcholine Amphetamine (DD) เป็ น ต้ น หรื อ วัต ถุเ ฉพาะที่
สามารถก าหนดไว้ ให้ ใ ช้ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญทางการแพทย์ เช่ น มอร์ ฟี น หรื อ สั ต วแพทย์ เช่ น
Phenothiazine L-Tryptophan หรื อ ทั น ตแพทย์ เช่ น Anaesthetics ทั้ ง นี้ การจ าหน่ า ยยาพิ ษ
เหล่านี้กระทาได้แต่เฉพาะโดยแพทย์และเภสัชกร261

259

โปรดดูบัญชียาพิษ (บัญชีที่ 1) ในภาคผนวก

260

กอบกูล จันทวโร และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 174, น.181.

261เพิ่งอ้าง,

น.180.
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3.3.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริห ารของกระทรวงสาธารณสุ ขนั้ น มี ผู้ บั งคั บ บัญ ชาระดั บ สูง สุด ในการ
บริหารงานของกระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 คน
นอกจากนี้ มีปลัดกระทรวงซึ่งทาหน้าที่ในการดูแลการบริหารงานทั่วไปในกระทรวง เช่น กากับดูแล
หน่วยงานด้านการเงินของกระทรวง หน่วยงานด้านบริหารงานบุคคล และงานบริหารที่อยู่ในอานาจ
กากั บดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์ก ารเครื่องมื อแพทย์ (Medical Device Authority)
หรือ คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพมาเลเซีย (Malaysia Health Promotion Board)
ผู้บังคับบัญชาในระดับรองจากปลัดกระทรวง ได้แก่ อธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มี
ความส าคัญ เนื่ องจากเป็นผู้ที่ กากับ ดูแลผู้ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขโดยตรง โดยแบ่งเป็นหน่วยที่
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการสาธารณสุข มีรองอธิบดีด้านการสาธารณสุขเป็นหัวหน้า ทาหน้าที่กากับดูแลกอง
งานทางด้านสาธารณสุข เช่น กองควบคุมโรคติดต่อ กองโภชนาการ เป็นต้น
2. ด้านการแพทย์ มีรองอธิบดีด้านการแพทย์เป็นหัวหน้า ทาหน้าที่กากับดูแลกองงานด้าน
การแพทย์ เช่น กองพัฒนาการแพทย์ กองเวชปฏิบัติ กองการพยาบาล เป็นต้น
3. ด้านการวิจัยและสนับสนุนทางเทคนิค มีรองอธิบดีด้านการวิจัยและสนับสนุนทางเทคนิค
เป็นหัวหน้า ทาหน้าที่ดูแลกองแผนงาน กองงานบริการทางวิศวกรรมและสานักงานเลขาธิการสถาบัน
สุขภาพแห่งชาติ
4. ด้านสุขภาพช่องปาก มีผู้อานวยการด้านสุขภาพช่องปากเป็นหัวหน้า ทาหน้าที่ดูแลกอง
งานพัฒ นาและนโยบายสุขภาพช่องปาก และกองงานสนับ สนุน กากับ และปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ช่องปาก
5. ด้านบริการเภสัชกรรม มีผู้ อานวยการด้านบริการเภสัชกรรมเป็นหัวหน้า ทาหน้าที่ดูแล
กองงานด้านเภสัชกรรม เช่น กองงานพัฒนาและปฏิบัติการด้านเภสัชกรรม กองควบคุมยาแห่งชาติ
เป็นต้น
6. ด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร มีผู้อานวยการด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
อาหารเป็นหัวหน้า ทาหน้าที่ดูแลกองแผนงาน นโยบาย การพัฒ นา และมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ กองพัฒนาความร่วมมือและอุตสาหกรรม
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ของรัฐที่ทาหน้าที่ ดูแลด้านการสาธารณสุข โดยมี
ภารกิจสาคัญ262 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ตระหนักถึงความมีคุณค่า
ของสุขภาพ และให้ประชาชนดูแลรับผิดชอบสุขภาพของตนอย่างดี โดยทาให้มั่นใจต่อระบบสุขภาพที่
มีคุณภาพสูง ซึ่ง เน้นผู้รับ บริการเป็นศูนย์ก ลาง มี ความเที่ ยงธรรม มี ความสามารถในการเข้าถึงได้
มี ป ระสิ ท ธิภ าพด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม โดยปรับ เปลี่ยนไปได้ตามสภาพแวดล้ อม และมี ก าร
สร้างสรรค์นวัตกรรม ในการรักษา โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างมืออาชีพ มีความใส่ใจดูแลและการ
ประสานงานที่ดีระหว่างกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการมีส่วนร่วมของประชาคม

262

Ministry of Health Malaysia, <http://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/131>,

(accessed November 14, 2015).
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย
(ที่มา : http://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/3 สืบค้นล่าสุด เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2558)
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(2) สานักงานประกันสังคม (Social Security Organization)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
สานักงานประกันสัง คมอยู่ภายใต้ก ารก ากั บดูแลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of Human
Resources) โดยมีคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางและบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์อาจ
แต่ง ตั้ง อธิบ ดีคนใดคนหนึ่งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห ารของกองทุ นก็ ได้ ซึ่งในปัจ จุบัน นอกจาก ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว ยังมีการตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยดาเนินงานของกองทุนใน 3 ด้าน
ด้วยกัน คือ รองประธานบริหารด้านนิติบุคคล รองประธานบริหารด้านการลงทุน และรองประธานบริหารด้านการ
ปฏิบัติการ263
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมเป็นผู้บริหารกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2512
(Employees Social Security Act 1969) มีภารกิจสาคัญในการให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างและผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างผ่านระบบประกันสังคมและเพิ่ม

ด้านการประกันสังคม

ความตระหนักในความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัย อันจะมีผลเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างให้ดีขึ้นในที่สุด264
(3) คณะกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Malaysia Health Promotion Board)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
คณะกรรมการชุดนี้บ ริห ารงานภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดย
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย265
263

SOCIAL SECURITY ORGANISATION, <http://www.perkeso.gov.my/en/about-us/organisa tion-

chart.html>, (accessed November 14 , 2015).
264

SOCIAL SECURITY ORGANISATION, <http://www.perkeso.gov.my/en/about-us/profile. html>
(accessed November 14, 2015).
265 MALAYSIAN HEALTH PROMOTION BOARD, <http://www.mysihat.gov.my/index.php/ en/ahlilembaga>, (accessed November 14, 2015).
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1. ประธานกรรมการซึ่ง แต่ ง ตั้ง โดยนายกรัฐ มนตรีตามค าแนะน าของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
2. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง
3. ผู้แทนกระทรวงเยาวชนและกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาเป็นผู้แต่งตั้ง
4. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะ และ
ประเพณีเป็นผู้แต่งตั้ง
5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง
6. ผู้แทน 2 คนจากองค์ก ารพัฒ นาเอกชน (NGOs) ด้านสาธารณสุขที่ได้จ ดทะเบียนไว้ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข
7. ผู้แทน 2 คนจากองค์การพัฒ นาเอกชน (NGOs) ด้านกีฬาที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงเยาวชนและกีฬา
8. ผู้แทน 2 คนจากองค์ก ารพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ด้านวัฒ นธรรมที่ ได้จ ดทะเบียนไว้ ซึ่งได้รับ การ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณี
9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไม่เกิน 6 คน
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากรัฐมนตรีสาธารณสุข โดยบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งนี้จะต้องประกอบด้วยบุคคลผู้ท าง
คุณวุฒิ ด้านการสร้างเสริม สุขภาพ 1 คน ด้านการวิจัยสาธารณสุข 1 คน และด้านอื่น ๆ ซึ่ง อาจเกี่ ยวข้องกั บ
การศึกษา กฎหมาย การเงิน การโฆษณา การตลาดเพื่อสังคม สิทธิเยาวชนหรือสตรี
ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นหรือแนวทางของคณะกรรมการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ รายการ
หรืองบประมาณในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและดาเนินงานตามแผน รายการหรือโครงการ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยังทาหน้าที่ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใด ๆ ของคณะกรรมการด้วย
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและชุมชนในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วางแผนและปฏิบัติให้
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เป็นตามแผนงานและกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน พัฒ นาและสนั บสนุนแผนยุทธศาสตร์ซึ่งช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อสุขภาพที่ดี พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ช่วยพัฒนาสุขภาวะของประชากร ด้วยการป้องกัน ลดหรืองดการสูบบุหรี่ ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ และให้ทุนและสนับสนุนแก่องค์กรเกี่ยวกับกีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี266
(4) กรมสอบสวนคดียาเสพติด (Narcotics Crimes Investigation Department: NCID)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงานของกรมสอบสวนคดียาเสพติดนั้น มีอธิบดีซึ่งดารงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีรองอธิบดี 3 คนซึ่งช่วยกากับดูแลงานของกรม โดยรองอธิบดีคนที่
หนึ่ง กากับดูแลในด้านข่าวกรองและการปฏิบัติการ รองอธิบดี

คนที่สอง กากับดูแลเกี่ยวกับการบังคับใช้

กฎหมาย การป้องกัน และรองอธิบดีคนทีสาม กากับดูแลเกี่ยวกับการริบทรัพย์สนิ การควบคุมตัว และงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย267
ข. อานาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
กรมสอบสวนคดียาเสพติด (Narcotics Crimes Investigation Department (NCID)) มีภารกิจหลักใน
การต่อสู้กับปัญหาการค้ายาเสพติดของมาเลเซีย โดยมีอานานหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเสพยา
เสพติดโดยมิชอบและการค้ายาเสพติด สืบ สวนสอบสวนผู้กระท าผิดกฎหมายยาเสพติด ปราบปรามขบวนการ
ลักลอบค้ายาเสพติด ดาเนินมาตรการในการป้องกันการใช้ยาเสพติด จัดเก็บสถิติข้อมูลการจาหน่ายยาเสพติดและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนการเฝ้าระวังผู้ซึ่งเคยกระทาผิดกฎหมายยาเสพติด ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

266

MALAYSIAN HEALTH PROMOTION BOARD <http://www.mysihat.gov.my/index.php/ en/objective-

function>, (accessed November 14 , 2015).
267

Narcotics Crimes Investigation Department (NCID), <http://myjabatan.com/police/ NCID.htm>

(accessed November 7, 2015).
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และบุคลากรของกรมสอบสวนคดียาเสพติด และจัดประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ268
3.4 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมเป็นประเด็นหนึ่งที่ ประเทศมาเลเซียให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากการที่
รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้ประกาศเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายแห่งชาติ ซึ่ง นโยบายแห่งชาติว่าด้วยสวัสดิการ
สังคม (National Social Welfare Policy) นั้นได้ถูกประกาศขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดอยู่ที่การสร้างสังคมที่น่าพอใจและเข้มแข็งสาหรับการพัฒนาของประเทศ ซึ่งก็คือสังคมในรูปแบบที่พึ่งพา
ตนเองได้ เปี่ยมไปด้วยโอกาสที่เสมอภาค และความเอื้ออาทร นโยบายนี้มียุทธศาสตร์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1)
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้สูงที่สุดและทาให้สังคมเข้มแข็งขึ้นในการเผชิญกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน
(2) สร้างสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆส าหรับการยกระดับการพัฒนาตนเองและการพัฒ นาของบุคคล และ (3)
เสริมสร้างและตอกย้าความมุ่งมั่นของการช่วยเหลือและสนับ สนุนซึ่งกันและกันในการสร้างสั งคมที่มี ความเอื้อ
อาทร นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลมาเลเซียยังได้มีการประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยสังคม (National
Social Policy) ขึ้นมา โดยนโยบายนี้มุ่งเน้นไปที่การรับรองว่าบุคคลทุกคน ครอบครัวทุกครอบครัว และสังคมทุก
สังคมในประเทศมาเลเซียสามารถเข้ามามีส่ว นร่วมและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ และดารงชีวิตอย่างปกติ
สุขภายใต้ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 269 นอกจากนี้
ประเทศมาเลเซียยังมีนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลุ่มบุคคลจาเพาะกลุ่มที่สาคัญได้แก่ นโยบายแห่งชาติว่า
ด้วยสตรี นโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนชรา นโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนพิการ นโยบายแห่ง ชาติว่าด้วยเด็ก และ
นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 270 อีกทั้งได้มีการนาเอานโยบายต่าง ๆ เหล่านี้มาต่อยอดพัฒนา
มาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรและกฎหมายทางด้านสวัส ดิการสังคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียในฐานะที่ เป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมจัดตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) จึงมีหน้าที่ต้องร่วม
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน ซึ่ง
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Ibid.
269 KPWKM, ‘Policy’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/dasar1>.
270 JKM, ‘Policy/Plan for Action’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=
dasar___ pelan_tindakan&lang=en>.
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การพัฒนาทางด้านสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สาคัญ 271 โดยนับตั้งแต่การจัดตั้ง
อาเซียนในปี พ.ศ. 2510 ได้มีก ารดาเนินการด้วยวิธีต่างๆทั้ งที่ มุ่งพัฒ นาสวัสดิก ารสังคมโดยรวมหรื อมุ่งเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประชุม ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์ด้านสวัส ดิการสังคมและการพัฒ นา และ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่ง เสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หนึ่ง
ในสามเสาหลักของประชาคม คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ได้วางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของประชาคมอีกด้วย272
ในปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีนโยบายด้านสวัสดิการสังคมที่สาคัญ หลายด้าน ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 6
ด้าน โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายหลักของ กรมสวัสดิการสังคม ภายใต้กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และ
การพั ฒ นาสั ง คม ได้แ ก่ (1) เด็ ก (2) คนพิ ก าร (3) คนชรา (4) คนอั ตคั ด (5) ครอบครั ว (ผู้ ห ญิ ง เด็ก ผู้ห ญิ ง
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว คนยากจน และคนที่มีปัญหาอื่น ๆ) และ (6)
ผู้ประสบภัยพิบัติ273 นอกจากนี้ กรมสวัสดิการทางสังคมยังมีหน้าที่ติดต่อกับองค์กรอาสาสมัครอื่น โดยทางกรม
สวัสดิการสังคมจะดาเนินการควบคู่ไปกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่มุ่งประสงค์
เนื่องด้วยการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ในด้านสวัสดิการสังคมของประเทศมาเลเซียนั้น รัฐบาลมาเลเซียจะ
ดาเนินการผ่านทางกรมสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare: JKMM) ดังนั้น ในการพิจารณา
ถึงนโยบายสวัสดิการทางสังคมของประเทศมาเลเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณา
ผ่านประวัติของกรมสวัส ดิก ารสังคมนี้ด้วย ซึ่ง กรมนี้เริ่ม แรกถูก ก่ อตั้ง ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ กรม
สวัสดิการสังคมแห่งมาลายา (Social Welfare Department of Malaya) โดยเริ่มจากการเข้าไปจัดการกับปัญหา
ที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานมาหลายครั้ง อีกทั้งได้ขยาย
ขอบเขตอานาจหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการทางด้านป้องกันปัญหาและฟื้นฟูสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒ นาการทางสังคมด้วย 274 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงกิจการสตรี (Ministry of
Women Affairs) ขึ้นโดยมีแรงจูงใจมาจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อปีค.ศ. 1995 ที่กรุง
271

Malaysia Chairman of ASEAN 2015, ‘About ASEAN’ <http://asean2015.gov.my/index.php/asean2015/about-asean.html>.
272 Malaysia Chairman of ASEAN 2015, ‘ASEAN Socio-Cultural Community’ <http://asean2015.gov.my/
index. php/component/k2/item/22.html?Itemid=1362>.
273 School Malaysia, ‘Department of Social Welfare’ <http://www.schoolmalaysia.com/resources/
govn_social_welfare.php>.
274 JKM, ‘History’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=sejarah&lang= en>.
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ปักกิ่ง (the Fourth World Conference on Women) โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นในการยกระดับสถานะของสตรี
ภายในประเทศมาเลเซีย275 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 กระทรวงกิจการสตรีและกรมสวัสดิการสังคมซึ่งขณะนั้นอยู่
ภายใต้กระทรวงความมั่ นคงและการพั ฒนาชุมชนแห่งชาติ (Ministry of National Unity and Community
Development) ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่โดยนามารวมกันเป็น กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการ
พัฒนาสังคม (Ministry of Women, Family and Community Development: KPWKM) โดยมีกรม
สวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการ
พัฒนาสังคมนี้276
การยกระดับสถานะของสตรีภายในประเทศถือเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงกิจการสตรีในระยะแรก277
ต่อมาภายหลัง การปรับ โครงสร้างครั้ง ล่าสุด ในฐานะกระทรวงกิ จการสตรี ครอบครัว และการพัฒ นาสังคม
เป้าหมายของกระทรวงจึงมุ่งเน้นไปที่ การสนับสนุน ความเท่าเทียมทางเพศ สถาบันครอบครัว และการพัฒ นา
สวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิดเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท์กลมเกลียว 278 ซึ่งในส่วนของเป้าหมายการ
พัฒนาสวัสดิการสังคมถือเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมสวัสดิการสังคม
กรมสวัส ดิ ก ารสั ง คม มี เ ป้ า หมายหลั ก ที่ ส าคั ญ 4 ประการคื อ (1) ให้ ค วามคุ้ ม ครองและฟื้ น ฟู แ ก่
กลุ่มเป้าหมายของกรม (2) พัฒนาสังคมโดยการปรับทัศนคติและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (3) สร้าง
สังคมที่มี ความเอื้ออาทร และ (4) เพิ่ มสถานะความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทาง
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาทางสังคม และการรับผิดชอบหน้าที่ส่วนรวมร่วมกัน 279
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซียจึงได้มีการทาความตกลงระหว่างประเทศในด้าน ต่าง ๆ
อีกทั้งยังได้มีการออกมาตรการ นโยบาย และกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
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KPWKM, ‘Background’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/latar-belakang>.
276 JKM, ‘History’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=sejarah&lang= en>.
277 KPWKM, ‘Background’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/latar-belakang>.
278 KPWKM, ‘Vision, Mission and Objective’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/visi-misi-dan-objektif>.
279 KPWKM, ‘Vision, Mission and Objective’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/visi-misi-dan-objektif>.
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3.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก
(1) ความนา
“เด็ก”ตามความหมายทางกฎหมายของประเทศมาเลเซียคือ บุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี 280 เนื่องด้วยเด็ก
ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณค่าอย่างยิ่งของประเทศ ดังนั้น เด็กชาวมาเลเซียจึงได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
จากรัฐบาลมาเลเซีย โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางพื้ นฐานวัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือความเชื่อ281 จุดเริ่มต้นของ
การพัฒ นาทางด้านสวัส ดิก ารเด็ก ของประเทศมาเลเซียเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 หลังจากที่ ป ระเทศ
มาเลเซียได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ (United Nation on Rights of a
Child: UNCRC) โดยส่งผลให้กฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กได้ถูกตราขึ้นมาหลายฉบับ ที่สาคัญ คือ
พระราชบัญ ญั ติเด็ ก พ.ศ. 2544 (Child Act 2001) 282 และในปี พ.ศ. 2547 ได้ จัดตั้ ง กระทรวงกิ จ การสตรี
ครอบครัว และการพัฒนาสังคมซึ่งได้วางรากฐานของระบบสวัสดิการเด็กที่มีประสิทธิภ าพและสามารถใช้งานได้
จริง โดยได้มีการจัดตั้งแผนกเด็ก ภายในกรมสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2548283 ซึ่งก่อนปี พ.ศ. 2552 นโยบายต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กของประเทศมาเลเซียนั้นยังกระจัดกระจาย และส่วนมากได้ถูกจัดเข้าไปอยู่ภายใต้แผนนโยบายทาง
สังคมทั่วไป เช่น นโยบายแห่งชาติว่าด้วยสวัสดิการสังคม นโยบายแห่งชาติว่าด้วยสตรี และนโยบายแห่งชาติว่าด้วย
สังคม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยเด็ก (National Policy on Children)
และ นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (National Child Protection Policy) เป็นการเฉพาะ โดยนโยบาย
แรกมุ่งเน้นที่สิทธิของเด็กในการอยู่รอด การได้รับความคุ้มครอง การมีส่วนร่วม และความสาคัญของภาวะแวดล้อม
ที่นาไปสู่การพัฒนาอย่างบริบูรณ์ของเด็ก อีกทั้งยังเน้นไปที่การยกระดับความรับผิดชอบและหน้าที่ทางสังคมของ
ทุกฝ่ายโดยให้มุ่งไปที่ผลประโยชน์ของเด็กเหนือสิ่งอื่นใด ขณะที่นโยบายหลังจากนั้นรับรองว่าเด็กจะได้รับความ
คุ้มครองจากการปล่อยปละละเลย การข่มเหง การใช้ความรุนแรง และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ 284 เพื่อให้
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JKM, ‘Acronums and Abbreviatons of Law Enforcement’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/
content.php?pagename=akronim_dan_singkatan_dalam_pelaksanaan_undang-undang&lang=en>.
281 Rojanah Kahar and Najibah M Zin, ‘Child Related Policy and Legislative Reforms in Malaysia’ (2011)
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282 ITU, ‘Child Online Protection’ <http://www.itu.int/en/cop/Documents/profiles/malaysia.pdf> p1.
283 KPWKM, ‘Child Protection and Child Welfare Services in Malaysia’ <http://www.unicef.org/eapro/
Malaysia_Beijing_paper_26_Oct_2010_FINAL.pdf> p2.
284 Unicef, ‘The Launch of “Child Protection System in Malaysia”’ <http://www.unicef.org/malaysia/
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สอดคล้องกับ อนุสัญ ญาว่าด้วยสิท ธิเด็ก ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้รัฐบาลได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
(Action Plans) ของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคมด้วย285
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. ความตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญที่ประเทศมาเลเซียเข้าเป็นภาคี ได้แก่
ก.1 อนุสัญ ญาว่าด้วยสิท ธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 286 เป็ น
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สาคัญขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก ซึ่งมุ่งเน้นที่จะให้รัฐภาคีเคารพ
และคุ้มครองสิท ธิของเด็ก ตามมาตรฐานขั้นต่าที่สนธิสัญ ญานี้กาหนด สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่ ทุกประเทศต้อง
รับประกันภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ (1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด โดยเด็กจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มี
สันติภาพ และความปลอดภัย (2) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา โดยเด็กจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม (3) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยเด็กจะต้องรอดพ้นจากการ
ทาร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ และ (4) สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม
โดยเด็กจะต้อ งมีสิท ธิในการแสดงออก การมี ผู้รับ ฟัง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่อ งที่ มีผลกระทบกับชีวิตของตน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และการเมือง287
ประเทศมาเลเซียได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญ ญานี้ในปี พ.ศ. 2538 พร้อมกั บ ตั้งข้อสงวนไว้
ทั้งหมด 12 ข้อในเบื้องต้น แต่ปัจจุบันประเทศมาเลเซียคงเหลือข้อสงวนเพียง 5 ข้อ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
รัฐบาลมาเลเซียในการพั ฒ นาระบบการคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียยังได้มี การออกกฎหมายและแก้ ไข
กฎหมายภายในของตนหลายฉบับเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญานี้ เช่น พระราชบัญญัติ
สถานดู แลเด็ก พ.ศ. 2527 (Child Care Centre Act 1984) พระราชบัญ ญั ติส ถานดูแล พ.ศ. 2536 (Care
Centre Act 1993) และที่สาคัญที่สุด คือพระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ. 2544288
ก.2 ปฏิญ ญาราบัตว่าด้วยประเด็นเกี่ ยวกั บ เด็ก ของประเทศสมาชิก ขององค์ก รความร่วมมื อ
อิ ส ลามในปี พ.ศ. 2548 (Rabat Declaration on Child’s Issues in the Member States of the
285

ITU, ‘Child Online Protection’ <http://www.itu.int/en/cop/Documents/profiles/malaysia.pdf> p2.
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Convention on the Rights of the Child < http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
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U n ice f, ‘Rights under the Convention on the Rights of the Child’ < https://www.unicef.org/crc/
index_30177.html>.
288 U n ic e f , ‘C R C R e s e r v a t io n s ’ < http://www.unicef.org/malaysia/1 7 9 8 2 _crc-reservationsmalaysia.html>.
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Organization of the Islamic Conference: Rabat Declaration)289 ปฏิญญาราบัตนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารของ
องค์กรความร่วมมืออิสลามฉบับแรกที่กาหนดเกี่ยวกับสิทธิทั่วไปของเด็กโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักขะรีอะฮ์ และ
ยังได้พยายามที่ จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิม นุษยชน และเอกสาร
ระหว่างประเทศ รวมถึงปฏิญญาเกี่ยวกับเด็กด้วย290 โดยปฏิญญานี้ได้ให้คาสัญญาที่จะ (1) เคารพและรับรองสิทธิ
ของเด็กแต่ละคนในสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (2) ตั้งมั่นในหลักการพื้นฐานของสิทธิเด็ก คือ หลักผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การมีชีวิตรอด และการพัฒนา ซึ่งได้มีการวางเค้าโครงสาหรับการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ เด็ก (3) ปกปัก รัก ษาและยกระดับประเพณีส ามั ญ ของอิสลามเพื่อที่จ ะเพิ่ม ความ
ตระหนักของเยาวชนมุสลิมในเรื่องคุณค่าของศาลนาอิสลาม และปลูกฝังความภูมิใจในความสาเร็จของอารยธรรม
อิสลามอันยิ่งใหญ่ และช่วยสร้างความเข้าใจและการยอมรับความคิดเห็นระหว่างบุคคลและศาสนา (4) ประกาศ
คุณ ประโยชน์ของศาสนาอิส ลามในเรื่อ งเกี่ ยวกั บ ครอบครัว สตรี และเด็ก ผ่านทางสื่อหลัก เพื่อที่ จ ะเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่แท้จริงและมีเกียรติของศาสนาอิสลามและสาระสาคัญของหลักขะรีอะฮ์ และเพื่อที่จ ะส่งเสริมความ
สามัคคีในประเด็นเกี่ยวกับเด็กในระหว่างรัฐภาคี และปฏิญญานี้ได้มุ่งเน้นไปที่ประเด็น สุขภาพของเด็ก โรคเอดส์
การคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรง การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและการทารุณ การศึกษา และการลงทุน
ในเด็ก291
ก.3 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration on
the Elimination of Violence Against Women and Children) ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการยืนยันเป้าหมายและ
คามั่ นของอาเซียนที่ จะขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในภูมิ ภาค 292 โดยมุ่ งให้ป ระเทศสมาชิกอาเซียนแต่ล ะ
ประเทศร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในภูมิภาค ตามแนวทางดังนี้ (1) ส่งเสริมและ
ออกกฎหมาย หรือแก้ไขกฎหมายระดับชาติตามที่จาเป็น (2) บูรณาการกฎหมาย นโยบาย และมาตรการในการ
ป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (3) เสริมสร้างวิธีการแบบองค์รวมและสหสาขาเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี
และเด็ก และใช้วิธีการที่คานึงถึงเพศภาวะ ความละเอียดอ่อน และช่วงอายุของเด็ก เพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี
289

Rebat Declaration on Child’s Issues in the Member States of the Organization of the Islamic
Conference <http://www.refworld.org/pdfid/44eb01b84.pdf>.
290 Rojanah Kahar and Najibah M Zin, ‘Child Related Policy and Legislative Reforms in Malaysia’ (2011)
8 SPS 7.
291 Rebat Declaration on Child’s Issues in the Member States of the Organization of the Islamic
Conference <http://www.refworld.org/pdfid/44eb01b84.pdf>.
292 ASEAN D e claratio n o n th e Elim in ation o f V io len ce Against W om e n and C h ildre n
<http://www.ohchr.org/ Documents/Issues/Women/WG/ASEANdeclarationVaW_violenceagainstchildren. pdf>.
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และเด็ก (4) เสริมสร้างกลไกระดับชาติที่มีอยู่ ด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้ม ครองสิท ธิส ตรีและสิท ธิเด็ก และจากผู้มี ส่วนได้เสียอื่นๆในส่วนที่ จ าเป็น (5) เสริม สร้างศัก ยภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (6) สนับสนุนการวิจัย การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล (7) เสริมสร้าง
การจัดหาบริการทางด้านสวัส ดิการสังคมสาหรับ สตรีและเด็กที่เป็นเหยื่อ หรือผู้รอดชีวิตจากความ รุนแรงและ
ครอบครัวในอาเซียน (8) เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น293
ข. กฎหมายภายในของประเทศมาเลเซียที่สาคัญ ได้แก่
ข.1 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย (The Federal Constitution of Malaysia)294 ได้วาง
มาตรฐานของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเอาไว้ซึ่งครอบคลุมไปถึงเด็กด้วย เช่น เรื่องเสรีภาพของบุคคล การห้ามเอา
บุคคลลงเป็นทาสและบังคับใช้แรงงาน สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น295
ข.2 พระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ. 2544 (Child Act 2001) เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กที่สาคัญที่สุด
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) มุ่งเน้นไปที่ก าร
คุ้มครอง ดูแล และฟื้นฟูเด็ก โดยมีหลักการที่สาคัญ 4 ประการ คือ (1) การไม่เลือกปฏิบัติ (2) ประโยชน์สูงสุดของ
เด็ ก (3) สิ ท ธิ ในการด ารงชี วิ ต การด ารงอยู่ และการพั ฒ น า และ (4) เคารพความคิ ด เห็ น ของเด็ ก โดย
พระราชบัญญัตินี้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ทั้งสิ้น 15 หมวด ได้แก่
ข.2.1) บทนา กล่าวถึงชื่อย่อ การบังคับใช้ การเริ่มต้น และความหมายของคาต่างๆใน
พระราชบัญญัตินี้
ข.2.2) สภาประสานงานว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดตั้ง สมาชิก การ
ประชุม คณะกรรมการของสภานี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแก่รัฐบาลในเรื่องประเด็นการคุ้มครองเด็ก
ข.2.3) การแต่งตั้งผู้พิทักษ์และอื่นๆ กล่าวถึงการแต่งตั้งและอานาจของผู้พิทักษ์ หัวหน้า
นายทะเบียน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ ภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นพนัก งานสวั สดิการที่ ถูก แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ให้ใช้
อานาจและหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์ หัวหน้านายทะเบียน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์
ข.2.4) ศาลส าหรับ เด็ก กล่าวถึงการก่ อตั้งและเขตอานาจของศาลส าหรับ เด็ก ห้ อง
พิจารณา บุคคลที่อาจปรากฏในศาลสาหรับเด็ก และข้อจากัดในการรายงานและการตีพิมพ์ของสื่อ
293

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน
<http://www.asccthailand.org/asccnet2/images/users/asccmsdhs/docs/7_ACWC_Final.pdf>.
294 F e d e ra l C o n stitu t io n o f M a la y sia < http://www1.umn.edu/humanrts/research/malaysiaconstitution.pdf>.
295 Unicef, ‘Malaysian Laws’ <http://www.unicef.org/malaysia/childrights_malaysian-laws.html>.

157

ข.2.5) เด็กที่ต้องการการดูแลและความคุ้มครอง กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่ต้องการการ
ดูแลและความคุ้ม ครองโดยจะถูก นาไปคุ้ม ครองเป็น การชั่วคราวก่ อนที่ จ ะถูก น าตัวไปยัง ศาลส าหรับ เด็ก เพื่ อ
พิจารณาข้อกาหนดที่ เหมาะสมต่อไป การให้การรักษาเด็กที่ ต้องการการตรวจหรือรักษาโดยแพทย์ หน้าที่ของ
บุคคลในครอบครัว และความผิดที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของเด็ก
ข.2.6) เด็กที่ต้องการความคุ้มครองและการฟื้นฟู กล่าวถึงลักษณะของเด็ก ที่ต้องการ
ความคุ้มครองและการฟื้นฟู โดยผู้พิทักษ์หรือพนักงานตารวจอาจสั่งให้เด็กไปอยู่ในสถานทีลี้ ภัย และนาตัวไปยัง
ศาลสาหรับเด็กเพื่อพิจารณาข้อกาหนดที่เหมาะสมต่อไป และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ข.2.7) นอกเหนือการควบคุม กล่าวถึงเด็กที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถควบคุม
ได้ โดยได้ร้องขอต่อศาลให้ควบคุมตัวเด็กในโรงเรียน สถานที่ลี้ภัย หรือสถานคุมประพฤติที่ได้รั บการรับรอง และ/
หรือมีเจ้าพนักงานภาคทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมดูแล
ข.2.8) การค้ามนุษย์และลักพาตัวเด็ก กล่าวถึงการคุ้มครองเด็กจากการโอนความเป็น
เจ้าของ การขัง หรือควบคุมเด็กที่ผิดกฎหมาย
ข.2.9) หน่วยงาน กล่าวถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับ
การดูแลและความคุ้ม ครองเด็ก สถานที่ลี้ภัยส าหรับ ความคุ้ม ครองและการฟื้นฟูเด็ก สถานที่ กั ก ขัง สถานคุม
ประพฤติ โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และโรงเรียน Henry Gurney เด็กที่ถูกส่งเข้า หลบหนี หรือถูกให้ออกจาก
สถานที่ดังกล่าว และความผิดในการนาเด็กออกหรือช่วยเด็กหลบหนีจากสถานที่ดังกล่าว
ข.2.10) วิธีพิจารณาความอาญาในศาลสาหรับเด็ก กล่าวถึงการดาเนินกระบวนพิจารณา
ต่าง ๆ สาหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การลงโทษเด็กและผู้ปกครอง และการภาคทัณฑ์
ข.2.11) ในการดูแลของบุคคลที่คู่ควรและเหมาะสม กล่าวถึงคาสั่งของศาลที่ให้เด็กอยูใ่ น
ความดูแลของบุคคลที่คู่ควรและเหมาะสม เด็กที่หลบหนีหรือถูกให้ออกจากความดูแลของบุคคลดังกล่าว และ
ความผิดในการนาเด็กออกหรือช่วยเด็กหลบหนีจากความดูแลของบุคคลดังกล่าว
ข.2.12) คาสั่งศาลที่ให้บิดามารดาหรือผูป้ กครองหรือบุคคลอื่นให้ความสนับสนุนในกรณี
ที่ศาลมีคาสั่งให้เด็กอยู่ในความดูแลของบุคคลที่คู่ควรและเหมาะสม สถานภาคทัณฑ์ โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
โรงเรียน Henry Gurney หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง หรือสถานลี้ภัย
ข.2.13) การสืบ สวน การจับ กุ ม การค้นหา การยึด และอื่นๆ กล่าวถึง อานาจในการ
สอบสวน จับกุม ค้นหา และยึดของผู้พิทักษ์หรือตารวจที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ข.2.14) เบ็ดเตล็ด เรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อานาจของศาลสาหรับเด็กโดยศาลสูง การ
ลงทะเบียนเด็ก เป็นต้น
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ข.2.15) ข้อกาหนดการยกเว้นและบทเฉพาะกาล296
ข.3 นอกจากกฎหมายฉบับหลักดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2495 (Act 257), พระราชบัญญัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550
(Act 670), พระราชบัญญัติการจดทะเบียนการเกิดและการตาย พ.ศ. 2500 (Act 299), พระราชบัญญัติสถานดูแล
พ.ศ. 2536 (Act 506), พระราชบัญ ญัติส ถานดูแลเด็ก พ.ศ. 2527 (Act 308), พระราชบัญญัติพยานเด็ก พ.ศ.
2550 (Act 676), พระราชบัญ ญัติการจ้างงานของเด็ก และเยาวชน พ.ศ. 2509 (แก้ ไขพ.ศ. 2531) (Act 350),
พระราชบัญ ญัติผู้ให้คาปรึก ษา พ.ศ. 2531 (Act 580), ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Act 593),
พระราชบัญ ญัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2537 (Act 521), พระราชบัญ ญัติการศึกษา พ.ศ. 2539
(Act 550), พระราชบั ญ ญั ติความเป็น ผู้ป กครองเด็ ก อ่อน พ.ศ. 2504 (Act 351), พระราชบั ญ ญัติ ก ฎหมาย
ครอบครัวอิสลามในเขตพื้นที่สหพันธรัฐ พ.ศ. 2527 (IFLA, Act 303), พระราชบัญญัติการปฏิรู ปกฎหมายการ
สมรสและหย่าร้าง พ.ศ. 2519 (Act 164), พระราชบัญ ญัติการดาเนินชีวิตของหญิงที่แต่งงานแล้วและเด็ก พ.ศ.
2493 (Act 263), ประมวลกฎหมายอาญา (Act 574), พระราชบัญญัติการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม พ.ศ.
2495 (Act 253) และพระราชบัญญัติมาตรฐานขั้นต่าของบ้านพัก และสิ่งอานวยความสะดวกของลูก จ้าง พ.ศ.
2533 (Act 446)297
3.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการคนพิการ
(1) ความนา
คนพิการตามความหมายทางกฎหมายของประเทศมาเลเซียคือ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา หรือประสาทสัมผัสอย่างติดตัวซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่ อสารและอาจเป็นอุปสรรคในการ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 298 ในฐานะที่คนพิการเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในสังคมจึงควรที่จะมี
สิทธิและโอกาสในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกั บคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จ ะส่งเสริมการเข้าถึง
สวัสดิก ารของกลุ่ม คนเหล่ านี้โดยได้วางหลักเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจัดการกับ ปัญ หา ซึ่งในอดีต
นโยบายเกี่ ยวกั บคนพิ การมัก จะถูกก าหนดรวมไว้ในแผนนโยบายแห่งชาติว่าด้วยสวัส ดิก ารสังคมหรือนโยบาย
แห่งชาติว่าด้วยสังคม แต่ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนพิการ (National Policy
296

Child Act 2001 (Act 611).
297 Unicef, ‘Malaysian Laws’ <http://www.unicef.org/malaysia/childrights_malaysian-laws.html>.
298 JKM, ‘Acronyms and Abbreviations in the Implementation of Law ’ <http://www.jkm.gov.my.
prx.teleport.to/content.php?pagename=akronim_dan_singkatan_dalam_pelaksanaan_undang-undang&lang
=en>.
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for Disabled Persons) และแผนปฏิบัติการส าหรับ คนพิการ (Action Plan for Disables Persons) ขึ้นมา
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนที่ ประกาศโดยรัฐบาลมาเลเซียโดยมุ่ งหวังที่ จะให้มีก ารยอมรับและรับรอง
หลักการที่ว่าคนพิการมีสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมในสังคมอย่า งเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น และรับรองว่าคน
พิการสามารถใช้สิทธิ โอกาส และเข้าถึงกฎหมายภายในของประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งขจัดการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุของความพิ ก ารของบุคคล และให้ความรู้และกระตุ้นให้สังคมตระหนัก ถึง สิท ธิของคนพิการ 299
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยคนพิการขึ้นมาในปี พ.ศ. 2551 อีกทั้งมีการลงนามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on Rights of Person with Disabilities) ในปีเดียวกัน และถัดมาในปี
พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซียได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้ จึงอาจถือได้ว่าการประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยคน
พิการในปี พ.ศ. 2550 เป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลมาเลเซียเริ่มพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มคนพิการ
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. ความตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญที่ประเทศมาเลเซียเข้าเป็นภาคี ได้แก่
ก.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on Rights of Persons with Disabili-ties)
เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สาคัญขององค์การสหประชาชาติในการส่งเสริม คุ้มครอง และประกันการใช้สิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลกลุ่มนี้
ซึ่งประเทศมาเลเซียได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีในปี พ.ศ. 2553300
ก.2 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียน (ASEAN
Decade for Persons with Disabilities Project) ซึ่งมี การดาเนินการเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนมาถึง
ปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของคนพิการภายในภูมิภาคอาเซียน 301
และได้มีการประกาศปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคม

299

JKM, ‘Policy for Persons with Disabilities’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/images/stories/
pdf/dasarokuenglishtranslation.pdf>.
300 UN, ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ <http://www.un.org/disabilities/
convention/about.shtml>.
301 กรมส่ง เสริ ม และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิ การ, ‘ทศวรรษคนพิ การอาเซีย น พ.ศ. 2554-2563’ <http://dep.go.
th/sites/default/files/files/document/doc57_1_2.pdf> p3.
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อาเซียน (Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of the Persons with
Disabilities in ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2554302
ข. กฎหมายภายในของประเทศมาเลเซียที่สาคัญ ได้แก่
พระราชบัญ ญัติคนพิการ พ.ศ. 2551 (Persons with Disabilities Act 2008) เป็นกฎหมายที่
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้ใช้ สิทธิที่ตนพึงได้รับอย่างเต็มที่ ซึ่งมี
สาระสาคัญอยู่ที่ สภาว่าด้วยคนพิการแห่งชาติ เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองว่าสิทธิของคนพิการจะ
ถูก ปกป้อ ง โดยให้ค าแนะนาแก่ รัฐบาลในประเด็น เกี่ ยวกั บ คนพิก าร ช่ วยให้ คนทั่ วไปเข้าใจคนพิ ก ารมากขึ้ น
ปรับ ปรุงระบบการศึ ก ษา และสนับสนุนโอกาสด้านอาชีพและการฝึก อบรมทั ก ษะส าหรับ คนพิก าร และ การ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ ดีของคนพิ ก าร โดยเน้นที่ สิท ธิในการเข้าถึงโดยสะดวก (Easy Access) ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญ ญัตินี้คือ (1) สิท ธิในการเข้าถึงสถานที่และการบริก ารโดยสะดวก (2) สิท ธิในการเข้าถึงกา รขนส่ง
สาธารณะโดยสะดวก (3) สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาโดยสะดวก (4) สิทธิในการเข้าถึงการจ้างงานโดยสะดวก (5)
สิท ธิในการเข้าถึง คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยสะดวก (6) สิท ธิในการเข้าถึงการดารงชีวิตทาง
วัฒนธรรมโดยสะดวก (7) สิทธิในการเข้าถึงงานอดิเรกและกีฬาโดยสะดวก (8) สิทธิในการเข้าถึงการป้องกันและ
รักษาและการฟื้นฟูโดยสะดวก (9) สิทธิในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีโดยสะดวก (10) สิทธิในการเข้าถึงการปกป้องคน
พิการร้ายแรงโดยสะดวก และ (11) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินโดยสะดวก 303
3.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการคนอัตคัด
(1) ความนา
ปัญหาคนอัตคัดของประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นปัญหาที่อาจนาไปสู่
ปัญ หาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ร้ายแรงมากขึ้น รัฐบาลมาเลเซียจึงมุ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยต้องการที่จะทาให้
บุคคลเหล่านี้พ้นจากการเป็นคนอัตคัด และได้มีการตราพระราชบัญญัติคนอัตคัดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2520 และได้ให้
ความหมายของคาว่า “คนอัตคัด” ไว้ว่า บุคคลใดๆที่ทาการขอทานในสถานที่สาธารณะ ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
หรือน่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่คนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณนั้น หรือก่อความราคาญ รวมถึงคนว่างงานที่
พักอาศัยในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะทาการขอทานหรือไม่ หรือผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินในการดารงชีพที่เห็นได้ชัด หรือไม่มี
302

ASEAN, ‘Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Partipation of the Persons with
D isa b ilit ie s in A S E A N C o m m u n ity ’ < http://www.asean.org/resources/item/bali-declaration-on-theenhancement-of-the-role-and-participartion-of-the-persons-with-disabilities-in-asean-community>.
303 Clarissa Chang, ‘Person with Disabilities Act 2008 (Act 685) (Easy Access)’
<www.necicmalaysia.org/view_file.cfm?fileid=13>.
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สถานที่อยู่อาศัย หรือบุคคลที่ไม่สามารถพูดถึงสถานภาพทางสังคมของตนได้อย่างน่าพอใจ 304 ซึ่งจากความหมาย
ข้างต้นเห็นได้ชัดว่าคนอัตคัดนั้นรวมถึงคนขอทาน และคนไร้ที่อยู่ด้วย
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. พระราชบัญญัติคนอัตคัด พ.ศ. 2520 (Destitute Persons Act 1977) เป็นกฎหมายที่สาคัญในการ
จัดการกับปัญหาคนอัตคัด ที่มุ่งเน้นที่จะทาให้บุคคลพ้นจากการเป็นคนอัตคัด โดยให้การดูแล และฟื้นฟูคนอัตคัด
และการควบคุมคนเร่รอน ซึ่งในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องในการนาตัวคน
อัตคัดไปพานักอยู่ในบ้านพักสวัสดิการ โดยหากคนอัตคัดที่ปฏิเสธหรือต่อต้าน เจ้าหน้าที่มีอานาจให้เจ้าพนักงาน
ตารวจเข้ามาช่วยเหลือ ได้ และในมาตรา 4 คนอัตคัดที่ ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวยังสามารถเข้ารับการ
ช่วยเหลือนี้ได้ด้วยตนเองด้วย ในส่วนของบ้านพักสวัสดิการที่คนอัตคัดจะเข้าไปพานัก มาตรา 5 และ 7 ได้บัญญัติ
ถึงการก่อตั้งและการจัดการของบ้านพักสวัสดิการ โดยคนอัตคัดจะได้รับอนุญาตให้ออกก็ต่อเมื่อผู้ควบคุมพอใจว่าผู้
นั้นมีการงานที่เหมาะสมทีส่ ามารถเลีย้ งดูตัวเองได้ หรือมีบุคคลอื่นพร้อมและสามารถที่จะให้การดูแลและสนับสนุน
ที่เหมาะสมแก่คนอัตคัดนั้น305 นอกจากนี้ในมาตรา 11 ยังได้ระบุถึงโทษของบุคคลที่ (1) ปฏิเสธที่จะเข้าบ้านพัก
สวัสดิการ (2) หลบหนีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม (3) ออกไปจากบ้านพักสวัสดิการโดยไม่ได้ รับอนุญาต และ
(4) ได้รับอนุญาตให้ออกไปแต่ไม่ยอมกลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย306
ข. พระราชบัญญัติสถานดูแล พ.ศ. 2536 (Care Centres Act 1993) เป็นกฎหมายที่ส าคัญ ที่มุ่ งเน้น
จัดการเกี่ยวกั บสถานดูแลต่าง ๆ ทั้งในด้านการขึ้นทะเบียน การควบคุม และการตรวจสอบ ซึ่ งเป็นกฎหมายที่
ออกมาใช้บังคับแทนที่กฎเกณฑ์สาหรับคนอัตคัด (บ้านพักสวัสดิการ) พ.ศ. 2524 307 โดยพระราชบัญญัตินี้ระบุให้
อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมเป็นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียน ปฏิเสธการจดทะเบียนของสถานดูแล ระบุข้อกาหนดที่
เหมาะสมในการจัดการสถานดูแลนั้น ๆ และเพิกถอนการจดทะเบียนสถานดูแลถ้าสถานดูแลนั้น308 นอกจากอธิบดี
กรมสวัสดิการสังคม ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งตามมาตรา 12 ที่มีอานาจในการเข้าไปและตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่
ใช้เป็นสถานดูแลที่ ได้จ ดทะเบียนแล้วเพื่ อ ท าให้แน่ใจถึง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดีของผู้พัก อาศัย การจด
ทะเบียน การลงบันทึก และการทาบัญชีอย่างเหมาะสม การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม ที่ดินและสิ่งปลูก
304

Destitute Persons Act 1977 (Act 183) Section 2.
305 Destitute Persons Act 1977 (Act 183) Section 8.
306 Destitute Persons Act 1977 (Act 183).
307 Wendy LW Xin, Noralfishah Sulaiman and David Baldry, ‘The Provision Structure of Residential
C a re H o m e fo r th e Eld e rly in M a la y sia : P o licie s Ev o lu tio n , R e g u la tio n s a n d Sta n d a rd s ’
<http://eprints.uthm.edu.my/5426/> p8.
308 Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 6, 7 and 11.
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สร้างได้รับการบารุงรักษาที่ดี มีการป้องกันอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือสุขภาพของผู้อยู่
อาศัยได้อย่างเหมาะสม กฎระเบียบและข้อกาหนดที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้ถูกปฏิบัติตาม และโดยรวม
สถานดูแลที่ขึ้นทะเบียนได้ดาเนินการและมีการจัดการอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ 309 นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงโทษ
และบทลงโทษสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานดูแลที่ได้ปฏิบัติขัดกับหลักการของพระราชบัญญัตินี้
ด้วย310
3.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการคนชรา
(1) ความนา
คนชราตามความหมายทางกฎหมายของประเทศมาเลเซียคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศ
มาเลเซียในปัจ จุบันมี จ านวนประชากรประมาณ 30 ล้านคน โดยมี จ านวนของคนที่ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอยู่
ประมาณ 1.5 ล้ า นคน ซึ่ ง นั บ เป็ น ร้ อ ยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้ ง หมด และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
เรื่อย ๆ โดยมีการคาดหมายว่าในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) จานวนคนชราจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 15 ของ
จานวนประชากรทั้งหมดซึ่งจะทาให้มาเลเซียกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 311 ดังนั้น รัฐบาลมาเลเซียจึงให้ความสาคัญ
แก่กลุ่มบุคคลนี้มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนชรา (National
Policy for the Older Persons) ขึ้น เพื่อมุ่งที่จะสร้างสังคมของคนชราที่พงึ พอใจ มีเกียรติ รับรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง
และใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม และยังรับรองโอกาสต่าง ๆ ที่คนชราจะได้รับนอกจากการได้รับการดูแล
และคุ้มครองในฐานะสมาชิกในครอบครัว สังคม และประเทศ312 ซึ่งได้มีการนานโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกกฎหมายและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ อีกทั้งได้มีการพัฒนาจนกระทัง่ เป็นนโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนชราที่
ใช้ในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นการดูแล คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ซึ่งได้ประกาศมาพร้อมกับ
แผนปฏิบัติการสาหรับคนชรา (Action Plan for Older Persons) เพื่อจัดหาการบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสาหรับคนชราในสังคม และยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการใช้ชีวิตของคนชราด้วย313
309

Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 13.
310 Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 18.
311 WHO, ‘Aging and Health: Malaysia’
<http://www.wpro.who.int/topics/ageing/ageing_fs_malaysia.pdf>.
312 The Equal Rights Trust, ‘Washing the Tigers’ < http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/
Malaysia%20CR%201.pdf > p.283.
313 JKM , ‘Policy/Plan of Action’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=
dasar___pelan_tindakan&lang=en>.
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2535 ยังได้มีการประกาศให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคนชราแห่งชาติขึ้น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการให้ความสาคัญแก่คนชราของมาเลเซีย314
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. พระราชบัญญัติสถานดูแล พ.ศ. 2536 (Care Centres Act 1993) เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นที่จะจัดการ
เกี่ยวกับสถานดูแลต่าง ๆ ทั้งในด้านการขึ้นทะเบียน การควบคุม การตรวจสอบ และการบังคับใช้ โดยได้ออกมา
บังคับใช้แทนที่กฎเกณฑ์สาหรับการบริหารจัดการบ้านพักคนชรา พ.ศ. 2526 (Rules for the Management of
Older Persons’ Homes 1983) กฎเกณฑ์สาหรับการจัดการคนชรา พ.ศ. 2526 (Rules for the Management
of Older Persons 1983) และ กฎเกณฑ์สาหรับการบริหารจัดการบ้านพักคนเจ็บป่วยเรื้อรัง พ.ศ. 2521 (Rules
for the Management of Home for the Chronically ILL 1978)315 โดยพระราชบัญญัตินี้ระบุให้อธิบ ดีกรม
สวัสดิการสังคมเป็นผู้มีอานาจในการจดทะเบียน ปฏิเสธการจดทะเบียนของสถานดูแล ระบุข้อกาหนดที่เหมาะสม
ในการจัดการสถานดูแลนั้นๆ และเพิ กถอนการจดทะเบียนสถานดูแลถ้าสถานดูแลนั้น 316 นอกจากอธิบดีกรม
สวัสดิการสังคม ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งตามมาตรา 12 ที่มีอานาจในการเข้าไปและตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
เป็นสถานดูแลที่ได้จดทะเบียนแล้วเพื่อทาให้แน่ใจถึง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัย การจดทะเบียน
การลงบันทึก และการทาบัญชีอย่างเหมาะสม การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับ
การบารุงรักษาที่ดี มีการป้องกันอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้
อย่างเหมาะสม กฎระเบียบและข้อกาหนดที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้ถูกปฏิบัติตาม และโดยรวมสถานดูแล
ที่ ขึ้ นทะเบี ยนได้ดาเนิน การและมี ก ารจั ดการอย่างเป็ น ที่ น่ าพึ งพอใจ 317 นอกจากนี้ ยัง มี ก ารระบุ ถึง โทษและ
บทลงโทษสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานดูแลที่ได้ปฏิบัติขัดกับหลักการของพระราชบัญญัตินี้ด้วย 318
ข. นอกจากกฎหมายฉบับ หลัก ดังที่ ก ล่าวมาข้างต้นแล้วยัง มี ก ฎหมายฉบับ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องอีก เช่น
พระราชบัญญัติการจ้างงาน พ.ศ. 2498 ระเบียบการจ้างงาน(ลูกจ้างนอกเวลา) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติอายุขั้น
314

Wendy LW Xin, Noralfishah Sulaiman and David Baldry, ‘The Provision Structure of Residential
C a re H o m e fo r th e Eld e rly in M a la y sia : P o licie s Ev o lu tio n , R e g u la tio n s a n d Sta n d a rd s ’
<http://eprints.uthm.edu.my/5426/> p8.
315 Wendy LW Xin, Noralfishah Sulaiman and David Baldry, ‘The Provision Structure of Residential
C a re H o m e fo r th e Eld e rly in M a la y sia : P o licie s Ev o lu tio n , R e g u l a tio n s a n d Sta n d a rd s ’
<http://eprints.uthm.edu.my/5426/> p11.
316 Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 6, 7 and 11.
317 Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 13.
318 Care Centers Act 1993 (Act 506) Section 18.
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ต่าเกษียณ พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติเงินบานาญ
พ.ศ. 2523 เป็นต้น
3.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสตรีและครอบครัว
(1) ความนา
ประเทศมาเลเซียให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางด้านสตรีและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเห็นได้ว่าสตรี
และครอบครัวนั้นเป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ส าคัญ ของกระทรวงกิ จการสตรี ครอบครัว และการพัฒ นาสังคม และ
ครอบครัว (รวมถึง ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว คนยากจน
และคนที่มีปัญหาอื่น ๆ) ยังถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของกรมสวัสดิการสังคมอีกด้วย โดยได้มุ่งเป้าไปที่
การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ สถาบันครอบครัว และการพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิดเป็นสังคมที่มี
ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์กลมเกลียว319
เนื่องด้วยประเทศมาเลเซียเป็นสังคมมุสลิม ซึ่งแต่เดิม มีปัญ หาทางด้านสิท ธิส ตรีอย่างมาก ประกอบกั บ
พัฒนาการทางด้านสังคมที่สตรีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลของประเทศมาเลเซียจึงมีความพยายาม
ที่จะยกระดับสิทธิของสตรีภายในประเทศให้สูงขึ้น โดยการประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยสตรี ในปี พ.ศ. 2532
ในฐานะเป็นแนวทางสาหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการพัฒนาประเทศถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้
ชัดของความพยายามของมาเลเซีย ซึ่งนโยบายนี้ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีโดยเฉพาะในประเด็นการขจัด
ปัญหาความยากจนและการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น และนโยบายนี้ยั งถูกใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงฉบับ
ล่าสุดคือฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สตรี อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักการหนึ่งในแผนปฏิบัติการของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น แผนการ
ประเทศมาเลเซี ยฉบั บ ที่ 10 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 (10th Malaysia Plan 2011-2015)320 ในระดั บ
นานาชาติรัฐบาลมาเลเซียยังได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรีขององค์การ
สหประชาชาติด้วยในปี พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงกิจการสตรีได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับ
สถานะของสตรีภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ถูกปรับโครงสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2547 มาเป็นกระทรวงกิจการสตรี
ครอบครัว และการพัฒนาสังคมดังทีป่ รากฎในปัจจุบัน ซึ่งในปีเดียวกัน การจัดตั้งกระทรวงกิจการสตรี รัฐธรรมนูญ
ของประเทศมาเลเซียยังได้รับการแก้ไขในเรื่องการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายในเรื่องเพศอีกด้วย เห็น
319

School Malaysia, ‘Department of Social Welfare’ <http://www.schoolmalaysia.com/resources/
govn_social_welfare.php>.
320 KPWKM, ‘Policy’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/dasar1>.
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ได้ชัดว่ารัฐบาลมาเลเซียมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสตรี321
ในประเด็นสวัสดิการทางครอบครัวได้มีการเน้นหนักในด้านปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครั วซึ่งเป็น
ปั ญ หาส าคั ญ ในประเทศ โดยได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามรุ น แรงในครอบครั วออกมาในปี พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ. 2544 มุ่งเน้นที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ปัญหาการค้าประเวณีผู้หญิงและเด็กก็เป็นอีกปัญหาสาคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่ง
ประเทศมาเลเซียถือเป็นจุดหมายปลายทาง แหล่งกาเนิดและทางผ่านที่สาคัญในการค้าประเวณีสตรีและเด็ก 322
รัฐบาลจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายที่สาคัญเพื่อจัดการกับปัญหานี้คือ พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์และการ
ลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคม และครอบครัว
และกรมสวัส ดิการสัง คม ถือ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ มี ส่วนส าคัญ ในการจัดการกับ ปัญ หานี้ ทั้ งในด้านการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวในประเทศ และในด้านการจัดสรรที่พานักชั่วคราวของเหยื่อการค้ามนุษย์ 323
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. ความตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญที่ประเทศมาเลเซียเข้าเป็นภาคี ได้แก่
ก.1 อนุสัญ ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุ ก รูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) เป็นอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ
มาเลเซียได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ในปี พ.ศ. 2538 โดยมุ่งไปที่การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและให้
ประเทศสมาชิกรับเอาหลักความเท่าเทียมกันทางเพศรวมเข้าไว้ในระบบกฎหมายของตน นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน
รัฐบาลมาเลเซียยังให้ถ้อยแถลงในการประชุมสภาโลกครั้ งที่ 4 ว่าด้วยสตรีที่กรุงปักกิ่ง โดยให้คามั่นที่จะสนับสนุน
การพัฒนาและการมีสว่ นร่วมของสตรี คุ้มกันสิทธิสตรีในด้านสุขภาพ การศึกษาและคุณภาพชีวิต และขจัดอุปสรรค
ทางกฎหมายในปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศ324
ก.2 ความตกลงระหว่ า งประเทศฉบั บ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
(Convention on the Rights of Child), อนุสัญญาเสริมว่าด้วยการเลิกการใช้ทาส การค้าทาส และสถาบัน และ
แนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
321

Unicef, ‘Women in Malaysia’ <http://www.unicef.org/malaysia/support_6066.html>.
U S D epartm en t o f State , ‘M alaysia’ < http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/
226770.htm>.
323 US Department of State, ‘Trafficking in Persons Report 2016’ <http://www.state.gov/j/tip/rls/
tiprpt/countries/2016/index.htm>.
324 UN Women, ‘Overview of Convention’ <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.
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Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของอาเซียน
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ซึ่งถือเป็น
การร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่มุ่งมัน่ จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว ในฐานะภูมิภาคที่ประสบปัญหาค้า
มนุษย์ข้ามแดนมากที่สุดภูมิภาคหนึ่ง
ข. กฎหมายภายในของประเทศมาเลเซียที่สาคัญ ได้แก่
ข.1 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย (The Federal Constitution of Malaysia) ได้วาง
มาตรฐานของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในเรื่องความเท่าเทียมกันเอาไว้ในมาตรา 8 ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่ องความ
เท่าเทียมกันทางเพศด้วย325
ข.2 พระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2537 (Domestic Violence Act 1994)
เป็นกฎหมายสาคัญของมาเลเซียที่วางหลักการคุ้มกันทางกฎหมายในเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และ
เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับประมวลกฎหมายอาญา326
ข.3 พระราชบัญ ญัติต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2550 (AntiTrafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007) ด้วยเหตุที่ ประเทศมาเลเซียถือเป็น
จุดหมายปลายทาง แหล่งกาเนิดและทางผ่านที่สาคัญในการค้าประเวณีสตรีและเด็ก พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถูก
ตราขึ้นเพื่อเป็นกฎหมายสาคัญของมาเลเซียทีว่ างหลักในการป้องกันและต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้
ย้ายถิ่นฐาน327
ข.4 พระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ. 2544 (Child Act 2001) มาตรา 43 ของพระราชบัญญัตินี้ได้มี
การบัญญัติโทษทางอาญาในความผิดที่กระทาต่อเด็กไว้โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ขาย ให้จ้างหรืออีกนัยหนึ่ง
จาหน่าย หรือซื้อหรือว่าจ้าง หรืออีกนัยหนึ่งครอบครองเด็ก โดยเจตนาว่าจ้างหรือใช้เด็กเพื่อการค้าประเวณีไม่ว่า
จะภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย บุคคลที่จัดหาเด็กโดยเจตนาเพื่อการค้าประเวณีห รือมีเพศสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย บุคคลที่นาเข้า รับ หรือให้ที่พานักแก่เด็กที่ถูกนาเข้ามา
โดนรู้หรือมีเหตุอันควรจะรู้ว่าเด็กนั้นได้ถูกจัดหามาเพื่อการค้าประเวณีหรือเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือ
บุคคลที่กักขังเด็กโดยเด็กไม่ยินยอม เป็นต้น328 นอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการ
ดูแลและคุ้มครอง329 เด็กที่ต้องการความคุ้มครองและการฟื้นฟู 330 การค้ามนุษย์และลักพาตัวเด็กรวมถึงความผิด
325

The Federal Constitution of Malaysia, Article 8
326 Domestic Violence Act 1994 (Act 521)
327 Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 (Act 670)
328 Child Act 2001 (Act 611) Article 43.
329 Child Act 2001 (Act 611) Part 5.
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และบทลงโทษ331 และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเด็กที่ต้ องการดูแลและคุ้มครอง
และสถานที่ลี้ภัยสาหรับเด็กที่ต้องการความคุ้มครองและการฟื้นฟู เป็นต้น332
ข.5 นอกจากกฎหมายฉบับหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการกระทาที่เป็น
ความผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2544, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2502-2506, ประมวลกฎหมายอาญา, พระราชบัญญัติการอยู่อาศัย พ.ศ. 2476 เป็นต้น
3.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติ
(1) ความนา
ภัยพิบัติตามความหมายทางกฎหมายของประเทศมาเลเซีย คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันก่อให้เกิดการ
เสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของคนในชุมชน โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวต้องการความร่วมมื ออย่างจริงจังและมีป ระสิทธิภาพทั้ง ทางทรัพยากร อุป กรณ์ ความสม่าเสมอและ
แรงกายของคนจากหลายหน่วยงานในการจัดการกับปัญหา และมีแนวโน้มที่เป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนและกินเวลา
ยาวนาน ซึ่งภัยพิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับเรียงลาดับตามความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ภัย
พิบัติระดับที่ 1 เหตุการณ์ในระดับท้องถิ่นที่ สามารถจัดการได้ และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะแพร่ขยายออกไป ไม่
ซับซ้อนมาก อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจานวนไม่มาก พิบัติระดับที่ 2 เหตุการณ์ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่หรือครอบคลุมมากกว่าสองอาเภอขึ้นไป และมีความเป็นไปได้ที่จะแพร่
ขยายออกไป มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สิน มีความซับซ้อน
มากกว่าในระดับที่ 1 และภัยพิบัติระดับที่ 3 เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติระดับที่ 2 ที่มีความซับซ้อนมากกว่า และ
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าหรือครอบคลุมมากกว่าสองรัฐขึ้นไป333
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้าท่วม และพายุ
เป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งปัญหาหนึ่งของประเทศ ประเทศมาเลเซียจึงได้มีการสร้างหลากหลายมาตรการเพื่อให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่บุคคลผู้ป ระสบภั ยพิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมีกรมสวัสดิการสังคม และ สภาความ
มั่นคงแห่งชาติเป็นองค์ก รหลัก ที่มี หน้าที่ จัดการกั บ ปัญ หาภัยพิบัตินี้ คาสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ 20:
330

Child Act 2001 (Act 611) Part 6.
331 Child Act 2001 (Act 611) Part 8.
332 Child Act 2001 (Act 611) Part 9.
333 JKM, ‘Disaster Victims’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=mang sa_
bencana&lang=en>.
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นโยบายและเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การและบรรเทาภั ย พิ บั ติ ร ะดั บ ชาติ (National Security Council (NSC)
Directive No.20: Policy and Mechanism of National Disaster Management and Relief) ได้ถูกประกาศ
ขึ้นมาโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติในปี ค.ศ. 1997 เพื่อเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติ โดย
ออกมาเพื่อตอบสนองความจาเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการภับพิบั ติไม่ว่าชนิดใด ๆ อย่างรวมศูนย์ ความจาเป็น
ที่จะต้องมีระบบที่มั่นคงสาหรับการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติการค้นหา ช่วยเหลือ บรรเทา
และฟื้นฟู และความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยเฉพาะทางและมีความชานาญในการค้นหาและช่วยเหลือ จากเหตุภัย
พิบัติครั้งก่อน ๆ คาสั่งนี้ยังได้กาหนดถึงความหมายของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ เครื่องมือในการจัดการภัย
พิบัติ ซึ่งก็คือคณะกรรมการการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Management and Relief Committee)
และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภัยพิบัติ (Disaster Operation Control Centre)334
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒ นาสังคม (Ministry of Women, Family and
Community Development: KPWKM)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงกิจ การสตรี ครอบครัว และการพัฒ นาสังคมประกอบไปด้ วยหน่วยงานในกากับดูแลจ านวน
ทั้ งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ 335 กรมสวัส ดิก ารสังคม (Department of Social Welfare) กรมการพัฒ นาสตรี
(Department of Women’s Development) คณะกรรมการการพัฒ นาประชากรและครอบครัวแห่ง ชาติ
(National Population and Family Development Board) สถาบันทางสังคมมาเลเซีย (Social Institute of
Malaysia) สถาบันไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสาหรับยกระดับอานาจของสตรี (Non-Aligned Movement Institute for
Empowerment of Women: NIEW) มูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซีย (National Welfare Foundation of
Malaysia)
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงนี้มี บ ทบาทและหน้าที่ ในการสนับสนุนและยกระดับ ความเท่ าเที ยมกั นทางเพศ การพัฒ นา
สถาบันครอบครัว และสวัสดิก ารสังคม รวมถึงหน้าที่ในการทบทวนบทบัญ ญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่
334

M o h d SB H H u ssin , ‘D isa ste r M a n a g e m e n t’ < h ttps://docs.google.com/presentation/d/
1KJtFuHvvTlDtOJGsGbk13tP-OGKeo2RU_Xy6wYzQWGY/present?slide=id.i0>
335 KPWKM, ‘Background’ <http://www.kpwkm.gov.my/en/latar-belakang>.
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เกี่ยวข้องและเสนอแนะกฎหมายที่อาจสร้างความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นแก่ความเป็นอยู่และการพัฒนาสตรี ครอบครัว
และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและการประเมินเพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 336
(2) กรมสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการ
พัฒ นาสัง คม โดยกรมสวัส ดิ ก ารสั ง คมนั้ นประกอบไปด้วยส านั ก งานต่ าง ๆ จ านวน 13 ส านั ก งาน ได้แ ก่ 337
ส านั ก งานการวางแผนและการพั ฒ นา (Planning and Development Divison: PP) ส านั ก งานบริ ห าร
(Management Division: P) ส านั ก งานเด็ก (Children Division: KK) ส านั ก งานมาตรฐานคุณ ภาพ (Quality
Standard Division: QS) สานักงานคาสั่งศาลที่ให้บริการชุมชนแทนการลงโทษ (Community Service Order
Division: PKM), สานักงานพัฒ นาคนพิการ (OKU Development Department: JPOKU) สานักงานพลเมือง
ผู้สูงอายุ (Senior Citizen Division: WE) สานักงานสวัสดิการ (Productive Welfare Division: PW) สานักงาน
กฎหมายและการบังคับใช้ (Legislation and Enforcement Division: PU) สานักงานให้คาปรึกษาและจิตวิทยา
(Counseling and Psychology Division: K) ส านั ก งานบริ ห ารสารสนเทศ (Information Management
Division: PM) สานักงานชุมชน (Community Division: PK) และ สานักงานนโยบายและวิเทศสัมพันธ์ (Policy
and International Relations Division: DSA)
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมสวัสดิการสังคมมีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกัน และฟื้นฟู ปัญ หาสวัสดิการทางสังคม และการ
พัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) เด็ก (2) คนพิการ (3) คนชรา (4) คนอัตคัด (5)
ครอบครัว (ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว คนยากจน
และคนที่มีปัญหาอื่นๆ) และ (6) ผู้ประสบภัยพิบัติ338
สาหรับเด็ก กรมสวัสดิการทางสังคมมีหน้าที่ในการจัดหาความดูแล ความคุ้มครอง และการฟื้นฟูแก่เด็ก
เพื่อที่จ ะประกันความเป็นอยู่ที่ ดีของเด็ก โดยกิ จกรรมของกรมสวัส ดิก ารทางสังคมนั้นประกอบไปด้วยการให้
คาแนะนา การให้คาปรึกษา การศึกษาตามระเบียบ การศึกษาทางด้านศาสนาและศีลธรรม กิจกรรมสันทนาการ
336

Wikipedia, Ministry of Women, Family and Community Development (Malaysia),
<https://en.wikipedia.org/ wiki/Ministry_of_Women,_Family_and_Community_Development_(Malaysia)>.
337 Department of Social Welfare, ‘Organization Chart,’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?
r=portal/ left&id=bFh1M09YbWZneGI2alZHTGhCTTNRdz09>
338 JKM, ‘History’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=sejarah&lang= en>.
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และบริการทางด้านสุขภาพและทางการแพทย์ นอกจากนี้กรมสวัสดิการทางสังคมยังมีการบริการอื่น ๆ ที่รวมไปถึง
ความคุ้มครองและฟื้นฟู เด็ก แผนงานฟื้นฟูสาหรับ เยาวชน คณะกรรมการสวัสดิการเด็กประจาอาเภอดูแลการ
ภาคทัณฑ์ การดูแลและให้ความคุ้มครองสาหรับเด็กทีถ่ ูกทาร้ายและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง การรับบุตรบุญธรรม การร้อง
ขออุปถัมป์ คณะคุ้มครองเด็ก ศูนย์กิจกรรมสาหรับเด็ก และการเฉลิมฉลองวันเด็กสากล
สาหรับคนพิการ กรมสวัสดิการมีกจิ กรรมหลักคือการบาบัดคนพิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่ วยเหลือให้
คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้และเข้าถึงความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการบริการต่าง ๆ ดังนี้ การขึ้น
ทะเบียน สนับสนุนเงินช่วยเหลือ ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ให้ความสะดวก เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่
พิการ สถานที่ทางาน การฝึกอบรมในสถาบันและการบาบัดทางการแพทย์ แผนงานบาบัดในชุมชน และบ้านพัก
สาหรับคนอัตคัด กรมสวัสดิการทางสังคมมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนอัตคัดตามความหมายในพระราชบัญญัติคน
อัตคัด พ.ศ. 2520 โดยจัดปฏิบัติก ารช่วยเหลือคนอัตคัดอยู่เป็นกิ จ วัตร และจัดตั้งสถานสงเคราะห์และบ าบัด
สาหรับคนอัตคัด339
สาหรับคนชรา กรมสวัสดิการทางสังคมให้ความดูแลและคุ้มครองโดยผ่านการบริการของกรมในเรื่อง การ
ดูแลสุขภาพ การให้คาแนะนา การให้คาปรึกษา การอบรมทางสันทนาการและศาสนา การสนับสนุนทางการเงิน
สถานดูแลคนชรา บ้านพักคนชราที่ไม่มีเครือญาติ และการเฉลิมฉลองวันคนชราแห่งชาติ 340
สาหรับครอบครัว กรมสวัสดิการทางสังคมมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ความ
ช่วยเหลือการจัดการคดีความที่เกีย่ วกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2537 และให้ความคุ้มครองเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว341
สาหรับผู้ประสบภัยพิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทางสังคมครอบคลุมหลายระยะทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการศูนย์อพยพ การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของ
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้จาเป็นอื่น ๆ การขึ้นทะเบียนผู้ ประสบภัยพิบัติ และการให้คาแนะนาและการให้
คาปรึกษา342
339

JKM, ‘Destitute’ <
http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=Y0hIOFk4REdBa0hrRmxTe U95VzhZUT09>.
340 JKM, ‘Older Persons Services’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=
perkhidmatan_warga_emas&lang=en>.
341 Nor ABH Jonit, ‘Country Report - Maylaysia’ <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No69/
No69_15PA_Jonit.pdf> p.119.
342 JKM, ‘Disaster Victims’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename= mangsa_
bencana&lang=en>.
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(3) กรมการพัฒนาสตรี (Department of Women’s Development)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมการพัฒ นาสตรีเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการ
พัฒนาสังคม โดยกรมการพัฒ นาสตรีนั้นประกอบไปด้ วยสานักงานต่าง ๆ จานวน 7 สานักงาน ได้แก่ สานักงาน
อธิบดี (Director General Office) สานักงานรองอธิบดี (Deputy Director General Office) สานักงานบริหาร
นโยบายสตรี (Women's Policy Implementation Division) ส านั ก งานพั ฒ นาความสามารถ (Capacity
Development Division) สานักงานความร่วมมือ การกากับดูแลและการประเมิณ (Coordination, Monitoring
and Evaluation Division) สานักงานให้คาแนะนาและคาปรึกษา (Guidance and Counselling Division) และ
สานัก งานการจัดการบริก าร (Management Services Division) นอกจากนี้ยัง มี ส านัก งานการพัฒ นาอีก 13
สานักงาน และบ้านพักสตรี 4 หลังกระจายอยู่ทั่วประเทศ 343
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมการพั ฒ นาสตรีมี บ ทบาทและหน้ าที่ เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ ค วามเท่ าเที ยมกั นทางเพศ โดยส่ง เสริม ขี ด
ความสามารถของสตรีเพื่ อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒ นาของประเทศมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดหาการบริ ก าร
ช่วยเหลือและแผนงานเพิ่มขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 344 โดยมียุทธศาสตร์เพื่อที่จะวางแผน
ก าหนด และดาเนิ น แผนงานและกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ พลั ง ของสตรีมี ม ากยิ่ง ขึ้น โดยเพิ่ ม ความตระหนั ก เกี่ ยวกั บ
ความสาคัญของความเท่าเทียมกันทางเพศภายในหน่วยงานพัฒนาสาธารณะทั้งหลายทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อที่จะ
ยกระดับความเข้าใจของสตรีในสิทธิต่าง ๆ ของตน คุ้มครองสตรีจากความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างเสริม
สมรรถภาพของตนในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ345
(4) คณะกรรมการการพั ฒ นาประชากรและครอบครั ว แห่ งชาติ (National Population and
Family Development Board)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
คณะกรรมการการพั ฒ นาประชากรและครอบครัวแห่ง ชาติเป็นหน่วยงานภายใต้ก ารกากั บ ดูแลของ
กระทรวงกิ จการสตรี ครอบครัว และการพัฒ นาสังคม โดยคณะกรรมการการพัฒ นาประชากรและครอบครัว
แห่งชาตินั้นประกอบไปด้วยสานักงานต่าง ๆ จานวน 16 สานักงาน ได้ แก่ สานักงานอธิบดี (Director General
Division) ซึ่งกากับดูแลสานักงานรองอธิบดีฝ่ายนโยบาย (Deputy Director General (Policy)) และสานักงาน
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (Deputy Director General (Management)) โดยมีแผนกกฎหมาย (Legal Unit) แผนก
343

JPW, ‘Organization Chart’ <http://www.jpw.gov.my/web/home/article_view/112/71/>.
JPW, ‘Vision, Mission and Objective’ <http://www.jpw.gov.my/web/home/article_view/110/83/>.
345 JPW, ‘Strategy’ <http://www.jpw.gov.my/web/home/article_view/111/70/>.
344
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ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) แผนกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Unit) และ
แผนกการจัดการปฏิรูปและส่งมอบ (Transformation and Delivery Management Unit) เป็นหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงต่อสานักงานอธิบดี มีแผนกการวางแผนองค์กร (Corporate Planning Sector) แผนกการบริการครอบครัว
(Family Services Sector) แผนกการประเมิ น นโยบายและผลลั พ ธ์ (Policy and Outcome Evaluation
Sector) แผนกการวิจัยประชากรและครอบครัว (Population and Family Research Sector) และสานักงานใน
ระดับรัฐ 15 สานักงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสานักงานรองอธิบดีฝ่ายนโยบาย และมีแผนกทรั พยากรมนุษย์
(Human Resource Management Sector) แผนกการจัดการบริก ารและการเงิน (Management Services
and Finance Sector) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector) และแผนกการพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development Unit) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสานักงานรองอธิบดีฝ่ายบริหาร346
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
คณะกรรมการการพัฒ นาประชากรและครอบครัวแห่งชาติมีบ ทบาทและหน้าที่เพื่อที่ จะนามาซึ่งการ
พัฒ นาของประชากรที่มีคุณภาพโดยการทาให้สถาบันครอบครัวแข็งแรงยิ่งขึ้นและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว โดยมีหน้าที่หลักในการให้คาปรึกษาแก่รัฐบาลในประเด็นนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับประชากร การ
พัฒนาสถาบันครอบครัว และการเจริญพันธุ์ของมนุษย์347
(5) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยหน่วยงานในกากับดูแลจานวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ได้แก่สานักงาน
การพั ฒ นา (Development Division) ส านั ก งานนโยบายและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ (Policy &
International Relations Division) สานักงานปรึกษากฎหมาย (Legal Advisor Office) ส านัก งานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) หน่วยสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Unit) หน่วยบูรณาการ (Integrity
Unit) หน่ ว ย KPI และ PEB (KPI & PEB Unit) หน่ ว ยควบคุ ม ดู แ ลนโยบาย (Policy Surveillance Unit)
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพมาเลเซีย (Malaysia Health Promotion Board) สภาการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ
มาเลเซี ย (Malaysia Healthcare Travel Council) เจ้ า หน้ า ที่ อุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ (Medical Device
Authority) และการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Malaysia)348
346

LPPKN, ‘Organizational Structure’
<http://www.lppkn.gov.my/index.php/en/features/organizational-structure.html>.
347 L P P K N , ‘N P F D B ’s O b je c tiv e s ’ < http://www.lppkn.gov.my/index.php/en/features/objektiflppkn.html>.
348 MOH, ‘Organization Chart’ <http://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/3>.
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงนี้มีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมในการจัดตั้ง ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทารุนแรง (One-Stop Crisis Centres) ขึ้นที่โรงพยาบาลหลักทั้งหลายเพื่อที่จะจัดการกับผู้รอดชีวิต
จากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องไปยุ่งยากต่อคิวร่วมกับคนไข้อื่น349
(6) กรมชลประทานและการระบายน้ามาเลเซี ย (Department of Irrigation and Drainage
Malaysia)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมชลประทานและการระบายน้ ามาเลเซี ย เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมชลประทานและการระบายน้ามาเลเซียนั้นประกอบไปด้วยสานักงาน
ต่าง ๆ จานวน 18 ส านัก งาน ได้แก่ แผนกจัดการน้าท่วม (Flood Management Division) แผนกจัดการลุ่ม
แม่ น้ า (River Basin Management Devision) แผนกจั ด การเขตเรื อ สิ น ค้ า ชายฝั่ ง (Coaster Zone
Management Division) แผนกจัดการทรัพยากรน้าและอุทกวิทยา (Water Resources Management and
Hydrology) แผนกจัดการน้าฝนจากพายุ (Stormwater Management Division) แผนกสิ่ง ปลูก าร้างและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Building and Infrastructure Division) แผนกออกแบบและเขื่อน (Design and Dam
Division) แผนกการส ารวจปริ ม าณและการบริ ห ารสั ญ ญา (Quantity Surveying and Contract
Administration Division) แผนกโครงการพิเศษ (Special Project Division) แผนกบริการทางเครื่องจักรและ
ไฟฟ้า (Mechanical and Electrical Services Division) แผนกองค์กร (Corporate Division) แผนกจัดการการ
บริก าร (Management Services Division) แผนกพั ฒ นาทุ น มนุษ ย์ (Human Capital Development
Division) ศูนย์โซนร้อนชื้น (Humid Tropic’s Centre) ศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ (SMART Control Centre) แผนก
จัดการข้อมูล (Information Management Division) แผนกตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Audit
Division) และแผนกสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Facility and GIS Division)350

349

Nor ABH Jonit, ‘Country Report - Maylaysia’ <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No69/No69_
15PA_Jonit.pdf> p.124.
350 The Official Portal for Department of Irrigation and Drainage Malaysia , ‘Divisions,’ <http://www.
water.gov.my/home?lang=en>
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมชลประทานและการระบายน้ามาเลเซียมี บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ ยวกับ สวัสดิการทางสังคมในการ
คาดการณ์น้าท่วมและแจ้งเตือนแก่ประชาชน351
(7) ตารวจแห่งชาติมาเลเซีย (Royal Malaysian Police)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ตารวจแห่งชาติมาเลเซียประกอบไปด้วยหน่วยงานในกากับดูแลจานวนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการ
จัดการ (Management Department) สาขาพิเศษ (Special Branch) สานักงานการสอบสวนความผิดอาญา
(Crime Investigation Office) กรม KND/KA (KND/KA Department) กรมสอบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Commercial Crime Investigation Department) กรมยาเสพติด (Narcotics Department) กรมกลยุทธทาง
ทรัพยากรและเทคโนโลยี (Department of Strategic Resources and Technology) กรมบูรณาการและ
มาตรฐานความร่วมมือ (Integrity and Standard Compliance Department) กรมป้องกันอาชญากรรมและ
ความสงบสุขของสังคม (Department of Crime Prevention and Community Safety) และกรมการสอบสวน
และการบังคับการจราจร (Department of Investigation and Traffic Enforcement)352
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงนี้มีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมในการเข้าตรวจค้นสถานโสเภณีต่าง ๆ และ
ดาเนินการสืบสวนกรณีของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองกาลังเฉพาะกิจที่มีหน้าที่
จัดการกับการค้ามนุษย์และเครือข่ายค้าประเวณีโดยตรง (Anti-Vice Task Force) โดยทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย353 ทั้งนีต้ ารวจแห่งชาติมาเลเซียยังได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็ก
และสตรีที่ ถูก กระท ารุนแรง (One-Stop Centres) ขึ้นมาเพื่ อรับ มื อกั บ ผู้รอดชีวิต ของการใช้ความรุนแรงที่
เกี่ ยวข้องกั บความผิดอาญาทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดตั้งตามกองบัญ ชาการตารวจประจ า
อาเภอ ซึ่งถือเป็นสถานดูแลผู้ประสบภัย มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบภัยในการทาบันทึกและจัดหา

351

Mohamad SB Khalid and Shazwani B Shafiai, ‘Flood Disaster Management in Malaysia: An
Evaluation of the Effectiveness Flood Delivery System’ <http://www.ijssh.org/papers/488-V10012.pdf>, p. 399.
352 RMP, ‘Jabatan’ <https://www.rmp.gov.my/>.
353 hum antrafficking.org, ‘Governm ent Agencies’ <http://www.humantrafficking.org/countries/
malaysia/government_agencies>.
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ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น ให้คาปรึกษาในเบื้องต้นโดยทีป่ รึกษาที่มีคุณสมบัติ และทาการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง354
(8) สถาบันขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสาหรับยกระดับอานาจของสตรี (Non-Aligned Movement
Institute for Empowerment of Women: NIEW)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
สถาบันขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสาหรับยกระดับอานาจของสตรีเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคม โดยสถาบันขบวนการไม่ฝั กใฝ่ฝ่ายใดสาหรับยกระดับอานาจ
ของสตรีนั้นมี ผู้อ านวยการ (Director) เป็นหัวหน้าสถาบัน ก ากั บ ดูแลส านัก งานทะเบียน (Registrar Office)
สานัก งานเลขานุการ (Office Secretary) และอาคารศูนย์ปฏิบัติห น้าที่ ( Centre of Capacity Building) โดยมี
แผน กการศึ กษา (Academic) แผน กบ ริ ห าร (Administration) แผน กการจั ด การทรั พ ย์ สิ น (Asset
Management) แผนกการเงิน (Finance) แผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) แผนก
ประชาสั ม พั น ธ์ (Public Relation) และศู นย์ จัด การเอกสารและทรัพ ยากร (Documentation & Resource
Centre) ขึ้นตรงต่อสานักงานทะเบียน และมีศูนย์เศรษฐกิจและการเมือง (Centre of Economy & Politic) ศูนย์
การศึกษาและเทคโนโลยี (Centre of Education & IT) และศูนย์สุขภาพและความรุนแรงต่อสตรี (Centre of
Health & Violence against Women) อยู่ภายใต้อาคารศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้ช่วยผู้อานวยการ (Principal
Assistant Director) กากับดูแลแต่ละศูนย์355
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สถาบันขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสาหรับยกระดับอานาจของสตรีมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการการ
ฝึกอบรม การวิจัย และความรู้ ที่ทางานร่วมกับชุมชนทางการทูต หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานเอกชน
ชุมชนทางวิชาการ เพื่อที่จะรับรองอานาจของสตรีและบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ ในกลุ่มประเทศสมาชิกของ
ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด356
(9) มูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซีย (National Welfare Foundation of Malaysia)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
มูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซียเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว
และการพัฒนาสังคม โดยมูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซียนั้นมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว
354

Nor ABH Jonit, ‘Country Report - Maylaysia’ <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No69/
No69_15PA_Jonit.pdf> p.124.
355 NIEW, ‘Organization Structure’ < http://www.niew.gov.my/organizational-structure.html >.
356 NIEW, ‘Mission’ <http://www.niew.gov.my/mission.html>.ผ
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และการพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะกรรมการอานวยการ (Board of Trustees) กากับดูแลประธานบริหารของ
มูล นิธิ (Chief Executive Officer) โดยมี แผนกระดมทุ นและสื่อสารองค์ก ร (Fundraising and Corporate
Communications) แผนกการพัฒนาสังคม (Social Development) แผนกออกแบบและพัฒนา (Design and
Development) แผนกการเงิน (Financial) และแผนกการจัดการ (Arrangement) อยู่ภายใต้ประธานบริหาร357
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
มูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซียมีบ ทบาทและหน้าที่เพื่อที่จะสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาของ
ประชาชนมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการของเด็กและครอบครัว โดยช่วยยกระดับการดาเนินชีวิตของบุคคล
ที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านการจัดสรรบริการทางการเงินและสวัสดิการ สุขภาพและการศึกษาที่หลากหลาย
และยัง สนับ สนุ นและช่วยเหลือ การพั ฒ นาขององค์ก รการกุ ศลที่ พยายามที่ จ ะยกระดับ คุณภาพชีวิตของชาว
มาเลเซียที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปในทางเดียวกันกับเป้าหมายของมูลนิธิสวัสดิการแห่งชาติมาเลเซีย 358
(10) สถาบันทางสังคมมาเลเซีย (Social Institute of Malaysia)
สถาบันทางสังคมมาเลเซียเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และ
การพั ฒ นาสั ง คม มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละความคิ ด การฝึ ก อบรมที่ มี คุ ณ ภาพ
การวิจัย และยกระดับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในขอบเขตของนโยบายทางสังคมและการพัฒนาทางสังคม359
(11) สภาประสานงานว่า ด้ วยการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ งชาติ (Co-ordinating Council for the
Protection of Children) เป็น หน่วยงานที่ ถูก ตั้ งขึ้ นตามหลัก ของพระราชบั ญ ญั ติเด็ก มี ห น้าที่ ในการให้
คาปรึกษาแก่รัฐบาลในเรื่องประเด็นการคุ้มครองเด็ก โดยประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วน
เช่น กระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องการคุ้มครองเด็ก กระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพ กระทรวงที่รับผิดชอบใน
เรื่องการศึกษา กระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องข้อมู ลข่าวสาร อัยการ
สูงสุด ผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ กรมสวัสดิการทางสังคม และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการและการพัฒนาเด็ก เป็นต้น360

357

Yayasan Kebajikan Negara, ‘Carta Organisasi’ <https://www.yknm.org/carta-organisasi>.
358 Yayasan Kebajikan Negara, ‘Objektif’ <https://www.yknm.org/objektif>.
359 ISM, ‘ISM Vision and Mission’<http://www.ism.gov.my/en/corporate/profile/ism-vision-andmission>.
360 Child Act 2001 (Act 611) Part II.

177

(12) สภาให้คาปรึกษาและแนะนาสาหรับเด็กแห่งชาติ (National Advisory and Consultative
Council for Children) มีบทบาทในฐานะคณะกรรมการให้คาปรึกษารัฐบาลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการ
พัฒนาของเด็ก และนโยบาย แนวทางและแผนงานสาหรับเด็กตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 361
(13) ศาลสาหรับเด็ก (Court for Children) ถูกตั้งขึ้นตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ.
2544 เพื่ อพิ จารณาพิ พ ากษาคดีที่ มี เด็ก อายุต่ากว่าสิบ แปดปีเป็นผู้ต้องหา หรือคดีที่ พระราชบัญ ญัติเด็ก หรือ
กฎหมายอื่นได้กาหนดให้เป้นอานาจของศาลสาหรับ เด็ก เว้นแต่ในข้อหาที่ มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต โดยจะมี ผู้
พิพากษาหนึ่งคน และที่ปรึกษาจานวนสองคนเป็นองค์คณะซึ่งหนึ่งในสองคนต้ องเป็นผู้หญิง โดยที่ปรึกษามีหน้าที่
ให้คาปรึกษาแก่ศาลและผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของเด็ก นอกจากนี้ในการพิจารณาคดีเด็กศาลจะนั่งพิจารณาในตึก
หรือห้องพิจารณาอื่นที่ไม่ใช่ห้องพิจารณาคดีทั่วไป หรือในวันอื่นที่ไม่มีการพิจารณาทั่วไป และถ้าเป็นตึกเดียวกัน
จะต้องมีทางเข้าและทางออกสาหรับเด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นความลับ อีกทั้งยังได้กาหนดให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้า
พนักงานศาล เด็กที่เป็นคู่ความในคดี ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ทนาย พยาน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ศาลเห็นสมควรสามารถอยู่ในห้องพิจารณาคดีเด็กได้ และยังมีข้อจากัดของการรายงานและตีพิมพ์ของ
สื่อด้วย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการยอมรับของรัฐบาลว่าเด็กนั้นแตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งในทางกายภาพ จิตใจ และ
อารมณ์ จึงจาเป็นที่จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายต่างหากสาหรับเด็ก362
(14) บ้านพัก Kanak-Kanak เป็นบ้านที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติเด็กพ.ศ. 2544
เพื่อเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับการดูแลและความคุ้มครองเด็ก สนับสนุนการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
เด็กภายใต้บรรยากาศครอบครัวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัจจุบันมีอยู่ 13 แห่งทั่ วประเทศกากั บดูแลโดยกรม
สวัสดิการทางสังคม363
(15) บ้านพัก Tunas Harapan เป็นบ้านพัก สาหรับ เด็กที่ ให้การดูแล ความรัก และการคุ้มครองใน
บรรยากาศของความเป็นครอบครัวแก่เด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่กับผู้ปกครอบของตนได้ โดยมีผู้ดูแลในฐานะพ่อ/
แม่เลี้ยงให้การดูแลและคุ้ม ครองเด็ก นอกจากจะเป็นโอกาสให้เด็ก เติบ โตในสภาวะครอบครัวแล้ว เด็กยังได้รัก

361

Unicef, ‘The Launch of “Child Protection System in Malaysia”’ <http://www.unicef.org/malaysia/
media_news14-the_launch-of_child_protections_system_in_malaysia. html#.VmqJw0p97IU>.
362 Child Act 2001 (Act 611) Part IV.
363 JK M , ‘C h ildre n H o m e ’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=aFIzU3BRWG
NKT2tIU2M4RWhvVzg0dz09>.
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การศึกษาตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละคน ปัจจุบันมีอยู่ 9 แห่งทั่วประเทศ กากับดูแลโดย
กรมสวัสดิการทางสังคม และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐอื่น องค์กรอาสาสมัคร และชุมชนท้องถิ่น 364
(16) บ้านพักให้ความคุ้มครอง Rumah Perlindungan เป็นบ้านที่ ถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 42 ของ
พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นที่ลี้ภัย ให้ความคุ้มครอง
สาหรับเหยื่อของการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานในระหว่างที่รอการสืบสวนและคาสั่งจากศาล โดย
ให้ความคุ้มครอง อาหาร ยารักษาโรค การศึกษา การฝึกอบรมและทักษะวิชาชีพ คาปรึกษา และสันทนาการแก่ผู้
อยู่อาศัย ปัจจุบันบ้านพักนี้มีจานวนทั้งสิ้น 7 หลัง กากับดูแลโดยกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนา
สังคม แบ่งเป็น 4 หลังสาหรับสตรี 1 หลังสาหรับบุรุษ และ 2 หลังสาหรับเด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์365
(17) สถานคุมประพฤติ (Probation Hostel) ถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติเด็กพ.ศ.
2544 มีหน้าที่ในการปรับนิสัยและให้การศึกษาแก่เด็กที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและเด็กทึ่ไม่สามารถควบคุมได้ตาม
คาสั่งของศาล กากับดูแลโดยกรมสวัสดิการทางสังคม366
(18) โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง (Approved School) ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 65 ของ
พระราชบัญญัติเด็กพ.ศ. 2544 มุ่งเน้นในการให้การศึกษา การฝึกอบรม และควบคุมตัวเด็กที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา
และเด็กทึ่ไม่สามารถควบคุมได้ตามคาสั่งของศาลตามคาขอเป็นหนังสือของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยร้องขอต่อศาล
กากับดูแลโดยกรมสวัสดิการทางสังคม367
(19) Taman Seri Puteri เป็นที่พักที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ. 2544
เพื่อเป็นสถานที่สาหรับให้ความคุ้มครองและการฟื้นฟูเด็ก มุ่งให้ความคุ้มครองและบ่มนิสั ยเด็กที่เสี่ยงต่อภยันตราย
ทางศีลธรรมและการผิดศีลธรรมโดยการอบรมทัศนคติและค่านิยมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางสังคมและสั่งสอน
เด็ก ในทั ก ษะที่ จ าเป็น ตามคาขอเป็นหนังสือของผู้ป กครองหรือผู้ดูแลโดยร้องขอต่อศาล กากั บ ดูแลโดยกรม
สวัสดิการทางสังคม368
364

JKM, ‘Rumah Tunas Harapan’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=a29MQ
3BIVWJmMHBseWhKaVBDQWF2UT09>.
365 JKM, ‘Rumah Perlindungan (RP) ATIP’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=
eWdMdnViYVFzeHJYUHFsNlNONm5oQT09>.
366 JKM, ‘Probation Hostels’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=SFBLR29KNz
FwT2xQTmRWUVhjT2kzZz09>.
367 JK M , ‘Seko lah T un as B akti’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=T3Yxbn
RkVk91cFVtRU9nOEpBUFU5dz09>.
368 JK M , ‘T a m a n S e ri P u te ri’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=dS9Tbz
MvUDFmaz l0aXVLOGpoRTVzQT09>.
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(20) สภาว่าด้วยคนพิการแห่งชาติ (National Council for Persons with Disabilities) ถูกก่อตั้ง
ขึ้นตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒ นา
สังคม มี หน้าที่ในการตรวจสอบการนาไปใช้ของนโยบานและแผนงานของประเทศที่เกี่ ยวกับ คนพิก าร และให้
คาแนะนาแก่รัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการ ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานโดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคมเป็นประธาน369
(21) Taman Sinar Harapan เป็นสถาบันภายใต้การกากับดูแลของกรมสวัสดิการสังคมส าหรับคน
พิการที่ให้การดูแล คุ้มครอง และฟื้นฟูคนพิการที่ประสบความยากลาบากในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังถือเป็นสถาน
คุ้มครองโดยเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความพิการทางการเรียนรู้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่งทั่วประเทศ 370
(22) ศูนย์ฝึกฝนและฟื้นฟูแรงงาน (Industrial Training and Rehabilitation Centre: PLPP)
เป็นสถาบันภายใต้การกากับดูแลของกรมสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ในการจัดหาการบริการให้แก่คนพิการผ่านการ
ฝึกฝนทางวิชาชีพและการฟื้ นฟูท างการแพทย์ 371 นอกจากนี้ที่นี่ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลครูฝึกวิชาชีพ (Job
Coach Information Centre @ PLPP) ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสม
ช่วยนกระบวนการสมัครงาน จัดเตรียมเอกสารการสมัคร และให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนและระหว่างการทางาน
เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถปฏิบัติงานของตนต่อไปได้372
(23) Taska OKU เป็นสถานดูแลสาหรับเด็กที่มีความพิการในด้านดาวน์ซินโดรม ความผิดปกติทางการ
สื่อสารอารมณ์ การมองเห็น การได้ยิน ทางกายภาพ และการเรียนรู้ มุ่งให้โอกาสแก่เด็กที่มีความพิการให้ได้รับการ
ดูแลและการศึกษาแต่ต้น และช่วยลดภาระของครอบครัวที่มีรายได้ต่า373
(24) Desa Bina Diri เป็นหน่วยงานที่จัดเตรียมที่พักและที่ฟื้นฟูสาหรับคนอัตคัด โดยคนอัตคัดจะถูกนา
ตัวเข้าที่พักนี้ตามคาสั่งศาลหรือตามความสมัครใจตามพระราชบัญญัติคนอัตคัด พ.ศ. 2520 โดยคนอัตคัตจะได้รับ

369

JKM, ‘Majlis Kebangsaan Bagi OKU’
<http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=czJqRVdZ KzZTNER3WWt4VHpERnBCdz09>.
370 JKM, ‘Taman Sinar Harapan’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id= WUZDTk1
TUkszaGJiUUpKQVVZeUlXZz09>.
371 JKM, ‘Industrial Training and Rehabilitation Centre: PLPP’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.
php?r=portal/left&id=U2pEL2JKbHBxdzlvZFlYNmk4blZjQT09>.
372 JKM , ‘Job C oach Inform ation C entre @ PLPP ’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=
portal/left&id=S092Skl BbnFwanYwN1pwNzBmRkFqQT09>.
373 J K M , ‘ T a s k a O K U ’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=c3 NUcGFva
E9YTGw2Y0dVR3haa3lRQT09 >.
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การสอนทั ก ษะที่ เ หมาะสมเช่น การเย็บ ผ้ า การตัดไม้ การท าสวน และอื่ น ๆ เพื่ อที่ จ ะให้ คนอัตคัดกลั บ ไปสู่
ครอบครัวหรือชุมชนและเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้374 ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 แห่งทั่วประเทศ375
(25) สภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับคนชราแห่งชาติ (National Advisory and Consultative Council for
Older Persons) ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายแห่งชาติว่าด้วยคนชราของรัฐบาลมาเลเซีย ประกอบไปด้วยตัวแทน
จากทั้ งกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน หน่วยงานที่ ไม่ใช่ห น่วยงานของรัฐ และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยสภานี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคมเป็นประธาน และมีกรม
สวัสดิการสังคมเป็นเลขาธิการ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษารัฐบาลในการวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับคนชรา 376
(26) Rumah Ehsan เป็นบ้านพักสาหรับคนชราที่จัดเตรียมการดูแล การรักษา และการคุ้มครองแก่
คนชราที่เจ็บป่วย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และไม่มีทายาท เพื่อให้สามารถดารงชีวิตต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่
สะดวกสบายและปลอดภัย ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 แห่งทั่วประเทศ กากับดูแลโดยกรมสวัสดิการทางสังคม377
(27) Rumah Seri Kenangan เป็นบ้านพักสาหรับคนชราที่จัดเตรียมการดูแล และความคุ้มครองให้แก่
คนยากจนที่ ชรา เพื่ อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและมี คุณภาพชีวิตที่ ดี ปัจ จุบันมี ทั้ งหมด 9 แห่งทั่ ว
ประเทศ กากับดูแลโดยกรมสวัสดิการทางสังคม378
(28) ศู นย์ กิจกรรมสาหรับ คนชรา (Activity Center for Older Persons: PAWE) เป็นสถานที่
สาหรับคนชราเพื่อที่จะปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวันในชุมชน เป็นการร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรมสวัสดิการ
ทางสัง คม หน่ วยงานอื่ นของรัฐ และองค์ก รเอกชน โดยมี เป้ าหมายเพื่อท าให้ สิ่งอานวยความสะ ดวกส าหรับ
สวัสดิการและการพัฒนาของคนชรามากขึ้น จัดเตรียมพื้นที่สาหรับคนชราเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าผ่านการแบ่งปัน
ประสบการณ์และทักษะ กระตุ้นการเข้าร่วมและการร่วมมือกันของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมทางเลือกให้แก่กลุ่ม

374

JK M , ‘D e stitu te ’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=Y0hIOFk4 REdBa0 hr
RmxTeU95VzhZUT09 >.
375 JKM , ‘D e sa B in a D iri’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=Wm1 WK1l5 dn
ZkUGwvRU5MNkdtbm5zZz09>.
376 JKM , ‘Policy/Plan of Action’ <http://www.jkm.gov.my.prx.teleport.to/content.php?pagename=
dasar___pelan_tindakan&lang=en>.
377 J K M , ‘ R u m a h E h s a n ’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=ZTRi
Z1J0cVBEeXU3L2lZdU gwMlNEUT09>.
378 JKM, ‘Rumah Seri Kenangan’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=M2k3Q2
xST0JJWE9Qa 2Z2L253VDl2dz09>.
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คนชราที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และยกระดับคุ ณภาพชีวิตของคนชรา379 ปัจจุบันมีทั้งหมด 51 แห่งทั่ว
ประเทศ กากับดูแลโดยกรมสวัสดิการทางสังคม380
(29) แผนกความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign
Affairs – Social and Cultural Affairs Section) เป็นหน่วยงานที่เป็นจุดติดต่อสื่อสารกั บต่างประเทศใน
ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์381
(30) กรมการพัฒ นาอิสลามมาเลเซีย (Department of Islamic Development Malaysia) ได้
จัดเตรียมที่พักชั่วคราวสาหรับผูเ้ คราะห์รา้ ยชาวมุสลิมไว้ทั่วประเทศ และยังได้จัดเตรียมบริการทางกฎหมายและให้
คาปรึกษาไว้ด้วย382
(31) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council: MKN) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ร่าง และกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ และมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการภัยพิ บัติของมาเลเซีย ทาหน้าที่ร่วมกับกองกาลังตารวจและทหารในประเทศในการประเมิ น
สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ดาเนินการเคลื่อนย้ายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย383
(32) คณะกรรมการการจั ด การและบรรเทาภั ย พิ บั ติ (Disaster Management and Relief
Committee) เป็นคณะกรรมการที่ จัดตั้งทั้ งในระดับ สหพันธรัฐ ระดับ รัฐ และระดับ เขตโดยสภาความมั่ นคง
แห่งชาติ ภายใต้คาสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ 20: นโยบายและเครื่องมือในการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติ
ระดับชาติ ประกอบด้วยตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการกับภัยพิบัติ384
(33) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภัยพิบัติ (Disaster Operation Control Centre: DOCC) จะถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติ ตัวแทนจากหน่วยงาน
ของรัฐหลายแห่งที่เข้าร่วมในการจัดการภัยพิบัติจะถูกบรรจุในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภัยพิบัติในฐานะเจ้าพนักงาน
ประสานงาน มีประธานของคณะกรรมการการจั ดการและบรรเทาภัยพิบัติเป็นประธาน โดยมีหน้าที่ติดตามความ
379

JKM , ‘Activity Center for O lder Person s’ < http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/
left&id=aC90Vy81SVhKTEZD cVoxRE5JRzNRZz09>.
380 JKM, ‘Senarai Pusat Aktiviti W arga Em as (PAW E)’ <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=
portal/left&id=d21PdVdCTGpEVWJ3VTVSTjdQdWZldz09>.
381 humantrafficking.org, ‘Malaysia’ <http://www.humantrafficking.org/organizations/167>.
382 Nor ABH Jonit, ‘Country Report - Maylaysia’ <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_ No69/No69_
15PA_Jonit.pdf> p.125.
383 MKN, ‘MKN’ <https://www.mkn.gov.my/>.
384 M o h d SB H H u ssin , ‘D isa ste r M a n a g e m e n t’ < h ttps://docs.google.com/presentation/d/
1KJtFuHvvTlDtOJGsGbk13tP-OGKeo2RU_Xy6wYzQWGY/present?slide=id.i0>, p. 15.
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คืบ หน้ าของสถานการณ์ แ ละรับ รองว่า การค้น หาและการช่วยเหลื อ ตลอดทั้ ง การพยายามบรรเทาทุ ก ข์ แ ก่
ผู้ประสบภัยนั้นถูกทาให้เกิดผลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 385
(34) คณะกรรมการการพัฒ นาและความปลอดภัย ของหมู่บ้ าน (Village Development and
Security Committees: JKKK) มีหน้าที่ในการจัดการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปยัง
ศูนย์หลบภัย และไม่ได้ลงทะเบียนกับทางกรมสวัสดิการสังคม386
(35) ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Evacuation Centre) เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาภัย
พิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยกระจายอยู่ตามแต่ละพื้นที่ของประเทศ ดาเนินการโดยกองทัพของมาเลเซีย
(36) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการทางสังคมของผู้ป ระสบภัยพิบัติ เช่น ตารวจแห่งชาติ
มาเลเซีย (Royal Malaysia Police), กองทัพมาเลเซีย (Malaysia Armed Forces), หน่วยพิเศษสนับสนุนและ
ช่วยเหลื อในเหตุ ภัย พิ บัติ แห่ ง ชาติ (Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team: SMART),
อุตุนิยมวิท ยามาเลเซีย (Malaysian Meteorological Service: MMS), กรมกิ จการสาธารณะ (Public Works
Department: PWD), เจ้าพนัก งานท้ องถิ่น, กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense Department), กรม
ดับ เพลิง และกู้ ภั ย (Fire and Rescue Department), กองก าลั ง อาสาสมั ค รประชาชน (The People’s
Volunteer Corps: RELA Corps), โรงพยาบาลต่างๆ และความร่วมมือจากต่างประเทศ เป็นต้น เป็นหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีหน้าที่หรือให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแล และบรรเทาบุคคลผู้ประสบภัยพิบัติ
3.5 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
3.5.1 ความนา
ประเทศมาเลเซียมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศของตนเองให้มีความก้าวหน้า จากประเทศที่อิงกับ
การผลผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นฐาน เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ไปเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศมาเลเซียได้กลายมาเป็นผู้นาในการส่งออกสินค้า
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามนโยบายของประเทศได้ ดังนั้น รัฐบาลได้ปรับใช้วิธีการกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
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National Security Council Putrajaya, ‘Diaster Management in Malaysia: Landscape Review,
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183

1. การกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การก าหนดแนวทางการดาเนิ นงานและโยบายต่างๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมนั้น เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ โครงการปฏิรูปรัฐบาล (Government Transformation
Programme: GTP) โดยมุ่งผลแห่งความสาเร็จในการเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ก. วิสัยทัศน์
ค้นคว้า พั ฒ นา และสามารถน าความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับ ใช้ในเชิ ง
ปฏิบัติการได้จริง สามารถสร้างความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จทางเศรษฐกิจในตลาดการ
แข่งขัน ยั่งยืน และครอบคลุม รวมถึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ข. พันธกิจและภารกิจหลัก
เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการและสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้าง
ความมั่นคงและความแข็งแกร่งทางตลาดเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา สามารถนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ได้จริง การให้ความสาคัญและความตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยี และสร้าง
พันธมิตรและความร่วมมือกันทางและสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างองค์กร
และประเทศต่าง ๆ
ค. ยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน
1) พั ฒ นาทรัพ ยากรบุคคลทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม เพื่อการสร้างสรร ค์
พัฒนาองค์ความรู้ และนาไปใช้ในเชิงปฏิบัติให้ได้ผลสาเร็จเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
2) สนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งทางการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3) ริเริ่ ม เร่ง รั ด ผลั ก ดัน และส่ง เสริม กลไกต่า ง ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ
สร้างสรรค์ทางนวัตกรรมและความคิด
4) เสริมสร้างและทาให้เข้มแข็งในเชิงกลยุทธ์ด้วยการทางานร่วมกัน การร่วมมือกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ และการเข้าเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างองค์กร
5) สร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการให้ทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
6) ควบคุ ม และกระตุ้ น การเติ บ โตในเชิ ง พาณิ ชย์ แ ละการพั ฒนาทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ
สิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
7) สร้างศักยภาพทางนวัตกรรม ในเชิงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8) การเข้าสู่สากล
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9) สร้ างความแข็ง แกร่ง และส่ง เสริม บทบาทของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
2. นโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลของประเทศมาเลเซียให้ความสาคัญกับการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการค้นคว้านวัตกรรมใหม่เป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองและเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิ จบนพื้นฐานของการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีชีวภาพก็เป็นอีกหนึ่ง
สาขาที่ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ที่จะทาให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงได้มี การ
ประกาศใช้แนวนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (The National Biotechnology Policy) ซึ่งนโยบายดังกล่าว
เป็นนโยบายที่สนับสนุนและกาหนดทิศทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และกระตุ้นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศมาเลเซี ย อยู่ บ นพื้ น ฐานของนโยบายส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี พ.ศ. 2529 และนโยบายนี้ได้ถู กทบทวนในปี พ.ศ. 2543 ส่งผลให้มีการออกแผน
นโยบายใหม่ภายใต้ชื่อว่านโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับที่ 2 (The Second National Science
and Technology Policy (STP II)) ออกมาในปี ค.ศ. 2003 นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับที่
2 นี้มี วัตถุป ระสงค์เ พื่ อ ก าหนดแนวทางในเรื่อ งวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ ป็น ส าคัญ เนื่อ งจากการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันกั บนานาประเทศอี กด้วย ตามแนวทางและกลยุทธ์ของนโยบายฯ ฉบับที่ 2 นี้มีการกล่าวถึงประเด็นการ
พัฒนาและการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของประเทศ และมุ่งหมายให้มีก ารพัฒนาการวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างองค์
ความรู้และความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความสามารถในการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ค้นคว้านั้นไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานที่ มีคุณภาพ และการบริหารจัดการการวางโครงสร้าง
การปฏิบัติ งานในสถาบัน วิจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวกั บ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเห็น ได้ว่า นโยบายต่าง ๆ นั้ น
นโยบายฯ ฉบับที่ 2 นี้มี ความมุ่งหมายที่ จ ะผลัก ดันและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม
มหาวิท ยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกั น เพื่อให้เกิ ดการทางานร่วมกั นอย่างมี ป ระสิทธิผ ล นอกจากนี้
นโยบายฯ ฉบับที่ 2 นี้ยังกล่าวถึงประเด็นหลักอีก 7 ประการที่พึงให้ความสาคัญ กล่าวคือ
1) สร้างความเข้มแข็งในเรื่องการทาวิจัยและขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
2) ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
3) พัฒนาความสามารถและศักยภาพในระดับของบุคคล
4) สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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5) สร้างความเข้ม แข็ง ในด้านโครงสร้าง และการบริการจัดการของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) ส่งเสริมให้มีการกระจายและความสามารถในการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในเชิง
ปฏิบัติได้จริง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ ต่อไป
7) สร้างศักยภาพในการมีองค์ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความสาคัญ
3. แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลมาเลเซียได้ดาเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินและการ
ให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ สถาบั นและองค์กรต่าง ๆ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ อีกทั้งการคัดกรองหน่วยงานหรือสถาบันที่จะเข้า
มารับทุนการวิจัยนี้ ตลอดจนการจัดตั้งโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ (R&D Programmes) ของ
ประเทศมาเลเซียอี ก ด้วย ยุท ธศาสตร์และแผนการดาเนินการต่าง ๆ ถูก ก าหนดขึ้นเพื่อให้ สอดคล้องในการ
ดาเนินงานและเป็นผลสาเร็จตามนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 ทุ นเพื่ อ การค้นคว้าวิจัยในเทคโนโลยีในสาขาที่ เร่งรัด (Intensification of Research in
Priority Areas (IRPA))
ทุ น วิ จั ยนี้ ได้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2531 มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การให้ เ งิน สนั บ สนุ น งาน
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเรื่องที่มีนัยสาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ทุนวิจัยนี้
เป็นทุนวิจัยที่มอบให้และจัดสรรโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณา
ทุนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานเอกชนอีกจานวน
หนึ่งก็ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยนี้ในบางส่วนด้วยเช่นกัน ทุนวิจัย IRPA นี้ถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่ จะริเริ่ม
ผลักดันและกระตุ้นให้มีการตกผลึกทางความรู้และนาเสนอผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกมา
เพื่อนาไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม เงินทุนวิจัยส่วนใหญ่จะนาไปใช้ในการสนับสนุนผลงานการคิดค้นใน
เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อนาไปใช้และตอบสนองผลประโยชน์แก่ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
ได้รับการพิจารณาและต่อยอดการค้นคว้าวิจัยต่อไป ตัวอย่างเช่น
- กองทุนเพื่อโครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วนของประเทศและเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
- กองทุนเพื่อโครงการตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
- กองทุนเพื่อนาไปสนับสนุนการต่อยอดทางองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยต่าง ๆ
- เงินทุ นเพื่ อการค้นคว้าวิจัยและพัฒ นาที่ มีก ารร่วมมื อและเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาลและภาคเอกชน
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3.2 ทุ น เพื่ อ การค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาในส่ ว นอุ ต สาหกรรม (The Industry R&D Grant
Scheme (IGS))
แผนการให้ทุ นวิจัยในรูป แบบนี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยริเริ่ม มาตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2539 มี เป้าประสงค์ห ลัก เพื่อการสนับ สนุนและกระตุ้นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ นอกจากนี้ การจัดสรรปั น
ส่วนทุนนี้ก็เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง 2546 นั้น มีโครงการถึง 102 โครงการและได้รับ
การอนุมัติเงินเป็นจานวนถึง 243 ล้านริงกิตที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนโยบายทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาในส่วนอุตสาหกรรม (หรือ IGS) นี้ ซึ่งโครงการในส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุนภายใต้แผน IGS จะ
เกี่ยวเนื่องกับภาคเทคโนโลยีชั้นสูงและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า
3.3 แผนการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการมัลติมีเดียซูเปอร์คอร์
ริดอร์ (Multimedia Super Corridor R&D Grant Scheme: MGS)
ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุน โครงการมั ล ติมี เ ดียซู เปอร์คอร์ริด อร์นี้ ได้เ ริ่ม มาตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มการวิจัยและพัฒนาในช่ว งเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2546 มี
การบริหารจัดการถึง 29 โครงการและได้รับอนุมตั ิเงินเป็นจานวนถึง 66.71 ล้านริงกิต โดยสรุปแล้ว มีโครงการกว่า
50 โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินเป็นจานวน 114 ล้านริงกิต ที่ได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.
2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บางประการเพื่อให้มีบริษัทในจานวนมากขึ้นที่สามารถเข้าถึงการสนับสนุน
ทางการเงินได้
3.4 กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การร่วมทุ น กั น ทางเทคโนโลยี (Technology Acquisition Fund
(TAF))
กองทุ น ในลั ก ษณะนี้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง โดยรั ฐ บาล มี
วัตถุประสงค์เพื่อการอานวยความสะดวกและการดาเนินการเพื่อการร่วมทุนกันในการค้นคว้าในกลุ่มระหว่างบริษัท
ต่างๆ ในประเทศมาเลเซียด้วยกันเอง การดาเนินการค้นคว้าวิจัยต่างๆ นี้ก็เป็นไปเพื่อผลผลิตทางเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆ การนาไปใช้ในเชิงรูปแบบปฏิบัติ การในสายการผลิต และการควบคุมดูแลนี้จะอยู่ภายใต้หน่วยงาน
ความร่วมมือเพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยีแห่งประเทศมาเลเซีย (The Malaysian Technology Development
Corporation) กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุน การร่วมทุ น กั น ทางเทคโนโลยีนี้ จะให้ เงิน ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ นการพัฒ นา
เทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนเพียงบางส่วนเท่านั้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการ
สร้างและประดิษฐ์ การถือครองใบอนุญ าตทางเทคโนโลยี การจดทะเบียนสิทธิบัตร แม่แบบ และการออกแบบ
เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานของสถาบันวิจัยต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของทุนนี้ มี
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โครงการทั้งหมดที่ได้รับ อนุมั ติ โดย 112 โครงการได้รับ เงินทุนสนับสนุนไปทั้ งสิ้นเป็นจานวน 133.3 ล้านริงกิ ต
ตั้งแต่มีการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เงินทุนสนับสนุนในลักษณะนี้มีบทบาทสาคัญมากต่อการวิจัยของบริษัทต่าง ๆ
ส่งผลให้ได้รับ การสนั บ สนุนอันดีในการร่วมมือและการเข้าถึงโครงการพัฒ นาและการกระจายเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงสร้างโอกาสในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3.5 กองทุนเพื่อ สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒ นาในเชิงพาณิชย์ (Commercialization of
R&D Fund (CRDF))
แผนนี้ได้ถูกนามาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นอีกแผนหนึ่งที่ได้รับการบริหารจัดการโดยสมาคมความ
ร่วมมื อเพื่อการพั ฒ นาเทคโนโลยีป ระเทศมาเลเซียเพื่อสนับ สนุนและกระตุ้นการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ เป็ น
ผลส าเร็จ จากการค้นคว้าวิจัยและการพั ฒ นาในเชิงพาณิชย์ การสนับ สนุนเงินทุ นในขอบข่ายนี้แบ่งออกเป็น 3
รูป แบบหลัก ๆ กล่าวคือ (1) เพื่ อ การสารวจและการวิจัยทางการตลาด (2) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การก่อสร้างโรงงานแม่แบบ และ (3) เพื่อการกาหนด
มาตรฐานวิธีการให้เป็นไปตามที่วางไว้ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้ก่อตั้ง ทุนเพื่อการพัฒ นาบุคลากร
(The Human Resource Development Fund: HRDF) ขึ้นเพื่อ มุ่ ง เน้น และสนั บ สนุน การอบรม และพั ฒ นา
ทักษะให้แก่บุคลากรในภาคเอกชน การค้นคว้าวิจัยและพัฒ นาบุคลากรในลักษณะนี้จ ะได้รับการสนับสนุนโดย
สามารถนาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการอบรมบุคคลากรของบริษัทนี้ไปหักเป็นรายจ่ายของบริษัทได้
คณะกรรมการด้านการจัดอบรมวิชาชีพ แห่งชาติ (The National Vocational Training Council) ภายใต้ก าร
กากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ร่วมมือกันกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
จัดทาแผนการพัฒนาการอบรมศักยภาพในวิชาชีพและอุตสาหกรรมในระดับเชิงลึกให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ โครงการทุนเพื่อการพัฒ นาบุคลากร (The Human Resource Development
Fund (HRDF)) นั้น ยังมีการจัดอบรมพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักดันของ
รัฐบาลมาเลเซีย ที่เล็งเห็นและมุ่งเน้นความสาคัญในการพัฒนาในด้านที่กล่าวถึงอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็น
การสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรของประเทศให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มกี ารผลิตนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น และยังต้องการให้มีการพัฒนา
ระบบการวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาในสถาบันต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันในระดับ นานาชาติได้ด้ วยทรัพ ยากรบุคคลที่ ได้รับการพัฒ นาด้วยการฝึกอบรม มี ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
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3.6 มาตรการจูงใจทางภาษี
เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในเรื่อง
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีม ากขึ้ น ภาครัฐจึงต้ องน าเอาเครื่องมื อบางประการมาใช้เพื่อเป็ นการชัก จูงและ
สนับสนุนต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวนี้ต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว
รัฐบาลมาเลเซียจึงได้กาหนดแผนการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นมาตรการจูงใจ เช่น การนาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวเนื่อง
จากการวิจัยค้นคว้ามาหักลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีอากร พ.ศ. 2510 โดยในการนี้ พระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม การลงทุ น พ.ศ. 2529 ได้ก าหนดประเภทของมาตรการจูง ใจด้วยการลดหย่อนภาษีจ ากการลงทุ น ที่
ครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนาด้วย
4. โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สมาคมความร่วมมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยีแห่ง ประเทศมาเลเซีย (The Malaysian Technology
Development Corporation – MTDC) มีลักษณะเป็นบริษัท ร่วมทุ นที่ก่ อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลและภาคเอกชน มี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งมั่นพัฒนาระดับของเทคโนโลยีของบริษัทภายในประเทศมาเลเซีย ดังนั้น เป้าหมายหลักของ
สมาคนนี้ก็เพื่อเป็นผู้นาสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศมาเลเซีย โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
- การนาผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- การพัฒนาของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
- การร่วมทุนเพื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นอกจากนี้ สมาคมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งประเทศมาเลเซียยังร่วมมือกับสถาบันใน
ระดับท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท
ร่วมทุนที่เริ่มกิจการ
สมาคมความร่วมมือเพื่อการพัฒนามัลติมีเดีย (The Multimedia Development Corporation: MDC)
เป็นอีก สมาคมหนึ่งที่ ก่อ ตั้งขึ้นเพื่ อการส่งเสริม การพัฒ นาภาคเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการเข้าถึงการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จของโครงการมัลติมีเดียซูเปอร์คอร์รดิ อร์ (The Multimedia
Super Corridor – MSC) และความร่วมมือกันระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย MDC นั้นได้ถูกก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อที่จะประกั นว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานโดยแท้ (hard infrastructure)
และความเชื่อมโยงทางด้านระบบและกระบวนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ (soft infrastructure) นั้นสามารถ
สร้างอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีพลวัตได้ ด้วยระบบการเชื่อมโยงที่จาเป็น นอกจากนี้ สมาคม
ความร่วมมื อเพื่ อการพั ฒ นามั ลติมีเดียยังให้คาแนะนา เสนอแนะแนวทางต่อรัฐบาลเกี่ยวกับ การอ อกนโยบาย
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การพัฒนาในทางปฏิบัติเฉพาะทางของโครงการ MSC และการกาหนดมาตรฐานใน
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การดาเนินการด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ทั้งของมาเลเซียเองและบริษัทต่างชาติที่อยู่ใน
โครงการ MSC
ศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีแห่งประเทศมาเลเซีย (The Technology Park, Malaysia) เป็นอีกหนึ่ง
โครงสร้างพื้นฐานและบริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้นาไปพัฒนาต่อยอดและสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติได้ และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บริษัทและผู้ประกอบการในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณของมัลติมีเดียซูเปอร์คอร์รดิ อร์ ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop
basis) และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งความรู้โดยการแบ่งปันสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ศูนย์การ
เรียนรู้เหล่านี้สามารถเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและการเติบโตของกลุ่มธุรกิจที่เริ่มก่อตั้งขึ้นใหม่ได้ และในฐานะที่
แผนการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (BioNexus Malaysia) เป็นวาระแห่งชาติประการหนึ่งของประเทศ จึงได้มีการ
ก่อตั้งเครือข่ายของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทั่ วทั้งประเทศซึ่งรวมถึงบริษัทและสถาบั นต่าง ๆ ที่ศึกษาเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการเฉพาะ โดยในเบื้องต้นได้มีการก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศขึ้น 3 แห่งเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผน BioNexus
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และมีความประสงค์ที่
จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องการที่จะเชื่อมโยงและ
เป็นพันธมิ ตรกั บ ทางภาคอุ ตสาหกรรมมากขึ้น โดยมีก ารนาเสนอผลงานวิจัย และการค้นคว้าพัฒ นาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและการนาผลลาเร็จจากการวิจัยไปใช้ในทาง
ปฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง มหาวิ ท ยาลั ย หลายแห่ ง ได้ ก่ อ ตั้ ง หน่ วยงานที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงตนเองกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนให้มากขึ้น ด้วยการจัดตั้งการสัมมนาระหว่างนั กวิจัยกับหน่วยงานหรือตัวแทนจาก
ภาคเอกชน การให้ ค าปรึก ษาในเรื่ อ งเฉพาะทางแก่ ภ าคเอกชนโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรือที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระจ าอยู่ ที่
มหาวิท ยาลัยด้วย เช่น เรื่อ งลิขสิท ธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญ ญา เป็นต้น รวมทั้ งการจัดแสดงนิท รรศการทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการน าเสนอและโอกาสอั น ดี ที่ จ ะน าเสนอผลงานวิ จั ย แก่
ภาคอุตสาหกรรมและสาธารณะ เพื่อให้ภาคเอกชนได้มาเรียนรู้และนาไปปรับใช้ในทางธุรกิจ และเพื่อการนาผล
จากการค้นคว้าวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา
รัฐบาลมาเลเซียได้กาหนดแผนพัฒนามาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 โดยได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งใน
เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัยและการพัฒนา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการวิจัยและการพัฒนานั้นมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญโดยตลอดช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา โดยในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมานี้ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัยหลักของระบบนวัตกรรมแห่ง
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ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่เมื่อปี ค.ศ. 2002 นั้นภาคอุตสาหกรรมของเอกชนได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศถึงร้อยละ 58 และด้วยนโยบายทางด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย ความท้าทาย
ของโลกาภิวัฒน์และอุตสาหกรรมฐานความรู้ที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรากฏว่ามีอั ตราอยู่ในระดับ ที่ สูงขึ้นอย่างยิ่งในเอกสารเกี่ยวกั บนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย
การวางแผนการจัดการ รวมถึง การก าหนดแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ วิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยหลักแล้วนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งระบบการจัดการของทาง
รัฐบาลจะประกอบด้วยสถาบันวิจั ย มหาวิทยาลัยของรัฐ และภาคอุตสาหกรรมของเอกชน การสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการวิจัยและการพัฒนานั้นจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานของรัฐบาล เช่น สถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นสูง (Institutes of
Higher Learning: IHL) และ สถาบันวิจัยของรัฐบาล (Government Research Institutes: GRIs)
3.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2537 (The Academy of
Sciences Malaysia Act 1994: Act 524)
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของประเทศมาเลเซี ย นั้ น คื อ
พระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2537 (The Academy of Sceinces
Malaysia Act 1994) โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549
โดยเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศมาเลเซี ย (The Academy of Sciences Malaysia) ที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล โดยเป็ น สถาบั น ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะทาง เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ และเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่าง ๆ และยังประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวม สถาบันวิทยาศาสตร์แห่ง นี้สามารถเข้าท าสัญ ญาหรือนิติก รรมใด ๆ
รวมทั้งถือครองสังหาริมทรั พ ย์และอสังหาริมทรัพย์ โอน มอบหมาย จานาจ านอง รับช่วงสิท ธิ และการอื่นใดที่
จาเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการจัดตั้งสถาบัน
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นอกจากนี้ ในส่ ว นที่ 2 ข้ อ 4387 ของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง มี ก ารกล่ าวถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศมาเลเซียนี้ไว้ด้วย ซึ่งก็คือ การพัฒนาความก้าวหน้าและการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมทักษะความชานาญ
ในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติและประชาชน
ข้อ 5388 แห่งพระราชบัญญัตินี้มีการกล่าวถึงหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของสถาบัน กล่าวคือ สถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งนี้ทาหน้าที่ (ก) สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีของ
ประเทศ (ข) สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์อันดีและสัง คมของการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักพัฒ นาเทคโนโลยี (ค) สนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนในชาติ
เล็งเห็นความสาคัญถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี การริเริ่มการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ (ง) ผลิตนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคโนโลยี (จ) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม และเทคโนโลยี (ฉ) ทาหน้าที่เป็นเวทีที่ทาให้เกิดความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคโนโลยีนั้นเข้ามาศึกษาความ
จาเป็นในการพัฒนาของประเทศ ฯลฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่าความสาคัญของการเป็นพันธมิตร
กันในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมย่อมถือเป็นส่วนสาคัญ
อีกทั้งในข้อ 6389 ยังมี การกล่าวถึง คณะกรรมาธิการประจาสถาบัน (The Council of the Academy)
ซึ่ง มี ห น้าที่ ป ฏิบัติง านเพื่ อ ให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ที่ ได้ก ล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมาธิก ารจะประกอบไปด้วย (ก)
ประธานกรรมาธิการ (ข) รองประธานกรรมาธิการ (ค) เลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ (ง) เหรัญญิก และ (จ)
สมาชิกประจาคณะกรรมาธิการชุดนี้อีกจานวน 12 คน ยิ่งไปกว่านั้น ข้อ 7390 หน้าที่ของคณะกรรมาธิการคือ การ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถาบัน การบริหารกิ จการของสถาบัน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือบริกรของ
สถาบันดังกล่าวตามความจาเป็นในการบริหารงานของสถาบัน การดูแลและการควบคุมเจ้าหน้าที่และบริการของ
สถาบั น การบริห ารจัดการกองทุ นที่ ได้รับ และจัดประชุม สามั ญ ของสถาบัน ซึ่งในส่วนที่ เ กี่ ยวกั บ การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตามข้อ 8391 นั้น คณะกรรมาธิการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือกว่านั้นได้ตามที่เห็นว่า
จาเป็นหรือสมควรเพื่อการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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นอกจากนี้ ในส่วนที่สี่ (Part IV) ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ (ฉบับที่ 542) ยังกล่าวถึงเรื่องการเงินของ
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศมาเลเซียไว้ด้วย ในข้อ 13 เป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนของสถาบัน มี การ
จัดสรรกองทุนเงินสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ โดยกองทุนนี้จะบริหารจัดการโดยคณะกรรมาธิการประจาสถาบัน
ในขณะที่ ข้อ 14 จะกล่าวถึง แหล่งที่ ม าของเงินที่ จ ะต้องจ่ายเข้ากองทุ น และในข้อ 15 ยัง มี ก ารกล่าวถึง เรื่อง
วัตถุประสงค์ของการจัดสรรกองทุนนี้อีกด้วย กล่าวคือ กองทุนนี้ถูกก่อตั้งและบริหารจัดการภายใต้วัตถุประสงค์
และเป้ าประสงค์ (ก) เพื่ อ การใช้จ่ ายบริห ารงานภายในองค์ก ร (ข) เป็ นเงิน รางวัล ทุ นการศึก ษา (ค) เงินทุ น
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เป็นเงินสนับ สนุนการทาแผนงานการวิจัยศึกษาทางวิทยาศาสตร์ให้แก่องค์ก ร
สถาบั น หรือ บุ คคล และ (ง) การสนับ สนุ นการพิม พ์ เอกสาร หนัง สือ สื่อต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ วิท ยาศาส ตร์
วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยี อีกทั้ งในข้อ 16 ยังมี การกล่าวถึงอานาจในการลงทุนต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการที่
สามารถกระทาได้ตราบเท่าที่เงินในกองทุนดังกล่าวยังไม่มคี วามจาเป็นที่จะต้องนามาใช้ในทันทีตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยการลงทุนนั้นอาจกระทาในลักษณะ (ก) ในเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในกองทุนทรัสต์
โดยมี ก ฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ณ ขณะนั้ น หรื อ (ข) ในการลงทุ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ใดที่
คณะกรรมาธิการเห็นสมควร
2. กฎหมายไซเบอร์ (Cyber laws) ในประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายในการเป็นประเทศพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมีสังคมที่มีความ
มั่นคงสงบและสามารถฟื้นคืนสภาพได้เร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตใน
ยุคสมัยใหม่ ดังนั้น กฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับไซเบอร์จึงได้ถูกนามาใช้
เป็นวิธีการเพื่อการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมในโลกไซเบอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
ก. พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย พ.ศ. 2541 392 (The Communication and Multimedia
Act 1998)
พระราชบัญ ญัติฉบั บ นี้มี ผ ลใช้บั งคับ เมื่ อวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายเป็ นเสาหลั ก ของ
กฎหมายไซเบอร์ฉบับอืน่ ๆ ในประเทศมาเลเซีย โดยกฎหมายฉบับนี้อธิบายแต่ละบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้ให้บ ริการอินเทอร์เน็ต 393 และเป็นกฎหมายที่ กาหนดแนวทางและแม่ บทของกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือ
ระเบียบวิธีการของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในหลายรูปแบบ การใช้
คอมพิวเตอร์ในเชิงอุตสาหกรรม และที่สาคัญเหนือสิ่งใด คือการสร้างและพัฒนาให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางข้อมูล
392
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สื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย รวมถึงผู้ให้บริการเนื้อหาเหล่านั้น และกฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดมิให้มีการกรอง
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในมาเลเซียอีกด้วย394
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการการสือ่ สารและมัลติมีเดียแห่งประเทศมาเลเซีย395 ขึ้นเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกรอบระเบียบข้อบังคับใหม่
และแม้ว่าจะมีกฎระเบียบในรูปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่แล้วก็ตาม แต่หลักการสาคัญประการหนึ่งตาม
กรอบระเบียบข้อบังคับ ใหม่ คือ การควบคุมตนเองโดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้ งอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและมัลติมีเดีย
ข. พระราชบัญ ญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2540 396 (The Computer Crimes
Act 1997)
พระราชบัญ ญัติฉบับนี้มี ผลบังคับ ใช้เมื่ อวันที่ 1 มิ ถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกั บเรื่องการ
กระทาความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์ การกระทาความผิดหรือก่อให้เกิดภยันตรายหรือความเสียหาย โดยวัตถุของ
การกระทาความผิดนั้นอาจจะเป็นการกระทาต่อระบบการทางานคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล หรือระบบเครือข่ายซึ่ง
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การใช้ การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลโดยมิชอบ อีกทั้งบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ยังให้อานาจหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ สอบสวน และดาเนินคดีผู้กระทาความผิดได้
ท าให้เกิ ดประสิท ธิภาพในการบังคับ ใช้กฎหมายที่ มี ความสะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น เพื่อเป็นประกั นหลัก สิท ธิ
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันของสังคม
ค. พระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2540397 (The Digital Signature Act 1997)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่เข้ามามีบทบาทจาก
การเกิดขึ้นของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce โดยวางแนวทางเพื่อความปลอดภัยในการดาเนิน
ธุรกิจออนไลน์ที่มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงในธุรกรรม
ออนไลน์ โดยมีการกาหนดเรื่องการออกใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ของผู้มีอานาจหน้าที่ในการออกใบรับรองลายมือ
ชื่อ (Certification Authority: CA) ทั้งนี้ การรับรองตัวตนของผู้ลงลายมือชื่อดิจิตอลและลายมือชื่อดิจิตอลนั้น
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จะต้องออกโดย CA ลายมื อ ชื่อ ดิจิตอลจึงมี ผลโดยถูกต้องตามกฎหมายและใช้บังคับ ได้ในลักษณะเดียวกั นกั บ
ลายมือชื่อแบบดั้งเดิม398
ง. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2540 (The Copyright Act (Amendment) Act 1997)
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่พัฒนาและมีการตรามาจากการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2530 และมี ผ ลบัง คับ ใช้เมื่ อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 399 เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมี ความประสงค์และมี
นโยบายสาคัญที่จะพัฒนาประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี โดยเฉพาะสารสนเทศการสือ่ สารที่ก้าวหน้าเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กฎหมายฉบับนี้มีความประสงค์จะคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็ นเจ้าของแต่เพียงผู้
เดียวที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ของตนเองได้ การกระทาการใดๆที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีหรือการสื่อสารสารสนเทศต่างๆ อีกทั้งยังมีการบัญญัติถึงข้อกฎหมายที่
มีความประสงค์จะคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญาด้วย โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ผลงานในส่วนสารสนเทศการสื่อสารและมัลติมีเดีย
จ. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (The Electronic Commerce Act 2006)
พระราชบัญ ญัติฉบับ นี้มีผ ลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี บทบัญ ญัติรับรองข้อความ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ในธุร กรรมทางการค้าให้มี ผ ลตามกฎหมาย นอกจากนี้ พระราชบัญ ญั ติดัง กล่าวยัง หลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมายด้วยการใช้ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตินี้ยังอนุญาต
ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์400
ฉ. พระราชบั ญ ญั ติก ารดาเนิน กิ จ กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องรัฐบาล พ.ศ. 2550 (The Electronic
Government Activities Act 2007)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2551401 รัฐบาลมาเลเซียได้บังคับใช้กฎหมาย
ฉบับ นี้เพื่ อประโยชน์ ในการอ านวยความสะดวกในการจัด ส่ง ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ให้ กั บ บริก ารของรัฐบาลต่ อ
สาธารณชน โดยท าให้การใช้ข้อความอิ เล็ก ทรอนิก ส์เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายและอานวยความ
398
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สะดวกในการติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรื่องอื่ น ๆ ที่ เชื่อมต่อกันได้ ดังนั้น ข้อมูล ใด ๆ จะต้องไม่ถูก
ปฏิเสธผลทางกฎหมาย ความมีผลสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้โดยข้ออ้างที่ว่าเป็นข้อมูลนั้นโดยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยข้ออ้างที่ว่า ข้อมูลนั้นเพียงแต่อ้างถึงในข้อความอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้มีอยู่ใน
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกอ้างถึงเช่นว่านั้น บุคคลที่อาจจะต้อง
ใช้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงได้402
ช. พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2546 (The Payment Systems Act 2003)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งระบบการ
ชาระเงินของผู้ประกอบการและผู้ออกตราสารการชาระเงินตามที่กาหนด (Designated Payment Instruments:
DPIs) นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดที่วางหลักให้ธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Central Bank of Malaysia)
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 403 โดยบุคคลใดใช้ระบบการชาระเงินใด ๆ เว้นแต่จะได้นาส่งเอกสาร
และข้อมูลตามที่ธนาคารกาหนดพร้อมกับค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนดและได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารว่า
ได้ดาเนินการส่งเอกสารและข้อมูลดังกล่าวโดยสาเร็จแล้ว404 อย่างไรก็ตามธนาคารอาจมีคาสั่งห้ามเป็นหนังสือโดย
มิให้บุคคลใดปฏิบัติการระบบการชาระเงินในลักษณะที่ (ก) ระบบการชาระเงินนั้นเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการ
ของระบบการชาระเงินของประเทศมาเลเซียที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสะดวก หรือ (ข) การสั่ง
ห้ามนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน405
ซ. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (The Personal Data Protection Act 2010)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การ
ควบคุมการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกรรมทางพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลใช้
บั ง คั บ กั บ รั ฐบาลทั้ ง ในส่ วนของสหพั น ธรั ฐหรือ มลรัฐ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ป ระมวลผลนอกประเทศมาเลเซี ย 406
สาระสาคัญ ของพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้คือ ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทที่ไม่ใช่ข้อมู ล
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The Electronic Government Activities Act 2007, Section 10.
Bank Negara Malaysia, 2013. Payment Systems Act 2003. [Online] Available at: http://www.
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ละเอียดอ่ อน ผู้ใช้ข้อ มู ล ดัง กล่าวจะไม่ มี สิท ธิใช้ข้อมู ล ส่วนบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกั บ บุ คคลผู้เป็น เจ้าของข้อมู ล นั้ น
เว้นเสียแต่ว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจะได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้น และใน
กรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือ
ในกรณีที่การใช้ข้อมูล ดังกล่าวมีความจาเป็นตามวัตถุป ระสงค์ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญ ญัตินี้ เช่น เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์อันสาคัญของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
กฎหมาย การดาเนินคดีในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าว
ได้ถูกเปิดเผยแล้วโดยบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล407
3.5.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
1. กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม (Ministry of Science, Technology and
Innovation)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า
กระท รวงเท คโนโลยี การวิ จั ย และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น (Ministry of Technology, Research and Local
Government) โดยความรับผิดชอบของกระทรวงจะมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (The Ministry of Science, Technology and
Environment – MOSTE) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบและแผนการดาเนินการใหม่ รวมถึง
ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2004 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และแนวทางการดาเนินการตามแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มัลติมีเดียและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมจึง
ได้มี การเปลี่ยนชื่อ อี ก ครั้งเป็นกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (The Ministry of Science,
Technology and Innovation – MOSTI) อย่างในปัจจุบัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 ส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ถูก แบ่ง ออกเป็นกลุ่ม งานต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรม ท้องทะเลและอวกาศ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นเจ้ากระทรวง มีหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลเพื่อให้บริการด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและสาธารณะดังต่อไปนี้
407
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(1) ศูนย์ควบคุมระยะไกลของมาเลเซีย (Malaysian Centre for Remote Sensing: MACRES) มีหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมระยะไกล การรับส่งข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการศึกษาวิจัย
มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมีสถานีรับข้อมูลภาคพื้นดินอยู่ที่เมืองเตเมอโล รัฐปะหัง
(2) ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Centre) มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความตระหนัก
ความนิยม ความสนใจและความเข้าใจของประชาชนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เขตบูกิต
เคียรา กรุงกัวลาลัมเปอร์
(3) สมุทรศาสตร์แห่งชาติ (National Oceanography Directorate) มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยและ
การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองปูตราจายา
(4) องค์การอวกาศแห่งชาติ (National Space Agency) มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยและการศึกษา
ทางอวกาศ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองปูตราจายา
(5) องค์กรเคมีศาสตร์แห่งประเทศมาเลเซีย (Department of Chemistry Malaysia) มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ทางเคมี การสอบสวนและนิติเวชศาสตร์ อีกทั้งยังมีห น้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านเคมีให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเปตาลิงจายา
(6) องค์การนิวเคลียร์ของมาเลเซีย (Malaysia Nuclear Agency) มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์
(7) องค์ก รอุ ตุนิยมวิท ยาแห่ง ประเทศมาเลเซีย (Malaysian Meteorological Department) มี ห น้าที่
เกี่ยวกับการงานตรวจติดตามอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติและคาเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(8) องค์ก รมาตรฐานแห่ ง ประเทศมาเลเซีย (Department of Standards Malaysia) มี ห น้ าที่ ในการ
ประเมินผล กากับดูแล และวัดผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน โดย
เป็นผู้นาในทางมาตรฐานสาคัญ ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการปฏิรูปยุทธศาสตร์ มาตรฐานเพื่อการริเริม่ การแข่งขัน
และการเปิดเสรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศมาเลเซียทั้งในระดับชาติ
และระดับโลก สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองไซเบอร์จายา เซอลาโงร์
(9) คณะกรรมการออกและก ากับ ใบอนุญ าตพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Licensing Board) มี
หน้าที่ควบคุมและกากับดูแลการใช้วัตถุกัมมันตภาพรังสีในภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเดงกิล เซอลาโงร์
(10) ศูนย์ส่งเสริมสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมแห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysian Global Innovation
and Creativity Centre) มี ภ ารกิ จ ในการกระตุ้น ระบบนิ เวศของผู้ป ระกอบการในประเทศมาเลเซี ยโดยน า
ทรัพยากรที่หลากหลายจากคู่ค้าและชุมชนมารวมกั น รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มั่นคงและเติบโตอันจะ
ส่งผลดีในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองไซเบอร์จายา เซอลาโงร์
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม (The Ministry of Science, Technology and
Innovation – MOSTI) เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบกากับดูแล วางแผนเป้าหมาย และกาหนดนโยบายในส่วนของ
เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมของประเทศ กระทรวงนี้ ไ ด้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการ
ต่าง ๆ เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ นการเติ บ โต การค้ นคว้าวิจัย และการพั ฒ นาประเทศในด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (S&T) รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการเพิ่มการแข่งขันในชาติในการรักษาความผูกพันที่มีต่อการจัดการต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีภารกิจและแผนกลยุทธ์ในการมุ่งเน้ นและดาเนินการ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะเป็นกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุผลและความสาเร็จทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ เช่น
การก่ อให้ เกิ ดความเป็ นอยู่ที่ ดี การก่ อ ให้เ กิ ดความรู้และการส่ง เสริม การศึก ษา นอกจากนี้ เป้าประสงค์ของ
กระทรวงฯ ยังมุ่งสนับสนุนผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ มีความพยายามและริเริ่มที่จะมอบหมาย
หน้าที่ในส่วนต่าง ๆ โดยผ่านการกาหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายและแผนการต่าง ๆ ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการ เช่น แผนการถ่ายทอดงานล าดับที่ 3 (Third Output Plan: OPP3) แผนพัฒ นามาเลเซียฉบับ ที่ 8
(Eight Malaysia Plan: 8MP) นโยบายการพั ฒ นาด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉ บั บ ที่ 2 (The Second
Industrial Master S&T Policy) และแผนการทางเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (The Technology Action Plan:
TAP) จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ใน
การปรับเปลี่ยนกลยุท ธ์ของรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายของนโยบายการพัฒ นาประเทศโดย
อาศัย เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (knowledge-based economy) อีก ทั้ ง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมยังได้ใช้มาตรการจูงใจทางการคลังและการเงินให้กับภาคเอกชนเพื่อเสริม สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในด้านการส่งเสริมการวิจัยและศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการดาเนินงานด้วยเทคโนโลยี
และการปฏิบัติงานที่อาศัยองค์ความรู้ชั้นสูง
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารก่ อ ตั้ง สภาเพื่ อการวิจั ยและพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์ป ระจ าชาติ (The National
Council for Scientific Research and Development – NCSRD) ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ ป รึก ษาอีก ด้วย สภานี้
ประกอบด้วยตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันวิจัย
ของเอกชน รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน หน้าที่ รับผิดชอบของสภานี้โดยหลักแล้ว
จะเป็นเรื่องการให้คาปรึก ษาและแนวนโยบายการพัฒ นาและวิจัยทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะที่
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขาธิการให้กับสภาฯ โดยมีเลขาธิการ
รัฐบาลเป็นประธานคณะกรรมาธิการ โดยทางสภาฯ จะจัดให้มีการประชุมทุกปี ปีละ 3-4 ครั้ง โดยหัวข้อของการ
ประชุมนั้นจะเกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาวิจัย และประโยชน์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นสาคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังมีการให้ทุนและสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อการพัฒนาวิจัยอีกด้วย เงินทุนสนับสนุนนี้จัดให้มีขึ้นและมอบให้กับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ
เช่น ทุนสนับสนุนเพื่ อการพัฒ นาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทุนเพื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี (ทุนเพื่อสนับสนุนการ
ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ทุนเพื่อการวิจัยด้านการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ (เป็นทุนให้แก่องค์กร
บริ ษั ท หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ชุ ม ชน และสั ง คม) ทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human capital
development fund: eHCD) และทุนพัฒนาความสามารถของบุคคลและภูมิปัญญามนุษย์408
3.6 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6.1 ความนา
ประเทศมาเลเซียกาลังเผชิญ หน้ากับปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อมในหลากหลายลักษณะทั้งในด้านการตัดไม้
ทาลายป่าและด้านภาวะมลพิษ จากการสารวจของศูนย์การศึกษาทางทะเลและชายฝั่ง (Centre for Marine and
Coastal Studies) ในปี ค.ศ. 2008 พบว่า ร้อยละ 30 ของแนวชายฝั่ งของมาเลเซียอยู่ภายใต้สภาพแห่งการกั ด
กร่อนในหลากหลายระดับ 409 และจากข้อมูลของสหประชาชาติพบว่าการตัดไม้ทาลายป่าของประเทศมาเลเซีย มี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศเขตร้อน และอัตราการตัดไม้ทาลายป่าประจาปีของประเทศ
ยังสูงขึ้นถึงร้อยละ 86 ในระหว่า งช่วงปี ค.ศ. 1999-2000 และ ค.ศ. 2000-2005 อีกด้วย นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2000
ประเทศมาเลเซียมีอั ตราการสูญ เสียเฉลี่ยถึง 140,200 เฮกตาร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของพื้นที่ป่าไม้ ทั้งหมด
ในขณะที่ในช่วงทศวรรษ 1990 นั้น ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการสูญ เสียพื้นที่ ป่าไม้ต่อปีเพียง
78,500 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 0.35 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้ สาเหตุของการตัดไม้ทาลายป่าของประเทศ
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Epicos, Ministry of Science, Technology and the Environment (Malaysia), available at http://www.

epicos.com/EPCompanyProfileWeb/GeneralInformation.aspx?id=18484, retrieved 06 May 2017.
409

J. E. Ong , “Vulnerability of Malaysia to Sea Level Change” , (Centre for Marine and Coastal Studies

, University Sains Malaysia , 2008) , p.1.
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มาเลเซียนั้นมาจากการขยายของชุมชนเมื อง การเผาป่าเพื่อการเกษตรและการผันเปลี่ยนผืนป่าให้เป็นแหล่ง
เพาะปลูกปาล์มน้ามัน รวมถึงการทาการเกษตรในรูปแบบอื่น ๆ410
3.6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก. พระราชบัญญัติว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2517 (Environmental Quality Act 1974)
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับทีสาคัญที่สุดของมาเลเซีย โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2517
เพื่อควบคุม มลพิ ษที่เกิดจากการปล่อ ยของเสียในภาคอุตสาหกรรมยางและปาล์มน้ามันของประเทศ และเพื่อ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งมีอ ยู่เดิม เกี่ยวกั บป่าไม้ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินให้ทั นสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 411 โดยกฎหมายฉบับ นี้มีเนื้อ หาสาระเกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุม มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง
มลพิษทางน้า มลพิ ษน้ามั นซึ่งมาจากน้ามั นปาล์ม ดิบ ยางธรรมชาติดิบ และอื่น ๆ รวมทั้ ง บังคับ ให้ก ารดาเนิน
กิจกรรม 19 ประเภทดังต่อ ไปนี้ จะต้องมีก ารจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIAs) และ
รายงานดังกล่าวต้องได้รับ อนุมั ติจ ากกรมสิ่ งแวดล้อม (Department of Environment) ก่ อนจึงจะเริ่มดาเนิน
กิจกรรมนั้นได้412
1) เกษตรกรรม
(ก) โครงการพัฒนาที่ดิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 500 เฮกตาร์ ขึ้นไป โดยมีการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ป่าไม้เพื่อการผลิตทางเกษตรกรรม
(ข) แผนงานทางเกษตรกรรม ซึ่งจาต้องมีการอพยพตั้งแต่ 100 ครอบครัวขึ้นไป
(ค) การพั ฒ นาพื้ นที่ เกษตรกรรม ซึ่งครอบคลุม พื้นที่ ตั้ง แต่ 500 เฮกตาร์ขึ้นไป โดยมี ก ารเปลี่ยน
ประเภทของการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม
2) ท่าอากาศยาน
(ก) การก่อสร้างท่าอากาศยาน (ซึ่งมีความยาวของทางวิ่งเครื่องบินบินตั้งแต่ 2,500 เมตรขึ้นไป)
(ข) การพัฒนาทางวิ่งเครื่องบินภายในอุทยานของรัฐหรืออุทยานแห่งชาติ
3) การระบายน้าและการชลประทาน
(ก) การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า และการขยายทะเลสาบซึ่งมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 200 เฮกตาร์ขึ้นไป
410
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(ข) การระบายน้าออกจากพื้นที่ชุ่มน้า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่า หรือ ป่าดิบในพื้นที่ตั้งแต่ 100 เฮกตาร์
ขึ้นไป
(ค) โครงการชลประทาน ครอบคุลมพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 เฮกตาร์ขึ้นไป
4) การถมทะเล
การถมทะเลให้เป็นพื้นดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์
5) การประมง
(ก) การก่อสร้างท่าเรือประมง
(ข) การขยายท่าเรือ เพื่อให้จานวนสัตว์น้าที่ถูกนาลงที่ท่าเรือต่อปีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(ค) การเพาะพันธุ์สัตว์น้าบนบก โดยการแผ้วถางพื้นที่ป่าชายเลนครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้น
ไป
6) การทาป่าไม้
(ก) การปรับเปลี่ยนที่ดินป่าภูเขาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้นไป
(ข) การตัดไม้หรือการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้าที่สงวนไว้เพื่อการประปา
ของเทศบาล การชลประทาน หรือการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้า หรือในบริเวณที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานของรัฐหรือ
อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณอุทยานทางทะเล
(ค) การตัดไม้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 500 เฮกตาร์ขึ้นไป
(ง) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม การเคหะ หรือ เกษตรกรรม
ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้นไป
(จ) การแผ้วถางพื้นที่ป่าชายเลนบนเกาะซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานทางทะเล
7) การเคหะ
บ้านจัดสรร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้นไป
8) อุตสาหกรรม
(ก) สารเคมี - ซึ่งมีกาลังการผลิตสินค้าชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันมากกว่า100 ตันต่อวัน
(ข) ปิโตรเคมี - ทุกขนาด
(ค) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก – การหลอมขั้นต้น:
อลูมเิ นียม - ทุกขนาด
ทองแดง - ทุกขนาด
อื่นๆ
- กาลังการผลิตต่อวัน ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป
(ง) อโลหะ ซีเมนต์ สาหรับปูนเม็ดซึ่งใส่ลงไปตั้งแต่ 30 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
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ปูนขาว ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบหมุนหรือ ตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้น
ไป โดยใช้เตาเผาแบบยืน
(จ) เหล็กและเหล็กกล้า - ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากกว่า 100 ตันต่อวัน หรือ
ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากกว่า 200 ตันต่อวัน
(ฉ) การต่อเรือ ซึ่งมีระวางบรรทุกมากกว่า 5000 ตัน
(ช) เยื่อกระดาษและกระดาษ ซึ่งมีกาลังการผลิตมากกว่า 50 ตันต่อวัน
9) โครงสร้างพื้นฐาน
(ก) การก่อสร้างโรงพยาบาลซึง่ ยื่นล้าออกไปบนชายหาดที่ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
(ข) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมหนัก ครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้นไป
(ค) การก่อสร้างทางด่วน
(ง) การก่อสร้างทางหลวง
(จ) การก่อสร้างเมืองใหม่
10) ท่าเรือ
(ก) การก่อสร้างท่าเรือ
(ข) การขยายท่าเรือ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการจัดการต่อปีตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
11) การทาเหมือง
(ก) การทาเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่ ภายในมีพื้นที่ทมี่ ีสิทธิ โดยครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 250 เฮกตาร์
(ข) การถลุงแร่ รวมทั้งการกาจัดสิง่ ปลอมปนในแร่อลูมเิ นียม ทองแดง ทองหรือแทนทาลัม
(ค) การขุดทราย ในพื้นที่ตั้งแต่ 50 เฮกตาร์ขึ้นไป
12) ปิโตรเลียม
(ก) การพัฒนาแหล่งน้ามันและก๊าซ
(ข) การก่อสร้างท่อส่งน้ามันบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ซึง่ มีความยาวเกิน 50 กิโลเมตร
(ค) การก่อสร้างโรงงานสาหรับการแยก การแปรสภาพ การควบคุม และการเก็บรักษาน้ามันและก๊าซ
(ง) การก่อสร้างโรงกลั่นน้ามัน
(จ) การก่อสร้างคลังเก็บน้ามันเบนซิน แก๊ส หรือดีเซล (ยกเว้นปั๊มน้ามัน) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณห่าง
จากย่านพาณิชย์ ย่านอุตสาหกรรมหรือที่พักอาศัย 3 กิโลเมตร และมีความจุในการจัดเก็บรวมกัน ตั้งแต่ 60,000
บาเรล ขึ้นไป
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13) การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า
(ก) การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังไอน้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และมีกาลังการผลิตมากกว่า
10 เมกะวัตต์
(ข) โครงการเขื่อนและผลิตไฟฟ้าพลังน้า ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่าง ดังนี้
(1) เขื่อนซี่งมีความสูงเกินกว่า 15 เมตร และโครงสร้างประกอบ ครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า
40 เฮกตาร์
(2) อ่างเก็บน้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 400 เฮกตาร์
(ค) การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้า โดยระบบพลังความร้อนร่วม
(ง) การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
14) การย่อยหิน
โครงการย่อยหินก้อน หินปูน ซิลิกา ควอร์ทไซต์ หินทราย หินอ่อนและหินประดับบ้าน ภายในรัศมี 3
กิโลเมตรจากบริเวณที่พักอาศัย ย่านการค้าหรือแหล่งอุตสาหกรรมใดๆ หรือ พื้นที่ใดๆ ซึ่งได้รับใบอนุญาต การ
อนุญาตหรือนุมัติเพื่อพัฒนาที่พักอาศัย การค้าหรืออุตสาหกรรม
15) การรถไฟ
(ก) การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
(ข) การก่อสร้างทางรถไฟสาขา
16) การขนส่ง
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามวลชน
17) การพัฒนารีสอร์ทและสถานพักผ่อนหย่อนใจ
(ก) การก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกของรีสอร์ทหรือโรงแรมเลียบชายหาด ซึ่งมีห้องพักเกินกว่า
80 ห้อง
(ข) การพัฒนารีสอร์ทหรือโรงแรมบนเนินเขา ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่50 เฮกตาร์ขึ้นไป
(ค) การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวหรือนันทนาการในเขตอุทยาน
แห่งชาติ
(ง) การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวหรือนันทนาการหรือเกาะ ภายในเขตน่านน้า
ซึ่งประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
18) การบาบัดและกาจัดของเสีย
(ก) สารพิษและของเสียอันตราย
(1) การก่อสร้างเตาเผา
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(2) การก่อสร้างโรงสกัดสารพิษเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (นอกที่ตงั้ )
(3) การก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสีย (นอกที่ตงั้ )
(4) การก่อสร้างสถานที่เพื่อการฝังกลบอย่างปลอดภัย
(5) การก่อสร้างสถานที่เพื่อเก็บรักษา (นอกที่ตั้ง)
(ข) ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
(1) การก่อสร้างเตาเผา
(2) การก่อสร้างโรงย่อยสลาย
(3) การก่อสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุเพื่อนากลับมาใช้ใหม่/การหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ซ้า
(4) การก่อสร้างสถานที่เพื่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล
(ค) น้าเสียของเทศบาล
(1) การก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสีย
(2) การก่อสร้างจุดระบายน้าทิง้ ทะเล
19) การประปา
(ก) การก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้า ซึ่งมีพื้นทีต่ ั้งแต่ 200 เฮกตาร์ขึ้นไป
(ข) การพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแหล่งน้าของเมืองในปริมาณเกิน
กว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นอกจากบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายไว้ ทั้งการจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ และการจัดการของเสียข้าม
พรมแดน โดยรายละเอียดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมายลาดับ
รอง
1. การควบคุมมลพิษ
กฎหมายฉบับ นี้มี แนวคิดพื้ นฐานในการก าหนดระดับ มลพิษซึ่งเป็นที่ ยอมรับ ให้มี ได้ (permissible
level pollution) 413 โดยมาตรา 21 ของพระราชบั ญ ญั ติ ว่า ด้ ว ยคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.2517 บั ญ ญั ติ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้ปรึกษากับคณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อาจออกระเบียบเพื่อกาหนดสภาพที่เป็นที่ยอมรับได้สาหรับการปล่อย การระบาย หรือสะสมสารซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสิ่ง แวดล้อ ม สารมลพิ ษ ของเสีย หรือ การปล่อยเสียงในพื้นที่ ห รือ ส่วนใดหรือ สภาพแวดล้อมอย่างใดใน
413

Ichiro Kato, Nobuo Kumamoto , William H. Matthews, Environmental Law and Policy in the Pacific

Basin Area , (Japan : University of Tokyo Press , 1981) , p.17.
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สิ่งแวดล้อม และอาจจะกาหนดห้ามหรือจากัดการปล่อย ระบายหรือ สะสมสารซึ่งเป็นอันตรายในพื้นที่หรือส่วนใด
หรือสภาพแวดล้อมอย่างใดในสิ่งแวดล้อมได้
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติในมาตรานี้แสดงให้เห็นถึงการควบคุม
มลพิษใน 2 มิติ
มิติแรก การกาหนดมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมขั้นต่า คือ กาหนดระดับมลพิษซึ่งเป็นที่ยอมรับให้มีได้ ซึ่ง
หากมีระดับมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดก็อาจเป็นความผิดได้
มิติที่สอง การกาหนดข้อห้ามอย่างเด็ดขาดหรือข้อห้ามอย่างมีเงื่อนไขในบางพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กรณีของ
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน) ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้า ซึ่งพื้นที่เหล่านี้โดย
หลักแล้วควรจะต้องปราศจากกิจกรรมใดๆซึ่งอาจก่อมลพิษ หรือหากมีอุตสาหกรรมในพื้นที่ เหล่านี้ก็จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขในการควบคุมอย่างเข้มงวดและเสียค่าธรรมเนียมให้รัฐในอัตราที่สูง 414
ในกรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใดไม่มีความสามารถหรือเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติก ารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดโดยรัฐมนตรีในมาตรา 21 ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยหรือระบายของ
เสียหรือเสียงในจ านวนมากขึ้น โดยมาตรา 18 (1) ของกฎหมายฉบับ นี้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้ปรึกษากับคณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจมีคาสั่งให้สถานที่ (ซึ่ง
ในพระราชบัญ ญัตินี้เรียกว่า “สถานที่ ที่ถูกก าหนด” (prescribed premises)) อาชีพ หรือ การใช้สถานที่ หรือ
ประกอบอาชีพใด เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบัญญัติมาตรานี้มีขึ้นเพื่อรวมเอาการกากับดูแลตามขั้นตอนในแต่
ละอุตสาหกรรมเอาไว้ด้วยกัน เช่น หากมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท รัพยากรธรรมชาติในแม่น้า รัฐมนตรีอาจกาหนดให้สถานประกอบการซึ่ง
ประกอบธุรกิ จปาล์มน้ามั นเป็น “สถานที่ที่ถูกกาหนด” ซึ่งผลจากการกาหนดดังกล่าว ท าให้การประกอบการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมอันส่งผลให้ภาครัฐสามารถเข้ามาควบคุมมลพิษใน
อุตสาหกรรมนั้นผ่านกลไกการขอรับใบอนุญาต415

414

Ibid.

415

Ibid., p.17-18.
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1.1 มลพิษทางอากาศ
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัตินี้กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย ระบาย หรือ สะสมสารซึ่งเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารมลพิษ ของเสียในอากาศอันเป็นการฝ่าฝืนสภาพที่เป็นที่ยอมรับตามระเบียบที่กาหนด
ไว้โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 21 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวมีความผิด
สาหรับมาตรฐานในเรื่องการปล่อยสารมลพิษถูกกาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(อากาศสะอาด) พ.ศ. 2521 (the Environmental Quality (Clean Air) Regulations 1978) ซึ่ ง ก าหนดค่ า
มาตรฐานในการปล่ อ ยสารมลพิ ษ 4 ประเภทไว้ 416 คื อ ควั น ด า ฝุ่ น หรื อ อนุ ภ าคที่ เป็ น ของแข็ ง โลหะหรื อ
สารประกอบโลหะ417 และสารประเภทก๊าซ418
1.2 มลพิษทางเสียง
มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย ก่อให้เกิดหรืออนุญาตให้มี
การปล่อยเสียงใดๆ ซึ่งมี ระดับความดัง หรือความรุนแรงหรือคุณภาพของเสียงอันเป็นการฝ่าฝืนสภาพที่เป็นที่
ยอมรับ ตามระเบียบที่ ก าหนดไว้โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 21 เว้นแต่จ ะได้รับ อนุญ าต ซึ่งผู้ที่ ฝ่าฝืนระเบียบ
ดังกล่าวมีความผิด
ในปัจจุบันกรมสิ่งแวดล้อมได้จัดทาแนวปฏิบัติในการวางแผนสาหรับข้อจากัดของสิ่งแวดล้อมทาง
เสียงและการควบคุม (the Planning Guidelines for Environmental Noise Limits and Control) ขึ้น เพื่อให้
คาแนะนาเกี่ยวกับข้อจากัดของระดับเสียงที่เป็นที่ยอมรับได้ในแหล่งกาเนิดเสียงหรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งการบังคับ

416

Ministry of the Environment , Government of Japan , Overview of Environmental Issues and Environmental

Conservation Practices in Malaysia <https://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/malay/e/malaye1.pdf> , p.33 ( accessed
December 2 2015).
417

โลหะหรือสารประกอบโลหะ (metals or metallic compound) นี้มีทั้ง หมด 7 ประเภท เช่ น ปรอท แคดเมี ย ม

สังกะสี เป็นต้น ซึ่งโลหะหรือสารประกอบโลหะทั้ง 7 ประเภทนี้ถูกควบคุมในอุตสาหกรรมทุกประเภท
418

สารประเภทก๊ าซ (gaseous substance) มี ทั้ ง หมด 9 ประเภท เช่ น กรดก๊ าซ, ก๊ าซคลอรีน , ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ,

ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งก๊าซคลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะถูกควบคุมในทุกแหล่งกาเนิดที่มีการปล่อย
ก๊าซ
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ใช้ขอบจ ากัดนี้ถูกนาไปใช้ทั้ งในกรมสิ่ง แวดล้อมและหน่วยงานอื่นด้วย เช่น ในหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เป็น
ต้น419
1.3 มลพิษทางน้า
มาตรา 25 ของพระราชบัญญัตินี้กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย ระบาย หรือ สะสมสารซึ่งเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารมลพิษ ของเสียในแหล่งน้าภายในประเทศอันเป็นการฝ่าฝืนสภาพที่เป็นที่ยอมรั บตาม
ระเบี ยบที่ ก าหนดไว้โ ดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 21 เว้นแต่จ ะได้รับ อนุ ญ าต ซึ่ง ผู้ที่ ฝ่าฝืนระเบียบดัง กล่าวมี
ความผิด
สาหรับมาตรฐานในเรือ่ งการปล่อยสารพิษถูกกาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้า
เสี ยแล ะน้ าทิ้ งจ าก อุ ต ส าห ก รรม ) พ .ศ.2522 (the Environmental Quality (Sewage and Industrial
Effluents) Regulations 1979) ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้บังคับแต่เฉพาะน้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ใช้
กับ น้าเสียจากครัวเรือนด้วย โดยได้มีการบัญญัติถึงมาตรฐานของน้าทิ้งที่ ปล่อยลงสู่แหล่งน้าไว้ 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐาน A ใช้กับพื้ นที่ต้นน้าจากจุดที่รับน้าดื่มเข้า และมาตรฐาน B ใช้กับพื้นที่ปลายน้าจากจุดที่รับน้าดื่มเข้า
(areas downstream from drinking water intake points) ซึ่งในแต่ละมาตรฐานจะประกอบไปด้วย 23 ตัว
แปรในการวั ด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง เช่ น อุ ณ หภู มิ ค่ า pH สารแขวนลอย ค่ า BOD ค่ า COD และประเภท
ต่าง ๆ ของโลหะหนัก เป็นต้น420
1.4 มลพิษน้ามัน
มาตรา 27 ของพระราชบัญญัตินี้กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดระบาย หรือทาให้น้ามันหรือของผสมซึ่ง
มีส่วนประกอบของน้ามันรัว่ ไหลลงสู่แหล่งน้าภายในประเทศอันเป็นการฝ่าฝืนสภาพอันเป็นทีย่ อมรับตามระเบียบที่
กาหนดไว้โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 21 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวมีความผิด

419

Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment of Malaysia

the Planning Guidelines for Environmental Noise Limits and Control , 2007, p.4.
420

Ministry of the Environment, Government of Japan, Overview of Environmental Issues and Environmental

Conservation Practices in Malaysia <https://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/malay/e/malaye1.pdf>, p.24 ( accessed
December 2 2015).
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อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 28 ได้บัญญัติถึงข้อต่อสู้พิเศษ (Special defences) ของผู้กระทาผิดตาม
มาตรา 27 ไว้ โดยได้บัญ ญัติเอาไว้ว่า ผู้กระทาผิดซึ่งถูกดาเนินคดีในความผิดตามที่ บัญ ญัติไว้ในมาตรา 27 อาจ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่า การระบายหรือรั่วไหลนั้น
(a) เพื่อรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ
(b) เพื่อรักษาชีวิตมนุษย์
(c) เป็นผลจากความเสียหายของยานพาหนะ และได้จัดการตามที่จาเป็นเพื่อป้องกันหรือหยุด
หรือลดการกระจายตัวของน้ามันแล้ว
(d) เป็นผลจากการรั่วไหล ซึ่งไม่ใช่เพราะการรั่วไหลที่จาเป็นต้องดูแล และได้จัดการตามที่จาเป็น
เพื่อหยุดหรือลดการรั่วไหลแล้ว หรือ
(e) เป็นผลจากของเสียที่มาจากการกลั่นน้ามัน และได้จัดการตามที่จาเป็นเพื่อกาจัดน้ามัน
ในของเสี ย และไม่ มี ท างปฏิบั ติ ใดที่ เ หมาะสมในการก าจั ดของเสีย นั้ น นอกจากการปล่ อยหรือ ระบายลงสู่
แหล่งน้าภายในประเทศ
2. การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA))
มาตรา 34 A ของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดว่า รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเมื่ อ ได้ป รึก ษากั บ คณะกรรมการคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม อาจประกาศก าหนดให้กิ จ กรรมใดที่ อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญเป็น “กิจกรรมที่กาหนด” ซึ่งส่งผลให้บุคคลใดที่จะดาเนินกิจกรรมที่
กาหนด ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจากหน่วยงานผู้มีอานาจ จะต้องมีการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่ออธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการจัดทา EIA ให้เป็นไปตามแนวทางที่
อธิบดีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในตัว EIA จะต้องมีการประเมินการดาเนินกิจกรรมว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ และจะมีมาตรการใดที่จะกระทาเพื่อป้องกัน ลด หรือควบคุมการกระทาที่อาจเป็ นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ ซึ่งหากอธิบดีเห็นว่ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีประกาศกาหนดและผู้ดาเนินกิจกรรมมี
มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน ลด หรือควบคุมการกกระทาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม อธิบดีอาจให้ความ
เห็นชอบต่อรายงานนั้น โดยอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ดาเนินกิจกรรมปฏิบัติตามด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมใดจะต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม) พ .ศ. 2530 (the Environmental Quality

209

(Environmental Impact Assessment) Order 1987) ซึ่งในระเบียบดังกล่าวกาหนดให้กิจกรรม 19 ประเภทที่
จะต้องมีการทา EIA เช่น การสร้างเขื่อน บ้านจัดสรร ท่าเรือ รีสอร์ท เป็นต้น421
3. การจัดการของเสียอันตราย
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง การควบคุ ม หรื อ จั ด การของเสี ยอั น ตรายไว้ โดย ไม่ ได้ ก ล่ าวถึ ง
การจัดการขยะทั่วไปไว้ เนื่องจาก มีกฎหมายที่บัญญัติถึงการจัดการขยะโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด พ.ศ. 2550 (Solid waste and public cleaning management Act 2007)
3.1 การจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ
มาตรา 34 B (1) (a) บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใด วาง สะสม หรือ ทิ้ง หรืออนุญาตให้วาง สะสม หรือ
เทของเสียประเภทใดๆ ในบัญชีตามที่กฎหมายกาหนดในดินหรือแหล่งน้าภายในประเทศ เว้นแต่จะได้กระทาใน
สถานที่ที่กาหนด ซึ่งในปัจจุบันมีการกาหนดประเภทของเสียที่หา้ มมิให้ทิ้งหรือเทลงสูด่ ินหรือน้าเอาไว้ในระเบียบว่า
ด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ของเสียตามบัญชี) พ.ศ. 2548 (the Environmental Quality (Scheduled wastes)
Regulations 2005)
สาหรับ “ของเสียตามบัญ ชี ” (scheduled wastes) หมายถึง วัส ดุห รือสิ่งของที่ ประกอบด้วย
สารเคมี หรือมีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งมีความเข้มข้นเกินกว่าที่ได้กาหนดไว้ โดยมีคุณสมบัติ เป็นสารอินทรีย์ ยาก
ต่อการท าลายโดยการใช้สารเคมี ทางกายภาพ หรือวิธีชีวภาพ และเป็นพิษต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ สัตว์น้าและพืช
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพในร่างกายมนุษย์ พืชและสัตว์ ระเบียบดังกล่าวได้แยกประเภทของเสีย
ตามบัญชีออกเป็น 77 ประเภท ดังมีรายการในบัญชี 1 ซึ่งจาแนกได้เป็น 5 หมวดหมู่ดังนี้422
ประเภทของเสียตามบัญชี
1) SW1
2) SW2
421
422

ของเสียประเภทโลหะและมีโลหะเป็น
ส่วนประกอบ (10 ประเภท)
ของเสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทสารอนินทรีย์
อาจมีโลหะและสารอินทรียป์ นอยู่ (7 ประเภท)

Ibid., p.45-46.
ศู นย์พัฒนาการค้าและธุรกิ จไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลั มเปอร์

ประเทศมาเลเซีย , “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” , <http://www.ditp.go.th/contents_attach/92458/92458.pdf> , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2558 , น.7.
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3) SW3
4) SW4
5) SW5

ของเสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ซึ่งอาจมี
โลหะและสารอนินทรียป์ นอยู่ (27 ประเภท)
ของเสียประเภทสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
(32 ประเภท)
ของเสียประเภทอื่น (1 ประเภท)

ทั้ งนี้ ของเสียตามที่ ระบุไว้ในบัญ ชีดัง กล่าวมี ทั้ ง ของเสียที่ เป็น สารเคมี ป ระเภทต่างๆ ซึ่ งเป็ น
อันตราย และ ขยะอิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดอยู่ในของเสียตามบัญ ชีประเภท SW1423 โดยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ขยะ
ประเภทดั ง กล่ าวได้ มี ก ารก าหนดไว้ในแนวปฏิ บั ติ ในการจ าแนกอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า
ซึ่งใช้แล้ว (Guideline for Classification of Used Electrical and Electronic Equipment) ซึ่งจัดทาโดยกรม
สิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติดังกล่าวออกใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแยกแยะว่าของ
เสียใดมีลัก ษณะเป็นขยะอิเล็ก ทรอนิก ส์เพื่ อเป็ นประโยชน์แก่ ผู้นาเข้าหรือส่งออกอุป กรณ์อิเล็ก ทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วหรือส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการแยกขยะ ขยะซึ่งถูกจาแนกว่าเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จะถูกต้องห้ามมิให้มีการนาเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกาจัดซึ่งของเสียอันตราย อย่างไรก็ ตามแนวปฏิบัตินี้มิ ได้มีการระบุถึง
วิธีการดาเนินการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใด424 การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ของเสียตามบัญชี) พ.ศ.2548
ของเสียตามบัญชีนี้อาจนามาเก็บ นามาใช้ได้ใหม่ หรือบาบัดภายในสถานที่ของผู้ผลิตของเสีย ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวไม่ต้องขออนุญาตจากกรมสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตของเสียอาจจัดเก็บของเสียประเภทนี้ไว้ได้ไม่
เกิน 180 วัน หากของเสียสะสมมีจานวนไม่เกิน 20 เมตริกตัน แต่กรณีที่มีการเก็บสะสมในจานวนมากกว่านี้ ต้อง
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม และหีบห่อที่ใช้ในการบรรจุของเสียตามบัญชีต้องเขียน
423

ขยะอิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ในของเสียประเภทโลหะและมีโลหะเป็นส่วนประกอบ (SW 110) ในบัญชี 1 (Schedule 1)

โดยขยะหรือของเสียประเภทนี้อาจมีส่วนประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล ลิเทียม แมงกานีส เป็นต้น
424

Junaidah Ahmad Kalana , “ Electrical and Electronic Waste Management Practice by households in

Shah Alam , Selangor, Malaysia” , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 1, 2 , p.134. (2010).
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ป้ายบอกให้ชัดเจนถึงวันผลิตของเสียวันแรก วันที่กาจัดของเสีย รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิต
ของเสียนี้ ทั้งนี้ตามกฎหมาย การเก็บของเสียตามบัญชีนี้ ไม่อนุญาตให้เก็บรวมกับของเสียประเภทอื่น
กรณีการบาบัดและกาจัดของเสียในที่ตั้งโครงการ รัฐบาลไม่สนับสนุนการเผาของเสียประเภทของ
เสียตามบัญชีโดยใช้เตาเผาในที่ตั้งโครงการ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่จะต้องทาการติดตั้งเตาเผาจะต้องปฏิบัติตามแนว
ปฏิบั ติในการติ ดตั้ง เตาเผาในที่ ตั้ง โครงการส าหรับ ก าจัดของเสียตามบัญ ชีในมาเลเซี ย (Guideline On the
Installation of On-site Incinerator for the Disposal of Scheduled Wastes in Malaysia) โดยเคร่งครัด
รวมทั้งต้องทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด และประกาศรายงานการศึกษาการประเมินผล
กระทบให้สาธารณชนทราบเพื่อขอความเห็น
อย่างไรก็ตาม เจ้าของโรงงานซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและของเสียมีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตการจัดการของ
เสีย ตามบั ญ ชีเป็ น กรณี พิ เ ศษโดยไม่ เป็ น ไปตามหลั ก การทั่ วไปได้ ต ามข้ อ 7 (1) ของระเบี ย บว่าด้ วยคุณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (ของเสี ย ตามบั ญ ชี ) พ.ศ.2548 (Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations
2005) 425
3.2 การจัดการของเสียอันตรายข้ามแดน
นอกจากการควบคุม การจัดการของเสียอันตรายในประเทศแล้ว พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ยัง ได้
กาหนดมาตรการในการจัดการของเสียข้ามพรมแดนด้วย โดยในมาตรา 34 B (1) (b) และ (c) กาหนดห้ามมิให้ผู้ใด
นาของเสียตามบัญชีเข้ามาในประเทศหรือส่งออกไปนอกประเทศ หรือยอมให้มีการนาเข้าหรือส่งออกไปซึ่งของเสีย
ใดตามบัญชี หรือส่งผ่านหรือยอมให้มีการส่งผ่านของเสียตามบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาบา
เซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกาจัดซึ่งของเสียอันตราย (the Basel Convention on
the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) ที่มาเลเซียเป็น
ภาคี อันมีสาระสาคัญ ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน โดยก าหนดระบบการแจ้งข้อมู ล
ล่วงหน้า กล่าวคือ ก่อนการนาเข้า ส่งออก และนาผ่านของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่นจะต้องแจ้งรายละเอียด
และขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่ง และการขนส่งต้องจัด
425

ศูนย์พัฒ นาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สานั กงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ ง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 113 , น.7
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ให้มีเอกสารการเคลื่อนย้ายการบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก และการขนส่งด้วยวิธีการที่กาหนดตามมาตรฐานสากล
รัฐผู้ส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐผู้นาเข้าสาหรับการเคลื่อนย้ายดังกล่า วอย่างถูกต้อง
ตามอนุสัญญาบาเซลฯ นอกจากนี้ ตามอนุสัญญาดังกล่าวไม่อนุญาตให้มีการส่งออก หรือนาเข้าของเสียอันตราย
ระหว่างประเทศภาคีและประเทศที่มิได้เป็นภาคี ยกเว้นประเทศภาคีจะทาความตกลงทวีภาคี พหุภาคี หรือระดับ
ภูมิภาคกับประเทศที่มิใช่ภาคี426
ข. พระราชบัญ ญัติการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ พ.ศ.2550 (Solid
Waste and Public Cleaning Management 2007)
เมื่อปี ค.ศ. 2007 รัฐบาลมาเลเซียได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการจัดการขยะ คือ พระราชบัญญัติ
การจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทของ
รัฐบาลสหพันธรัฐในการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ลงทุน และการวางระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อแก้ไขปัญหามาตรฐานที่แตกต่างกันในการจัดการขยะมูลฝอย และ
ข้อจากัดด้านการลงทุนของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หน้าที่หลักในการจัดเก็บขยะ ยังคงเป็นของรัฐบาลท้องถิ่น427
ในการด าเนิ นการจัดการขยะของรัฐบาลตามพระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ มี ก ารจัดตั้ง บรรษั ท จัดการขยะ
มูลฝอยและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ (the Solid Waste and Public Cleansing Corporation)เพื่อ
ดาเนินการอย่างมืออาชีพและชานาญ โดยบรรษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ มูลฝอย
ทั้ ง ในระดั บ สหพั น ธรั ฐและระดั บ ท้ อ งถิ่น อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น ไปอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเพี ย งพอ ซึ่ ง บรรษั ท ฯมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การสนั บ สนุ น การ ปฏิ บั ติ ง านของกรมจั ด การขยะ

426

ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม, อนุ สั ญ ญาบาเซลว่ า ด้ ว ยการเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดนของของอั น ตรายและการกาจั ด <http://www.onep.
go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=78:2012 -04-23-07-14-57&catid=26:
2012-04-02-06-57-22&Itemid=34> , สื บ ค้ นเมื่ อ 11 ธั นวาคม 2558.
427 นิรมล สุธรรมกิจ, “การเปรียบเทียบมาตรการการจัด การขยะของประเทศสมาชิกอาเซีย น”
<http://www.pcd.go.th/info_serv/Eco_Asean/files/570825.pdf> , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 , p.10.
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แห่งชาติ (Department of National Solid Waste Management) เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้428
สาหรับวิธีก ารในการกาจัดขยะเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและรัฐบาล
ท้องถิ่นประกาศกาหนด โดยสาหรับของเสี ยจากครัวเรือน มีการกาหนดถึงหน้าที่หลักของผู้เป็นเจ้าของขยะและ
กาหนดจุดในการทิ้งขยะในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เพียงการจากัดพื้นที่ในการทิ้งขยะและ
ทิ้ งในถังขยะที่ จัดไว้เท่ านั้ น แต่อ าจรวมไปถึงการจัดการกั บ ขยะประเภทที่ ส ามารถนามารีไซเคิ ล ได้ และการ
ควบคุมดูแลขยะชิ้นเล็กซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดหน้าที่ของผู้ให้ บริการด้วย ไม่ว่า
จะเป็นผู้รวบรวมขยะ ผู้จัดเก็บและจาหน่ายขยะ ผู้รีไซเคิล ผู้ให้บริการขนส่งขยะ ขนย้ายขยะ ผู้บาบัดหรือกาจัด
ขยะ โดยผู้ให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวด้วย ความประสงค์ในการออกใบอนุญาตก็เพื่อให้
เป็นที่แน่ใจว่าเฉพาะแต่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่อาจเข้ามา
ลงทุนในธุรกิ จของเสียได้ อย่างไรก็ตาม โดยทั่ วไปเงื่อนไขในการได้รับ ใบอนุญ าตจะเข้ม งวดในส่วนที่ เกี่ ยวกั บ
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบที่จาเป็น ทั้งนี้ ใบอนุญ าตอาจจะระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขใดในการ
ให้บ ริก าร และระบุป ระเภทของเสียซึ่งสามารถจัดการได้ ผู้เป็ นเจ้าของขยะและพื้น ที่ ในการเก็ บ ขยะซึ่ง ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถเก็บหรือรับของเสีย ประเภทหรือคุณภาพของการบาบัด พื้นที่สุดท้ายในการกาจัดของเสียและ
ข้อที่จาเป็นที่ต้องมีการรายงานให้ภาครัฐทราบเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตรายใดฝ่าฝืนเงื่อนไข
ตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้429
ค. พระราชบัญญัติการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2527 (National Forestry Act 1984)
กฎหมายฉบับ นี้มีส าระสาคัญ เกี่ ยวกับ การจัดการป่าไม้ เพื่อให้กฎหมายป่าไม้ มีความทั นสมั ยและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกั นทั้ งประเทศ เนื่องจาก ก่ อนที่ จะมี การออกกฎหมายฉบับนี้ แต่ละรัฐจะมีก ารออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการและสงวนรัก ษาป่าไม้ ของตนเองซึ่งแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ 430 ซึ่งเมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้
บังคับ หน่วยงานด้านป่าไม้ของแต่ละรัฐจะต้องบังคับ การให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัตินี้ โดยพระราชบัญ ญัติ
428

Nadzri Bin Yahaya and Ib Larsen, “ Federalising Solid Waste Management In Peninsular Malaysia”,

Department of National Solid Waste Management , Ministry of Housing and Local Government, 2008 , p.6.
429

Ibid., p.8.

430

Rusli Mohd, Amat Ramsa Yaman , Overview of Forest Law Enforcement in Peninsular Malaysia ,

World Wide Fund for Nature (WWF) Malaysia , 2001 ,p.6.
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ดังกล่าวได้กาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานป่าไม้ของแต่ละรัฐในคาบสมุทรมาเลเซียจะต้องแบ่งแยกประเภทของพื้นที่ป่า
สงวนถาวรตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นทีป่ ่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ตามความชัน
และระดับความสูง ดังนี้431
(1) ป่าไม้ที่มีการปลูกและรักษาต้นไม้ไว้เพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน
(2) ป่าไม้ที่ปกป้องหน้าดิน
(3) ป่าไม้ที่ฟื้นสภาพดิน
(4) ป่าไม้เพื่อควบคุมการเกิดอุทกภัย
(5) ป่าไม้เพื่อกักเก็บน้า
(6) ป่าไม้ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(7) ป่าดงดิบซึ่งถูกสงวนรักษาไว้
(8) ป่าไม้เพื่อความรื่นรมย์
(9) ป่าไม้เพื่อการศึกษา
(10) ป่าไม้เพื่อการวิจัย และ
(11) ป่าไม้เพื่อประโยชน์ของสหพันธรัฐ
พระราชบัญญัติการป่าไม้แห่ง ชาติ พ.ศ. 2527 ได้บัญญัติถึงหลักการสาคัญเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ โดย
กาหนดให้การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือขออนุญาตหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หน้าที่ ทั้ง นี้ เนื่องจากตามมาตรา 14 ของพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ว่า ผลิตผลทั้ง หลายซึ่ง อยู่ ทับ ถม
เจริญเติบโต หรือมีแหล่งกาเนิดจากป่าสงวนถาวรเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เว้นแต่ว่า สิทธิในการใช้ผลิตผลจากป่า
เหล่านั้นจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น นอกจากนี้มาตรา 15 ยังได้กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้
ผู้ใดถือเอาประโยชน์จากผลิตผลจากป่ าสงวนถาวร เว้นแต่ มีใบอนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการการป่า
ไม้ประจารัฐ หรือ มีบทบัญญัติอื่นใดอนุญาตไว้ ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกาหนดเขตพื้นที่
ป่าซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเพื่อทาประโยชน์ ลักษณะการทาประโยชน์ในพื้นที่ป่า และเตรียมแผนการจัดการป่าไม้
หรือแผนการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากป่า และแผนในการปลูกป่า ในลักษณะตามที่กาหนด เพื่อเสนอผู้อานวยการการ
ป่าไม้ประจารัฐพิจารณา
431

Chen Hin Keong, James Hewitt, Thang Hooi Chiew, MALAYSIA : Scoping Baseline Information for
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Baseline study 8, EU Forest Law Enforcement Governance
and Trade Facility, 2012, pp.17-18.
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นอกจากการขอรับใบอนุญาตเพื่อทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้บัญญัติถึงการอนุญาต
ให้เข้าไปในป่าสงวนถาวรเพื่อกระทากิจกรรมบางอย่าง ในกรณีที่ผู้นั้นไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทาประโยชน์
ในพื้นที่ป่า
มาตรา 34 ของพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้ผู้อานวยการการป่าไม้ ป ระจ ารัฐอาจอนุญ าตหรือ
ต่ออายุการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า โดยอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) การวิจัย
(2) การศึกษาหรือฝึกอบรม
(3) การนันทนาการ
(4) การใช้ทรัพยากรน้า เว้นแต่การก่อสร้างเขื่อนหรือดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้าจากเขื่อน
(5) การเก็บเกี่ยวพืชผักและฟางที่ใช้เลี้ยงสัตว์
(6) การตั้งสถานแปรสภาพพืช
(7) การจัดทาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทาไม้
นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ยังอาจกาหนดให้ที่ดินของรัฐภายในอาณาเขตของมาเลเซีย
ให้เป็ นอุท ยานแห่ง ชาติได้ตามพระราชบัญ ญั ติอุท ยานแห่ง ชาติ พ.ศ. 2523 (National Parks Act 1980) โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุท ยานแห่งชาตินั้น ก็เพื่อสงวนและคุ้ม ครองสัตว์ป่า พืช และสภาพทางภูมิศาสตร์
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือศาสตร์อื่นหรือ ภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ และการสงวนหรือ
รักษาสิ่งดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพ คุณค่าในทางสุนทรียภาพ และการพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน ซึ่งพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ห้ามมิให้ใช้ห รือครอบครองพื้นที่ ในเขตอุท ยานแห่งชาติหรือ
กระทาการใดเว้นแต่ จะได้เช่าหรือได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการการป่าไม้ประจารัฐภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดที่
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสม และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างและซ่ อมแซมถนน ทางวิ่งของเครื่องบิน
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้า โรงแรม ศาลาพักร้อน บ้านพักอาศัย อาคารและงานด้านสาธารณูปโภค
ประการสุดท้าย ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2553 (Wildlife Conservation Act 2010)
ยังกาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่สามารถกาหนดให้ที่ดินของรัฐภายในอาณาเขตของมาเลเซียให้เป็น
เขตสงวนหรือรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์ป่า
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ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2553 (Wildlife Conservation Act 2010)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย และความผิดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ โดยได้กาหนดมาตรการสาคัญในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไว้ ดังนี้432
1. การประกาศให้เป็นเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มาตรา 47 ของกฎหมายฉบับนี้กาหนดไว้ว่าการกาหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตสงวนคุ้มครองหรือ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า สามารถทาได้โดยให้คณะรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อมีการประกาศให้พื้นที่ใดเป็นเขตสงวนคุ้มครองหรือเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่า
นอกจากนี้ ยัง ห้ ามมิ ให้ บุ ค คลใดรบกวน ตั ด เคลื่ อนย้ ายดิ น ท่ อ นไม้ หรือ พื ชพั น ธุ์ ใดในเขตคุ้ม ครอง
สัตว์ป่า และห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าทุก ชนิด เอาไป รบกวน ท าลายหรือก่ อความเสียหายด้วยประการใดๆ ต่อ
รังนก และรบกวน เก็บ เคลื่อนย้าย ดิน ท่อนไม้ หรือพืชพันธุ์ใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
2. การกาหนดช่วงเวลาและฤดูกาลที่เปิดให้มีการล่าสัตว์
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2553 มิได้ห้ามการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยเด็ดขาด แต่ให้อานาจ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ามีอานาจเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และกาหนดฤดูกาลเปิด -ปิดให้
ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือช่วงเวลาเพื่อให้ล่าสัตว์ พื้นที่ในการล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง และจานวนใบอนุญาตที่ออกให้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวโดยปราศจากความลาเอี ยงต่อสภาพทั่ วไปที่เกิ ดขึ้นก่ อนหน้าการอนุญ าต ทั้ง นี้ การประกาศ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
3. กาหนดความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า
พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้หลายมาตรา เช่น การล่า
สัตว์ป่าคุ้มครอง (ที่โตเต็มวัยแล้ว) ตามบัญ ชีที่ 1433 โดยไม่ได้รับอนุญาต การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองทุ กขนาด ตาม

432

สุรศักดิ์ บุญเรือง , รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่

อยู่ตามธรรมชาติ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557 ,
น.57-58.
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บัญชีที่ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษซึ่งบุคคลผูฝ้ ่าฝืนอาจต้องรับโทษสูงกว่าการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีที่ 1
การห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังไม่โตเต็มวัยโดยไม่ได้รับอนุญาต การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าหรือซาก
สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต การนาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
จ. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2528 (Fisheries Act 1985)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรทางประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกิจกรรม
ประมงในทะเลและปากแม่ น้า รวมถึง รัก ษา จัดการ พัฒ นาการจับปลาในทะเลและปากแม่ น้าในน่านน้าของ
มาเลเซีย รวมไปถึงการกระทาดังกล่าวต่อเต่าและการจับปลาในแม่น้าตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้ องซึ่งเกิดขึ้น
จากการกระทานั้น434 โดยในการจับปลาในทะเลถูกควบคุมโดยใบอนุญาตเรือประมงซึ่งออกให้โดยกรมประมง ทั้งนี้
ใบอนุญาตเรือประมงที่ออกให้นี้รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงด้วย
ทั้ ง นี้ พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ได้ให้ คานิ ยามของคาว่า “การประมง” เอาไว้ในมาตรา 2 ว่า หมายถึ ง
“ปลา435จานวนหนึ่งหรือหลายจานวนซึ่งอาจถูกจัดการเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ จัดการ และพัฒนา
รวมไปถึงการจับปลาเหล่านั้นและการเพาะพันธุ์สัตว์น้า” ดังนั้น คาว่า “ การประมง” จึงหมายรวมถึงการอนุรักษ์
จัดการและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มี

433

พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2553 แบ่ ง ประเภทของสั ต ว์ ป่ า ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองเป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้
บัญชีที่ 1 (First Schedule) สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected wildlife) เช่น กวาง Sambar , ลิง Silvered Leaf แกะ
Bighorn เป็นต้น ซึ่งมุ่งคุ้มครองเฉพาะสัตว์ที่โตเต็มวัยแล้ว
บัญ ชีที่ 2 (Second Schedule) สัต ว์ป่ าคุ้มครองทุ กขนาด (Totally protected wildlife) เช่ น จามรี ควายแคระ
ภูเขา, ลิง Roloway เป็นต้น
บัญชีที่ 3 (Third Schedule) สัตว์ป่าที่โตไม่เต็มวัย (Immature wildlife) เช่น แรดสุมาตราซึ่งมีขนาดความยาวของ
หัวและลาตัวน้อยกว่า 240 เซนติเมตร หางยาวน้อยกว่า 100 เซนติเมตร และฟันหน้าด้านบนยังไม่งอก เป็นต้น
434

Jasim Saad , Review of Malaysian Laws and Policies in relation to the implementation of

Ecosystem Approach to Fisheries Management in Malaysia , ( Honolulu , Hawaii : The USAID Coral Triangle
Support Partnership , 2012) , p.7.
435

“ ปลา” (fish) ตามพระราชบัญญัตินี้มีความหมายกว้าง รวมไปถึงพืชหรือสัตว์น้าด้วย
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อานาจในการออกกฎระเบียบในการอนุญาตการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า กาหนดมาตรฐานอาหารปลา ส่งเสริมและกากับ
ดูแลการเพาะพันธุ์สัตว์น้าในทะเล และกาหนดมาตรการในการควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในปลา
นอกจากนี้ พระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ยังมี การก าหนดความผิดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ การประมงเอาไว้ ซึ่ง ผู้ที่
ฝ่าฝืนจะได้รับ โทษทางอาญา เช่น เรือประมงต่างชาติหรือคนต่างชาติฝ่าฝืนพระราชบัญ ญัตินี้โดยกระท าหรือ
พยายามกระทาในการใช้ ถือหรือครอบครองวัตถุระเบิด สารพิษ เครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต้องห้าม
เพื่อประโยชน์ในการฆ่า ทาให้สลบ ทาให้พิการ หรือทาให้สัตว์น้าง่ายต่อการจับ มากขึ้น กระทาการรบกวน ก่ อ
ความรังควาน จับ หรือนาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นสัตว์น้าหรือเต่าในเขตน่านน้ามาเลเซีย เป็นต้น436
ฉ. พระราชบัญญัติว่าด้วยแหล่งน้า พ.ศ. 2463 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532) (Waters act 1920 (Revised
1989))
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมแม่น้าและลาธารโดยมี
สาระสาคัญ เกี่ยวกั บการรักษาแม่น้าซึ่งเป็นแหล่งน้าสาคัญ ด้วยการห้ามมิให้กระท าการใดที่จะส่งผลกระทบต่อ
แม่น้า เช่น ห้ามโค่นต้นไม้ซึ่งทาให้ต้นไม้นั้นหล่นในแม่น้าและอาจเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางทางน้า การห้ามสร้าง
สะพานเหนือแม่น้า การผันน้าจากแม่น้า หรือ ห้ามกระทาการใดอันก่อให้เกิดมลพิษทางน้า เป็นต้น437
ช. พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ที่ดิน พ.ศ. 2503 (Land conservation Act 1960)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ดินภูเขาและป้องกันหน้าดินจากการสึกกร่อน
และโคลนถล่ม ซึ่งการสึกกร่อนและโคลนถล่มอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคน้าในแหล่งน้าต่าง ๆ
ดังนั้น การสึกกร่อนของหน้าดินและโคลนถล่มจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีการดูแลเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคน้า438
โดยพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ที่ดิน พ.ศ. 2503 กาหนดมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวไว้หลาย
อย่าง เช่น

436

Ibid., p.8.

437

Sharifah Zubaidah , Maizatun Mustafa , Legal and instrument framework for pollution prevention

in Malaysian rivers , Malayan Law journal (4: 2008) , p.37.
438

Muhammad Rizal Razman , Sakina Shalik Ahmad Yusoff , Shamsuddin Suhor , et al., “Regulatory

Framework for Land-Use and Consumer Protection on Inland Water Resources Towards Sustainable
Development” , International Business Management (4 : 2011) , p.211.
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1. การกาหนดให้เป็นที่ดินภูเขาเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้ประมุขหรือผู้ปกครองของรัฐ อาจประกาศกาหนดในราช
กิ จ จานุ เ บกษา ให้ พื้ น ที่ ห รือ ประเภทหรือ ลั ก ษณะที่ ดิ น ใดภายในรัฐ เป็ น ที่ ดิน ภู เ ขาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามความ
มุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้ได้ ซึ่งตามมาตรา 8 ก็ได้กาหนดให้ประมุขหรือผู้ปกครองของรัฐ อาจได้มาซึ่งเขต
พื้น ที่ ภูเ ขาโดยการตกลงกั บ เอกชนหรือ ตามพระราชบัญ ญั ติ ว่าด้ วยการได้ม าซึ่ งที่ ดิน พ.ศ. 2503 (the Land
Acquisition Act 1960) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการสึกกร่อนของหน้าดิน
2. การห้ามปลูกพืชอายุสั้นบนพื้นที่เขา
มาตรา 5 กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดปลูกพืชอายุสั้น 439 บนพื้นที่เขา เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากเจ้าพนักงาน
ที่ดิน โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะออกใบอนุญาตรายปีเพื่อปลูกพืชอายุสั้นเป็นการเฉพาะแก่ผู้ยื่นขออนุญาตก็ต่อเมื่อผู้
ขออนุญาตแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการเพาะปลูกดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้หน้าดินเกิดการสึกกร่อนอย่างรุนแรง
3. การห้ามทาลายพื้นที่เขา
มาตรา 6 กาหนดห้ามมิให้บุคคลใดทาให้พื้นทีเ่ ขาโล่งเตียนหรือ รบกวน ทาลาย หรือ ย้ายต้นไม้ พืช พุ่มไม้
วัชพืช หญ้า หรือพืชผักบนพื้นที่เขา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินเมื่อได้รับ
คาร้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้ นที่ เขาใดๆ อาจอนุญ าตเป็นลายลักษณ์อัก ษรตามอานาจหน้าที่ ของตน
ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข อาณาเขต และวิธีการซึ่งถูกกาหนดไว้ในการแผ้วถางที่ดินบนภูเขาเพื่อการเพาะปลูก
หรืออนุญาตให้กาจัดวัชพืชในการเพาะปลูกซึ่งชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานที่ดินอาจใช้อานาจตาม
มาตรา 14 ในการสั่งห้ามย้ายต้นไม้ พืช พุ่มไม้ วัชพืช หญ้า ทาทางระบายน้า ทางน้า เขื่อน หรือรักษากาแพงไว้
เป็นพิเศษเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโคลนถล่ม หรือ เลือกใช้แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมปัญหาดังกล่าว440
ทั้งนี้ ผู้ที่ ฝ่าฝืนไม่ป ฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามมาตรา 14 อาจต้องรับ โทษทางอาญาตาม
มาตรา 18

439

หมายถึง พืชที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากการปลูก เช่น สัปปะรด กล้วย เถาวัลย์เปรียง เป็นต้น
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Muhammad Rizal Razman , Sakina Shalik Ahmad Yusoff , Shamsuddin Suhor , et al., “Regulatory

Framework for Land-Use and Consumer Protection on Inland Water Resources Towards Sustainable
Development” , International Business Management (4 : 2011) , p.212.
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ซ. พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2554 (Renewable Energy Act 2011)
ประเทศมาเลเซียมีแหล่งพลังงานในประเทศอยู่ม ากมาย ทั้ งจากน้ามัน ก๊ าซ พลังงานน้า และถ่านหิน
อย่างไรก็ ตาม โดยที่ แหล่งพลังงานฟอสซิล ภายในประเทศมี จ านวนลดลง จึง มี ความจ าเป็นที่ จะต้องหาแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพื่อ มาทดแทน 441 เพื่อให้มีการส่งเสริมพลังงานหมุ นเวียน รัฐสภาของมาเลเซียจึงได้มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2554 (Renewable Energy Act 2011) โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การสร้างระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบนี้จะกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่สาหรับไฟฟ้าซึ่ง
ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ และพลังงานน้า ซึ่งอัตรารับซื้อนี้จะถูกรับประกันเป็น
เวลา 16 ถึง 21 ปี ตามประเภทของแหล่งพลังงาน 442 กฎหมายฉบับนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดยพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์และการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานอื่นทดแทน
สาหรับรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับระบบการรับซื้อไฟฟ้าตามกฎหมายฉบับนี้ มีดังนี้
1. ลัก ษณะของระบบการรับ ซื้ อ ไฟฟ้ าจากพลัง งานหมุ นเวียนในรูป แบบ Feed-in Tariff (FiT) ของ
มาเลเซีย
Feed-in Tariff (FiT) เป็นมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งระบบนี้
จะอนุญาตให้เจ้าของแหล่งกาเนิดพลังงานสามารถขายไฟฟ้าซึ่งถูกผลิตจากแหล่งกาเนิดพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
อันได้แก่ พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ พลังงานน้า และพลังงานแสงอาทิตย์ 443 ให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าในราคาพิเศษใน
อัตราคงที่ตลอดช่วงเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปมาตรการนี้จะกาหนดให้เจ้าของแหล่งกาเนิดพลังงานท า
ข้อตกลงระยะยาวบนพื้นฐานของราคารับ ซื้อที่กาหนดไว้โดยเฉพาะและต้นทุนการผลิตสาหรับเทคโนโลยีแต่ละ
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DLA Piper, Renewable Energy in the Asia Pacific: A Legal Overview, 2014, p. 48.

442

Michal Nachmany, Sam Frankhauser, el al, The GLOBE Climate Legislation Study : A Review of

Climate Change Legislation in 66 Countries, Fourth edition ( the Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment at the London School of Economics , 2013) P. 341.
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พลั ง งานทั้ ง 4 ประเภทนี้ เป็ น ประเภทของพลั ง งานทดแทนที่ ภ าครั ฐ รั บ ซื้ อไฟฟ้ าจากเอกขน โดยกาหนดไว้ ใ น

Renewable Energy (Criteria for Renewable Resources) Regulations 2011
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ประเภท FiT จึงเป็นข้อตกลงระยะยาวและประกันราคารับซือ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความหลากหลายของเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ในขณะเดียวกันก็ทาให้ผู้ผลิตมั่นใจในผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน 444
2. กระบวนการของระบบรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)445
2.1 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมในระบบ Feed-in Tariff
มาตรา 4 กาหนดว่า ผู้ซึ่งจะได้รับอนุญาตเข้าร่วมในระบบการรับซื้อไฟฟ้าได้จะต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสม คือ เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะผลิตพลังงานหมุนเวียนจากการติดตั้งแหล่งกาเนิดพลังงานหมุนเวียน
นั้นซึ่งมีกาลังการผลิตไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ หรือสูงกว่านั้น เมื่อ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เทคโนโลยี ส ะอาด และน้ า และสามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่ อ งค์ ก ารพั ฒ นาพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Energy Development Authority (SEDA)) กาหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตแต่ละรายปฏิบัติได้
2.2 การจาหน่ายกระแสไฟฟ้าตามข้อตกลง
มาตรา 14 ก าหนดว่า เมื่ อสถานที่ ติดตั้งแหล่ง กาเนิดพลังงานหมุนเวียนได้เชื่อมต่อกั บ สายส่ง
กระแสไฟฟ้าแล้ว ผู้ได้รับ ใบอนุญ าตจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง กาเนิดพลัง งาน
หมุ นเวียนเป็ น ส าคั ญ ซื้ อ และจ าหน่ายไฟฟ้ าผ่านทางสายส่ ง ไฟฟ้ าโดยผู้ ที่ เป็ นเจ้าของแหล่ งก าเนิ ดพลั ง งาน
ผู้ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากองค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและ
เอกชน ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนย่อมมีความผิด ต้องรับโทษทางอาญา เป็นโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านริงกิต
2.3 การจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้า
มาตรา 16 กาหนดว่า ผู้รับใบอนุญ าตผลิตกระแสไฟฟ้าจะได้รับชาระค่าไฟฟ้าในอัตราคงที่จากผู้
ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ผู้รับใบอนุญาตตกลงในข้อตกลงซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
โดยอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อมีการกาหนดไว้ในตารางท้ายพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ มาตรา 17 ยังได้กาหนดด้วย
444

Ahmad Danial Abdul Rahim , Feed-in Tariff in Malaysia: a Legal Framework for Renewable Energy

Bookmark it! Mail it! Print it! , <http://www.terralex.org/publication/p78841707f4/feed-in-tariff-in-malaysia-alegal-framework-for-renewable-energy> , (accessed December 10 , 2015).
445

Sustainable Energy Development Authority , Renewable Energy Development and Feed-in Tariff

(FiT) Implementation in Malaysia, <http://eeas.europa.eu/delegations/malaysia/documents/press_ corner/all_
news/2012/160512_fp7seda_en.pdf> , 2012 , (accessed December 10 , 2015) p.15-16
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ว่า อัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้ออาจจะมีการปรับลดเป็นขั้น ๆ ในแต่ละปีได้ ตามอัตราถดถอยที่กาหนดไว้ในตารางแนบ
ท้ายพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ เงินที่นามาจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตนี้ไม่ได้มาจากรายได้ที่ได้จากภาษีแต่นามาจาก
กองทุนพลังงานหมุ นเวียน (the Renewable Energy Fund) ซึ่งกองทุนนี้บ ริห ารโดยองค์ก ารพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืน โดยแหล่งที่มาของเงินกองทุนที่กาหนดไว้ในมาตรา 23 ซึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐสภาเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานของกองทุน เงินค่าปรับที่จ่ายให้แก่องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในกรณีที่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลัง งานหมุ นเวียนกระท าโดยไม่ สุจริต ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการสถานที่ ติดตั้งพลังงานหมุ นเวียนโดยใช้
ทรัพ ยากรอย่า งอื่ น นอกเหนื อ จากพลั ง งานหมุ น เวีย นตามมาตรา 22 (4) เงิน ที่ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจ่ายให้แก่กองทุนพลังงานหมุนเวียนตามมาตรา 24 (1) และหนี้ในทางแพ่งซึ่งผู้รับใบอนุญาตจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าชาระแก่องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนตามมาตรา 24 (5) เงินที่องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนได้มา
จากการลงทุนรวมทั้งดอกเบี้ย และเงินทั้งหมดที่องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนได้รับในนามของกองทุนพลังงาน
หมุนเวียน
ฌ. พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารพั ฒ นาพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น พ .ศ. 2554 (Sustainable Energy
Development Authority Act 2011)
พระราชบั ญ ญั ติฉบับ นี้มี ส าระส าคัญ เกี่ ยวกั บ การจัด ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่ อจัดการด้านพลังงาน คื อ
องค์ ก ารพั ฒ นาพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Energy Development Authority หรือ SEDA) ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ควบคุ ม ดู แลการน าไปปฏิ บั ติและการดาเนิ นการเกี่ ย วกั บ ระบบการรับ ซื้อไฟฟ้าจากพลั งงานหมุ นเวีย นตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2554446
3.6.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) กรมสิ่งแวดล้อม (Department of Environment)
ในประเทศมาเลเซีย หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลการรักษาสิ่งแวดล้อม
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Michal Nachmany, Sam Frankhauser, el al, The GLOBE Climate Legislation Study : A Review of

Climate Change Legislation in 66 Countries, Fourth edition ( the Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment at the London School of Economics , 2013) p. 342.
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คือ กรมสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural resources
and Environment)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมสิ่งแวดล้อม มีอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีรองอธิบดี 2 คนช่วยกากับดูแลงานของ
กรม โดยรองอธิบดีฝ่ายการพัฒ นา กากับดูแลกองการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม กองแผนงานการศึกษาและ
ส่ง เสริม การเรียนรู้ด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม กองเทคโนโลยีส ารสนเทศ และสถาบัน สิ่ง แวดล้ อม และรองอธิบ ดีฝ่ าย
ปฏิบัติก าร กากั บ กองควบคุมมลพิษทางอากาศ กองควบคุมมลพิษทางน้าและทางทะเล กองควบคุม ของเสีย
อันตราย กองบังคับการกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีกองที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยตรง คือ กองการบริหารและการเงิน
กองกลาง และกองกฎหมาย อีกทั้งยังมีสานักงานสิ่งแวดล้อมประจารัฐซึ่งมีผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชา โดย
สานักงานดังกล่าวขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม447
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมสิ่งแวดล้อมมีอานาจหน้าที่ในการป้องกัน กาจัด ควบคุมมลพิษ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประโยชนในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2517 ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
เพื่ อเป็นให้ เป็นไปตามพั นธกรณี ของอนุสัญ ญาต่างๆ ด้านสิ่ง แวดล้อมที่ ม าเลเซียเป็นภาคี เช่น อนุสัญ ญากรุง
เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองชั้ น บรรยากาศ ค.ศ. 1985 (Vienna Convention for the protection of the
Ozone Layer 1985) พิ ธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารซึ่งทาลายชั้นบรรยากาศ ค.ศ.1987 (Montreal Protocol
on Substances That Deplete the Ozone Layer 1987) อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ข้า มแดนและการก าจั ด ซึ่ ง ของเสี ย อั น ตราย ค.ศ. 1989 (the Basel Convention on the Transboundary
Movement of Hazardous Waste and Their Disposal Act 1989)448
(2) กรมจัดการขยะแห่งชาติ (Department of National Solid Waste Management)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมจัดการขยะแห่งชาติเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น (Ministry of Housing
and Local Government) มีอธิบดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และมีเลขานุการกรมเป็ นผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการ
447
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บริหารงานในกรม โดยภายในกรมมีการแบ่งกองงานเป็น 4 กอง ได้แก่ กองนโยบายและแผนงาน กองการบริการ
ด้านเทคนิค กองการอนุมัติและออกใบอนุญาต และกองการจัดการบริการ449
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมจัดการขยะแห่งชาติมีอานาจหน้าที่เสนอนโยบาย แผนงานและยุท ธศาสตร์ในการจัดการขยะและ
ความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ กาหนดแผนสาหรับการจัดการขยะ ในเรื่องของที่ตั้ง ประเภท และขนาดของโรง
บาบัดขยะแห่งใหม่ ขอบเขตพื้ นที่ ของสถานที่ จัดการขยะ แผนการจัดการขยะเพื่อควบคุม ปริมาณขยะที่ มายัง
สถานที่กาจัด และกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการตามแผน กาหนดมาตรฐาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ
จัดการขยะและรักษาความสะอาด กากับดูแลและออกระเบียบใดๆเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด พ.ศ.2550 รวมถึงการออกใบอนุญาตและอนุมัติและการดาเนินการต่างๆให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้450
(3) กรมประมง (Department of Fisheries)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมประมง เป็น หน่วยงานในสัง กั ดของกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Minister of
Agriculture and Agro-based Industry) มี อธิบดีก รมประมงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มี รองอธิบ ดี 2 คนช่วย
กากับดูแลงานของกรม โดยประกอบด้วยรองอธิบดีด้านการจัดการประมง กากับดูแลกองการจัดการบริการ กอง
การจัดการสารสนเทศ กองคุ้มครองทรัพยากร กองเผยแพร่และถ่ายโอนเทคโนโลยี และ สถาบันวิชาการประมง
แห่งมาเลเซีย และ รองอธิบดีด้านการพัฒนาซึ่งกากับดูแลกองแผนงานและการพัฒนา กองจั ดการทรัพยากร กอง
พัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้า กองวิศวกรรม กองจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ ยังมีส่วนงานที่
ขึ้นตรงต่ออธิบ ดี ได้แก่ สานักกฎหมาย กองการวิจัย กองความปลอดภัยทางชีวภาพทางการประมง กองกลาง
สานักงานประมงประจารัฐต่าง ๆ451
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ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมประมงมีหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงซึ่งมีพื้นฐานทางการตลาดอย่างมีพลวัตรด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์และอย่างมีนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และธรรมาภิบาล และเพื่อยกระดับระบบการจัดส่ง
โดยอาศัยความมีทักษะ ความรอบรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุนมนุษย์452
(4) องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Development Authority หรือ SEDA)
ก. โครงสร้างการบริหารงานขององค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
SEDA มี ค ณะกรรมการองค์ ก ารเป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งานให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ SEDA รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และน้าอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งตนเห็นว่ามีประสบการณ์และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านพลังงานที่ ยั่งยืน การเงิน วิศวกรรม ธุร กิ จ หรือการบริห าร หรือมี คุณสมบัติอย่างอื่นไม่ ว่าจะเป็นความรู้
ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์หรือมีคุณวุฒิอื่นที่มีความเหมาะสมในการได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ก็ได้ โดย CEO นี้ถือเป็นกรรมการคนหนึ่งของ SEDA โดยท าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปในหน้าที่
ตามปกติของ SEDA โดยในการบริหารงานของ CEO จะมีผู้ช่วย 2 คน คือ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานที่
ยั่งยืน ก ากั บ ดูแลกอง Feed-in Tariff กองเทคโนโลยีด้านพลัง งานหมุ น เวียน กองจั ดการความต้องการด้าน
พลังงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้าสานักงานองค์การ รับผิดชอบดูแลกองการเงิน
กองทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร และกองสื่อสารองค์กร นอกจากนี้ ยังมีตาแหน่งอื่นที่ขึ้นตรงต่อ CEO ได้แก่ ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคนิค และผู้สอบบัญชี453
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สาหรับอานาจหน้าที่ของ SEDA นั้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์การ
พัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า SEDA มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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1) ให้คาปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และน้า และรัฐบาลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
2) สนับสนุนและดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านพลังงานหมุนเวียน
3) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
4) ดาเนินการ จัดการ ควบคุม และตรวจสอบระบบ Feed-in tariff
5) ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงพระราชบัญญัติว่าด้วย
พลังงานหมุนเวียนและแนะนาการปฏิรูปต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
6) สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในภาคพลังงานที่ยั่งยืน
7) กาหนดมาตรการเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ของสาธารณชน
8) ดาเนินการในประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับพลังงานที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพลังงาน
3.7 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
3.7.1 ความนา
ประเทศมาเลเซียอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องด้วยมีประชากร
หลายเชื้อชาติ ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งประชากรแต่ละเชื้อชาติมีวัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่หากพิจารณาในด้านของการบังคับใช้กฎหมายแล้ว อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเป็น
กลไกในการผสานความแตกต่างในด้านวัฒ นธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติให้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ การส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียมีการประกาศใช้ หรือบังคับใช้กฎหมาย
ในเรื่องนี้ไม่ ม ากนั ก โดยกฎหมายที่ มี ส่วนส าคัญ ในการส่ง เสริม และรัก ษาวัฒ นธรรมและวิถี ชีวิตของประเทศ
มาเลเซีย ได้แก่ พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (The National Heritage Act 2005) พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการส่ง เสริม การท่อ งเที่ ยวมาเลเซีย พ.ศ. 2535 (The Malaysia Tourism Promotion Board Act
1992) พระราชบั ญ ญั ติ ห อศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2502 (The National Art Gallery Act 1959)
พระราชบัญ ญั ติห อจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ พ.ศ. 2549 (The National Archives Act 1996) พระราชบั ญ ญั ติ
หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2515 (The National Library Act 1972) โดยในการศึกษาภายใต้หัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะ
พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติบางฉบับเท่านั้น
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3.7.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศมาเลเซียนั้นจะ
นาเสนอสาระสาคัญของกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ
ค่าธรรมเนียม (กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การขยายการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2494 (The Fees Act 1951) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ใด ๆ หรือการจัดแสดงนิท รรศการใด ๆ ที่จัดแสดงโ ดยกรม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเหตุผลที่นาเสนอกฎหมายฉบับนี้ เนื่องด้วยเป็นพระราชบัญญัติที่วางแนวทางในการ
กากับดูแลและการบริหารพิพิธภัณฑ์ในประเทศมาเลเซียไว้อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (The National Heritage Act 2005)
ก. ความเป็นมา
ความเป็นมาก่อนที่พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (The National Heritage Act 2005) จะมี
ผลใช้บังคับนั้น เดิมมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. 2519 (The Antiquities
Act, 1976) และพระราชบัญ ญัติ คลังสมบัติ พ.ศ. 2500 (The Treasure Trove Act, 1957) จากนั้นจึงได้มีก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (The National Heritage Act 2005) ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มี สาระสาคัญ เกี่ยวกับ การวางนโยบาย กาหนดอานาจในการบริห ารจัดการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการสงวนรักษามรดกของชาติในด้านต่างๆ การจัดให้มีคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ
(National Heritage Commissioner) ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ ก ากั บ ดูแลการดาเนินงานตามที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ให้
อานาจไว้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับ นี้ยังบัญ ญัติให้มีการจัดตั้งสภามรดกแห่ง ชาติ (National Heritage
Council) กองทุนมรดกแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ โบราณสถานให้เป็นมรดกของชาติ รวมทั้งการรับฟัง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ
ข. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกของชาติ อันได้แก่ มรดกทาง
วัฒนธรรม มรดกอันเป็นสิ่งก่อสร้าง มรดกทางธรรมชาติ โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตการปกครองของกรุง
กัวลาลัมเปอร์ เขตการปกครองของลาบวน และเขตการปกครองของปุตราจายา ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้จะไม่ถือว่า
มรดกทางวัฒนธรรมใต้น้า บริเวณที่มีการติดตั้งหรือวางแนวท่อ หรือแนวสายเคเบิลที่ใต้พื้นทะเลและสิ่งติดตั้งอื่นใด
นอกเหนือไปจากแนวท่อและแนวสายเคเบิลนั้นเป็นเขตมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้า
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ค. นโยบายในการสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกของชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นผู้ มีอานาจในการกาหนดนโยบาย หรือออกแนว
ปฏิบัติ ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์และการอนุรักษ์มรดกแห่งชาติ
แต่อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาจจะไม่กาหนดนโยบายดังกล่าวก็ได้ หาก
ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับขอบเขตอานาจศาลของในแต่ล ะรัฐ เว้นแต่ ผู้มีอานาจในรัฐนั้นจะได้มีการ
หารือเรื่องดังกล่าวกันแล้ว454
ง. คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ (National Heritage Commissioner)
ง.1 การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาตินั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่ องเที่ ยวและ
วัฒนธรรมจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอานาจที่ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 ปี455
ง.2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ประการสาคัญ ดังนี้456
1) พิ จารณาก าหนดขอบเขตของบริเวณพื้นที่ป ระวัติศาสตร์ และการขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ
รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้า
2) พิจารณาดาเนินการขึ้นทะเบียนและกาหนดแบ่งแยกประเภทของมรดกตามบัญชีรายชื่ อที่ได้
ถูกขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
3) ดาเนินการกากับดูแลมรดกแห่งชาติทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับการสงวนรักษา อนุรักษ์ ซ่อมแซม
บารุงรักษา ส่งเสริม การจัดแสดงและประชาสัมพันธ์มรดกแห่งชาติ
4) ดาเนินการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งชาติ
5) เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้น การสารวจ และการค้นหาบริเวณพื้นที่มรดกทาง
ประวัติศาสตร์
6) ดาเนินการติดต่อประสานงานกับรัฐอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสงวนรักษามรดกแห่งชาติ
7) ให้คาแนะนาและประสานงานร่วมกับส่วนงานการวางแผนท้องถิ่น สภามรดกแห่งชาติ และ
หน่วยงานอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษาและส่งเสริมมรดกแห่งชาติ
454
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8) ส่ง เสริม และออกระเบี ยบเกี่ ยวกั บ การอนุรัก ษ์ และสงวนรัก ษามรดกแห่ ง ชาติ เพื่อ ให้ก าร
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
9) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒ นธรรมในเรื่ องเกี่ ยวกั บการ
สงวนรักษามรดกแห่งชาติ
10) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดไว้ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมอบหมาย
จ. สภามรดกแห่งชาติ (National Heritage Council)
จ.1 อานาจหน้าที่ของสภามรดกแห่งชาติ
สภามรดกแห่งชาติมีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
และคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ และดาเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับมรดกแห่งชาติ
และเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ
กาหนด457
จ.2 สมาชิกภาพของสภามรดกแห่งชาติ
สภามรดกแห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ย ประธานซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหรือผู้แทน อธิบดีกรมผังเมืองและโยธาธิ
การหรื อ ผู้ แ ทน อธิ บ ดี ก รมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานและโบราณสถานหรื อ ผู้ แ ทน *458 (ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ อธิ บ ดี ก รม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) เป็นคณะกรรมการและมีสมาชิกอื่นอีกไม่เกิน 6 คน โดยอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งมี ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการจัดการ การสงวนรัก ษาและอนุรั ก ษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ เป็นมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒ นธรรมซึ่งเป็นตาแหน่งที่ ได้รับ แต่ง ตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีวาระการดารงตาแหน่งจะดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 ปี459
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*หมายเหตุ ชื่อกระทรวงตามบทบัญญัติในมาตรา 10 ยังคงเป็นชื่อกระทรวงเดิม ก่อนมีการปรับโครงสร้างการบริหาร

ประเทศ แต่ทั้งนี้ได้มีการวงเล็บชื่อกระทรวงที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องตามความเป็นจริงตรงตามโครงสร้างการบริหารงาน
กับช่วงระยะเวลาที่มีแปลบทบัญญัติดังกล่าวนี้
459
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ฉ. กองทุนมรดกแห่งชาติ (Heritage Fund)
กองทุนมรดกแห่งชาติจัดตั้ง โดยอานาจของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 โดย
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติเป็นผู้ทาหน้าที่ในการควบคุม ดาเนินการและบริหารจัดการกองทุนมรดกแห่งชาติ
โดยในส่วนของงบประมาณหรือเงินสนับสนุนที่นามาใช้ในกองทุนนั้น มีแหล่งที่มาจากหลายส่วน เช่น460
1) เงินที่รัฐสภาจัดสรรให้จากกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
2) เงินที่ได้รับจากการบริจาค การให้ในฐานะเป็นของขวัญหรือเงินอุดหนุน
3) เงินที่มาจากการเก็บภาษีภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
4) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนโดยบัญชีเงินฝากประจาของกองทุน
ในส่วนของการใช้จ่ายเงินกองทุนมรดกแห่งชาตินั้น จะต้องถูกใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กาหนดไว้เท่านั้น เช่น การจ่ายสาหรับการซื้อและสงวนรักษามรดกของชาติ การวิจัย การศึกษาการเผยแพร่
ข้อมูลทางวิชาการ สาหรับการปกป้องมรดกของชาติและสงวนรักษาพื้นที่461
ช. การขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติจะเป็นผูก้ าหนดและควบคุมการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกแห่งชาติ 462 โดย
ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวนี้ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ คัดลอกหรือทาสาเนาบัญชีทะเบียนมรดกแห่งชาติ
ดังกล่าวได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกาหนด
ซ. ปูชนียสถานหรือโบราณสถานอันเป็นเขตมรดก (Heritage site)
ซ.1 การกาหนดพื้นที่ให้เป็นเขตมรดก
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติอาจกาหนดให้เขตหรือบริเวณใดอันเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานหรือ
โบราณสถานเป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติ หรือมรดกทางวัฒนธรรมอันมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ได้ 463 โดย
จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ซ.2 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดพื้นที่ให้เป็นเขตมรดก
บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการกาหนดพื้นที่ให้เป็นเขตมรดก ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนั้น
อาจจะอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
460
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ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการกาหนดพื้นที่ให้เป็นเขตมรดก คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ
อาจจะกาหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็น โดยต้องแจ้งให้ฝ่ายผู้คัดค้านและเจ้าของ
พื้นที่ดังกล่าวทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็น464
เมื่อคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว หากคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่หรือเขตดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีความสาคัญทาง
วัฒ นธรรมและได้รับความยินยอมจากผู้มีอานาจในรัฐนั้น คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจให้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตมรดก และเมื่อได้ดาเนินการตามที่พระราชบัญ ญัติฉบับนี้กาหนดก็ถือว่าการ
ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยและจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกันว่า
บริเวณดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นเขตมรดกแล้ว465
ซ.3 การสงวนรักษาและอนุรักษ์เขตมรดก
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติมีหน้าที่ในการสงวนรักษาและอนุรักษ์เขตมรดก หากในกรณีที่
เขตมรดกตั้งอยู่บนพื้ นที่ ของเอกชน คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติโดยการปรึกษาหารือกับผู้มีอานาจของรัฐ
สามารถดาเนินการซื้อหรือเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว หรือดาเนินการด้วยวิธีการใดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินในบริเวณนั้น หรือดาเนินการเคลื่อนย้ายเขตมรดกหรืออนุสาวรีย์ทงั้ หมดหรือบางส่วนที่ตั้งอยู่ใน
เขตมรดก ซึ่งหากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเกิดข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับเรื่องจานวนเงินค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
จากกรณีดังกล่าวสามารถอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้ ซึ่งคา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีถือเป็นที่ยุติ466
ฌ. โบราณวัตถุอันเป็นมรดกแห่งชาติ
ฌ.1 การค้นพบโบราณวัตถุ
บุคคลใดเป็นผู้ค้นพบวัตถุอันน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของ
ชาติจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยั งคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือนายอาเภอใน
ท้องที่ ซึ่งวัตถุนั้นได้ถูก ค้นพบโดยเร็วที่สุดที่ จะเป็นไปได้ และหากเป็นไปได้ให้ดาเนินการส่งวัตถุดัง กล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือนายอาเภอดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวัตถุ
ดังกล่าวและมีเหตุอันน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของชาติ จะดาเนินการออก
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หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ค้นพบและได้ส่งมอบวัตถุดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ทาการเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวไว้อย่างปลอดภัย 467 หลังจากนั้นนายอาเภอจะแจ้ง
เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการค้นพบวัตถุดังกล่าว โดยใน
ส่วนนี้จะมีกระบวนการตรวจสอบโบราณวัตถุดังกล่าวด้วย โดยในการดาเนินกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
ฌ.2 การประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณเป็นมรดกแห่งชาติ
คณะกรรมาธิก ารมรดกแห่ง ชาติเ ป็นผู้มี ห น้าที่ ป ระกาศขึ้นทะเบียนให้วั ตถุชิ้นใดเป็ นวัตถุที่ มี
คุณ ลัก ษณะแห่ ง มรดกทางวัฒ นธรรมที่ อ าจเป็ น มรดกแห่ ง ชาติ ได้ โดยจะบั น ทึ ก ลงในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทะเบี ย น
โบราณวัตถุ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 468 แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติอาจมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิกถอนได้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและด้วยเหตุผลตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติดาเนินการเก็บรักษาวัตถุโบราณนั้นไว้และคณะกรรมาธิการ
เห็นว่าวัตถุดังกล่าวควรที่จ ะต้อ งเก็ บรัก ษาไว้ ณ สถานที่ซึ่งวัตถุนั้นได้ถูกพบ คณะกรรมาธิก ารมรดกแห่งชาติมี
ดุลพินิจในการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนในจานวนที่เหมาะสมให้กับผู้ค้นพบ หรือเจ้าของที่ดินที่พบวัตถุนั้น หรือ
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุนั้น469 ในการค้นพบวัตถุใด ๆ ที่มีคุณลักษณะแห่งมรดกในทางวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการ
จะมีสิทธิในการอารักขาและครอบครองวัตถุในลักษณะเดียวกันนั้นได้โดยถือเป็นการกระทาในนามของรัฐบาลกลาง
และจะมีความรับผิดชอบในการคุ้มครองและการเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ฌ.3 การใช้สิทธิโต้แย้งเกี่ยวกับการกาหนดค่าชดเชยหรือการกาหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
วัตถุโบราณ
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกาหนดค่าชดเชยหรือการกาหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของวัตถุ
โบราณ ข้อโต้แย้งดังกล่าวอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อวินิจฉัยได้
และคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าวให้ถือเป็นอันยุติ470
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ฌ.4 การอนุรักษ์วัตถุโบราณ
พระราชบัญญัตินี้กาหนดวิธีการในการสงวนรักษาและอนุรักษ์วัตถุโบราณไว้ว่ า ผู้มีหน้าที่ในการ
ดูแลรัก ษาทรัพ ย์สินหรือ เจ้าของวัตถุโ บราณจะต้องเก็ บ รัก ษาวัตถุเหล่านั้นให้ อยู่ในสภาพดีและอยู่ในสถานที่
ปลอดภัย หากวัตถุดังกล่าวเสียหายหรือสูญหายจะต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติทราบโดยทันที หาก
บุคคลผู้มีหน้าที่ดังกล่าวไม่ปฏิบัติที่ตามบทบัญญัติกาหนดไว้จะถือว่ามีความผิด471
ญ. การประกาศการเป็นมรดกแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมีอานาจในการประกาศเขตมรดก วัตถุโบราณ มรดก
ทางวัฒนธรรมใต้น้าที่อยู่ในบัญชีการขึ้นทะเบียน หรือบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ให้เป็นมรดกแห่งชาติได้ ซึ่งการพิจารณา
ประกาศให้เป็นมรดกแห่งชาติได้นั้น ต้องพิจารณาตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้472
1) มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย
2) มีการออกแบบที่ดีหรือมีลักษณะเฉพาะตัวที่งดงาม และมีนวัตกรรมหรือความสาเร็จของงานในทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค
3) มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสังคมหรือวัฒนธรรม
4) มีศักยภาพที่น่าศึกษา หรือเป็นตัวอย่าง หรือเป็นหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย
5) มีความสาคัญที่สามารถแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความหลากหลายหรือความผสมผสานกันของสิ่ง
ที่มีความสาคัญดังกล่าวเหล่านี้
6) มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสิ่งหายาก ซึ่งอาจจะเป็นมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้า
7) เป็นตัวอย่างหรือเป็นส่วนหนึ่งของเขตที่ตั้ง หรือเขตพื้นที่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุอันเป็นมรดก
8) เกี่ยวข้องหรือมีความหมายที่สาคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม
ในกรณีที่เขตพื้นที่ หรือวัตถุ หรือมรดกทางวัฒ นธรรมใต้น้าตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐนั้นเอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสามารถปรึกษาหารือรวมกับผู้ปกครองในรัฐนั้นก่อนดาเนินการประกาศให้
บริเวณดังกล่าวเป็นเขตมรดกแห่งชาติ ในกรณีที่ เขตพื้นที่ วัตถุห รือมรดกทางวัฒ นธรรมใต้น้านั้นอยู่บนที่ ดินที่
ห่างไกล หรือเป็นของบุคคลอื่นใดนอกเหนือไปจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งรัฐ เจ้าของ ผู้พิทักษ์ทรัพย์หรือ
471

พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 มาตรา 59

472

พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548 มาตรา 67

234

ผู้จัดการทรัสต์ของเขตพื้ นที่ กรณีนี้ จ ะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ท ราบอย่างน้อย 30 วันก่ อนที่ จ ะมี ก ารดาเนินการ
ประกาศให้เป็นมรดกแห่งชาติ
ในกรณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ภาษา ดนตรี การละเล่น ประเพณี บทกวี หรือสิ่งอื่น
ใดในท านองเดียวกัน รวมถึงลิขสิทธิ์ที่ยังคงความคุ้ม ครองอยู่ 473 โดยการประกาศให้วัตถุที่ มี ลิขสิท ธิ์เป็นมรดก
แห่งชาติ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนจึงจะประกาศให้เป็นมรดกแห่งชาติได้ เช่นเดียวกับใน
กรณีที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่มี ชีวิตอยู่ (ปูชนียบุคคล) เช่น การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ก็ใช้วิธีก ารเดียวกั น
สาเนาของสิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้พิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัสต์ของเขตพื้นที่
ในกรณีที่บุคคลใดต้องการจะโต้แย้งเกี่ยวกับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งดังกล่าวเป็นมรดกแห่งชาติ อาจ
ดาเนินการส่งคาโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือ น นับ ตั้งแต่ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เพื่ อให้รัฐมนตรีพิจ ารณาเพิ ก ถอนคาสั่งดัง กล่าว
ภายหลังจากรัฐมนตรีได้พิจารณาคาโต้แย้งดังกล่าวพร้อมกับรับฟังคาแนะนาจากสภามรดกแห่งชาติแล้ว รัฐมนตรี
อาจมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งดังกล่าวเป็นมรดกแห่งชาติก็ได้ ซึ่งดุลพินิจของรัฐมนตรีในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคาสั่งดังกล่าวถือเป็นอันยุติ
ฎ. การได้รับใบอนุญาต
การได้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การดาเนิ น การกั บ วั ต ถุ ห รือ สิ่ ง ของอั น เป็ น มรดกที่ มี คุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น การได้รับอนุญ าตให้เป็นบุคคลผู้สามารถดาเนินการส่งออกวัตถุอันเป็นมรดก หรือการได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นบุคคลที่สามารถดาเนินการขุดค้นวัตถุอันเป็นมรดกได้
ฎ.1 ใบอนุญาตให้ส่งออกวัตถุอันเป็นมรดก
บุคคลผู้สามารถดาเนินกระบวนการส่งออกวัตถุห รือสิ่ง ของอันเป็นมรดกได้นั้ น จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการส่งออกอย่างสมเหตุสมผลหรือคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญจากคณะกรรมาธิการมรดก
แห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติอาจมีเหตุผลในการพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตดังกล่าวให้
ได้ หากเห็นว่าวัตถุดังกล่าวเป็นวัตถุที่มีความสาคัญต่อชาติ หรือบุคคลผู้ขอออกใบอนุญาตไม่ได้แสดงให้เป็นที่พอใจ
กับคณะกรรมาธิการว่า ตนเป็นเจ้าของวัตถุนั้นและดาเนินการส่งออกด้วยอานาจความเป็นเจ้าของด้วยตนเอง ซึ่ง
ในกรณีนี้กฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการค้าวัตถุโบราณที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจหรือเจ้าหน้าที่ ศุลกากรมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าวัตถุที่ ได้ทาการ
ส่งออกไปนั้น เป็นการดาเนินการโดยปราศจากใบอนุญาตในการส่งออก เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติพิจารณา
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ใช้ดุล พินิจ ในเรื่องดังกล่าว หากคณะกรรมาธิก ารมรดกแห่ง ชาติพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ เจ้าหน้าที่ ผู้มี อานาจ
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติอาจมีคาสั่งห้ามการส่งออกวัตถุดังกล่าว ในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่อง
ดังกล่าว จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ474
ฎ.2 การนาเข้าวัตถุอันเป็นมรดกจากต่างประเทศ
ในการดาเนินการนาเข้าวัตถุอันเป็นมรดกซึ่งเป็นวัตถุต่างประเทศเข้ามาในประเทศมาเลเซียนั้น
ผู้นาเข้าไม่ต้องมีใบอนุญาตสาหรับการเป็นผู้นาสิ่งของอันเป็นมรดกซึ่งเป็นวัต ถุต่างประเทศเข้ามาในประเทศ แต่
ผู้นาเข้าจะต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติทราบโดยมีเอกสารรับรองว่าวัตถุที่นาเข้ามาเป็นการขนส่งมา
จากต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าวัตถุต่างประเทศได้มีการนาเข้ามาโดยผิดกฎหมาย
คณะกรรมาธิก ารมรดกแห่ง ชาติมี อ านาจที่ จ ะยึดวั ตถุนั้นมาไว้ในครอบครองก่ อนได้ ซึ่งก่ อนพิ จ ารณาลงโทษ
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติจะต้องหารือไปยังรัฐมนตรี โดยดุลพินิจในการพิจารณาของรัฐมนตรีถือเป็นที่ยุติ ใน
กรณีที่คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติได้ยึดวัตถุเหล่านั้นไว้ในครอบครองแล้ว จะต้องเก็บรักษาและจัดการกับวัตถุ
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารพิ สู จ น์ ใ นภายห ลั ง ว่ า วั ต ถุ ที่ ยึ ด ไว้ เ ป็ นวั ต ถุ ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติต้องดาเนินการส่งวัตถุดังกล่าวคืนให้กับผู้นาเข้าโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ ในกรณีที่
ประเทศซึ่งเป็นเจ้าของวัตถุที่นาเข้ามาโดยผิดกฎหมายได้ร้องขอให้ส่งวัตถุดังกล่าวกลับคืนไปยังประเทศต้นทาง
โดยอาศัยเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติดาเนินการส่งวัตถุ
ดังกล่าวคืนตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างประเทศก็สามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อการส่งคืน
ประเทศดังกล่าวด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ475
ฎ.3 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินการขุดค้นวัตถุอันเป็นมรดก
ในการดาเนินการขุดค้นวัตถุอันเป็นมรดก บุคคลผู้จะมีสิทธิดาเนินการดังกล่าวได้ จะต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ โดยหากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว จะมีโทษปรับไม่
เกิน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ476
ฏ. การอุทธรณ์คาสั่ง
ในส่วนของการอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งนั้น บุคคลใด ๆ อาจยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรีได้
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติ โดยคู่กรณีฝ่าย
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ที่เสียหายจากผลของคาวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติในการกาหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพื้นที่มรดก
หรือไม่ได้กาหนดให้เป็นพื้นที่มรดก หรือกรณีการออกคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีใด ๆ หรือการออกคาสั่งสงวน
รักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน หรือคาวินิจฉัยที่ให้อนุญาตหรือปฏิเสธคาร้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันเป็นมรดก หรือกรณีที่
คณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติปฏิเสธการให้ใบอนุญาตในการเป็นผู้ส่งออก หรือใบอนุญาตในการขุดค้น หรือ
ปฏิเสธการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าวัตถุอันเป็ นมรดก ในกรณีนี้รัฐมนตรีอาจปรึกษาไปยังสภามรดกแห่งชาติ
ก่อนที่จะพิจารณาออกคาสั่งใด ๆ ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วอาจจะมีคาสั่งยืน กลับคาสั่งเดิม หรือ
แก้ไขคาสั่ง หรืออาจเป็นคาสั่งที่มีเงื่อนไขตามทีจ่ าเป็นก็ได้ ซึ่งไม่ว่ารัฐมนตรีจะมีคาสั่งเป็นประการใด คาสั่งดังกล่าว
ถือเป็นที่ยุติ477
(2) พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม (กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) พ.ศ. 2557 (The Fees (Department
of Museum Malaysia) (Validation) Act 2014)
เมื่อกล่าวถึง หลัก เกณฑ์ ห รือ กฎหมายที่ เกี่ยวกั บ การก ากั บ ดูแลหรือการบริห ารพิพิธภัณฑ์ ในประเทศ
มาเลเซีย อาจกล่าวได้ว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลหรือการบริหารพิ พิธภัณฑ์ โดยเฉพาะ เนื่องด้วยการกากับ ดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ โดยตรงตามหลัก
โครงสร้ า งการด าเนิ น งานของรั ฐ บาลกลาง ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของกรมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
(The Department of Museum) แต่หากพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ การจั ด นิ ท รรศการต่ า ง ๆ ที่ จั ด โดยกรมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ นั้ น มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม (กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) พ.ศ. 2557
เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติที่กาหนดถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการสาธารณะต่างๆ ใน
ประเทศมาเลเซี ย จะต้ อ งพิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ธรรมเนี ย ม พ.ศ. 2494 (The Fees Act 1951)
เป็ น ล าดั บ แรก ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ าวนี้ มี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ การเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการในสถานที่ราชการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดวงตราไปรษณีย์อากร
และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็รวมอยู่ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย ดังนั้น ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และการจัดนิทรรศการต่าง ๆ จึงต้องพิจารณาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้
ควบคู่กันไป
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พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม (กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) พ.ศ. 2557 (The Fees Department of
Museum Malaysia (Validation) Act 2014) เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เพื่อเพิ่มเติมขอบเขตการบังคับใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ธรรมเนี ย ม พ.ศ. 2494 (The Fees Act 1951) เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ใด ๆ หรือการจัดแสดงนิท รรศการใด ๆ ที่ จัดแสดงในพิพิ ธภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ
พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2494 (The Fees Act 1951) ให้อานาจกรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มีอานาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ใดๆ หรือการจัดแสดงนิทรรศการใดๆ ได้เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เท่านั้น แต่เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ธรรมเนี ย ม (กรมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ) พ.ศ. 2557 ท าให้ อ านาจในการเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกรมพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติไม่ห มดสิ้นไปตามระยะเวลาเดิม กรมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติยังคงมีอานาจเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตลอดไป จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยกฎหมายฉบับอื่น ทั้งยังมี
บทบัญ ญั ติอันมี ลัก ษณะคล้ายกั บ บทเฉพาะกาลก าหนดว่า หากได้มี ก ารกระท าใดๆ ที่ ได้ ก ระท าลงไปภายใต้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2494 (The Fees Act 1951) เจ้าหน้าที่จะได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมายและไม่มีความรับผิดแต่ประการใด478
3.7.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (Ministry Of Tourism and Culture)
ในปี พ.ศ. 2502 ก่อนที่จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมขึ้น ได้มีการจัดตั้งกรมการท่องเที่ ยว
ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเทีย่ วของประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ มี น โยบายให้ จั ด ตั้ ง กระท รวงวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย วขึ้ น หลั ง จากนั้ น ในปี พ.ศ. 2535
ได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะและการท่องเที่ยว (Ministry of
Culture, Arts and Tourism (MoCAT)) ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะและการท่องเที่ยวได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กล่าวคือ กระทรวงได้ถูกแยกออกมาเป็นหลายกระทรวง เช่น กระทรวงการ
ท่ อ งเที่ ย ว (Ministry of Tourism: MoTour) กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยแต่ ล ะกระทรวงมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบแยกต่างหากออกจากกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่กระทรวงวัฒนธรรม
478

สืบค้น http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20140110_AKTA%20760-BI.pdf เมื่อวันที่

20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ได้ถูกยุบรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยว จากนั้นกระทรวงการท่องเที่ยว (Ministry of Tourism) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้
เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (Ministry of Tourism and Culture (MOTAC)) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา การดาเนินงานภายในกระทรวงดังกล่าวได้เริ่มการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในคราวเดียวกัน ภายใต้นโยบายการส่งเสริมให้ประเทศมาเลเซียก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอันดับ
ต้นในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ ยวและวัฒนธรรม (Ministry Of Tourism a Culture) มีหน้าที่สาคัญ ในการกากับ
ดูแลและวางนโยบายในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชี วิตของพลเมืองมาเลเซีย รวมทั้งมีหน้าที่ ในการกากับ
ดูแลให้กรม กอง สานักและหน่วยงานของรัฐทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่
กฎหมายกาหนดไว้
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมีโครงสร้างในการบริหารกระทรวง ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
3. เลขาธิการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
4. รองเลขาธิการ (วัฒนธรรม)
5. รองเลขาธิการ (ท่องเที่ยว)
6. รองเลขาธิการ (บริหาร)
7. หัวหน้าสานักงานและส่วนงานต่าง ๆ
8. ผู้จัดการระดับสานักงานในแต่ละรัฐ
ในส่วนของการจัดลาดับโครงสร้างภายในของกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (Departments and
Agencies) มีการแยกเป็นกรม สานักงานและส่วนงาน ดังต่อไปนี้
1. กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Department of Museums Malaysia: JMM)
2. กรมมรดกแห่งชาติ (Department of National Heritage)
3. กรมศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Department for Culture & Arts: JKKN)
4. สานักพัฒนาหัตถกรรม (Malaysian Handicraft Development Corporation)
5. สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of Malaysia)
6. สานักหอสมุดแห่งชาติ (National Library of Malaysia: PNM)
7. สานักงานการท่องเที่ยว (Tourism Malaysia)
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8. สถาบั น ศิ ล ปวัฒ นธรรมและมรดกแห่ ง ชาติ (National Academy of Arts, Culture & Heritage:
ASWARA)
9. ศูนย์การท่องเที่ยวอิสลาม (Islamic Tourism Centre: ITC)
10. ส่วนงานจัดการประชุมและนิทรรศการ (Malaysia Convention & Exhibition Bureau)
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและวัฒ นธรรมมี โนบายหลัก ในการส่งเสริมศัก ยภาพในการแข่ง ขันในด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของ
ประเทศมาเลเซียให้มีเอกลักษณ์ โดยแสดงออก ทางศิลปะและมรดกของชาติ นอกจากนี้ ยังมีอานาจหน้าที่ในการ
สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรทุกภาคส่วน ทั้ งในส่วนของการท่องเที่ยวและในส่วนของศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจในการนาองค์กรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
(2) กรมมรดกแห่งชาติ (Department of National Heritage)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมมรดกแห่งชาติอยู่ภายใต้โครงสร้างในการบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นการบริหารงานจากรัฐบาลกลาง
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมมรดกแห่งชาติมีอานาจหน้าที่สาคัญ ดังนี้
1. ทาหน้าที่อนุรักษ์และสงวนรักษาไว้ซึ่งมรดกแห่งชาติ
2. ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548
3. ทาหน้าที่ขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติ
4. จัดเก็บเอกสารและตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมรดก และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
5. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอันเป็นมรดก
6. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอันเป็นมรดก
7. กากับดูแลพื้นที่มรดกในประเทศมาเลเซีย
8. ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือจดบันทึกให้เป็นสิ่งสาคัญของ
โลก เช่น อนุสรณ์แห่งความทรงจาและมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
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นอกจากนี้ กรมมรดกแห่งชาติยังทาหน้าที่ ประการสาคัญอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ หน้าที่ในการติดต่อ
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กบั สภามรดกแห่งชาติ (The National Heritage Council) โดยสภามรดก
แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ตามที่บทบัญญัติในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 8 ของพระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ พ.ศ. 2548
(3) กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Department of Museums)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมพิ พิ ธภัณฑสถานแห่งชาติอ ยู่ภายใต้โครงสร้างในการบริห ารงานของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและ
วัฒ นธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลและการบริหารงานจากรัฐบาลกลาง โดยกรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมี
ความรับผิดชอบหลักในการเก็บรักษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีความรับผิดชอบหลักในการเก็บรักษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย และมีอานาจหน้าที่สาคัญ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมและรักษาไว้ซึ่งวัตถุอันมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ
2. จัดแสดงหรือจัดทานิทรรศการและตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์
3. จัดแสดงนิทรรศการให้มีความหลากหลายและต่อเนื่องตลอดเวลา
4. ทาหน้าที่สร้างให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
5. จัดให้มีองค์ความรู้และเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่ทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ
นอกจากอานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ยังมีอานาจหน้าที่ในการจัดให้มี
การดาเนินการใด ๆ ให้วัตถุสะสมในพิพิ ธภัณฑ์มี ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดให้มีอุป กรณ์อย่าง
ครบถ้วนและมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งจัดให้มี ผู้ฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์และจัดเก็บนิทรรศการที่มีความน่าสนใจไว้ในฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์
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3.8 กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ
3.8.1 ความนา
(1) ภาพรวมของระบบราชการมาเลเซีย
ในส่วนของสหพันธรัฐ รัฐบาลสหพันธรัฐ (the federal government) รับผิดชอบดูแลในหลายภาคส่วน
ด้วยกัน โดยรวมถึงกิจการภายนอกประเทศ การป้องกัน การรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ กฎหมายแพ่ง
และกฎหมายอาญา การให้สัญ ชาติ การคลัง อุตสาหกรรม สุขภาพและการศึกษา ในการนี้รัฐบาล สหพันธรัฐมี
อานาจในการอาจออกกฎหมายสหพันธรัฐเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กฎหมายแห่งมลรัฐทั้งหลายเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันได้ ทั้งนี้ อานาจในการบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรี ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี
จะต้องมาจากการเลือกโดยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แต่คณะรัฐมนตรีอาจเลือกมาจากหนึ่งใน
สมาชิกของทั้งสองสภาก็ได้479 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี480 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ภายใต้คาแนะนาของนายกรัฐมนตรี481
นอกจากนี้ ภายในสหพั น ธรัฐมี ก ารจั ดตั้ ง กระทรวงทั้ ง หมด 24 กระทรวง ได้ แก่ กระทรวงการคลั ง
(Ministry of Finance) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of Education) กระทรวงคมนาคม (Ministry of
Transportation) กระทรวงการวางแผนอุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ (Ministry of Plantation Industries
and Commodities) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร
(Ministry of Communication and Multimedia) กระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
น้า (Ministry of Energy, Green Technology and Water) กระทรวงการพัฒนาภูมิภาคและชนบท (Ministry
of Rural and Regional Development) กระทรวงการอุดมศึกษา (Ministry of Higher Education) กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมต่างประเทศ (Ministry of International Trade and Industry) กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ministry of Science, Technology and Innovation) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
479

The Commonwealth of Nation, retrieved March 18, 2016 from http://www.

commonwealthofnations.org/ sectors-malaysia/government/
480

Malaysia Constitution 1957, section 40A.

481

Malaysia Constitution 1957, section 43.
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และสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
(Ministry of Tourism and Culture) กระทรวงการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตร (Ministry of
Agriculture and Agro-based Industry) กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Works) กระทรวงสุ ขภาพ (Ministry of Health) กระทรวงเยาวชนและการกี ฬ า (Ministry of
Youth and Sports) กระทรวงทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Ministry of Human Resources) กระทรวงการค้ าภายใน
สหกรณ์ และการคุ้ม ครองผู้บ ริโภค (Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism) กระ
ทรวงสวัสดิภาพชุมชนเมือง การเคหะ และการปกครองส่วนท้องถิ่น (Ministry of Urban Wellbeing, Housing
and Local Government) กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัวและการพัฒนาสังคม (Ministry of Women, Family
and Community Development) กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) และกระทรวง
กิจการสหพันธรัฐ (Ministry of Federal Territories)482
(2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของการพัฒนาและการวางระบบราชการของประเทศมาเลเซีย
การปฏิรูประบบราชการของประเทศมาเลเซียนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากวิกฤตทางการเมืองหรือวิกฤตทาง
เศรษฐกิจดังเช่นประเทศอื่น ๆ หากแต่นโยบายการปฏิรูประบบราชการของประเทศมาเลเซียเป็ นเป้าหมายหนึ่ง
ของแผนของรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนประชาชนชาวมาเลเซียที่เป็นตัวแปร
สาคัญของประเทศในการทาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2233 ถึง พ.ศ.
2522 มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ของประเทศได้เน้นไปทางด้านกฎหมายและการจัดระเบียบและการพัฒนางานบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อที่จะทาให้ภาคส่วนราชการเกิดการเปลี่ยนแปลง สหพันธรัฐ มลรัฐและราชการส่วนท้องถิ่นเริ่ม
ที่จะหยิบยกปัญหาการพัฒนาขึ้นมาถกเถียงกันและกาหนดแผนที่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดการนาไปใช้ทั้งจากระดับ
สหพันธรัฐลงไประดับ ท้ อ งถิ่น (“top-down”) และจากระดับ ท้ องถิ่นขึ้นไปสู่ส หพันธรัฐ (“bottom-up”) ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2533 ในช่วงเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี ภาคเอกชนเริ่มกลายเป็นตัวแปรสาคัญใน
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การเติบโตของประเทศ ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่รัฐได้ให้ความสาคัญจึงได้เปลี่ยนไปที่การพัฒนาคุณภาพในการจัดการงานใน
ส่วนของภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ483
หัวใจหลัก ของการพั ฒ นาระบบราชการพลเรือนของประเทศมาเลเซียคือ “โปรแกรมการปฏิรูป ของ
รัฐบาล” (the Government Transformation Programme, GTP) ซึ่งอยู่ภายใต้กากับของสานักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister’s Department) โดยมีหน่วยการบริหารจัดการการปฏิบัติการและส่งมอบ (the Performance
Management and Delivery Unit, PEMANDU) เป็นหน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้ โครงสร้างของโปรแกรมดังกล่าวนั้นไม่
ซับซ้อน และเกิดขึ้นมาจากการระบุปัญหาที่ต้องจัดให้มีการแก้ ไขมากที่สุด เพื่อที่จะให้ความสาคัญและได้มีการ
แก้ไขปัญหาในส่วนนั้น ๆ ก่อน โดยผลจากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวงถึง
ข้าราชการ ทาให้รัฐบาลกาหนดประสิทธิผลสาคัญระดับชาติ (National Key Result Areas: NKRAs) 7 ประการ
คือ 1) ลดอาชญากรรม 2) ต่อต้านการทุจริต 3) ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียน 4) ยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่มีรายได้ต่า 5) อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น 6) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท และ 7) ปรับปรุง
ระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ นอกจากนี้ โปรแกรมการปฏิรูปของรัฐบาลยังประกอบไปด้วยประสิทธิผลสาคัญ
ระดั บ กระทรวง (Ministerial Key Result Areas: MKRA) ซึ่ ง มี เ ป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ไม่ อ ยู่ ในขอบเขตของ
NKRAs484 ทั้ ง นี้ แต่ล ะ NKRA อยู่ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลและการจัดการของคณะรัฐมนตรีโดยรายงานตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อ วัตถุป ระสงค์ในการบ่งชี้และแสดงถึงสาหรับการวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ดาเนินการและการบังคับใช้แผนดังกล่าว โดยแผนงาน NKRAs แบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ แผนงานระยะ
สั้นและแผนงานระยะยาว เช่น ปัญหาค่าครองชีพสูงและปัญหาการเข้าถึงการได้รับบริการของประชาชน เป็นต้น
ถูกจัดให้อยู่ในเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขในแผนงานระยะสั้น485
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สาเหตุที่ ก ารปฏิรูป ระบบงานบริห ารราชการของมาเลเซียนั้นประสบความส าเร็จ นั้นเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในทางโครงสร้าง เทคโนโลยีก ารจัดการ ทั ก ษะและความรู้ ทั ศนคติ ระบบและ
กระบวนการดาเนินงาน โดยการปฏิรู ป การให้บ ริก ารสาธารณะแก่ป ระชาชน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ กับ การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการรับเอาทัศนะและกรอบความคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ กล่าวโดยสรุป คือ การให้
ความสาคัญ กับคุณค่าพื้นฐานส าคัญเจ็ดประการของข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริก ารสาธารณะ
ได้แก่ คุ ณภาพ ประสิทธิผ ล นวัตกรรม ระเบียบวินัย การบูรณาการ ความรับ ผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ
เพื่อที่จะก่อให้เกิดการมองการณ์ไกล ความยืดหยุ่น งานบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
เพื่อให้สามารถเท่าทันต่อความท้าทายของเป้าหมายในการพัฒนา ในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก486
3.8.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการและการจัดทาบริการสาธารณะของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. 2500 (Malaysia Federal Constitution, 1957) โดยมีการบัญญัติไว้ในหมวดที่ 10 ว่า
ด้วยบริการสาธารณะ ตั้งแต่มาตรา 132 ถึงมาตรา 148
ความหมายของการบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียหมายถึง กองทัพ การบริการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย การบริการสาธารณะทั่วไปของสหพันธรัฐ กิจการตารวจ การบริการ
สาธารณะร่วมกัน การบริการสาธารณะของมลรัฐ และการบริการด้านการศึกษา487
เพื่อ ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของการจัด ท าบริก ารสาธารณะด้านต่ าง ๆ นั้ น รัฐธรรมนูญ แห่ ง
สหพันธรัฐมาเลเซียได้กาหนดให้มีคณะกรรมการที่มีขอบเขตอานาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบริการสาธารณะนั้น ๆ
ดังต่อไปนี้ คือ สภากลาโหม (Armed Forces Council)488 คณะกรรมการกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
(Judicial and Legal Service Commission)489 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธา ร ณ ะ ( Public Service
486
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Commission) คณะกรรมการต ารวจ (Police Forces Commission)490 และคณะกรรมการการศึ ก ษา
(Education Service Commission)491
อย่างไรก็ ต าม การจั ดท าบริก ารสาธารณะตามหมวด 10 แห่ งรัฐธรรมนูญ ฯ นี้ไม่ ห มายความรวมถึ ง
สานักงานบริหารงานข้าราชการในสหพันธรัฐหรือรัฐ สานักงานประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา สานักงาน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือส านัก งานของข้าราชการในรัฐสภา หรือ
สานักงานของข้าราชการในสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐ สานักงานศาลยุติธรรมของรัฐบาลสหพันธรัฐ สานักงานศาล
อุทธรณ์ สานักงานศาลฎีกา สานักงานทั้งหลายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ
หรือตาแหน่งทางการทูตที่ถูกแต่งตั้งโดยคาสั่งของสมเด็จพระราชาธิบดี แม้ว่าการกระทาตามคาสั่งดังกล่าวจะเป็น
การให้บริการสาธารณะในนามของสหพันธรัฐ492
นอกจากนี้ สหพั นธรัฐและรัฐต่าง ๆ อาจจัดให้มี การบริก ารสาธารณะร่วมกั นได้ โดยการจัดท าบริการ
สาธารณะร่วมกันในเรื่องใด ๆ ระหว่างสหพันธรัฐกับรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ หรือการจัดทาบริการสาธารณะ
ร่วมกันในเรื่องใด ๆ ระหว่างรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไป (ในกรณีที่ได้มีคาร้องขอจากมลรัฐที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่สหพันธรัฐบัญญัติ493 โดยในกรณีที่มีการจัดทาบริการสาธารณะร่วมกันและมีการแต่งตั้งข้าราชการคนใด
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณะแล้ว สัดส่วนในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการนั้น ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและบันทึ กความเข้าใจที่ จัดท าขึ้นโดยมลรัฐที่ได้แต่งตั้งข้าราชการและจะต้องอยู่ภายใต้ก ฎหมายของ
สหพันธรัฐ ในกรณีที่มีการผิดสัญญา ได้กาหนดให้สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้มี
อานาจเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะนั้น ๆ เป็นผู้กาหนด494
นอกจากนี้ ความในหมวดที่ 10 ว่าด้วยบริการสาธารณะของรัฐธรรมนูญฯ นี้ อ้างอิงถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
490

Malaysia Constitution 1957, section 140.

491

Malaysia Constitution 1957, section 141A.

492

Malaysia Constitution 1957, section 132, subsection 3.

493

Malaysia Constitution 1957, section 133, subsection 1.

494

Malaysia Constitution 1957, section 133, subsection 2.

246

ในสัญญาการจ้างงานซึง่ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน495 และกาหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ในการได้รับบานาญ496 โดยจะไม่ครอบคลุมรวมถึงอธิบดีกรมอัยการ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนอธิบดี
กรมอัยการต้องมีการบัญญัติไว้เป็นพิเศษในรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ หรือหากเป็นกรณีที่อธิบดีกรมอัยการได้รับการ
แต่งตั้งโดยวิธีการอื่นนอกจากการเลือกผู้ที่เป็นข้าราชการในงานบริการที่เกี่ยวกับกฎหมายและการยุติธรรมหรือ
งานบริการสาธารณะของมลรัฐ หรือโดยวิธีการอื่นนอกจากการเลือกผู้ที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของมลรัฐใด ๆ 497
และยังไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการในสมเด็จพระราชาธิบดี หรือข้าราชการในผู้ปกครองแห่งรัฐ หรือประมุขแห่งมล
รัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีของรัฐมะละกาและรัฐปีนัง หากได้มี การบัญญัติไว้ในกฎหมายแห่งมลรัฐเป็นอย่างอื่น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการของอธิบดีกรมการศาสนา ดะโต๊ะยุติธรรม หรือคาดิเบซาร์
และคาดิ498 ก็มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวด้วย499
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. 2500 จะสามารถ
พิจารณาหลักการที่เกี่ยวกับระบบราชการและข้าราชการพลเรือน โดยแบ่งได้เป็น 2 ประการ กล่าวคือ
1. บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้กาหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นองค์กรที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับระบบราชการและข้าราชการพลเรือน500 โดยได้มีการกาหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบ ที่มา การแต่งตั้ง
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การด าเนิ นงานของคณะกรรมการ รวมทั้ ง ได้ก าหนดหลัก ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ คณะกรรมการตามห มวด 10 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย501 และวาระการดารงตาแหน่งและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ502
ทั้งนี้ การกาหนดค่าตอบแทน การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน รวมทั้งความรับผิดของคณะกรรมการที่ได้
กระท าระหว่างการปฏิบัติห น้าที่ จ ะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริก ารสาธารณะ พ.ศ. 2500
(Service Commissions Act 1957)
2. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้กาหนดหลักการขั้นพื้นฐานและคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือน
รวมทั้งอานาจในการแต่งตั้งข้าราชการ การช่วยราชการ การลดตาแหน่งหรือการให้ออกจากราชการ การได้รับ
บานาญและผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. การกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้บัญญัติให้การกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งให้
เป็น ข้าราชการพลเรือ น ทั้ ง นี้ ข้าราชการต่าง ๆ ที่ ไม่ ใช่ข้าราชการของแต่ล ะรัฐให้ เป็น ไปตามกฎหมายของ
สหพันธรัฐ และโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว สมเด็จ พระราชาธิบ ดีอาจออกกฎเกณฑ์ เพื่อก าหนด
คุณสมบัติหรือเงื่อนไขเช่นว่านั้นได้503
สาหรับการกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการในงานบริการสาธารณะ
ของมลรัฐนั้น อาจจะกาหนดโดยกฎหมายของมลรัฐนั้น ๆ ได้อีกด้วย และเช่นเดียวกัน ประมุขแห่งมลรัฐ อาจออก
กฎเกณฑ์เพื่อกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของข้าราชการผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการ
สาธารณะของมลรัฐได้504
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ข. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
การแต่งตั้งข้าราชการในงานบริการสาธารณะของสหพันธรัฐให้เป็นอานาจของสมเด็จพระราชาธิบดี เว้น
แต่รัฐธรรมนูญ แห่ง สหพั นธรัฐมาเลเซีย จะได้บัญ ญั ติไว้เป็นอย่างอื่น ส าหรับ กรณีก ารแต่งตั้ง บุคคลผู้ที่ จ ะเป็ น
ข้าราชการในงานบริการสาธารณะของมลรัฐ ประมุขแห่งมลรัฐจะเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งมลรัฐนั้น ๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น505
ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีได้ออก
ระเบียบซึ่งกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการดาเนินการทางวินัยข้าราชการอีก 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ระเบียบข้าราชการ (การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นและการออกจากราชการ พ.ศ. 2555 (Public Officers
(Appointment Promation and Termination of Service) Regulations 2012) ซึ่ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ และ
วิธีก ารในการแต่งตั้ ง การเลื่อ นขั้น และการออกจากราชการของข้าราชการเพื่อให้ส อดคล้องกั บ หลัก การใน
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
(2) ระเบี ย บข้ า ราชการ (การก ากั บ ดู แ ลและวิ นั ย ) พ.ศ. 2536 (Public Officers (Conduct and
Discipline) Regulations 1993) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการกากับดูแลข้าราชการและการดาเนินการ
ทางวินัยกับข้าราชการ
ค. การช่วยปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ
หากมีคาร้อ งขอจากมลรัฐ หรือหน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์ก ร
ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในประเทศหรือนอกประเทศมาเลเซีย สหพันธรัฐอาจออกคาสั่ งให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานบริการสาธารณะของสหพันธรัฐไปช่วยปฏิบัติราชการในงานบริการสาธารณะของมลรัฐ หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ หรือหากมีคาร้องขอจากสหพันธรัฐ มลรัฐอื่น หรือ
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น หรือหน่วยงานอื่ นของรัฐ หรือองค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในประเทศหรือนอก
ประเทศมาเลเซีย มลรัฐอาจออกคาสั่งให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณะของมลรัฐไปช่วยราชการ
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ในสถานบริการสาธารณะของสหพันธรัฐมลรัฐอื่น หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กร
ใด ๆ เช่นว่านั้น506
ง. ข้อจากัดในการให้ออกจากราชการและการลดตาแหน่ง
รัฐธรรมนูญแห่งแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้บัญญัติเกี่ยวกับการลดตาแหน่งและการให้ออกจากราชการไว้
อย่างชัดเจนในมาตรา 135 กล่าวคือ ข้าราชการในงานบริการสาธารณะทั่ วไป (เว้นแต่ก รณีเป็นข้าราชการใน
กองทัพ) จะถูกลดตาแหน่งหรือให้ออกจากราชการไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใด ๆ ที่ได้ตราขึ้นโดยสภานิติ
บัญญัติแห่งมลรัฐ (นอกจากรัฐปีนังและรัฐมะละกา) บัญญัติให้อานาจหน้าที่และการดาเนินงานของคณะกรรมการ
การข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission of a State) นั้น สามารถกระทาได้โดยคณะอนุกรรมการ
ที่ผู้ปกครองรัฐได้แต่งตั้งขึ้น และมาตรานี้ยังไม่ใช้บังคับในกรณีที่ข้าราชการในงานบริการสาธารณะใด ๆ ตามความ
ในหมวด 10 แห่งรัฐธรรมนูญ นี้ ถูกลดตาแหน่งหรือให้ออกจากราชการโดยคาสั่งของผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการให้เป็นผู้มีอานาจกากับดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในงานสาธารณะนั้น ๆ507
ทั้งนี้ ในการลดตาแหน่งหรือการให้ออกจากราชการดังกล่าวนั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้มีการให้โอกาส
แก่ข้าราชการดังกล่าวได้ชี้แจงตามสมควร อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ อาจมีการลดตาแหน่งหรือให้ออก
จากราชการโดยมิต้องเปิดโอกาสให้ชี้แจงก็ได้508
(1) เมื่ อ การถู ก ลดตาแหน่ ง หรือการให้ ออกจากราชการเป็ นเพราะการประพฤติ มิ ช อบของ
ข้าราชการผู้ นั้น อั น เกี่ ยวเนื่องกั บ การกระท าความผิดทางอาญาที่ ได้มี ก ารพิสูจ น์ แล้วว่า
ข้าราชการผู้นั้นได้กระทาความผิดจริง509 หรือ

506

Malaysia Constitution 1957, section 134.

507

Malaysia Constitution 1957, section 135, subsection 1

508

Malaysia Constitution 1957, section 135, subsection 2.

509

Malaysia Constitution 1957, section 135, subsection 2.a.

250

(2) เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีอานาจในการลดตาแหน่งหรือให้ออกจากราชการเห็นสมควรว่าเป็นไป
ไม่ ได้ในทางปฏิบัติที่ จ ะให้มี ก ารกระท าเช่นว่านั้นก่ อนออกคาสั่ง และได้บันทึ ก ความเห็ น
ดังกล่าวไว้เป็นหนังสือ510 หรือ
(3) เมื่ อ สมเด็จ พระราชาธิบ ดี หรือผู้ป กครองแห่งรัฐ หรือประมุ ขแห่ง มลรัฐเห็นสมควร เพื่ อ
ประโยชน์แห่งความมั่นคงของสหพันธรัฐหรือความมั่นคงของมลรัฐใด ว่าการเปิดโอกาสให้
ข้าราชการผู้นั้นชี้แจงจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์511 หรือ
(4) เมื่อข้าราชการผู้นั้นถูกคาสั่งให้กัก ขัง รอลงอาญา กัก บริเวณ เนรเทศ หรือขับไล่ออกนอก
ประเทศ หรือข้าราชการผู้นั้นได้ถูกจากัดสิทธิด้วยด้วยวิธีการใด ๆ หรือให้รอลงอาญา ไม่ว่า
การรอลงอาญานั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่ ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐหรือมล
รัฐ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม การคุมขังเพื่อความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วย
การกั ก บริเวณ กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ กฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมื อง หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสตรีและเด็ก512
นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้มีการยุบเลิกงานบริการสาธารณะใดเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยอานาจของสมเด็จพระราชาธิบดีตามมาตรา 132(2) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย การยุบเลิกดังกล่าวจะไม่เป็นผลให้ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการในงานบริการ
สาธารณะที่ได้ถูกยุบเลิกนั้นต้องออกจากราชการ ไม่ว่าการยุบเลิกบริการสาธารณะนั้น ๆ จะเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือความไร้ประสิทธิภาพในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการในสานักงานที่เกี่ยวข้องกับ
บริก ารสาธารณะดั ง กล่ าวนั้ น หรือ ไม่ หรื อ แม้ จ ะเป็ น กรณี ที่ ก ารยุ บ เลิ ก บริ ก ารสาธารณะนั้ น เป็ น ผลที่ เ กี่ ย ว
เนื่องมาจากส่วนหนึ่งการลงโทษก็ตาม513
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ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ข้าราชการในงานบริการสาธารณะทั่วไปแห่งสหพันธรัฐ งานบริการสาธารณะร่วมกัน
และงานบริการสาธารณะของมลรัฐนั้นไม่อาจถูกลดตาแหน่ง หรือถูกลงโทษทางวินัยในการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของตน หรือถูกให้ออกจากราชการได้ หากปราศจากความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการยุติธรรมและบริการด้านกฎหมาย514
จ. การคุ้มครองสิทธิในการได้รับบานาญ (Protection of pension rights)
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบานาญ (pension) บาเหน็จ (gratuity) หรือการจ่ายเงินอื่น ๆ ในลักษณะการ
จ่ายเบี้ยเลี้ยง (allowance) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกั นว่า “เงินที่ จ่ายตอบแทน” หรือ “award”) ที่จ่ายให้กั บ
ข้าราชการผู้ป ฏิบัติราชการในงานบริ ก ารสาธารณะสาธารณะใด ๆ หรือจ่ายให้แก่ คู่ส มรส บุตรหรือญาติ ของ
ข้าราชการในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย ให้บังคับใช้กฎหมายฯ ฉบับที่เป็นคุณแก่ข้าราชการผู้นั้นมากกว่า ไม่
ว่ากฎหมายนั้นจะได้ตราขึ้นก่อนวันชาติม าเลเซีย (Merdeka Day) หรือไม่ หรือไม่ว่าสิท ธิในการได้รั บ เงินที่ จ่าย
ตอบแทนดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันชาติมาเลเซีย (Madeka Day) ก็ตาม515 และในกรณีที่ข้าราชการผู้
นั้นมีสิทธิเลือกได้ตามกฎหมายว่าจะให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับใด ให้ถือว่ากฎหมายที่ ข้าราชการผู้นั้นเลือกเป็นคุณ
แก่ข้าราชการผู้นั้นมากกว่ากฎหมายที่ไม่ได้เลือก516
จากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการได้รับบานาญตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียดังที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ทาให้เกิดการตราพระราชบัญญัติบานาญ พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 227) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มี
การบริหารเงินบานาญ เงินบาเหน็จและผลประโยชน์อื่น ๆ แก่ข้าราชการในงานบริการสาธารณะและผู้อยู่ในความ
อุปการะของข้าราชการนั้น โดยพระราชบัญญัติฉบับ นี้มีผ ลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 1976 ตาม
พระราชบัญญัตินี้ การชดเชยสาหรับการให้บริการสาธารณะในอดีตหรือเงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรือผลประโยชน์
อื่นใด ไม่ถือเป็นสิทธิเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อเท็จจริงอันเป็นที่รับฟังแก่ สมเด็จพระราชาธิบดีว่า
ข้าราชการนั้นมีความผิดโดยประมาทเลินเล่อ มีพฤติการณ์ที่ไม่ปกติ หรือประพฤติมิชอบ ในกรณีเช่นว่านี้ สมเด็จ
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พระราชาธิบดีอาจลดหรืองดเว้นการให้บานาญ บาเหน็จหรือผลประโยชน์อื่ นใดที่ข้าราชการนั้นพึงจะได้รับตาม
ปรกติ517
บานาญ บาเหน็จ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับตามพระราชบัญ ญัตินี้หรือข้อบังคับที่อาศัยอานาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้จ ะเรียกเก็ บ จากกองทุ น รวมของรัฐบาลสหพั นธรัฐ ทั้ งนี้ เพื่ อความมุ่ ง ประสงค์ ของ
พระราชบัญญัตินี้ บานาญ บาเหน็จ หรือผลประโยชน์อื่นใดนั้นไม่รวมถึงรางวัลเงินสดที่ได้รับแทนการลาพักผ่อน
สะสมที่ได้ให้แก่ข้าราชการซึ่งแหล่งที่มาของเงินเดือนนั้นไม่ได้มาจากกองทุนรวมของรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ 518
ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจของสมเด็จพระราชาธิบดีนั้น สมเด็จพระราชาธิบดีมีอานาจในการออกกฎระเบียบ
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ 519 ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระราชาธิบดี อาจให้บานาญ
บาเหน็จ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่ ข้าราชการที่ เกษียณอายุร าชการในกรณี ดัง ต่อไปนี้ 520 (1) การเกษียณอายุ
ราชการที่มีผลบังคับโดยผลของกฎหมายสาหรับข้าราชการในในงานบริการสาธารณะที่มีอายุ 60 ปี 521 (2) การ
เกษียณอายุราชการที่ มีผลบังคับโดยความสมัครใจสาหรับข้าราชการที่มีอายุ 40 ปีซึ่งได้ยื่นคาร้องขอและได้รับ
ความยินยอมจากสมเด็จพระราชาธิบดีให้เกษียณอายุราชการได้522 ทั้งนี้ หลังจากที่ได้สาเร็จงานบริการสาธารณะ
โดยนับ เวลาการปฏิ บัติ ง านได้ไ ม่ ต่ากว่า 10 ปี หรือ (3) การเกษี ยณอายุร าชการของข้าราชการแห่ ง รัฐบาล
สหพันธรัฐที่สมเด็จพระราชาธิบดีร้องขอให้เกษียณอายุราชการด้วยเหตุแห่งประโยชน์ของชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ523 ยิ่งไปกว่านั้น สมเด็จพระราชาธิบ ดีอาจพิจารณาให้บานาญ บ าเหน็จ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้หากว่าการเกษียณอายุราชการนั้นเข้าเงื่อนไขบางประการ 524 กล่าวคือ ในกรณี
ของข้าราชการเพศหญิงที่มีอายุต่ากว่า 45 ปี หรือข้าราชการเพศชายที่มีอายุต่ากว่า 50 ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
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รัฐบาลหรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลให้ปฏิบัติงานบริการสาธารณะในสังกัดขององค์กรใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐบาล หรือโดยรัฐบาลแห่งรัฐใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ในองค์กรดังกล่าว หรือในองค์การระหว่างประเทศใด ๆ ที่
รัฐบาลเป็นสมาชิก525
3.8.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงสร้างการบริหารงานราชการแผ่นดินของมาเลเซีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการพล
เรือนและการพั ฒ นาข้าราชการพลเรือ น ประกอบด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมการบริก าร
สาธารณะ (กรมข้าราชการพลเรือน) หน่วยการวางแผนอัตรากาลังและบริหารงานบุคคลมาเลเซีย และสถาบันการ
บริหารรัฐกิจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission - PSC)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นองค์กรจัดตั้งตามมาตรา 139 รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ก.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยประธาน รองประธาน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คน
เว้นแต่สมเด็จพระราชาธิบดีจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยจะมีจานวนกรรมการได้ไม่เกิน 30 คน 526 นอกจากนี้
ประธานและรองประธานจะเลือกจากข้าราชการที่เคยหรือกาลังปฏิบัติราชการในงานบริการสาธารณะมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในงานบริการสาธารณะ) 527 และข้าราชการในงาน
บริการสาธารณะใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือรองประธานจะต้องไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
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ใดในงานบริการของสหพันธรัฐได้อี ก นอกเหนือจากการถูก แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ตาม
ความในหมวด 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย528
ก.2 ที่มาของคณะกรรมการฯ
การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการการข้าราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญกาหนดให้แต่งตั้งโดยสมเด็จ
พระราชาธิบ ดีตามคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี และการหารือในที่ ส ภาที่ ป รึก ษาแห่งผู้ป กค รองแห่งรัฐ (the
Conference of Rulers)529
ก.3 การกากับดูแล
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและอยู่ในสังกัดของ
สานักนายกรัฐมนตรี อี กทั้ งในการปฏิบัติง านของคณะกรรมการในงานบริการสาธารณะใดๆ คณะกรรมการฯ
จะต้ องท ารายงานประจ าปี เพื่ อ รายงานผลด าเนิ นงานในงานบริก ารสาธารณะที่ รับ ผิ ดชอบเสนอต่อ สมเด็ จ
พระราชาธิบ ดีและสาเนารายงานฯ ไปยังรัฐสภา 530 นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการฯ จะต้องส่งสาเนารายงาน
ดังกล่าวไปยังผู้ปกครองแห่งรัฐ หรือประมุขแห่งมลรัฐของแต่ละมลรัฐด้วย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวในแต่ละมลรัฐได้รับทราบ และผู้ปกครองแห่งมลรัฐหรือประมุขแห่งมลรัฐจะต้องนาเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐด้วย531
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
คณะกรรมการการฯ มีอานาจควบคุมดูแลข้าราชการในงานบริการสาธารณะทั่วไปของสหพันธรัฐ และ
ข้าราชการในงานบริการสาธารณะร่วมกั นและรวมไปถึง กากับ ดูแลข้าราชการในงานบริก ารสาธารณะแห่งรัฐ
มะละกาและรัฐปีนัง และข้าราชการในงานบริการสาธารณะแห่งมลรัฐบางมลรัฐ (ในกรณีที่กฎหมายแห่งมลรัฐ
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นั้น ๆ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการฯ มีอานาจกากับดูแลข้าราชการในการบริการสาธารณะของตนด้วย)532 อย่างก็ดี
ไม่หมายความรวมถึงในกรณีที่เป็นผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (the Auditor General)533
นอกจากนี้ อ านาจในการควบคุม ดูแลของคณะกรรมการฯ ยังขยายรวมไปถึง ข้าราชการในงานบริการ
สาธารณะของสหพันธรัฐที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานแห่งสหพันธรัฐที่ประจาอยู่ในรัฐซาบาห์และซาราวัก หรือ
ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งในงานบริการสาธารณะแห่งรัฐซาบาห์และซาราวักที่ได้รับการยืมตัวไปปฏิบัติราชการใน
งานบริการสาธารณะของสหพั นธรัฐ หรือข้าราชการในงานบริก ารสาธารณะของรัฐซาบาห์และซาราวักที่ดารง
ตาแหน่งของสหพันธรัฐหรือตาแหน่งใด ๆ ที่ต่อมาได้กลายเป็นตาแหน่งของสหพันธรัฐในรัฐนั้น ๆ และได้กลายเป็น
ผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการในงานบริการสาธารณะทั่วไปของสหพันธรัฐ534
อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ จะรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ก ารสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย (แต่ไม่รวมถึงการโยกย้ายโดยไม่มีการเปลีย่ นตาแหน่งใน
กรมที่ ภายใต้ก ารบั งคับ บัญ ชาของรัฐบาล 535) และการดาเนินการทางวินัย รวมทั้ งการดาเนินการอื่นตามที่ มี
กฎหมายได้บัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 536 อย่างไรก็ดี กฎหมายสหพันธรัฐอาจบัญญัติให้คณะ
กรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องอื่นใดอีกก็ได้537
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมี อานาจเกี่ ยวกับ การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงบางตาแหน่ง กล่าวคือ
คณะกรรมการอาจให้คาแนะนาสมเด็จพระราชาธิบดีแต่งตั้งให้บุคคลใดดารงตาแหน่งพิเศษและตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการหรือตาแหน่งอื่นใดซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีเห็นว่าอยู่ในตาแหน่งระดับ
เดียวกันกับหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว 538 อย่างไรก็ดี ก่อนจะมีการแต่งตั้งตาแหน่ง
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ดังกล่าวนั้น สมเด็จพระราชาธิบดีจะต้องขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ก่อนด้วย และนายกรัฐมนตรีอาจมี
ความเห็นไปยังคณะกรรมการฯ เพื่อให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งดังกล่าวได้หนึ่งครั้ง 539
2. กรมการบริการสาธารณะ (Public Service Department – PSD)
กรมการบริการสาธารณะได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ในชื่อสานักงานการสถาปนามาลายัน
(the Malayan Establishment Office) ณ ประเทศสิงคโปร์ และต่อมาได้ย้ายสานักงานไปทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์อัน
เนื่องมาจากการก่อตั้งสหภาพมาลายัน (the Malayan Union) ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ได้มีการยุบ
รวมกันระหว่างสานักงานการสถาปนามาลายา (the Malaya Establishment Office) กับกองการบริการแห่ง
สานัก งานผู้ ว่าการ (Service Branch of the Chief Secretary's Office) และส านัก การสถาปนาการคลัง แห่ ง
สหพันธรัฐ (the Establishment Division and Federal Treasury) กลายเป็นสานักงานการสถาปนาสหพันธรัฐ
(the Federal Establishment Office) และต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสานักงานการสถาปนาแห่ง
มาเลเซีย (the Establishment Office of Malaysia) และสุดท้ ายในปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ ยนชื่อเป็น กรมการ
บริการสาธารณะ (Public Service Department: PSD) อยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี540
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กรมการบริก ารสาธารณะมี อ ธิบ ดี เ ป็ น หั ว หน้ า ส่ วนราชการ (Director-General of Public Service
Department) มี อ านาจหน้า ที่ ในการดูแ ลสถาบั นบริห ารรัฐกิ จ แห่ ง ชาติ ในงานบริห ารสาธารณะ ( National
Institute of Public Administration Division) ส านั ก นโยบายและวางแผนวิ จั ย (Research Planning and
Policy Division)541
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Malaysia Constitution 1957, section 144, subsection 5.
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นอกจากนี้ มีรองอธิบดี (ฝ่ายพัฒนา) (Deputy Director-General of Public Service Develop-ment)
ดูแลส านัก การบริก าร (Service Division) ส านัก การพัฒ นาองค์ก ร (Organization Development Division)
ส านั ก การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Capital Development Division) และส านั ก ค่ า ตอบแทน
(Remuneration Division) และมีรองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) (Deputy Director-General of Public Service
Operation) ดูแลสานักงานหลังบริการ (Post-Service Division) สานักการปฏิรูปงานบริการสาธารณะ (Public
Service Transformation Division) แผนกการจัดการงานบริการ (Service Management Division) สานักการ
บริ ห ารจั ด การทางจิ ต วิ ท ยา (Psychology Management Division) และส านั ก การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
(Information Management Division)542
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
กรมการบริก ารสาธารณะมี ภารกิ จ ในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ที่ มี ศั ก ยภาพและทรัพ ย ากรที่ ดี ที่ สุ ดเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการสาธารณะโดยอาศัยนโยบายการฝึกอบรมแบบพลวัตและ
โครงการการให้ทุนสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบการบริการสาธารณะอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์หลักในการ
ให้บริการสาธารณะในลักษณะที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุผลและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ยังได้มี
การก าหนดนโยบายและแนวทางในการให้ บ ริก ารทางจิ ตวิ ท ยาตามความต้ อ งการในปัจ จุบั น และการเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ในการจัดท าบริก ารสาธารณะ ควบคู่กั น กั บ การให้ ความส าคัญ กั บ
สวัสดิการของผู้เกษียณอายุราชการและผู้รับเงินบานาญภายใต้นโยบายการบริการสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง
และการให้บริการผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์543
3. หน่วยการวางแผนอัตรากาลังและบริหารงานบุคคลมาเลเซีย (the Malaysian Adminis-trative
and Manpower Planning Unit -- MAMPU)
หน่วยการวางแผนอั ตรากาลัง และบริห ารงานบุคคลมาเลเซีย อยู่ในสังกั ดส านัก นายกรัฐมนตรี (the
Department of the Prime Minister) การก่อตั้งหน่วยดังกล่าวเกิดขึ้นจากพื้นฐานของงานวิจัยเรื่องการบริหาร
542
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การพัฒนาในประเทศมาเลเซีย (Development Administration in Malaysia) โดยรายงานการได้รับการยอมรับ
ถึงความจาเป็นในการยกระดับความเป็นมืออาชีพในการจัดทาบริการสาธารณะผ่านโปรแกรมการศึกษาและการ
ฝึ ก อบรม ทั้ ง นี้ ตามค าแนะน าของงานวิ จั ย ดั ง กล่ า วท าให้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง หน่ ว ยงานการบริ ห ารการพั ฒ นา
(Development Administrative Unit -DAU) ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 เพื่อเป็นผู้นาในการพัฒ นาและปรับปรุงการ
บริหารราชการในรัฐบาล ซึ่งต่อมาหน่วยดังกล่าวได้ขยายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยงานบริหารการพัฒนาและ
ความร่วมมือทางปฏิบัติ (Implementation Coordination Development Administrative Unit-ICDAU) ซึ่งมี
หน้าที่ประสานการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกัน และต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างในปี พ.ศ.
2520 และในปี พ.ศ. 2529 บทบาทของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกมอบหมายให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้
หน่วยงานนี้ให้ความสาคัญกับงานบริหารหน่วยงานราชการให้ทนั สมัยและให้คาปรึกษาการจัดการแก่หน่วยงานต่าง
ๆ ได้ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหน่วยงานบริหารการพัฒนาความร่วมมือทางปฏิบัติได้เป็นที่รู้จักกันในนามของหน่วย
การวางแผนอั ต ราก าลั ง และบริ ห ารงานบุค คลมาเลเซี ย (the Malaysian Administrative and Manpower
Planning Unit - MAMPU)544
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
หน่วยการวางแผนอัตรากาลังและบริหารงานบุคคลมาเลเซียมีผู้อานวยการ (Director General) เป็น
หัวหน้าส่วนราชการ มีรองผู้อานวยการฝ่ายการปฏิรูปการจัดการและทาให้ทันสมัย (Deputy Director General Management Transformation and Modernization) และรองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Deputy Director General - Information and Communication Technology)545
โครงสร้ า งภายใน MAMPU ประกอบไปด้ ว ยฝ่ า ยวางแผนและการสื่ อ สารองค์ ก ร (Planning and
Corporate Communications Division) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (Management and Human
Resource Division) ฝ่ายการพัฒนาการจัดการ (Management Development Division) ฝ่ายการตรวจสอบ
544
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และการรับรอง (Inspectorate and Recognition Division) ฝ่ายการปฏิรูปหน่วยงานสาธารณะ (Public Sector
Transformation Division) ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Compliance Division) ฝ่ายนโยบายและ
การวางแผนเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ICT Policy and Planning Division) และฝ่ายการให้ บ ริก ารร่วมกั นของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Shared Services Division)546
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
หน่วยการวางแผนอัตรากาลังและบริหารงานบุคคลมาเลเซียได้มีอานาจหน้าที่โดยหลักดังต่อไปนี้ (1) การ
เสริมสร้างความตระหนัก ให้กั บหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับความสาคัญ ในการวัดและปรับปรุงประสิท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงาน (2) การให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อการวัดและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (3)
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทางานด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
และ (4) การติดตามผลการประเมินและผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 547
4. สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National Institute of Public Administration)
สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (INTAN) เป็นองค์กรในสังกัดกรมการบริการสาธารณะ (the Public
Service Department) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมในพอร์ตดิกสัน (Port Dickson) ในเดือน
กันยายนปี พ.ศ. 2502 และเป็นที่รู้จักกันในนามศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากร (the Staff Training Centre) สถาบันแห่ง
นี้ได้ให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน การบริหารการเงิน การจัดการสานักงานและ
การบริห ารงานของรัฐบาลท้ องถิ่น และต่อมาได้ถูกก่อตั้งเป็นสถาบัน การบริห ารรัฐกิจแห่งชาติ (the National
Institute of Public Administration-INTAN) ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาได้มีการขยายวิทยาเขตเพื่อการฝึกอบรมไป
อีกหลายแห่ง โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ (ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527) และได้กลายเป็นศูนย์การฝึกอบรม
ในภาคกลางในปี พ.ศ. 2541 และจากความต้องการที่ขยายตัวขึ้นมากสาหรับโปรแกรมการฝึกอบรมของสถาบัน

546
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การบริหารรัฐกิจแห่งชาติจึงได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตเพิ่มเติมขึ้นในรัฐซาราวัคในปี พ.ศ. 2542 และในรัฐซาบาห์ในปี
พ.ศ. 2544548
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ ประกอบไปด้วยผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบกากับดูแลฝ่ายทะเบียน หน่วย
กิ จ การระหว่ า งประเทศและองค์ ก รสั ม พั น ธ์ (Corporate and International Unit) วิ ท ยาเขตภาคเหนื อ
(Northern Regional Campus-INTURA) วิ ท ยาเขตภาคใต้ (Southern Regional Campus-INTIM) สถาบั น
ฝึกอบรมแห่งชาติ วิทยาเขตในรัฐซาบาห์ (INTAN Sabah Campus) และสถาบันฝึกอบรมแห่งชาติ วิทยาเขตในรัฐ
ซาราวัก (INTAN Sarawak Campus) รองผู้อานวยการอาวุโส (Senior Deputy Director) รับผิดชอบกากับดูแล
กลุ่ม งานนโยบายสาธารณะและการปกครอง (Cluster for Public Policy and Governance) กลุ่ ม งานการ
พัฒนาวิจัยและนโยบาย (Cluster for Development Research and Policy) กลุ่มงานเศรษฐกิจและการคลัง
(Cluster for Economics and Public Finance) กลุ่มงานการพัฒ นาความเชี่ยวชาญ (Cluster for Expertise
Development) กลุ่ม งานความเป็น ผู้น าและการพั ฒ นาผู้บ ริห าร (Cluster for Leadership and Executive
Develpoment) กลุ่มงานจริยธรรมทางวิชาชีพ (Cluster for Professional Ethics and Integrity) กลุ่มงานการ
พั ฒ นางานบริ ห ารและนวั ต กรรม (Cluster for Administration Development) และกลุ่ ม งานนวั ต กรรม
เทคโนโลยีการจัดการ (Cluster for Innovative Management Technology (i-IMATAC))549
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สถาบัน การบริหารรัฐกิจ แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ในการจัดการอบรมให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมการ
บริการสาธารณะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ อีกทั้งยังมีพันธกิจในการปรับทัศนคติเพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการเกิดการพัฒนาตนเองและเลื่อนตาแหน่งขึ้นในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนหน้าที่ในการปลูกฝังค่ านิยมเชิง
บวกและวัฒนธรรมที่ ดีของการท างาน โดยมีการจัดโครงการอบรมในรูป แบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมสาหรับ
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ผู้บริหารระดับสูง การฝึกอบรมหลังจบการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับการหมุนเวียนงานบริหารพัฒนา โปรแกรม
การฝึกอบรมที่ต่างประเทศ การฝึกอบรมแผนกพิเศษ และโครงการฝึกเพื่อ เพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น550
3.9 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3.9.1 ความนา
เมื่อพิจารณาถึงระบบการบริหารราชการของประเทศมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียได้รับอิทธิพล
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองมาจากประเทศอังกฤษ กล่าวคือ เป็นการปกครองด้วยโครงสร้างของระบบ
รัฐสภา โดยมาเลเซียจะมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลแห่งรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งการจัดโครงสร้าง
ในลักษณะนี้มีผลต่อระบบการบริหารราชการทั้งต่อรัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลแห่งรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น กล่าวคือ
รัฐบาลสหพันธรัฐจัดให้มีรูปแบบของการดาเนินการที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายของสหพันธรัฐ ซึ่งในแต่ละมลรัฐจะมี
โครงสร้างในการแบ่งหน่วยงานที่ถอดแบบมาจากส่วนกลาง ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นการปกครองที่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด
ประเทศมาเลเซี ยแบ่ง เขตการปกครองออกเป็ น 13 รั ฐ ได้แ ก่ ยะโฮร์, เกดะห์, กลั น ตัน , มะละกา,
เนกรีเซมบิลัน, ปะหัง, เประ, ปะลิส, ปีนัง, สลังงอร์, ตรังกานู, ซาบาห์และซาราวัก และมีดินแดนสหพันธ์ 3 แห่ง
ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน (เมืองชายฝั่งศูนย์กลาง
การเงิน) โดยรัฐแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลแห่งรัฐ เป็นของตนเอง แต่เมื่อพิจารณาถึงวิธีในการปฏิบัติราชการของรัฐบาล
กลางและรัฐบาลแห่งรัฐแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการใช้อานาจในการปฏิบัติราชการของรัฐบาลแห่งรัฐก็ตกอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันกับที่ รัฐบาลสหพันธรัฐใช้ กล่าวคือ ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญ ญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2499 (The Government Proceedings Act 1956) ยกเว้นรัฐบาลแห่งรัฐซา
บาห์ และรัฐบาลแห่งรัฐซาราวัก ที่ไม่นาบทบัญ ญัติบางมาตราของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับ
ดังกล่าวนี้ไปใช้กับรัฐของตน นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นการปฏิบัติราชการทางปกครองจะตกอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (The Local Government Act 1976) ยกเว้นรัฐบาลท้องถิ่นแห่งซา
บาห์และรัฐบาลท้องถิ่นแห่งซาราวัก โดยพระราชบัญญัติแต่ละฉบับดังกล่าวข้างต้นบัญญัติถึงอานาจและหน้าที่ของ
550
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เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและใช้อานาจตามที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อดาเนินการหรือดาเนินวิธีการใด ๆ
ในทางปกครอง ดังที่จะนาเสนอต่อไป
3.9.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ใช้บังคับในเขตการปกครองของรัฐบาลสหพันธรัฐ และ
รัฐบาลแห่งรัฐ
ในส่วนของกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตการปกครองของรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลแห่งรัฐนั้นมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2499 (The Government Proceedings Act
1956) ซึ่งมีผลใช้บังคับครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 โดยอยู่ในฐานะของพระราชกฤษฎีกา ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายฉบับ ดัง กล่าวเป็นจ านวนหลายครั้ง จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2531 ได้มี ก ารแก้ ไขเพิ่ม เติม กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวให้มี ฐานะเป็นพระราชบัญ ญัติ โดยใช้ชื่อว่า พระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2499
(The Government Proceedings Act 1956) โดยผลใช้บังคับในฐานะพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2531
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2499 ประกอบด้วยบทบัญญัติส่วนที่เป็นกฎหมายสาร
บัญญัติและส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ ซึ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกล่าวถึงสิทธิในการฟ้องคดีของรัฐ สิทธิ
ของประชาชนที่จะฟ้ องรัฐ ความรับผิดทางละเมิดของรัฐ การจากัดความรับผิดของรัฐ การดาเนินการในหน้าที่
สาธารณะ และข้อยกเว้นความรับ ผิด บทบัญ ญั ติบ างมาตราเป็นเรื่องเกี่ ยวกับ เขตอานาจศาลและกระบวนวิธี
พิจารณาในศาลสูง นอกจากนี้ ข้อ พิจารณาประการสาคัญคือ บทบัญญัติ บางมาตราในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะ
ไม่นาไปใช้กับรัฐบาลแห่งรัฐซาบาห์และรัฐบาลแห่งรัฐซาราวัก ซึ่งในกรณีนี้จะต้องพิจารณาบทบัญญัติของแต่ละรัฐ
เป็นการเฉพาะแยกต่างหากออกจากกัน
ก. สิทธิในการฟ้องคดีของรัฐ
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้และกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับอื่น ๆ รัฐอาจดาเนินการ
ฟ้องคดีบุคคลใด ๆ หากการฟ้องร้องนั้นเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคลซึ่งเป็นเรื่องในการดาเนินคดีในทางแพ่ง
การฟ้ อ งร้ อ งอาจถู ก ด าเนิ น การโดยรั ฐ หรื อ ในนามของรั ฐ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการปฏิ บั ติ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้551
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ข. สิทธิในการฟ้องคดีต่อรัฐ552
ข.1 การใช้หรือ การครอบครองที่ ดินของรัฐ หรือสิทธิในการใช้หรือสิท ธิในการครอบครองที่ ดินของ
รัฐ553 หรือ
ข.2 กฎหมายรัษฎากร554 หรือ
ข.3 เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆ ที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถ้ามีการฟ้องร้องระหว่างกันอยู่บนพื้นฐาน
ของการดาเนินคดีในทางแพ่ง หรือ555
ข.4 การเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องอื่นๆสาหรับความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน (นอกเหนือจาก
การเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย ห ายใน การละเมิ ด) แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ยหายที่ เกี่ ย วกั บสั ญ ญ า
ใด ๆ ตามอนุมาตราข้างต้น ในส่วนนี้เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายโดยใช้การดาเนินการทางแพ่งเข้ามาบังคับ ทั้งนี้ ในการดาเนินการฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด จะต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ด้วย556
ค. ความรับผิดทางละเมิดของรัฐ
รัฐต้ อ งรับ ผิ ด จากการกระท าผิ ด การเพิ ก เฉยละเลย หรือ การกระท าอัน เป็น ปก ติข องเจ้า หน้ าที่ รั ฐ
เช่นเดียวกับการที่บุคคลธรรมดาต้องรับผิดชอบในการกระทาของตัวแทนของตน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐคนใดได้
กระท าการหรือ ได้ ก ล่ า วอ้ างโดยเชื่ อ หรือ เข้ า ใจว่ าได้ ก ระท าไปตามหน้ า ที่ ซึ่ ง กฎหมายก าหนดไว้ ให้ ถื อ ว่ า
เป็นการกระทาในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ557
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ง. การจากัดความรับผิดของรัฐ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการกระท าผิด มีการเพิกเฉยหรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจากการกระท า
ดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นเหตุให้รัฐถูกฟ้องคดี โดยในกรณีที่รัฐอาจถูกฟ้องคดี รัฐอาจอ้างบทบัญญัติของกฎหมาย
เพื่อจากัดความรับผิดของรัฐให้น้อยลงได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
ง.1 ห้ามฟ้องรัฐเป็นจาเลยโดยอาศัยเหตุตามมาตรา 5 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาที่เป็นการละเลยหรือ
มี ก ารเพิ ก เฉยในการปฏิ บั ติ ง าน แต่ ส ามารถฟ้ อ งเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉย
แล้วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นการส่วนตัว
ง.2 เมื่ อ เกิ ด กรณี มี ก ารฟ้ อ งรัฐตามมาตรา 5 แล้ว รัฐสามารถอ้างข้อจ ากั ดความรับ ผิดได้ หากรัฐ
เห็ น ว่ ามี ก ฎหมายฉบั บ ใดซึ่ ง ท าให้ เจ้ า หน้ าที่ รั ฐ รับ ผิ ด น้ อ ยลงหรื อ จ ากั ด ความรับ ผิ ด จากการกระท าที่ เ ป็ น
การละเลยหรือเพิกเฉยเช่นนั้นได้ ให้รัฐได้รับประโยชน์จากกฎหมายเหล่านั้นด้วย
ง.3 ห้ า มฟ้ อ งรั ฐ เป็ น จ าเลยโดยอาศั ย เหตุ ต ามมาตรา 5 ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลใด
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรืออ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือตามความ
รับ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น กระบวนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ได้ ก ระท าการนั้ น ลงไปแล้ ว หรื อ ยกเลิ ก
ไม่กระทาการดังกล่าวแล้ว
ง.4 ห้ ามฟ้ อ งรัฐเป็น จ าเลยโดยอาศัยเหตุต ามมาตรา 5 ในกรณี ก ารกระท าที่ เป็ นการละเลยหรือ
การเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่รัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นลูกจ้าง/พนักงาน (ถูก จ้าง) ในช่วงเวลาที่
เกี่ยวข้อง และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากรายได้ของรัฐทั้งสิ้น หรือจากกองทุนที่
ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ การเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ตามมาตรานี้ หรือดารงตาแหน่งขณะนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่
การเงิน รั บ รองว่า มี ก ารจ่า ยค่า จ้ างค่ า ตอบแทนเช่ น นั้ น ซึ่ ง เจ้ า หน้ าที่ ก ารเงิน หมายความรวมถึง รั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ของรัฐบาลกลาง และเจ้าหน้าที่ ก ารเงินของแต่ล ะรัฐ แต่ในส่วนของรัฐซาบาห์และ
รัฐซาราวักนั้น รัฐมนตรีแห่งรัฐจะรับผิดชอบในด้านการเงินการคลังด้วย558
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จ. การจัดทาหน้าที่สาธารณะ
รัฐบาลสหพั นธรัฐและรัฐบาลแห่งรัฐมีหน้าที่ส าคัญ ประการหนึ่ง คือ การจัดท าบริก ารสาธารณะให้แก่
ประชาชนในประเทศ หรื อ ประชาชนในแต่ ล ะรั ฐ ซึ่ ง ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ อาจมี ก ารกระท า
หรือการงดเว้นการกระทาบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ ทั้งนี้ “การจัดทาหน้าที่สาธารณะ”
(exercise of the public duties) หมายความรวมถึ ง การกระท าดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) การก่ อ สร้ าง บ ารุง รัก ษา
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ยุ บ เลิ ก ซึ่ ง ท า ง ร ถ ไฟ ถ น น ท า ง เก วี ย น (อ าจ เป็ น ท า ง ค ว บ คุ ม ) ห รื อ ส ะ พ า น
(2) การก่ อสร้าง บ ารุง รัก ษา ยุบ เลิ ก ซึ่ง โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะอื่น ๆ (3) การก่ อ สร้าง
บ ารุง รัก ษา ยุ บ เลิ ก ซึ่ง ท่ อ ระบายน้ า งานป้ อ งกั น และกู้ ภั ย น้ าท่ ว ม และ (4) การบ ารุ ง รัก ษา เปลี่ ย นแปลง
ยุบเลิก ซึ่งแม่น้าลาคลอง และทางน้าต่าง ๆ559
ฉ. การจากัดความรับผิดของรัฐในการทาหน้าที่สาธารณะ
ในกรณีที่รัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ัฐได้ดาเนินการให้มกี ารกระทา หรืองดเว้น หรือปฏิเสธที่จะให้บริการสาธารณะ
ห้ามมิให้ฟ้องรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดทาบริการสาธารณะดังกล่าว เว้นแต่จะฟ้องในฐานผิดสัญญาเท่านั้น แต่
ใน ก ร ณี ที่ มี ก า รจั ด ท าบ ริ ก า รส าธาร ณ ะ ใน ลั ก ษ ณ ะ ขอ งก าร ก่ อ ส ร้ างห รื อ บ ารุ ง รั ก ษ า ส ถ าน ที่
หรือสิ่งอันเป็ นสาธารณูป โภคที่ ใช้ร่วมกั นของประชาชน ซึ่งอยู่ในความรับ ผิดชอบของรัฐในการจัดท าบริก าร
สาธารณะนั้ น รั ฐ อาจถู ก เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หาย หรื อ ค่ า ชดเชยอั น เกิ ด จากการการกระท าโดยประมาท
ในการก่ อสร้างหรือ บ ารุง รัก ษาต่าง ๆ นั้ นได้ 560 อย่างไรก็ ตาม รัฐบาลสหพั น ธรัฐมี ความรับ ผิดไม่ เกิ นไปกว่า
ความรับผิดที่หน่วยงานท้องถิ่นถูกเรียกร้อง
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2. กฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตการปกครองของรั ฐ บาลแห่ ง รั ฐ
และรัฐบาลท้องถิ่น
ก. เขตการปกครองในส่วนมาเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมลายู) (Peninsular Malaysia)
กฎหมายเกี่ ย วกั บ วิธีป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองที่ ใช้ บั ง คับ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ รัฐ บาลท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2519 โดยพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้มี ขอบเขตในการใช้บังคับ เฉพาะรัฐที่ อยู่บ นคาบสมุ ท รมาลายู อันได้แก่
ประกอบด้ ว ย 11 รั ฐ ดั ง นี้ (1) กลั น ตั น (2) เกดะห์ (3) ตรั ง กานู (4) เนกรี เ ซมบี ลั น (5) ปะหั ง (6) ปะลิ ส
(7) ปีนัง (8) มะละกา (9) เประ (10) ยะโฮร์ และ (11) สลังงอร์ ซึ่งไม่รวมรัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับทุกรัฐบนคาบสมุทรมาลายู ตามวันที่ได้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา แต่ในส่วนบทนาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กาหนดให้แต่ละรัฐอาจพิจารณาเพื่อกาหนดวันมี
ผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แตกต่างออกไปจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยรัฐนั้น ๆ ต้อง
พิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อกาหนดวันประกาศใช้ลงในราชกิจจานุเบกษา561
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติราชการและการบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่น อานาจหน้าที่
ของรัฐบาลท้องถิ่น บทบัญญัติว่าด้วยพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะในรูปแบบ
ต่าง ๆ บทบัญญัติเกี่ยวกับทางการเงินทั่วไป รวมถึงการบัญชีและการตรวจสอบ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้
กาหนดให้มีรูปแบบของสภาท้องถิ่นขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบเทศบาลเมือง และรูปแบบนอกเขตพื้นที่เทศบาล
เมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของการปกครองแบบรัฐบาลท้องถิ่นทั้งระบบแล้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีรูปแบบ
การปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) จังหวัด โดยมี ศาลากลางจังหวัดเป็น
หน่วยงานหลัก (2) เทศบาลเมื อ ง โดยมี ศาลากลางจัง หวัด เป็น หน่วยงานหลัก (3) รูป แบบของนอกเขตพื้น ที่
เทศบาลเมือง โดยมีสภาตาบลเป็นหน่วยงานหลัก และ (4) รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นพิเศษ โดยมีหน่วยงาน
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก
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ก.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
พระราชบั ญ ญั ติรัฐ บาลท้ องถิ่ น พ.ศ. 2499 (Local Government Act 1976) มี บ ทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคุณสมบัติของเจ้าหน้ าที่ไว้ โดยบทบัญญัติที่มีความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ การ
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรายงานในเรื่องใดก็ตามที่หน่วงยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเห็นว่าหากกระทาใน
รูปแบบของคณะกรรมการจะมีความคล่องตัวก็ได้ โดยคณะกรรมาธิการนี้ประกอบด้วยประธานคณะกรรมาธิการ 1
คน กรรมการและบุคคลอื่น ๆ จานวนหนี่งตามที่รัฐบาลท้องถิ่นเห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากอานาจในการหา
เงินโดยการเก็บภาษีหรือการกู้ยืมเงิน รวมทั้งยังอาจแก้ไของค์ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวได้562
ก.2 อานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
โดยทั่ ว ไปแล้ ว หน่ ว ยงานของรัฐ บาลท้ อ งถิ่ น จะมี สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
พระราชบั ญ ญั ติฉ บับ นี้ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง เป็ น อานาจตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้เป็ น การทั่ วไป แต่ในกรณี ที่ เกิ ด
สถานการณ์อันไม่ปกติ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นในเขตการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นมีอานาจพิเศษ
ในกรณีฉุกเฉิน ที่จะจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งบุคคลผู้มีอานาจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมาธิการ
ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ นายกเทศมนตรีหรือผู้ ปกครองสูงสุดในท้องถิ่น มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาได้ได้โดยทันที โดยงบประมาณที่ใช้เพื่อการดาเนินการนี้จะจ่ายจากกองทุนของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
และรายงานเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมรัฐบาลท้องถิ่นได้ทราบในคราวต่อไป563
(1) อานาจในการตรากฎหมาย564
หน่ วยงานของรัฐ บาลท้ อ งถิ่ นมี อ านาจในการตรากฎหมาย แก้ ไขเพิ่ ม หรือยกเลิก กฎหมาย
เพื่อการดาเนินการที่ดีขึ้นของพระราชบัญญัติฉบับนี้
(1.1) การให้บริการกาจัดขยะ การกาจัดของเสีย หรือซากสัตว์ รวมถึงการควบคุมขั้นตอน
(1.2) สงวนรักษาสุขภาพสาธารณะ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงกักกันโรค
562
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(1.3) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและ
น้าแข็งสาหรับการจาหน่าย
(1.4) การควบคุมและการใช้ตลาด และอาคารการขายอาหารเพื่อป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญ
(1.5) การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์
(1.6) การควบคุม กากับดูแล และออกใบอนุญาตในการหาบเร่ขายของ ตั้งแผงลอยขายของ
แล ะก ารตั้ งร้ า น ริ ม ท าง รวม ถึ งก ารก าห น ด ถน น ห รื อ พื้ น ที่ ห้ าม ก ระท าก ารห าบ เร่ ตั้ งแผ งล อ ย
หรือการตั้งร้านค้าริมทาง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีอานาจในการในการตรากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดน้าเสีย
(2) อานาจในการจับกุม565
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นผู้ได้รับมอบอานาจจากหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ตารวจอาจจับกุมบุคคลโดยไม่มีหมายจับได้ ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิดใด ๆ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎหมายท้องถิ่น กฎ
หรือระเบียบใดๆ โดยมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
(2.1) หากชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวที่ไม่เป็นที่รจู้ ักและบุคคลดังกล่าวปฏิเสธที่จะแจ้งชือ่
และที่อยู่ของตน หรือ
(2.2) หากมีเหตุผลที่จะสงสัยในความถูกต้องของชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว
บุคคลซึ่งถูกจับตามมาตรานี้จะต้องถูกกักตัวไว้และจะต้องถูกนาตัวไปยังศาลเพื่อพิพากษา
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาจับกุมตัว เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเสียก่อน
(3) อานาจในการจัดหาสถานที่สาธารณะ566
หน่ วยงานของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น มี อ านาจในการควบคุ ม และดู แ ลรั ก ษาสถานที่ ซึ่ ง อยู่ ในเขต
การปกครองของหน่วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่น ซึ่ง คาว่า “สาธารณะสถาน” หมายถึ ง สถานที่ ซึ่ งประชาชน
มีสิทธิใช้ร่วมกันตามความหมายในบทนิยามศัพท์ โดยหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นมีอานาจในการสร้างสถานที่
565
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สาธารณะแห่งใหม่และขยายพื้นที่สาธารณสถานให้ใหญ่ขึ้น การสั่งปิดสาธารณสถานเป็นการชั่วคราว การสร้าง
อาคารสาธารณะในสถานที่สาธารณะ รวมถึงการสั่งปิดถนน567 เป็นต้น
ก.3 ความสมบูรณ์ของการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น568
กรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลผู้อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญ ชาหน่วยงาน ได้กระทาการใดๆ ลง
ภายใต้บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ การกระทานั้น ๆ จะไม่เสียเปล่าไป แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้มี
ความบกพร่องในขั้นตอนของการแต่งตั้ง หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเป็นกรณีที่จานวนของ
สมาชิกผู้มีอานาจตามกฎหมายไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด หากต่อมาในภายหลังบุคคลเหล่านั้นได้ถูกแต่งตัง้
และมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าการกระทาที่ได้กระทาลงไปตามที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนด เป็นการ
กระทาที่มีผลสมบูรณ์ทั้งสิ้น
ก.4 การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่569
ผู้ใดขัดขวาง ข่มขืนใจ หรือใช้กาลังบังคับคณะกรรมาธิการของกรุงกัวลาลังเปอร์ นายกเทศมนตรี
ประธานาธิบ ดี กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือลูก จ้างของหน่วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่นในการปฏิบัติง านและการ
ดาเนินการตามหน้าที่ หรือรื้อถอนเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ติดไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงระดับหรือทิศทางใด ๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินงาน ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันริงกิตหรือโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
ก.5 ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อใดก็ตามที่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง รวมทั้ง คณะกรรมาธิการ ผู้อานวยการ ผู้จัดการ
ทั่วไป เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการในทางการที่จ้าง ภายในขอบเขตหน้าที่
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่น ซึ่งการกระทาหรือ การละเว้นการกระท า
ดังกล่าวถือเป็นการกระทาความผิด การกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเช่นนี้ ทาให้
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นมีความรับผิดด้วยเช่นกัน เว้นแต่กรณีที่ห น่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นจะพิสูจน์ให้เป็นที่
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มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519

568

มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519

569

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519
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พอใจแก่ศาลได้ว่า พฤติการณ์ที่ได้กระทาหรือการละเว้น การกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นจากใช้วิธีการอันสมควร และได้
ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้ว570
ก.6 การปกป้องนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจากความรับผิดส่วนตัว571
ในกรณีที่นายกเทศมนตรี หรือผู้ปกครองสูงสุดของท้องถิ่น กรรมการ (สมาชิกสภา) เจ้ าหน้าที่
ท้องถิ่น หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นผู้ปฏิบัติทาหน้าที่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นผู้กระทาการภายใต้คาสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้การกระทาการใดๆ หรือการละ
เว้นการกระทาใด ๆ หรือการไม่ปฏิบัติตามสั ญ ญาใด ๆ อันก่ อให้เกิ ดความเสียหายต่อบุคคลอื่นขึ้น เจ้าหน้าที่ ผู้
ปฏิบัติการดังกล่าวมิต้องรับ ผิดเป็นการส่วนตัว หากได้กระทาการดังกล่าวโดยมี เจตนาสุจริตเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือกฎหมายฉบั บอื่นที่บังคับใช้ในเขตท้องถิ่น โดยความเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือการถูกฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจากการดังกล่าว ให้ตกเป็น ความรับผิดที่จ่ายจากกองทุนหน่วยงาน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
ก.7 การนาพระราชบัญญัติคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 มาบังคับใช้
พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 (Public Authorities Protection Act
1948) จะถูกนามาใช้กับกรณีที่มีการดาเนินการใด ๆ หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
หรื อ นายกเทศมนตรี เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า ง ผู้ ใ ช้ แ รงงานหรื อ ตั ว แทนของหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
ในการกระทาใด ๆ ไม่ว่าจะละเลย หรือเพิกเฉย หรือละเว้นการกระทา572
ข. เขตการปกครองในส่วนมาเลเซียตะวันออก (เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ) (Eastern Malaysia)
ข.1 รัฐซาบาห์ (Sabah)
กฎหมายที่ ใช้บังคับ กับ รัฐซาบาห์ ได้แก่ พระราชกฤษฎีก ารัฐบาลท้ องถิ่น พ.ศ. 2504 (Local
Government Ordinance 1961) ในปี พ.ศ. 2504 หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ต่ า ง ๆ
ในพระราชกฤษฎีกาเป็นจานวนหลายครั้ง ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐบาลท้องถิ่น การดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การดาเนินงานและการจัดประชุมของ
570

มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519

571

มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519

572

ข้อ 124 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
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หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การกาหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่น การจัดทาและให้บ ริก ารสาธารณะ การดูแลรักษาตามกฎหมายและตามคาสั่ง ที่
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นมีตามกฎหมาย รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยรายได้ของหน่วยงานรัฐบาลท้ องถิ่น
(1) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้บัญญัติเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยแบ่งแยกแต่ละตาแหน่งออกจาก
กันอย่างชัดเจน กล่าวคือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ เช่น นายกเทศมนตรี ประธานและเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ในแต่ล ะตาแหน่ง ก็ มี รูป แบบในการแต่ง ตั้ง ที่ แตกต่างกั นออกไป ส าหรับ เจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง บริห าร ตาแหน่ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น อาจเป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น บุ คคลในต าแห น่ ง ดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากรัฐมนตรี โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งนี้จะมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการตามที่พระ
ราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ก าหนดไว้ 573 ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลยั ง ท้ อ งถิ่ น ยั ง มี อ านาจในการจ้ า งลู ก จ้ า ง
หรือผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ในเรื่องของคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ พระราชกฤษฎีกาได้กาหนดไว้ว่า574 บุคคลผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จะต้องไม่เป็นสมาชิกของบริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล องค์กร และเป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า
21 ปี เป็นประชาชนชาวมาเลเซีย มีภูมิลาเนาในรัฐซาบาห์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ก่อนวันได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือมีสถานที่ทางานอยู่ในรัฐซาบาห์ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนมีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีถิ่นที่
อยู่หรือสถานที่ทางานอยู่ในรัฐซาบาห์ ซึ่งหากมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้นก็จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาให้
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในลาดับต่อไป
(2) อานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้มีการกล่าวถึงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น กล่าวคือ ยังดี
เปอร์ตวน เนกรีแห่งรัฐซาบาห์ 575 เป็นผู้มีอานาจตามกฎหมายที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน่วยงานใด
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาลตาบล สภาเทศบาลเมือง หรือหน่วยงานที่เห็นว่าจาเป็นในการ
ดาเนินงานภายในรัฐบาลท้องถิ่น576 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทุกหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้ง
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งมีความสามารถในการฟ้องคดีและถูกฟ้องคดีได้ รวมทั้งมี ความต่อเนื่องในการ
573

ข้อ 69 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

574

ข้อ 10 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
ซึ่งเป็นตาแหน่งสูงสุดที่ได้รับแต่งตั้งจากยังดี เปอร์ตวน อากง หรือสมเด็จพระราชาธิบดี ซึ่งประมุขของประเทศ

575

สหพันธรัฐมาเลเซีย
576

ข้อ 3 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
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ดาเนินงาน ทั้งในเรื่องของการซื้อขาย การถือครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริม ทรัพย์ 577 ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงาน
ท้องถิ่นถูกจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานท้องถิ่นย่อมต้องมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานเป็นของตนเอง ซึ่ง
อานาจหน้าที่สาคัญที่จะกล่าวถึง ได้แก่
(2.1) อานาจในการรับการให้578
เจ้าหน้าที่ ท้ อ งถิ่นผู้ป ฏิบัติงานในหน่วยงานท้ องถิ่นอาจรับ และจัดการกับ การให้ที่ ดินเพื่อ
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนได้ หรื อ อาจจะด าเนิ น การใด ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การบารุงรักษา หรือการปรับปรุงพัฒนาสิ่งใด ๆ ตามอานาจที่มีในหมวดนี้
(2.2) อานาจในการทาสัญญา579
เจ้ า หน้ า ที่ อ าจเข้ า ท าสั ญ ญาใด ๆ ที่ จ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ น
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก่อน ในกรณีที่เป็นการ
เข้าทาสัญญาที่มีมูลค่าไม่เกินกว่าจานวนที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้
เจ้าหน้าที่อ าจท าสัญญาตามคาสั่งของหน่วยงาน หรือในกรณีที่ไม่มีคาสั่งเช่นนั้น หากเป็น
แนวทางของรัฐมนตรี และในกรณีของสัญญาจัดหาสิ่งของในกรณีที่เป็นการจัดซื้อสิ่งของหรือสัมภาระสาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 ริงกิตขึ้นไป จะต้องมีการดาเนินการ (เอ) ต้องมีหนังสือแสดงเจตนาของ
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นในการเข้าทาสัญญาซึ่งจะต้องเผยแพร่เป็นการทั่วไปและเชิญชวนมายื่นประมูล และ
(บี) กาหนดวิธีการในการเผยแพร่ประกาศและการเสนอราคา
ห น่ วย งาน ขอ งรั ฐ บ าล ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งได้ รั บ ก ารอ นุ มั ติ จ าก รั ฐ ม น ต รี อ ย่ างถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายให้เข้าทาสัญญา โดยปราศจากการเผยแพร่ประกาศให้เข้าเสนอราคาก็สามารถดาเนินการในวิธีการ
เดียวกันกับข้างต้นได้
(2.3) อานาจในการตรากฎหมายท้องถิ่น580
หน่ ว ยงานของรัฐ บาลท้ อ งถิ่ น ทุ ก หน่ ว ยงานซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี มี อ านาจ
ตรากฎหมายเพื่ อ ให้ มี ผ ลบัง คับ และเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ต ามหน้ าที่ ของพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ห รือกฎหมาย
577

ข้อ 7 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

578

ข้อ 36 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

579

ข้อ 37 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

580

ข้อ 50 (1) แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
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ลายลักษณ์อักษรฉบับอื่น นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อนุญาตให้ผู้ออกกฎเลือกที่จะบังคับใช้ข้อกฎหมายนี้
กับพื้นที่ทั้งหมดหรือนาไปใช้กับพื้นที่บางส่วนของในรัฐซาบาห์
(2.4) อานาจของรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย
รัฐมนตรีมีอานาจตามมาตรา 49 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ที่จะออกกฎหมายให้มีผลใช้
บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาให้กฎหมายของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นสองแห่งหรือมากกว่านั้นให้มีความเป็น
เอกภาพ มีผลใช้บังคับอย่างเดียวกัน581
(2.5) อานาจในการจับกุม582
บทบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ งอ านาจในการจั บ กุ ม ของพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มี ส าระส าคั ญ
เหมื อ นกั บ บทบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ งอ านาจในการจั บ กุ ม ของพระราชบั ญ ญั ติ รัฐ บาลท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2514 (Local
Government Act 1976) โดยมีสาระสาคัญคือ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ได้รับมอบอานาจจากรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตารวจอาจ
จับกุมบุคคลโดยไม่มีหมายจับ ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว
ได้กระทาความผิดใด ๆ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎหมายท้องถิ่น กฎ หรือระเบียบใด ๆ โดยมี
พฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวที่ไม่เป็นที่รู้จักและบุคคลดังกล่าวปฏิเสธที่จะแจ้งชื่อ
และที่อยู่ของตน หรือ
(ข) ในกรณีที่มีเหตุผลที่จะสงสัยในความถูกต้องของชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว
บุคคลซึ่งถูกจับตามมาตรานี้จะต้องถูกกักตัวไว้และจะต้องถูกนาตัวไปยังศาลภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาจับกุม
ตัว เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเสียก่อน
(2.6) การจัดทาและการให้บริการสาธารณะ
หน่ วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่น มี ห น้าที่ ส าคัญ ในการจั ดท าและให้บ ริก ารสาธารณะแก่
ประชาชน โดยต้อ งดาเนินการดูแล บริห ารจัดการ และควบคุม ทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นส ถานที่ สาธารณะและสถานที่ ที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน583 เช่น การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสร้างถนน สร้างสะพานและอุโมงค์ การขยาย
หรือการปรับปรุงสถานที่สาธารณะใด ๆ รวมถึงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุข และด้านคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
581

ข้อ 50 (เอ) แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

582

ข้อ 104 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
ข้อ 38 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504

583
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โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดทาและให้บริการสาธารณะจะมีเฉพาะตามที่กฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรได้บัญญัติไว้เท่านั้น เช่น584
(ก) อานาจหน้าที่ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ให้อนุญาตหรือห้ามการทาการโฆษณาใด ๆ
หรือห้ามใช้อุปกรณ์สาหรับการโฆษณาต่างๆ ในสถานที่สาธารณะ
(ข) ดาเนินการให้บริการในการพัฒนาการเพาะปลูกพืช และพัฒนาที่ดิน
(ค) ดาเนินการให้บริการเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ได้แก่ การกากับดูแล การควบคุม การสั่งห้าม
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์
(ง) ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม สิ่ ง ก่ อ สร้ า งทั้ ง หมด การก่ อ สร้ า งอาคาร
การต่อเติม ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้ายซากอาคาร หรืออาคารที่เป็นอันตราย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ผังเมือง
(จ) ดาเนินการจัดการเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การก่อสร้างโรงเรียน การจัดหาอุปกรณ์การ
เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา
(ฉ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ให้ มี ส าธารณู ปโภคขั้ น พื้ นฐานและสิ่ ง อ าน วย
ความสะดวกสาหรับประชาชน
(3) ความสมบูรณ์ของการกระทาของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 585
ในเรื่องความสมบูรณ์ของการกระทาของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีสาระสาคัญคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในมาตรา 28 ของพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น ค.ศ.
1996 (Local Authorities Ordinance 1996) ของรัฐซาราวัก และบทของพระราชบัญญัติรัฐบาลท้ องถิ่น ค.ศ.
1976 (Local Government Act 1976) อีก ด้วย ซึ่งได้ก าหนดว่ากระทาใด ๆ ที่ กระท าลงภายใต้บ ทบัญ ญัติใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือบุคคลผู้อ ยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน จะไม่เสียเปล่า
เพียงเพราะเหตุที่ว่ามีความบกพร่องในขั้นตอนของการแต่งตั้ง หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ หากต่อมาบุคคล
เหล่านั้นได้ถูกแต่งตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว หรือเป็นกรณีที่จานวนของสมาชิกผู้มีอานาจตามกฎหมายไม่

584
585

ข้อ 49 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
ข้อ 24 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504
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ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด ให้ถือว่าการกระทาที่ได้กระทาลงไปตามที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนด เป็น
การกระทาที่มีผลสมบูรณ์ทั้งสิ้น
(4) การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่586
บทบั ญ ญัติ ในเรื่อ งการขัดขวางการปฏิบั ติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้
มีสาระสาคัญคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (Local Government Act 1976) กล่าวคือ
ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ได้รับมอบอานาจหรือแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้มีอานาจดาเนินการ
ตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวจะมีความผิด ต้องถูกระวางโทษปรับเป็นจานวน 5,000 ริงกิต และโทษจาคุกสามปี
หรือทั้งจาทั้งปรับ ก่อนผู้กระทาความผิดถูกสอบสวนในศาล ผู้กระทาความผิดอาจจ่ายค่าปรับตามจานวนที่กาหนด
ต่อหน่วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่นในรูป แบบของค่าเสีย หายที่ เป็นเหตุให้เกิ ดการขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่
(5) ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ได้บัญญัติความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไว้
ด้ ว ยกั น เหมื อ นอย่ า งพระราชบั ญ ญั ติ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2519 แต่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ แ ยกตามอ านาจหน้ า ที่
ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับมอบหมายไว้เป็นกรณี ๆ ไป
(6) ข้อยกเว้นความรับผิดในการกระทาของเจ้าหน้าที่
ในการกระท าที่ เจ้าหน้าที่ ดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ การก่ อสร้างอาคาร หรือการด าเนิ นงานใด ๆ
ที่ได้กระทาไปตามอานาจหน้าที่ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชกฎษฎีกาฉบับนี้ หรือตามกฎหมายฉบับอื่นซึ่งมีขึ้นเพื่อ
การดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ จะถือว่าการดาเนินการดังกล่าว เป็น
การกระทาที่ถูกต้องแล้ว587
(7) การนาพระราชบัญญัติคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 มาบังคับใช้
พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ น าพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองหน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2491 (Public Authority Protection Act 1948) มาบั ง คั บ ใช้ ซึ่ง แตกต่ างจากพระราชบั ญ ญั ติ รัฐ บาล

586
587

ข้อ 104 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2539
ข้อ 106 (เอ) แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2539
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ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2491 (Local Government Act 1976) ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ให้ นาพระราชพระราชบั ญ ญั ติคุ้ม ครอง
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 มาใช้บังคับ
ข.2 รัฐซาราวัก (Sarawak)
กฎหมายที่ ใช้บังคับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีก ารัฐบาลท้ องถิ่น พ.ศ. 2539 (Local Authorities
Ordinance 1996) ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เฉพาะในรัฐซาราวักเท่านั้น โดยเริ่มมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งต่อจากนั้นได้มีการแก้เพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ
ในพระราชกฤษฎีกาเป็นจานวนหลายครั้ง โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดสาระสาคัญ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การดาเนินงานและการจัด
ประชุมของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การกาหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น การบริการสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อานาจที่หน่วยงานของ
รัฐบาลท้องถิ่นมีตามกฎหมาย และบทบัญญัติว่าด้วยรายได้ของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น
(1) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
บทบัญ ญัติเกี่ ยวกั บ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ ท้ องถิ่น ซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้แก่ การแต่งตั้งตาแหน่งที่ปรึกษาของรัฐบาลท้องถิ่น 588 กล่าวคือ ตาแหน่งที่
ปรึก ษาของรัฐบาลท้ อ งถิ่นจะได้รับ การแต่งตั้ง จากประชาชนชาวมาเลเซียผู้มี ถิ่นที่ อยู่ป กติในรัฐซาราวัก และ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการรัฐ (Yang di-Petua Negeri) ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์พอสมควรเกี่ยวกับ
รั ฐ บ าลท้ องถิ่ น ห รื อ เป็ น บุ คคลผู้ ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ในห ลายสาขาวิ ช า ชี พ ด้ า นการพ าณิ ชย์ ห รื อ
ด้านอุตสาหกรรม หรือในด้านอื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น
(2) อานาจของหน่วยงานท้องถิ่น589
โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานท้องถิ่นจะมีอานาจตามที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้บัญญัติให้อานาจไว้
และตามที่ พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ นการเฉพาะ ซึ่ ง อาจจะพิ จ ารณาอ านาจหน้ า ที่
ของหน่วยงานท้องถิ่น ได้ดังต่อไปนี้
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(2.1) อานาจตามกฎหมาย590
นอกเหนือไปจากอานาจตามกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยัง
ได้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจตามมาตรา 92 และมาตรา 93 กล่ า วคื อ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
ทุ ก หน่ วยมี อ านาจในการแก้ ไข ยกเลิ ก กฎหมายที่ เ ห็ น ว่ าจ าเป็ น หรือ ต้ อ งการในการบ ารุง รัก ษาสุข อนามั ย
ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของประชากร และความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย หรือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นอาจออกคาสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม การซ่ อ มแซม การท าความสะอาด การจั ด
การน้าประปาและแสงสว่างของถนน คลอง และสะพาน
(ข) บัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การกาหนดเขต การ
จากัดหรือห้าม หรือการเคลื่อนย้ายสื่อโฆษณาต่าง ๆ
(ค) บัญญัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการปลูก ดูแลรักษาและเคลื่อนย้ายต้นไม้ ดอกไม้และ
ไม้พุ่มในสถานที่สาธารณะ
(ง) จัดให้มีการป้องกันความเสียหายหรือการรบกวน แทรกแซงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐบาลท้ อ งถิ่น ไม่ ว่าในสถานที่ หรือ ภายใต้ หรือครอบคลุม ถึงสถานที่ ส าธารณะ หรือสถานที่
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
(จ) จัดให้มีการจัดตั้ง บัญญัติและการบริหารจัดการสวนสาธารณะ สถานที่นันทนาการ
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวน สระว่ายน้า ทะเลสาบ สนามกีฬา ห้องสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์
โรงละคร ห้องประชุม หรือพิ พิ ธภัณฑ์สัตว์น้าภายใต้การคสบคุมของหน่วยงานของรัฐบาลท้ องถิ่นตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับอื่นๆ
(ฉ) บัญ ญัติให้ภายในพื้นที่ ของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นมี ท่ าเรือ หรือสถานที่ เก็ บ
สินค้าชั่วคราวเหนือท่าเรือสาธารณะ และมีถนนติดกับท่าเรือใดท่าเรือหนึ่ ง หรือทางน้าอื่นใดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
และกาหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บสินค้าชั่วคราวไว้ในสถานที่ดังกล่าว
(ช) จัดการควบคุม เกี่ยวกั บการจ าหน่ายสินค้าในสถานที่ สาธารณะ รวมทั้ งจัดสถานที่
ดังกล่าวให้เหมาะสม
590
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(ซ) จัดการกากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับและมาตรฐานในการให้บริการขนส่ง
สาธารณะ
ทั้งนี้ กฎหมายทุกฉบับที่ออกภายใต้อานาจของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะต้องได้รับการ
อนุมั ติจ ากผู้ว่าการรัฐ (Yang di-Petua Negeri) และประกาศในราชกิจ จานุเบกษาก่ อนจึง จะมี ผ ลใช้บัง คับ 591
นอกจากนี้ ผู้ว่าการรัฐยังมีอานาจในการแก้ไข ยกเลิกเทศบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่น
(2.2) อานาจในการจับกุม592
บทบัญญัติในเรื่องอานาจในการจับกุมตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสาคัญ คล้ายกับ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (Local Government Act 1976) และพระราชกฤษฎีกา
รัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504 (Local Government Ordinance 1961) แต่บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้
เพิ่มประเภทของผู้มีอานาจในการจับกุมเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ได้เพิ่มอานาจให้กับบุคคลหรือเจ้าหน้าที่มีอานาจในการ
จับกุมโดยปราศจากหมายค้นได้ โดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องสวมเครื่องแบบหรือสวมชุดที่มีสัญลักษณ์ ตราที่
ชัดแจ้งของหน่วยงานและมีอานาจของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
(2.3) การจัดทาและการให้บริการสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้กาหนดถึงหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดทาและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน โดยต้องดาเนินการดูแล บริหารจัดการ และควบคุมทุกพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ เช่น
การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสร้างถนน สร้างสะพานและอุโมงค์ การขยายหรือ การปรับปรุงสถานที่
สาธารณะใด ๆ รวมถึงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุข และด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดทาและให้บริการสาธารณะจะมีเฉพาะตามที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้บัญญัติ
ไว้เท่านั้น เช่น
(ก) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอานาจในการควบคุม ปกป้องและสงวนรักษาสถานที่สาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวภายใต้สวนสาธารณะภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาสถานที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว พ.ศ.
2536 (The Public Parks and Greens Ordinance, 1993)
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(ข) ดาเนินการเกี่ ยวกับ การบริห ารจัดการเกี่ ยวกั บ สิ่งแวดล้อม และการจัดสรร
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณเขตการปกครองท้องถิ่น
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล การก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัย หากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดไม่มีความเหมาะสมตามที่กาหนดกาหนดก็มีอานาจออกคาสั่งให้แก้ไข รื้อ
ถอนให้เหมาะสมได้
(ง)

ดาเนินการออกคาสั่งชั่วคราวในการปิดสถานที่สาธารณะแห่งใด ๆ

(จ)

ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในตลาด

การดาเนินการเกี่ยวกับการระบายน้าทิ้ง
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับ การรักษาความสงบในสถานที่ สาธารณะและการป้องกั น
กรณีเกิดเหตุการณ์สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับประชาชนทั่วไป
(2.4) ความสมบูรณ์ของการกระทาของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
ในเรื่องความสมบูรณ์ของการกระทาของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น พระราชกฤษฎีก า
ฉบับนี้มีสาระสาคัญคล้ายคลึงกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (Local Government
Act 1976) ซึ่งได้ก าหนดว่ากระท าทั้ งหมดของหน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ท าหน้าที่ ป ระธาน สมาชิก สภาท้ องถิ่น
เลขาธิการ หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามแต่กรณี จะไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพบว่ามีความบกพร่องในการแต่งตั้ง หรือ
บุคคลเหล่านั้นขาดคุณสมบัติก็ตาม โดยให้ถือว่าให้ถือว่าการกระทาที่ได้กระทาลงไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
กาหนด เป็นการกระทาที่มีผลสมบูรณ์ทั้งสิ้น593
(2.5) การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่594
บทบัญญัติในเรื่องการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มี
สาระสาคัญคล้ายคลึงกับพระราชบัญ ญัติรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (Local Government Act 1976) กล่าวคือ
ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ได้รับมอบอานาจจากรั ฐมนตรี หรืออาจเป็นบุคคลก็ได้ ตามที่พระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการตามกฎหมาย บุคคล
ดังกล่าวที่กระทาการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่จะมีความผิด ต้องถูกระวางโทษปรับเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,500 ริง
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กิต หรือระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้ งจาทั้งปรับ ในกรณีนี้จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนภายใต้
พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มี ก ารก าหนดโทษที่ เ บากว่ าพระราชบั ญ ญั ติ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2519 (Local
Government Act 1976) ที่ได้มีการกาหนด โทษปรับเป็นจานวนเงิน 5,000 ริงกิต และโทษจาคุกเป็นระยะเวลา
สามปี
(2.6) ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
บทบัญ ญั ติในเรื่อ งความรับ ผิดในการปฏิบัติห น้ าที่ และการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ ของ
พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มี ส าระส าคั ญ คล้ ายคลึ ง กั บ พระราชบั ญญั ติ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2519 (Local
Government Act 1976) กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่ตัวแทนหรือลูกจ้างในระยะเวลาการจ้างกระทาการ หรือละเว้น
กระทาการ ซึ่งการกระทาหรือการละเว้นการกระทาดังกล่าวถือเป็นการกระทาความผิด การกระทาหรือละเว้นการ
กระทาของตัวแทนหรือลูกจ้าง ทาให้หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นมีความรับผิดด้วยเช่นกัน เว้นแต่กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐบาลท้อ งถิ่นจะพิสูจน์ให้เป็นที่พ อใจแก่ ศาลได้ว่า พฤติก ารณ์ ที่ได้กระทาหรือ ละเว้นการกระทาดังกล่าว
เกิดขึ้นจากใช้วิธีการอันสมควร และได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้ว595
(2.7) ข้อยกเว้นความรับผิดในการกระทาของเจ้าหน้าที่596
บทบัญญัติในเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดในการกระทาของเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ มีสาระสาคัญคล้ายคลึงกับพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2504 (Local Government Ordinance
1961) ของรัฐซาบาห์ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติรั ฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2519 (Local Government Act
1976) อาจกล่าวโดยสรุป ได้ว่า ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น หรือของสมาชิกสภาท้ องถิ่น นายกเทศมนตรี หรือ
ลูกจ้างของผู้บังคับบัญชาในท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นผู้ปฏิบัติทาหน้าที่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในท้องถิ่น
หรือบุคคลอื่นผู้กระทาการภายใต้คาสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้การกระทาการใด ๆ หรือการละเว้นการกระทาใด ๆ
หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการดังกล่าวมิต้อง
รับ ผิ ด เป็ น การส่ ว นตั ว หากได้ ก ระท าการดั ง กล่ าวโดยมี เ จตนาสุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือกฎหมายฉบับอื่นที่บังคับใช้ในเขตการปกครองท้องถิ่น ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ

595

ข้อ 155 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2539

596

ข้อ 159 แห่งพระราชกฤษฎีการัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2539

281

การถูกฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการดังกล่าว ให้ตกเป็นความรับผิดที่จ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน
ท้องถิ่น
(2.8) การนาเอาพระราชบัญญัติคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 มาใช้บังคับ
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2491 (Public Authorities Protection
Act 1948) จะถูกนามาใช้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองของรัฐซาราวัก ในกรณีที่ มีการ
ดาเนินการใด ๆ หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นในการกระทาการใด ๆ การละเลย เพิกเฉย หรือการกระทาผิดใด ๆ 597
3. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2515 (The Official Secrets Act 1972) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญ
เกี่ ย วกั บ การก าหนดประเภทเอกสารของทางราชการที่ ต้ อ งเปิ ด เผยให้ ส าธารณะทราบเป็ น การทั่ ว ไป ซึ่ ง
พระราชบัญญัตินี้นับว่าเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จาก
เดิมที่เอกสารราชการส่วนมากจะต้องถูกปกปิดเป็นความลับ แต่ภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ
นี้ ประชาชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2515 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ในประเทศมาเลเซีย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการห้ า มมิ ให้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ซึ่ ง อาจจ าแนกประเภทของข้ อ มู ล ซึ่ ง ถื อ เป็ น ข้ อ มู ล
ที่เป็นความลับของทางราชการ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของทาง
ราชการของประเทศอั ง กฤษ ทั้ ง นี้ หลั ง จากการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้ มี ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อวิพ ากษ์วิจ ารณ์ ว่า พระราชบัญ ญั ติข้อ มู ล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2515 (The Official Secrets Act
1972) มี ค วามไม่ ชั ด เจนในเนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ จึ ง ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ในปี
พ.ศ. 2529 ซึ่งก็เป็นฉบับที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก. การแบ่งประเภทชั้นความลับของเอกสารทางราชการ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได้ ก าหนดประเภทของเอกสารซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เอกสารที่ เ ป็ น ความลั บ ของ
ทางราชการไว้ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) เอกสารของคณะรัฐ มนตรี บั น ทึ ก การตัด สิน ใจและการพิ จ ารณาของ
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คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรี (2) เอกสารของสภาบริหารแห่งรัฐ
บันทึกการตัดสินใจและการพิจารณาของสภาบริหารแห่งรัฐ รวมทั้งเอกสารของคณะกรรมาธิการสภาบริหารแห่งรัฐ
(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ การป้องกันรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้ขยายความหมายของคาว่า “เอกสาร" ออกไปอีกว่า ให้ห มายความรวมถึง เอกสาร
ที่ เป็นลายลัก ษณ์ อั ก ษรและเอกสารดังต่อ ไปนี้ อัน ได้แก่ 598 (1) แผนที่ แผน แบบจ าลอง กราฟหรือภาพวาด
(2) รูป ถ่ าย (3) แผ่ น ดิส ก์ เทปเสี ยงหรือ อุ ป กรณ์ อื่น ๆ ที่ อยู่ ในรูป ของเสียงหรือ ข้อมู ล อื่น ๆ (ไม่ ได้เป็ น ภาพ
ที่ม องเห็น) ซึ่งถูกรวบรวมไว้โดยอาจจะใช้อุป กรณ์ในการเปิดฟังร่วมด้วยหรือไม่ ก็ได้ และ (4) ภาพยนตร์เรื่อง
ใด ๆ เทปหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือสื่อวีดิทัศน์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือรูป ภาพหลายรูปที่รวมเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถ
ทาสาเนาได้
ข. การกระทาซึ่งถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กาหนดให้การกระทาต่อไปนี้ เป็นการกระความผิด
ข.1 การกระท าหรื อ การด าเนิ น การกั บ เอกสารในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ในสถานที่ อั น เป็ น ที่ ต้ อ งห้ าม
หรื อ สถานที่ อั น ต้ อ งควบคุ ม ตามที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น อั น ได้ แ ก่ สถานที่ อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน
หรือส่วนราชการ มักเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศเป็นส่วนใหญ่ 599
ข.2 การด าเนิ นการหรื อ การให้ ความช่ วยเหลื อในการไขข่ าวข้ อความอั นเป็ นเท็ จ หรื อการไขข่ าว
เท็จข้อมูลอันได้รับอนุญาตให้โฆษณา ซึ่งในส่วนนี้จะบัญญัติถึงโทษของผู้กระทาความผิดไว้ด้วย 600
ข.3 ก ารก ระท าใน ลั ก ษ ณ ะ ขอ งก ารส อ ด แ ห น ม เป็ น ก ารก ระ ท าใน ลั ก ษ ณ ะที่ บุ คค ล
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร อั น อาจน ามาซึ่ ง การกระทบกระเทื อ นต่ อ ความปลอดภั ย
หรือผลประโยชน์ของประเทศมาเลเซีย601
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ข.4 การห้ามถ่ายภาพหรือ ห้ามบันทึ ก ภาพในสถานที่ อันเป็นสถานที่ ต้องควบคุม ซึ่งโดยส่วนหลัก
มักเป็นสถานที่ราชการอันจะต้องควบคุมดูแลในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน จะต้องถูกระวางโทษ
ปรับเป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,000 ริงกิต หรือระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ602
ข.5 มี ก ารสื่ อ สารในลั ก ษณะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของทางราชการ ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การ
ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ บุ ค คลได้ มี ก ารครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข้ อ มู ล อั น เป็ น ความลั บ ของทางราชการ
หรือรหัสลับ หรือรหัสในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
(2) กรณีที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ หรือถูกใชในสถานที่ ต้องห้าม หรือเกี่ ยวข้องกั บ สถานที่ อื่นในท านอง
เดียวกัน
(3) กรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาวุธยุ ท โธปกรณ์ ในสงคราม และอุ ป กรณ์ อ ย่ างอื่ น เครื่อ งมื อ และ
เครื่องจักรซึ่งใช้ในการบารุงรักษาในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของสหพันธรัฐมาเลเซีย
(4) กรณีที่บุคคลมีการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับ
นี603
้
(5) กรณีที่บุคคลไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีอานาจในการดาเนินการ604
1) ผู้ใดเข้ าไปหรือ ช่วยให้ ผู้อื่ น เข้ าไปในเขตหวงห้ ามเกิ น เขตที่ ได้ รับ อนุ ญ าต หรือ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการได้รับอนุญาต หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่หวงห้าม หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยหรือผลประโยชน์ของมาเลเซีย
(ก) ใช้หรือสวมเครื่องแบบทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
โดยไม่ ได้รั บ อนุ ญ าต หรือ ใช้ ห รือ สวมเครื่องแบบอื่ น ที่ คล้ ายกั น เพื่ อให้ ผู้อื่ น หลงเชื่ อว่ าตนมี สิท ธิใช้ห รือ สวม
เครื่องแบบดังกล่าว
(ข) ใช้นามแฝงหรือชื่อปลอมโดยมีเจตนาปกปิดตัวตนหรือสัญชาติ
(ค) แจ้งหรือสมั คร หรือใช้เอกสารใด ๆ ที่ล งนามโดยผู้นั้นหรือในนามผู้นั้น ไม่ ว่าโดย
วาจาหรือการเขียน โดยมีเจตนาทาหรือสมยอมให้ทาเอกสารเท็จหรือเพื่อให้เกิดการละเลยต่าง ๆ
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(ง) ปลอมแปลง ดั ด แปลง เปลี่ ย น ขาย หรื อ ท าลายเอกสารราชการ อั น ได้ แ ก่
พาสปอร์ตต่าง ๆ หรือใบผ่านทางต่าง ๆ ของทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตารวจ หรือส่วนราชการอื่น
ใบอนุญาต ใบประกาศนียบัตร หรือใบขับขี่ หรือเอกสารที่คล้ายกัน หรือใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสารถูก
ปลอม ดัดแปลง หรือเอกสารที่ผิดปกติอื่น ๆ
(จ) ปลอมตัว หรือแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกจ้างของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือปลอมตัว
หรือแสดงตัวเป็นหรือไม่เป็นผู้ที่เอกสารราชการหรือรหัสเรียกขานลับ หรือลายมือชื่อ หรือรหัสผ่าน ระบุถึง หรือ
สื่อสารถึง
(ฉ) ใช้หรือมีไว้ในครอบครองหรือมีไว้ในการควบคุมโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งกุญแจ ตรา อุปกรณ์ แม่พิมพ์ ตราประทับ ดวงตราไปรษณียากร หรือเอกสารราชการอื่นใด ของเป็น
ของ ใช้ ท า หรือ จัด ให้ มี โ ดยหน่วยงานราชการ หรือ โดยหน่ วยงานทางการทู ตกองทั พ เรือ กองทั พ บก หรือ
กองทัพอากาศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหรือทาหน้าที่ภายใต้อานาจของรัฐบาล หรือกุญแจ ตรา อุปกรณ์ แม่พิมพ์
ตราประทับ ดวงตราไปรษณียากรใด ๆ ที่คล้ายกับสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นอย่างยิ่งในประการที่จะทาให้ผู้อื่นเชื่อว่า
เป็นของจริง หรือของปลอมขึ้นมา หรือใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง หรือภายใต้การควบคุมซึ่งของปลอมดังกล่าว ผู้
นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
2) ผู้ใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประเทศ
มาเลเซีย
(ก) ยึ ด ถื อ เอกสารราชการใด ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ห รื อ ฉบั บ มี ไว้ ใ ช้ ง าน
เมื่อผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้แล้ว หรือเมื่อมันขัดกับหน้าที่ที่ต้องยึดถือไว้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานราชการหรือของผูไ้ ด้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการดังกล่าวในเรือ่ งเกี่ยวกับการเวนคืนหรือการทาลาย
เอกสารนั้น
(ข) อนุญาตให้ผู้อื่นครอบครองเอกสารราชการใดก็ตามที่ออกให้ตนเองโดยเฉพาะ หรือ
บอกรหัสเรียกขานลับ คาตอบ หรือรหัสผ่านดังกล่าว หรือมีเอกสารราชการ หรือรหัสเรียกขานลับ คาตอบ หรือ
รหัสผ่าน ซึ่งมีไว้เพื่อผู้อื่นใช้โดยปราศจากอานาจหรือข้ออ้างตามกฎหมาย
(ค) ได้ม าไว้ในครอบครองโดยการแสวงหา หรือละเลย หรือล้ม เหลวในการส่ง มอบ
เอกสารราชการดังกล่าวคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ หรือให้แก่ผู้บัญชาการตารวจ
(ง) ไม่มีอานาจตามกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต ขายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อขายซึ่งกุญแจ ตรา อุปกรณ์ แม่พิมพ์ ตราประทับ หรือดวงตราไปรษณียากร
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(จ) มีเจตนาที่จะได้มาซึ่งเอกสารราชการ รหัสเรียกขานลับ คาตอบ หรือรหัสผ่านไม่ว่า
จะเพื่อตนเองหรือเพือ่ ผู้อนื่ โดยอยู่ในความรู้เห็นของตน แล้วก่อให้เกิดข้อความที่เป็นเท็จ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี
(6) กรณีที่ บุคคลได้ดาเนินการหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ หรือ สมาชิกของกองทั พ ทุ กเหล่าทั พซึ่งปฏิบัติห น้าที่ ในสภานที่ อันต้องควบคุม บุคคลดังกล่าวจะมี
ความผิด จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ605
ค. ภาระการพิสูจน์และบทสันนิษฐานความผิด
บทบั ญ ญั ติ ในส่ ว นนี้ เป็ น บทสั น นิ ษ ฐานความผิ ด ของบุ ค คลซึ่ ง มี พ ฤติ ก ารณ์ ห รื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
ทางเป็นผลร้ายกับ ความปลอดภัยหรือ ผลประโยชน์ของประเทศมาเลเซีย กล่าวคือ อาจไม่ ต้องพิสูจน์ให้ เห็ น
โดยชัดแจ้ง ก็ ได้ว่าบุ คคลดัง กล่ าวได้ มี ก ารกระท าในลัก ษณะดั ง กล่าว แต่มี พ ฤติก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ เอกสาร
หรือข้อมูล มีการใช้สิ่งเหล่านั้นในสถานที่อันต้องควบคุม หรือมีการได้รับ การครอบครอง การเผยแพร่หรือการ
ติด ต่ อ สื่ อสารข้ อ มู ล อั น เป็ น ความลั บ ของทางราชการ หรื อรหั ส ลั บ ในการเข้า ถึง ข้ อ มู ล ลั บของทางราชการ
โดยอาจมี ก ารส่ง ผ่ านข้ อ มู ล ไปยัง บุ คคลอื่ น ด้ วยในลั ก ษณะที่ เ ป็ นการต้อ งห้ามภายใต้พ ระราชบัญ ญั ติ ฉบั บ นี้
ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วอาจเป็ น ผู้ มี อ านาจในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น หากพฤติ ก ารณ์ แ สดงให้ เ ห็ น เช่ น นี้
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิดจนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิดเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนหลังจาก
การสันนิษฐานความผิดจากพฤติการณ์แสดงให้เห็นนั้น ก็จะต้องดาเนินการพิสูจน์ความผิดกันอีกครั้งหนึ่งด้วย โดย
ในเบื้องต้นบุคคลนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลอันสาคัญเกี่ยวกับตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อนามสกุล
อันแท้จริง และสถานที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งของตนเอง หรือหากในกรณีที่มีบคุ คลอื่นร่วมกระทาความผิดด้วยก็ต้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
3.9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่นว่าเป็นการ
บริ ห ารงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ บาลแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง ในการปกครองและการบริห ารงานรั ฐ บาล
ในเรื่องดังกล่าว มีกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น (The Ministry of Urban Wellbeing,
Housing and Local Government) ทาหน้าที่ในการประสานงาน ติ ดต่อและทางานร่วมกันกับ รัฐบาลท้องถิ่น
605
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โดยอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่คอยประสานใน
เรื่องงบประมาณต่าง ๆ ที่มาจากรัฐบาลแห่งรัฐอีกด้วย
- กระทรวงพัฒ นาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น (The Ministry of Urban Wellbeing,
Housing and Local Government)
ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นก่อตั้งกระทรวงในครั้งแรก กระทรวงมี ชื่อว่า กระทรวงรัฐบาลท้องถิ่นและการ
เคหะ (The Ministry of Local Government and Housing) ต่ อ มาในช่ ว งปี พ.ศ. 2514 ถึ ง พ.ศ. 2521
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอ านาจหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงาน กล่ าวคื อ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกอ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวง
ออกจากกัน ให้แยกออกเป็น 2 กระทรวง ดังนี้ 1) อานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคหะ ให้อยู่ภายใต้การ
ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ก ร ะ ท ร วง ก า ร เค ห ะ แ ล ะ ก า ร นิ ค ม ( The Ministry of Housing and Settlement)
2) อานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่นให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงรัฐบาล
ท้องถิ่นและอาณาเขตของสหพันธรัฐ (The Ministry of Local Government and Federal Territories) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการรวมทั้งสองกระทรวงเข้าด้วยกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่ากระทรวงการเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น
( The Ministry of Housing and Local Government) ห ลั ง จ า ก นั้ น ใ น ปี
พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง เป็นกระทรวงการพัฒ นาสังคม การเคหะและรัฐบาล
ท้ อ งถิ่ น (The Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government) ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น (The Ministry of Urban Wellbeing, Housing
and Local Government) เป็นกระทรวงในระดับของรัฐบาลสหพันธรัฐ ซึ่งทาหน้าที่บริหารงานร่วมกับมลรัฐและ
รั ฐ บ า ล ท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใต้ อ า น า จ ห น้ า ที่ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ส ห พั น ธ รั ฐ ม า เล เซี ย ได้ ก า ห น ด ไว้
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่นมีการจัดโครงสร้างองค์กรเรียงตามลาดับชั้นการบริหาร
คือ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น ทาหน้าที่กากับดูแลและบริหารงาน
ตามสายการบังคับบัญชา (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น จานวน
1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง จากนั้นลาดับชั้นในการบริหารงานในส่ วนของ
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ข้าราชการประจากระทรวงนั้น เริ่มต้นจากปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น
และมีตาแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น ทาหน้าที่บริหารงานในแต่ละสานัก
ภายในหน่วยงาน หลายตาแหน่ง คือ รองปลัดกระทรวงด้านนโยบายและการพัฒ นา รองปลัดกระทรวงด้าน
สวัสดิการสังคม รองปลัดกระทรวงด้านการบริหารจัดการ 606
ข. อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น คือ
การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีตามแนวทางของแผนพัฒนาชาติ อีกทั้ง ยังมีหน้าที่ในการ
พั ฒ นาประเทศตามแผนที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นด้ า นการปกครองประเทศ การจั ด ให้ มี บ ริ ก ารสาธารณ ะ
ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาในรายละเอียดได้ดังนี้
1) จัดให้มีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการเคหะ การกากับดูแลด้านที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล และการ
จัดการแหล่งที่อยู่ชุมชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่อยู่อาศัย
2) แนะน าให้ ห น่ วยงานรัฐบาลท้ อ งถิ่ นจัด ให้ มี บ ริก ารสาธารณะที่ มี คุณ ภาพ โดยต้องมี ปั จ จัย ที่
เอื้ออานวยด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
3) จัดให้มีการป้องกันอัคคีภัย การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินที่มี
ประสิทธิภาพ
4) จัดให้มี นโยบายและข้อเสนอแนะทางเทคนิคให้กับ รัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งมลรัฐและรัฐบาล
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ การพัฒนาและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งพื้นที่อนุรักษ์ตาม
แผนพัฒนาพื้นที่ (National Physical Plan)
5) จัดให้มี นโยบายและข้อเสนอแนะทางเทคนิคให้กับ รัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งมลรัฐและรัฐบาล
ท้ อ งถิ่นเกี่ ยวกั บ การใช้พื้ นที่ ส าธารณะ สวนสาธารณะและสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น สิ่ง
สันทนาการ

606

The Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government, แหล่งข้อมูลจาก http://www.kpkt.

gov.my/CARTA/carta.html# สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559.
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6) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒ นา การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย
และการรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ
7) จัดให้มี รายการหรือกิ จกรรมส่งเสริม การดาเนินชีวิตในเมื องและการมี ส่วนร่วมกั บ หน่วยงาน
ท้องถิ่น
8) จัดให้มีการพัฒนาและกากับดูแลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและแหล่งเงินกู้เงิน
9) จัดให้มีนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในส่วนของการแบ่งอานาจและสายงานการบังคับบัญชาภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม การเคหะและ
รัฐบาลท้องถิ่น มีลาดับขั้นตอนการบังคับ บัญชา ดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม การ
เคหะและรัฐบาลท้องถิ่น จะเป็นผู้บังคับบัญ ชามีอานาจในการกากับดูแลการดาเนินงานของปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคม การเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งปลัดกระทรวงจะมีอานาจในการกากับดูแลโดยรวมทั้งกระทรวง เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจาภายในกระทรวงทั้งหมด ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาสานักงาน
หรือส่วนงานบางส่วนโดยตรง ได้แก่ ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายนิติการ ฝ่ายการสื่อสารองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
หน่วยประเมินประสิทธิภาพขององค์กร และหน่วยธรรมาภิบาล รองลงมาจากปลัดกระทรวงจะมีตาแหน่งรอง
ปลัด กระทรวงจ านวน 3 ต าแหน่ ง ซึ่ง แต่ ล ะต าแหน่ ง จะรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลส่ วนงานคนละส่ วน ได้ แ ก่ (1) รอง
ปลัดกระทรวงผู้ดูแลส่วนงานนโยบายและการพั ฒนา ซึ่งจะมีส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายพัฒ นาและดาเนินงาน ฝ่าย
นโยบายและการตรวจสอบ และฝ่ายเลขาธิการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2) รองปลัดกระทรวงผู้ดูแลส่วน
งานด้านการเคหะและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายการเคหะ ฝ่ายบริการเคหะใน
เมือง และฝ่ายสินเชื่อ (3) รองปลัดกระทรวงผู้ดูแลส่วนงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะมีส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่าย
การเงินและฝ่ายจัดซื้อคุรุภัณฑ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการการจัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่าย
บัญชี
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3.10 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง
3.10.1 ความนา
1. ที่มาและแนวคิดของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์
บ้านเมือง
สืบเนื่องจากสถานการณ์ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติได้มีนโยบายล้มเลิกอาณานิคม
โดยมีสหรัฐอเมริกาได้กระทาเป็นประเทศตัวอย่างด้วยการปลดปล่อยประเทศฟิลปิ ปินส์เป็นชาติแรกที่ได้รับเอกราช
จากตะวันตก ส่งผลให้อังกฤษไม่สามารถทวนกระแสความต้องการของประชาคมโลกได้ ในปี พ.ศ. 2489 อังกฤษ
จึง วางแผนให้ เ อกราชแก่ อ าณานิ ค มของตนแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปโดยการวางแผน MUP (Malayan Union
Proposal/Plan) หรือที่เรียกว่า “แผนสหภาพมาลายัน” อย่างไรก็ตาม แผนนี้ส่งผลให้คนมลายูต่อต้านอังกฤษ
เป็นครั้งแรก เนื่องจากแผนดังกล่าวจะทาให้ฐานะของผูป้ กครองแห่งรัฐถูกลดลงมา และทาให้ให้ทุกเชื้ อชาติที่อาศัย
อยู่ในคาบสมุทรมลายูได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมลายู
เป็นอย่างมาก เพราะชาวมลายูเห็นว่านอกจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิพิเศษที่ชาวมลายูและชนพื้นเมืองเคยได้รับ
แล้ว สิทธิพิเศษดังกล่าวยังถูกแบ่งปันให้กับ "คนต่างด้าว" ที่เป็นเพียงผู้อพยพเข้ามายังแผ่นดินมลายูอย่างทัดเทียม
กับชาวมลายูซึ่งเป็นภูมิบุตรของดินแดนแห่งนี้ ความไม่พอใจดังกล่าวนาไปสู่การรวมตัวของชาวมลายูและก่อตั้ง
พรรคองค์ ก ารแห่ ง ชาติ เอกภาพชาวมลายู (The United Malays National Organization: UMNO) 607 เพื่ อ
คัดค้านและต่อต้านแผนสหภาพมาลายัน โดยเคลื่อนไหวแสดงออกผ่านการคว่าบาตรรัฐบาลอังกฤษ ส่งผลให้ให้
อังกฤษไม่สามารถดาเนินการจัดตั้งสหภาพมาลายันได้สาเร็จตามแผนที่วางไว้
การแสดงพลังของ UMNO ส่ง ผลให้ชาวมลายูเกิ ดความรู้สึก ชาตินิ ยมขึ้นอย่างแท้ จ ริง เนื่องจากเป็ น
สถานการณ์ ที่ ท าให้ชาวมลายูทุ ก รัฐทุ ก ชนชั้นมารวมตัวกันเป็นหนึ่ง เดียวเป็นครั้งแรกเพื่อคัดค้านรูป แบบการ
ปกครองดังกล่าว ชาวมลายูได้กลายมาเป็นกาลังสาคัญทางการเมือง และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้การ
นาของพรรคอัมโน ซึ่งพยายามสร้างฐานทางการเมืองของพรรคให้มั่นคง ด้วยการใช้แนวคิดเรื่องเชื้อชาติและความ
เป็นชาวมลายูมาปลุกระดมและแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน
ภายหลังความล้มเหลวในการจัดทาแผนสหภาพมาลายัน อังกฤษได้เข้าเจรจากับตัวแทนพรรคอัมโนเพื่อ
พิจารณารูปแบบการปกครองใหม่ เรียกว่า "สหพันธรัฐมาลายา" (Federation of Malaya) ซึ่งให้อภิสิทธิแก่ชาว
607 เฉลิมชัย

โชติสุทธิ์, “ภูมิบุตรา: นโยบายเชื้อชาตินิย มในมาเลเซีย,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 27

ฉบับที่ 1 (เมษยน-กันยายน 2557), หน้า 86.
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มลายูและชนเผ่าพื้นเมืองอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องสัญชาติ การเมือง และการบริหาร ส่งผลให้เกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มคนที่ไม่ใช่ภูมิบุตร ความไม่พอใจดังกล่าวลุกลามรุนแรงถึงขั้นมีการลอบฆ่าและใช้อาวุธ
ทาร้ายกันในปี พ.ศ. 2491 ภายใต้การนาของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา (Malayan Communist Party: MCP)
อังกฤษเร่งผลักดันให้มีการก่อตั้งชาติมลายูที่เป็นเอกภาพขึ้นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากต้องการจากัดความ
เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิ วนิส ต์มาลายา ที่ส ร้างความไร้เสถียรภาพให้ส หภาพมาลายัน และในปี พ.ศ. 2499
อังกฤษได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นครัง้ แรก เกิดเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. 2500 ซึ่งใช้บังคับมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการบรรจุเรื่องชาตินิยมเข้าไปด้วยในมาตรา 89 และมาตรา 153 โดยกาหนดให้สิทธิพิเศษแก่
ภูมิบุตรมากกว่าคนที่ไม่ใช่ภูมิบุตร การบรรจุเรื่องชาตินิยมดัง กล่าวลงในรัฐธรรมนูญยิ่งส่งผลให้การก่อการร้ายทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจนนาไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2503 ทาให้รัฐบาลมาลายาซึ่งได้รับเอกราชแล้ว
ต้องประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงภายในมาลายา (Internal Security Act: ISA) เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และ
เป็นกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายความมั่นคงของมาเลเซียฉบับต่อ ๆ มา
3.10.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายความมั่ นคงหรือกฎหมายเกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์
บ้ า นเมื อ ง คื อ กฎหมายที่ ให้ อ านาจอย่ า งสู ง แก่ รั ฐ ในยามที่ ดิ น แดนนั้ น ๆ เผชิ ญ หน้ า กั บ สถานการณ์ ที่
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกฎหมายความมั่นคงมักจะให้อานาจแก่รัฐบาลและไม่
มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ หรือจากประชาชน ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้กระทบ
หรือคุก คามสิท ธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยอานาจอันกว้างขวางที่ป ราศจากการตรวจสอบนี้ทาให้รัฐบาลของ
หลาย ๆ ประเทศใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองหรือกลุ่มคนที่
มีทัศนคติแตกต่างไปจากรัฐบาล จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายความมั่นคงสามารถใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อ "สร้าง” และ
"รักษา” ความมั่นคงของรัฐบาลและประเทศได้เป็นอย่างดี
1. พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2503
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามมั่ น คงภายใน พ.ศ. 2503 (พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ 82) ประกาศใช้ เ มื่ อ วัน ที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2503 เพื่ อ ป้อ งกัน และปราบปรามกลุ่ม กบฏคอมมิ วนิส ต์ (พรรคคอมมิ วนิส ต์ม าลายา) โดย
กาหนดให้ผู้ปกครองแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น ตารวจ เป็นผู้มีอานาจในการออกคาสั่งตาม
กฎหมายนี้ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการบังคับใช้ไว้
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ถูกเพ่งเล็งจากนานาชาติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยถูกมองว่า
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการใช้เล่นงานฝ่ายค้านและควบคุมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนและสื่อ
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มากกว่าการใช้รักษาความสงบเรียบร้อยหรือปราบปรามการจลาจลและการก่อการร้าย โดยกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกักขังเพื่อการป้องกัน การป้องกันการบ่อนทาลาย การปราบปรามความรุนแรงแบบขบวนการที่กระทา
ต่อบุคคลและทรัพย์สิน ในพื้นที่ที่กาหนดของมาเลเซีย ซึ่งมีหลักการสาคัญในกฎหมายที่มีลักษณะล่อแหลมต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อหลักสากลหลายประการ เช่น การให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการจับและควบคุมตัว
ผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้อานาจศาลและมีอานาจในการควบคุ มตัวบุคคลได้ภายใต้ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน ดังที่ ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 73 ที่ มีสาระสาคัญ เป็นการไม่อนุญ าตให้
ผู้ต้องหาที่ อยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายในได้รับสิท ธิในการประกันตัว รวมถึงการให้อานาจในการคุมตัว
ผู้ต้องหาโดยมีระยะเวลาคุมตัวไม่เกิน 60 วัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง นายตารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปมีอานาจสั่งคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ในกรณีการใช้อานาจของนายตารวจในระดับสารวัตรหรือที่สูงกว่าระดับดังกล่าว
จะมีอานาจสั่งคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ในขณะที่นายตารวจระดับผู้กากับการมีอานาจสั่งคุมตัวได้ไม่เกิน
30 วัน608
หลังจากมีก ารบังคับใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบับนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ใช้อานาจตามพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้
จับกุมคุมขังผู้คนเป็นจานวนมากซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อชาติหรือไม่ ดังการจับกุมกลุ่ม
บรรดานักศึกษาและปัญญาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล โดยรัฐบาลตั้งข้อหาว่าคนเหล่านี้เป็นภัยต่อ
ความมั่ นคงแก่ ประเทศและชี้นาว่าคนเหล่านี้พัวพันกับ ขบวนการคอมมิ วนิสต์ หรือกรณีการจับ กุม และท าร้าย
ร่างกาย นายอันวาร์ อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่มีความเห็นทางการบริหารประเทศไม่ตรงกันกับรัฐบาล
การบังคับใช้พระราชบัญญัติเพื่อจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงพร้อมกันเป็น
จานวนมากครั้งสาคัญที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2530 ซึ่งเครือข่ายครูผู้สอนภาษาจีนทั่วประเทศจัด
ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียทบทวนมาตรการที่อนุญาตให้บรรจุอาจารย์ใหญ่และครูสอนภาษาจีนซึ่งไม่มี
ความรู้ภาษาจีนกลางเข้าประจาในโรงเรียนสอนภาษาจีนของเอกชนได้ โดยมีนักการเมืองฝ่ายค้าน และสื่อมวลชน
เชื้อสายจีนเข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ด้วย แต่บรรดาชาวมลายูผู้สนับสนุนรัฐบาลก็ออกมาต่อต้านการชุมนุมดังกล่าวของ
ชาวจีนและเรียกร้องให้รัฐบาลยุติความไม่สงบดังกล่าวโดยเร็ว สถานการณ์ดังกล่าวทาให้ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ
ในมาเลเซียก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และที่สุดรัฐบาลมาเลเซียก็มีคาสั่ง “ปฏิบัติการลาลัง” ให้จับกุมผู้ชุมนุมที่คัดค้าน
รัฐบาลจานวน 106 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2530 โดยรัฐบาลมาเลเซียให้เหตุผลในการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า
“...เพราะรัฐบาลไม่อาจยินยอมให้การจลาจลลุกลามไปมากกว่านี้ได้...” และตั้งข้อหาแก่บุคคลเหล่านี้ว่า “...พัวพัน
ในกิจกรรมซึ่งกระตุ้นให้เกิดความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติภายในประเทศหรือมีส่วนกระตุ้นความรู้สึกเรื่องเชื้อชาติ
แก่ชุมชนชาวจีน...” ปฏิบัติการลาลังนามาสู่การจับกุมและคุมขังผู้มีชื่อเสียงหลายคน เช่น ลิม กิต เสียง หัวหน้า
608

The Commissioner of Law Revision, Law of Malaysia Act 82 Internal Security Act 1960, p. 9.
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พรรคกิ จ ประชาธิป ไตย (Democratic Action Party: DAP) จันดรา มู ซ าฟาร์ (Chandra Muzaffar) ประธาน
องค์กรพัฒ นาเอกชน ALIRAN คาร์ป าล สิงห์ (Karpal Singh) รองหัวหน้าพรรค DAP เป็นต้น อีกทั้ ง รัฐบาล
มาเลเซียยังสั่งปิดหนังสือพิมพ์รายวัน The Star และ Sin Chew Jit Poh รวมถึงวารสาร The Sunday Star และ
Watan ซึ่งวิจารณ์การทางานของรัฐบาลอีกด้วย609
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 การจลาจลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายของประชาชนได้ขยายวงกว้าง
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การปราบปรามการจลาจลส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมากประกอบกับ
รัฐบาลถูกประณามจากนานาประเทศ ทาให้รัฐบาลมาเลเซียต้องประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติและได้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายขึ้นมาใหม่ 2 ฉบับ เพื่อทดแทนพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ. 2555
ก. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ. 2555
พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ วยการคุ ก คามความมั่ น คง (มาตรการพิ เศษ) พ.ศ. 2555 (Security Offences
(Special Measure) Act 2012: SOSMA) ถู ก ประกาศใช้ ใ นฐานะเป็ น กฎหมายรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศในปี พ.ศ. 2555 แทนที่พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในซึ่งถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2554 ออกโดย
ใช้อานาจตามมาตรา 149 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะออกมาบังคับ
ใช้แทนพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในเพื่อลดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติและเพื่อตอบสนองข้อเรียกร้อง
ของประชาชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตาม แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้กลับไม่ สามารถเป็น
หลักประกันขั้นพื้นฐานว่าเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด
ข. สาระสาคัญและกระบวนการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ.
2555
พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมาเลเซีย โดยมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับมาตรการพิเศษด้านการจับกุม การค้น การควบคุม และกระบวนวิธีพิจารณาความของศาลกับ
ผู้ต้องสงสัยในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
บางประการไว้ในตัวบท โดยกาหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการดาเนินคดีโดยกระบวนการที่มีความยุติธรรมซึ่งเป็น
ข้อกาหนดที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
609

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, “องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กร SUARAM ในการ

ต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย (ค.ศ. 1989 – 2009),” http://www.huso.tsu.ac.th, 18 October 2017.
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มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ. 2555 บัญญัตินิยาม
ของคาว่า “ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ” (Offences against the State) ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ หมวด 6
“ความผิด ต่ อ รัฐ ” และ “ความผิด ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การก่ อ การร้า ย” (Offences relating to terrorism) แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญาของมาเลเซีย
ความผิดต่อความมั่นคง กล่าวโดยรวมคือ การกระทาการหรือพยายามต่อต้านผู้ปกครองแห่งรัฐมาเลเซีย
ประทุษร้ายต่อผู้ปกครองแห่งรัฐของประเทศมาเลเซีย หรือใช้กาลังกระทาการโค่นล้มรัฐบาล หรือประทุษร้าย
สมาชิกของสภานิติบัญญัติของสหพันธรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ โดยมีเหตุมาจากการกระทาตามหน้าที่
ในสภาของสมาชิกผู้นั้น ซึ่งความผิดในลัก ษณะนี้เป็นความผิดในการกระท าการหรือพยายามกระท าการ โดยมี
เจตนาที่จะโค่นล้มรัฐบาล หรือประทุษร้ายบุคคลของรัฐบาลนั่นเอง
สาหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับ การก่ อการร้าย หมายถึงการกระทาการก่อการร้ายตามมาตรา130B (2)
โดยได้บัญญัติว่า การกระทาการหรือการข่มขู่ที่กระทาขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีเจตนาที่จะให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ศาสนา หรือหลักการปกครอง และการกระทาหรือการข่มขู่นั้นมีเจตนาที่จะคุกคาม
สาธารณชน ใช้อิท ธิพลบัง คับ รัฐบาลมาเลเซีย หรือประเทศอื่น หรือองค์ก รระหว่างประเทศ ให้กระทาหรือไม่
กระทาการตามกฎหมาย โดยตามมาตรา 130B (3) นั้น การกระทาการก่อการร้าย จะรวมถึงการฆาตกรรม การทา
ร้ายร่างกาย การทาลายทรัพย์สิน การใช้อาวุธ การก่อความไม่สงบโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ
การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ หรือการกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ และมาตรา 130 C ถึงมาตรา 130T การกระทาการก่ อการร้าย จะรวมถึงการวางระเบิด
รวบรวมสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกระบวนการก่อการร้าย การฝึกฝน หรือให้การช่วยเหลือ สนับสนุนแก่กลุ่มก่อการร้าย
หรือการวางแผนก่อการร้าย
ภายในบั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการคุ ก คามความมั่ น คง (มาตร การพิ เ ศษ) พ.ศ. 2555
มาตรา 4 กาหนดให้การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยของเจ้าพนักงานตารวจในเบื้องต้น (ชั้นจับกุม) มีกาหนดระยะเวลา
ได้สูงสุดไม่เกิน 28 วัน โดยจะต้องเป็นคาสั่งจากเจ้าพนักงานตารวจในระดับผู้กากับการ และผ่อนคลายการคุมขังที่
เข้มงวดด้วยการให้สิทธิในการติดต่อบุคคลผู้ใกล้ชิดและสิทธิในการแต่งตั้งทนายความ โดยหากมีการควบคุมตัวจน
ครบระยะเวลาดังกล่าว พนักงานอัยการต้องพิจารณาว่าจะดาเนินคดีต่อผู้ต้องสงสัย หรือปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าพนักงานตารวจเห็นว่าไม่มีความจาเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ เจ้าหน้ าตารวจอาจทา
คาร้องผ่านเจ้าพนักงานอัยการเพื่อให้เจ้าพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้มีการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัวผู้ต้องสงสัยแทนการควบคุมตัวไว้ โดยการติดเครื่องมือดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 28 วันเช่นเดียวกับการ
ควบคุม ตัว อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบการควบคุมตัวผู้ต้องหาในช่วง 24 ชั่วโมงแรก และ
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ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายไปจนถึง 28 วัน ได้ ทั้งนี้ แม้จะมีการกาหนดระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาแต่การ
ควบคุมตัวในชั้นจับ กุ มอาจถูก ขยายออกไปได้ถึง 48 ชั่วโมง หากเจ้าพนักงานตารวจในระดับ สูงเห็นว่ามีค วาม
จาเป็น ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการเข้าถึงซึ่งกระบวนการยุติธรรม (Due process)
แม้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ. 2555 จะให้สิทธิผู้ต้องหาใน
การอุทธรณ์ แต่ผู้ต้องหาอาจถูกคุมขังได้เป็นระยะเวลาหลายปี เนื่องจากหากยังดาเนินขั้น ตอนการอุทธรณ์ไม่เสร็จ
สิ้น ผู้ต้องหาก็ยังคงถูกจาคุกอยู่หรือต้องใส่เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานหลายปีจนกว่า
ผู้ต้องหาจะได้รับอิสรภาพ แม้ว่ากระบวนการดาเนินการตามกฎหมายจะมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติความ
มั่ น คงภายใน แต่ผ ลลั พ ธ์ที่ ป ระชาชนได้ รับ จากการบั ง คั บ ใช้พ ระราชบั ญ ญั ติว่า ด้วยการคุ ก คามความมั่ น คง
(มาตรการพิเศษ) พ.ศ. 2555 ในเรื่องการคุมขังผู้ต้องหาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
นั้น ไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในแต่อย่างใด และด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความ
มั่นคง (มาตรการพิ เศษ) พ.ศ. 2555 มีบ ทบัญ ญั ติห ลายประการเป็นการเพิ่ม อานาจให้แก่ เจ้าพนัก งานตารวจ
มากกว่าจะเป็นอานาจของศาลไม่ว่าจะเป็นการดักฟัง หรือในชั้นศาลที่พยานของฝ่ายพนักงานอัยการสามารถที่จะ
ปกปิดตัวตน ทาให้เกิดผลต่อสิทธิในการเข้าถึงการบวนการยุติธรรม (Right to access fair trial) ของจาเลยจาก
การที่ไม่สามารถมีสิทธิถามค้านพยานนั้นได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกตราขึ้นมา
เพียงเพื่อลวงตานักสิทธิมนุษยชนเท่านั้น หาได้ตราขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
3. พระราชบั ญ ญั ติว่ า ด้ วยการป้ อ งกั นการก่ อการร้ า ย พ.ศ. 2558 และพระราชบั ญ ญั ติ ว่า ด้ ว ย
มาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
ตลอดระยะเวลาที่มีการบังคับใช้พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) พ.ศ.
2555 นั้นมีปัญ หาในด้านกลไกที่ ใช้บังคับ ตามกฎหมายนี้ ไม่ มีความเข้มแข็งพอที่ จ ะรับ มือกับ ภัยก่อการร้ายใน
ปัจจุบันได้ จึงทาให้รัฐบาลมาเลเซียต้องเร่งผลักดันกฎหมายที่เพิ่มความเข้มงวดในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซียจึงออกกฎหมายเพื่อป้องปรามการก่อการร้ายอีกฉบับหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะ
คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558 (Prevention of Terrorism Act 2015: POTA)
และพระราชบัญ ญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 (Act on
Special Measures against Terrorism in Foreign Countries 2015: SMATA) ทั้งนี้ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
ให้มีการสนับสนุนการใช้กฎหมายใหม่ในการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศนั้น เหตุการณ์ที่สาคัญ
นั้น คือ ภัยที่เกิดจากกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐอิสลาม (Islamic State) ในมาเลเซีย โดยมีชาวมาเลเซียประมาณ 200 คน
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เข้าร่วมการต่อสู้ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน อิรักและซีเรีย โดยส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตาย และ
บางส่วนเสียชีวิตจากการเข้าร่วมในเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ เหตุการณ์ดังเช่นที่ กล่าวมายังคงดาเนินต่อมา
เรื่อย ๆ จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้มาเลเซียตระหนักถึงความจาเป็นของการมีกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมภัยการก่อการ
ร้ายโดยเฉพาะ
ก. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
ประเทศมาเลเซี ย ผลั ก ดั น พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ย พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องจัดการปัญหาการก่อการร้ายระหว่ างประเทศในกลุ่มมุสลิมด้วยกัน รวมถึงการ
ก่อการร้ายในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะถูกคัดค้านจากนักสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้
อานาจในการควบคุมผู้ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีคาสั่งศาล แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงถูกมองว่าเป็นกลไกที่ดีที่สุด
สาหรับการจัดการกับภัยคุกคามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีความสามารถในการใช้อาวุธและมีความรู้ในด้านยุทธวิธี
ต่าง ๆ และกลุ่มผู้ก่อการร้ายพวกนี้มแี นวคิดที่จะเพิม่ ความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายความรุนแรงและการก่อร้าย
ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558 จึงไม่ใช่เป็นกลไกของรัฐที่ใช้หลังจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบนั้นเกิดขึ้น แต่มุ่งเน้นไปที่กลไกการป้องกันก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
ข. สาระสาคัญและกระบวนการการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558 เพื่อ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้อง
สงสัยในคดีก่อการร้ายโดยเฉพาะ และเป็นกฎหมายที่มุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุความไม่
สงบภายในมาเลเซีย กฎหมายฉบับนี้จึงได้มีการขยายอานาจให้กับเจ้าหน้าที่ในการกาหนดกลไกเพื่อให้การควบคุม
ตัวผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้กระบวนการขั้นตอนของศาลที่
อาจมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ แต่มอบอานาจให้แก่คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย (Preventive of
Terrorism Board: POTB) เป็นผู้พิจารณา
สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกหากเจ้าหน้ารัฐจะใช้อานาจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะต้องพิจารณาว่าการกระทาของผู้ต้องสงสัยนั้นเข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ แม้คานิยามของการก่อ
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การร้ายนั้นจะต้องอ้างอิงจากกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามความมั่นคง (มาตรการพิเศษ)
พ.ศ. 2555 และประมวลกฎหมายอาญาของมาเลเซีย 610 แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนากฎหมายฉบับนี้
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองดังเช่นที่เคยเกิดขึ้น มาตรา 4(3) ของพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงกาหนดข้อจากัด
ของการใช้อานาจตามกฎหมายฉบับนี้ไว้โดยชัดแจ้งว่าการจับกุม หรือการคุมขัง ตามกฎหมายนี้จะไม่ใช่กับกรณีที่
เกิดความขัดแย้งจากความคิดเห็นในทางการเมือง
ข.1 การควบคุมตัวในชั้นการจับกุม
เมื่อการกระทาของผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการก่อการร้าย เจ้าพนักงานตารวจสามารถจับกุมตัวผู้
ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีหมายจับจากศาล 611 และหลังจากที่ได้ปฏิบัติการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว พระราชบัญญัติ
กาหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจให้นาตัวผู้ต้องสงสัยนั้นไปดาเนินคดีต่อศาลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงโดย
ปราศจากความล่าช้าอันไม่สมควร 612 ในชั้นการจับกุมเจ้าพนักงานตารวจสามารถคุมขังตัวผู้ต้องหาได้สูงสุด 21
วัน613 หากมีเหตุจาเป็นอาจขยายได้อีก 38 วันโดยจะต้องขออานาจจากศาล614 ซึ่งรวมเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้อง
สงสัยรวมทั้ งหมด 60 วัน หรือในกรณีที่ เจ้าพนัก งานตารวจเห็นว่าอาจปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยไปได้ เจ้าพนัก งาน
ตารวจอาจรายงานต่อพนักงานอัยการให้ร้องขอต่อศาลเพื่อใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ต้องสงสัยแทน
การควบคุมตัวไว้ก็ได้615
ข.2 การสืบสวนสอบสวนและมีคาสั่ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในชั้นการสืบสวนสอบสวนนั้น ได้แก่

610

มาตรา 130B ประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย

611

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558

612

มาตรา3 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558

613

มาตรา4 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558

614

มาตรา4 (2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558

615

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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(1) เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน
การสื บ สวนสอบสวนจะกระท าโดยเจ้ า พนั ก งานสื บ สวนสอบสวนที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มิใช่โดยเจ้าพนักงานตารวจ 616 โดยเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอานาจใน
การรวบรวมหลักฐาน ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน การสืบสวนสอบสวนในชั้นนี้ ยังคงให้สิทธิใน
การมีทนายความหากเป็นการให้ถ้อยคาต่อเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน617 และเมื่อเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน
ทาการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องส่งรายงานให้แก่ คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย (Preventive of
Terrorism Board: POTB) เป็นผู้พิจารณา
(2) คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย (Preventive of Terrorism Board: POTB)
คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย ประกอบด้วยกรรมการจานวนสามถึงหกคน มีประธานและ
รองประธานคณะกรรมการ โดยกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี กรรมการมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสามารถเลือกให้ได้รับการดารงตาแหน่งได้อีก 1 วาระ (รวม 6 ปี) กรรมการสามารถ
ล าอ อ ก ได้ ใน ระห ว่ า งด ารงต าแ ห น่ งโด ย ต้ อ งยื่ น ล าอ อ ก ต่ อ ส ม เด็ จ พ ระราชาธิ บ ดี แ ล ะ ส ม เด็ จ พระราชาธิบ ดีมี อ านาจที่ จ ะเพิ ก ถอนกรรมการได้ โดยองค์คณะในการพิ จ ารณาจะต้ องมี ก รรมการ 3 คนใน
การประชุมพิจารณา618
คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายมีหน้าที่พิจ ารณารายงานที่ได้รับจากเจ้าพนักงานสืบสวน
สอบสวน เมื่อพิจารณาได้ความว่าผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวอยู่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการก่อการร้ายข้าม
ชาติ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายสามารถออกคาสั่งกักขังผู้ต้องสงสัยได้
เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี619
นอกจากคาสั่งกักขังผู้ต้องสงสัยดังกล่าวแล้ว หากคณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายเห็นว่ามี
ความจาเป็นที่ บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกควบคุม หรือจากัดสิท ธิบางอย่าง คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย
616

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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สามารถออกคาสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นกระทาการบางอย่าง หรือออกคาสั่ง ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลต้องห้าม ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยเจ้าพนักงานตารวจเป็นเวลาไม่เกินห้าปี โดยคณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายอาจมี
คาสั่งได้ ดังนี้
- จากัดถิ่นที่อยู่อาศัยให้อยู่เฉพาะ ในรัฐ เขต เมือง หรือ หมู่บ้าน ที่กาหนด
- ห้ามมิให้มีการย้ายถิ่นที่อยู่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป้องกันการก่อการร้าย
- ห้ามมิให้เดินทางออกจากถิ่นที่อยู่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป้องกันการก่อการ
ร้าย
- ต้องรายงานเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจที่ใกล้เคียงตามกาหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายกาหนด
- กาหนดให้บุคคลต้องอยู่ในเคหะสถาน หรือพื้นที่ ในเวลาที่กาหนด
- ห้ามมิให้เข้าไป ในรัฐ เขต เมือง หรือ หมู่บ้าน ที่กาหนด
- จากัดการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร
- จากัดการใช้อินเตอร์เน็ต
- ออกคาสั่งให้อยู่ในความสงบและประพฤติตนตามระเบียบ
- ออกคาสั่งให้หาประกันทัณฑ์บน
- ใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งเหล่านี้เป็นอานาจเด็ดขาดของคณะกรรมการป้องกัน
การก่อการร้าย การออกคาสั่งของคณะกรรมการป้องกันการก่อการร้ายจะไม่สามารถอุทธรณ์ หรื อร้องขอต่อศาล
เพื่อให้มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงได้620
ค. บทบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
มาเลเซียได้ออกกฎหมายใหม 1 ฉบับเพื่อใช้ควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย
พ.ศ. 2558 คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่ อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
620

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2558
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(Act on Special Measures against Terrorism in Foreign Countries 2015: SMATA) เป็ น กฎหมายที่ ใ ช้
บังคับเพื่อเป็นมาตรการพิเศษในการป้องกันบุคลคลที่ต้องสงสัยว่าจะก่อการร้ายข้ามชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็น
สมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ ทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติมิให้เข้ามาหรือออกไปจากประเทศ หรือใช้
ประเทศมาเลเซียเป็นทางผ่านของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายข้ามชาติ
หลักการของพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ.
2558 จึงมุ่งเน้นไปที่การยกเลิก ระงับ หรือยึดเอกสารการเดินทางหรือกักตัวผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้ายที่จะเข้า
มาในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการยับยั้งป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเดินทางออกไปร่วมก่อความไม่สงบกับกลุ่มก่อการ
ร้ายข้ามชาติ หรือป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยในคดีการก่อการร้ายเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศได้ โดยสาระสาคัญ
ของกฎหมายฉบับดังกล่าว มีดังนี้
ค.1 อานาจในการระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการออกหนังสือเดินทางใหกับชาวมาเลเซียที่เกี่ยวข
องกับกลุ่มกอการรายที่มีรายชื่ออยูในตางประเทศ พระราชบัญญัติฯ ให้อานาจแก่ผู้อานวยการสานักงานตรวจคน
เขาเมือง (Director General of Immigrant) สามารถระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการออกหนังสือเดินทางมาเลเซีย
โดยการร้องขอจากผู้บั ญ ชาการตารวจ (Inspector General of Police) เมื่ อ มี เ หตุ ว่าบุ คคลผู้ ต้อ งสงสั ยชาว
มาเลเซียนั้นอาจเดินทางออกนอกประเทศเพื่ อไปเข้าร่วม หรือสนับสนุนการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายใน
ต่างประเทศ โดยบุคคลที่ถูกระงับ หรือยกเลิกหนังสือเดินทางมีสิทธิที่จะร้องขอต่อผู้อานวยการสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองเพื่อให้ยกเลิกคาสั่งดังกล่าวได้621
ค.2 อ านาจในการออกหมายเรี ย กเอกสารเดิ น ทางของบุ ค คลที่ ไม ใชพลเมื อ งมาเลเซี ย
ซึ่งเกี่ยวของกับการกอการรายในตางประเทศ622 พระราชบัญญัติฯ ให้อานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย
การร้องขอจากผู้บัญชาการตารวจเมื่อมีเหตุสงสัยว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวต่างชาตินั้นอาจเดินทางออกนอก
ประเทศเพื่อไปเข้าร่วม หรือ สนับ สนุ นการก่ อการร้ายของกลุ่ม ก่อการร้ายในต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสามารถออกคาสั่งให้ยึดเอกสารการเดินทางของชาวต่างชาติผู้นั้นไว้ได้เป็นเวลา 14 วัน เมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคาสั่งดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานตารวจสามารถดาเนินการเรียกผู้ต้อ ง
621

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
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มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
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สงสัยชาวต่างชาติมาเพื่อยึดเอกสารการเดินทางของผู้นั้นตามคาสั่งได้ หากบุคคลผู้นั้นไม่ยินยอมให้ เจ้าพนักงาน
ตารวจยึดเอกสารการเดินทางผู้นั้นไว้ เจ้าพนักงานตารวจมี อานาจในการตรวจค้นเพื่อให้ได้ม าซึ่งเอกสารการ
เดินทางของผู้นั้น แม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาตินั้นก็ตาม
ทั้ งนี้ ก ารฝ่ าฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งขอ งผู้ อ าน วย ก ารส านั ก งาน ต รวจ ค น เข้ าเมื อ งห รื อ
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น มีโทษทางอาญา
โดยอาจถูกจาคุกได้ไม่เกินสองปี623
3.10.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง: สานักงานตารวจแห่งชาติ (Royal Malaysia Police) ภายใต้
การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs)
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียมีอานาจหน้าทีใ่ นหลายด้าน เช่น อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจคน
เข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว อานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อานาจหน้าที่ในงานราชทัณฑ์
และการคุมประพฤติ เป็นต้น และหนึ่งในอานาจหน้าที่สาคัญของกระทรวงมหาดไทยก็คืออานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรัก ษาความสงบเรียบร้อย
ภายในโดยตรง คือ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
ส านัก งานตารวจแห่ งชาติม าเลเซี ยมี ผู้ บัญ ชาการสูง สุ ด คื อตาแหน่ ง ผู้บั ญ ชาการต ารวจ ( Inspector
General) ผู้บัญชาการตารวจมีหน้าที่รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบถึงการปฏิบัติงาน และยัง
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตารวจแห่งชาติ (Royal Malaysia Police Force Commission) ซึ่ง
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ลักษณะโครงสร้างของสานักงานตารวจแห่งชาติมาเลเซียนั้นมี
ลักษณะเป็นการรวมศูนย์อานาจไว้ในระดับ สหพันธรัฐ (Federal) เท่ านั้น624 โดยจะมีห น่วยงานภายในเพียง 6

623

มาตรา 6(3) และ มาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2558
624

Kent Roache, Comparative Counter-Terrorism Law, United Kingdom: Cambridge University Press,

2015, p. 26.
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรรม และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของตารวจใน
ระดับผู้บังคับบัญชา คือ
- แผนกสืบสวนสอบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Division)
- แผนกสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด (Narcotics Criminal Investigation Division)
- กองรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน (Internal Security and Public Order
Department (KDN/KA))
- หน่วยข่าวกรอง (Special Branch: BS)625
- กองสื บ สวนสอบสวนอาชญ ากรรมทางเศรษฐกิ จ (Commercial Crime Investigation
Department)
- หน่ ว ยพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย (Counter-Terrorism Special Operations
Team)
ข. อานาจหน้าที่
อานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาตินั้นกาหนดไว้ในมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติตารวจ พ.ศ.
2510 (Police Act 1967) ที่สาคัญ เช่น
- สืบสวนสอบสวนตามอานาจที่กฎหมายกาหนด
- ดาเนินการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องดาเนินคดี
- จัดการให้เป็นไปตามหมายศาล หมายเรียก หมายจับ ที่ออกโดยผู้มีอานาจตามกฎหมาย
- รวบรวมพยานหลักฐาน
- อานาจหน้าที่ในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- อานาจหน้าที่ในการปกป้องความสูญหายหรือเสียหายของสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
- ควบคุมตัวผู้ต้องหา หรือผู้ที่ถูกจับกุม
เป็นต้น
625

หน่วยข่าวกรอง (Special Branch: BS) มีอานาจในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ กิจกรรมบ่อนท าลาย กิ จกรรมของผู้ นิย มความรุนแรง รวมถึ งกิจกรรมการก่ อวิ นาศกรรมและการสอดแนม.
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Special_Branch, 12 October 2017.
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3.11 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.11.1 ความนา
ตลอดระยะเวลาที่ พ รรคอั ม โนครองอานาจภายใต้ก ารนาของนายกรัฐมนตรีม หาเธร์ โมฮัม หมั ด มา
จนกระทั่งนายนาจิบ ราซักก์ มาเลเซียได้พัฒนาประเทศขึ้นมาเป็นอย่างมาก โดยนอกเหนือจากความเข้มแข็งของ
รัฐบาลแล้ว เหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้มาเลเซียสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เร็ว คือ การเอาจริงเอาจังกับการ
ปราบปรามปัญ หาการทุจริต โดยเฉพาะการบังคับ ใช้กฎหมายที่รุนแรงกับเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุ จริตทั้งหลาย626
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการกับปัญหาการทุจริตของมาเลเซีย คือ เน้นการทางานในเชิงป้องกัน
และสร้างความตระหนักต่อคนในสังคมเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนี้สะท้อน
จากนโยบายของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์ 2020” (Vision 2020) ซึ่งถูกกาหนดขึ้นใน
ปีพ.ศ.2534 และมีการแก้ไขในปีพ.ศ.2541 เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียพบว่าปัญหาและจุดอ่อนต่าง ๆ ในการพัฒนา
ประเทศที่แท้จริง คือ การคอร์รัปชัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อานาจโดยมิชอบ การไร้ประสิทธิภาพในการ
บริหารภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนจึงได้ปรับเปลีย่ น“วิสัยทัศน์ 2020” ใหม่ ด้วยการมุ่งเน้น“ความซื่อตรง
ในการบริห ารจัดการ”โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒ นาให้มาเลเซียเป็น “สัง คมแห่ง ศีล ธรรมจรรยา”และได้
กาหนด“ค่านิยมหลัก”ของประเทศเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของคนในชาติ 6 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความน่า
ไว้วางใจ ความสุขุม ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความกตัญญู
สิ่ง หนึ่ ง ที่ อ าจสะท้ อ นว่าปั ญ หาการทุ จ ริต มี ก ารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้น ก็ คื อ ดั ชนี ภาพลัก ษณ์
คอร์ รั ป ชั น (Corruption Perceptions Index: CPI)) ซึ่ ง จั ด อั น ดั บ โดยองค์ ก ารเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) ในปีพ.ศ.2557 ประเทศมาเลเซียถูกจัดอันดับ การคอร์รัป ชันอยู่ในล าดับ ที่ 50
จากทั้งหมด 175 ประเทศ โดยเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศสิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการจัดการกับการทุจริต แต่มาเลเซียก็ยังประสบปัญหาการทุจริตอยู่ อัน
เนื่องมาจากทัศนคติของคนในสังคมที่ยังไม่อาจแยกแยะระบบอุปถัมภ์และการคอร์รัปชันได้อย่างเด็ดขาด ล่าสุด
626

พรรณชฎา ศิ ริ ว รรณบุ ศ ย์ , “ตามไปดู ! ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น ในอาเซี ย น ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ม่ ต ก”, <http://www.

matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367564285&grpid=03&catid=12&subcatid=1200>, สื บ ค้ น เ มื่ อ 10
ธันวาคม 2558.
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องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้แจ้งเตือนว่ามาเลเซี ยกาลังเผชิญกับวิกฤตการคอร์รัปชัน ครั้งสาคัญ627 โดย
เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียดาเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อผู้ถูกกล่าวหา อีกทั้ง
จะดาเนินคดีและลงโทษผู้กระทาความผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติ628
3.11.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) กฎหมายต่อต้านการทุจริต
ก. พระราชบั ญ ญั ติ ค ณ ะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง มาเลเซี ย พ .ศ.2552 (Malaysian
Anti-Corruption Commission Act 2009)
กฎหมายพิเศษที่กาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ขององค์การต่อต้านการทุจริต ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต แห่ ง มาเลเซี ย พ.ศ.2552 (Malaysian Anti-Corruption Commission Act
2009) โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
สาหรับสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ อาจสรุปได้ ดังนี้

627

ในช่ วงเดื อนสิ ง หาคม 2558 มี ก ารชุ มนุ ม ประท้ วงนายนาจิ บ ราซั ก ก์ นายกรั ฐ มนตรี ข องมาเลเซี ย นาโดยกลุ่ ม

เคลื่อนไหวพันธมิตรเพื่อการเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรม (เบอร์ซีห์) พร้อมด้วยประชาชนผู้สนับสนุนหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองโกตากินะบาลู ในรัฐซาบาห์ และเมืองคูชิง ของรัฐซาราวัก เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักก์
ลาออกจากตาแหน่ง หลังพัวพันกับการทุจริต กรณีพบเงินจานวนกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,500 ล้านบาทจาก
กองทุ น 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็ นผู้จัดตั้ง ถูกโอนเข้ า
บัญชีส่วนตัวของนายนาจิบ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 รายละเอียดโปรดดู “มาเลย์ประท้วงขับไล่ "นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก" –
ระทึ ก วั น อิ ส รภาพ” <http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1440831738>, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 10
ธันวาคม 2558.
628

Greg Lopez , “Anti-corruption Reform In A Setting Of Widespread Corruption -- The Case Of Malaysia” ,
<http:// www.forbes.com/sites/greglopez/2 0 1 5 / 0 9 / 0 2 / anticorruption-reform-in-a-setting-of-widespreadcorruption-the-case-of-malaysia/>, (accessed December 12 , 2015).
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1. หลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติ
กฎหมายฉบั บ นี้ มี ห ลั ก การพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ คื อ ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารสร้า งคุ ณ ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งเสริมให้จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ในการ
ปราบปรามการทุจริต และให้ความรู้และการอบรมแก่เจ้าพนักงานของรัฐและสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ
หรือที่ดาเนินการเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ และหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อผลในการป้องกันการทุจริต
และการบริหารกิจการที่ดี
2. ความผิดซึ่งเกี่ยวกับการทุจริต
2.1 ความผิดฐานรับสินบน (มาตรา 16)
มาตรานี้กาหนดลักษณะของความผิดฐานรับสินบนไว้ว่าเป็นการกระทาด้วยตนเองหรือ
ร่วมกระทากับบุคคลอื่นในการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับสินบน สาหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือให้ ขอให้ เสนอให้สินบน
ต่อบุคคลใด ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่น หากเป็นการกระทาเพื่อ
(1) ตอบแทนการที่บุคคลใดให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว จะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น หรือ
(2) ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานราชการที่ ได้ก ระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
เกี่ยวกับเรื่องใดๆ หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว จะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนั้น
2.2 ความผิดฐานเป็นคนกลางให้หรือรับสินบน (มาตรา 17)
มาตรานี้กาหนดลักษณะของความผิดฐานเป็นคนกลางให้หรือรับสินบนไว้ว่า
(1) เป็นคนกลางรับ ตกลงที่จะรับหรือพยายามรับสินบน โดยทุจริตจากบุคคลใด ๆ สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อตอบแทนในการกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ หรือได้กระทาหรืองดเว้นกระทาการใดใน
กิจการของตัวการหรือธุรกิจ หรือกระทาการหรือไม่กระทาการอันเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณ แก่บุคคลใดที่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งหน้าที่หรือธุรกิจ หรือ
(2) ให้ ขอให้ เสนอให้สินบน โดยทุจริต แก่คนกลาง เพื่อตอบแทนในการกระทาการหรื อ
งดเว้นกระทาการ หรือได้กระทา หรืองดเว้นกระทาการใดในกิจการของตัวการหรือธุรกิจ หรือกระทาการ หรือไม่
กระทาการอันเป็นคุณ หรือไม่เป็นคุณแก่บุคคลใดที่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่หรือธุรกิจ
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2.3 ความผิดฐานเจตนาหลอกลวงตัวการโดยคนกลาง (มาตรา 18)
มาตรานี้ ก าหนดลั ก ษณะของความผิ ดฐานเจตนาหลอกลวงตั วการโดยคนกลางไว้ว่ า
เป็นการกระทาโดยบุคคลซึ่งให้คนกลาง หรือบุคคลเป็นคนกลางโดยการใช้ใบเสร็จรับเงินบัญชี หรือเอกสารอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งกับตัวการให้ความสนใจ โดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงตัวการ 629 และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเอกสารนั้นมีข้อความ
ซึ่งเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ในส่วนอันเป็นสาระสาคัญ โดยเจตนาให้ตัวการสาคัญผิด
2.4 ความผิดฐานให้หรือรับสินบนในฐานะคนกลาง (มาตรา 19)
มาตรานี้กาหนดให้บุคคลผู้รับสินบนในฐานะคนกลางหรือผู้ให้สินบน ย่อมต้องรับผิด แม้ว่า
การกระทาจะไม่สาเร็จตามความประสงค์ของการให้หรือรับสินบนนั้น หรือการกระทาเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
กิจการของตัวการหรือธุรกิจก็ตาม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการให้สินบนแก่คนกลาง บุคคลซึ่งเป็นคนกลางต้องรับผิด หากพิสูจน์ ได้ว่า
บุคคลนั้นเรียก รับ ยอมรับ ตกลงที่จะรับ หรือ พยายามรับสินบนโดยทุจริต โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าสินบนดังกล่าว
ถูกเรียกหรือเสนอเพื่อตอบแทนสาหรับการกระทาการหรือไม่กระทาการใด หรือกระทาหรือไม่กระทาการอันเป็น
คุณหรือไม่เป็นคุณแก่บุคคลเกี่ยวกับกิจการของตัวการหรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
(ก) บุคคลนั้นไม่ได้มีอานาจ สิทธิ หรือโอกาสที่จะกระทาเช่นนั้น
(ข) บุคคลรับสินบนมา โดยมิได้ตั้งใจจะกระทาการเช่นนั้น
(ค) บุคคลนั้นไม่ได้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามที่ตกลง
(ง) การกระทาอันเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณนั้นไม่เกีย่ วข้องกับกิจการของตัวการหรือธุรกิจ
หรือ
(2) ในกรณีทีมีี การให้สินบนแก่คนกลาง ผู้ให้สินบนต้องรับผิด หากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นได้
ให้ ขอให้ หรือเสนอให้สินบนแก่คนกลางเพื่อตอบแทนสาหรับการกระทาการ หรือไม่กระทาการใด หรือกระทา
หรือไม่กระทาการอันเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณ โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าคนกลางมีอานาจ สิทธิ หรือโอกาสที่จะกระทา
ไม่ว่าจะด้วยการกระทา หรืองดเว้นกระทาการนั้น ในทางที่เป็นคุณหรือไม่เป็นคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของตัวการ
หรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
629

ตัวการ (“Principal”) ตามกฎหมายฉบับนี้ หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้รับประโยชน์ตามทรัสต์ ที่ดินของทรัสต์ บุคคลผู้

ได้รับประโยชน์จากที่ดินของผู้ตาย ที่ดินของผู้ตายในกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งทางานให้หน่วยงานของรัฐ
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(ก) คนกลางไม่มีอานาจ สิทธิ หรือโอกาสที่จะกระทาการเช่นนั้น หรือ
(ข) การกระทาอันเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของตัวการหรือธุรกิจ
2.5 ความผิ ด ฐานใช้ อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ต าแหน่ ง ของตนเพื่ อ แสวงหาประโยชน์
(มาตรา 23)
มาตรานี้กาหนดให้การกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ง ใช้อานาจหน้าที่ ของตนเพื่ อแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตัวเองหรือผู้อื่นเป็นความผิด
นอกจากความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐของมาเลเซีย
แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้กาหนดความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีร่ ัฐต่างประเทศ หรือ ความผิดฐานเจ้าพนักงาน
รัฐต่างประเทศรับสินบนอีกด้วย (มาตรา 22)630
นอกจากนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปราบปรามการทุ จ ริ ต มาตรา 66 ของกฎหมายฉบั บ นี้
ได้บัญญัติด้วยว่าพลเมืองหรือผู้มีสิทธิอาศัยถาวรในมาเลเซียคนใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นอก
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทาในราชอาณาจักร
3. อานาจเกี่ยวกับการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ ก าหนดอ านาจของเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การสอบสวนและการบัง คั บ ใช้
กฎหมายไว้หลายประการ เช่น อานาจในการรับตัว สอบสวน และสอบถามในการทาการสอบสวน (มาตรา 29)
อานาจในการตรวจสอบตัวบุคคล (มาตรา 30) อานาจในการค้น และยึด (มาตรา 31) การยึดสังหาริม ทรัพ ย์
(มาตรา 34) การตรวจสอบหุ้น บัญชีซื้อ ฯลฯ (มาตรา 35) อานาจในการได้มาซึ่งข้อมูล (มาตรา 36) อานาจในการ
ดักฟังการติดต่อสื่อสาร (มาตรา 43) เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ในการสอบสวนดั งกล่ าว อาจจะมี ทั้ งการดาเนิ นการสอบสวนโดยไม่ เปิ ดเผย เช่น การ
รวบรวมข่าวกรอง การบันทึกการสนทนา (กลุ่มคน และการดักฟัง) และเป็นการดาเนินการสอบสวนโดยเปิดเผย
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เช่น การค้นและจับ (มีห มายหรือไม่มีห มาย) การตามรอยความเคลื่อนไหวของเงิน (ทางบัญชีธนาคาร บัญ ชีหุ้น
การแสดงสินทรัพย์) การสอบถามพยาน หรือการจับกุมตัวและคุมขังผู้ต้องสงสัย เป็นต้น631
มาตรการที่สาคัญ อีก ประการในการบังคับ ใช้กฎหมาย คือ การริบ ทรัพย์โดยพนัก งานอัยการ
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งอาจกระทาได้ทั้งกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล และกรณีที่ไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาล ดังนี้
- การริบทรัพย์โดยมีการฟ้องคดี (มาตรา 40)
ในการฟ้องคดีใดๆ ในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะมีคาสั่งให้ริบทรัพย์สินซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดหรือถูกใช้ในการกระทาความผิด เมื่อ
(1) ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ หรือ
(2) ความผิดของผู้ก ล่าวหามิ ได้รับ การพิสูจ น์ แต่เป็นที่ พอใจแก่ศาลว่า ผู้ถูก กล่าวหาไม่ ใช่
เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงตามกฎหมาย และไม่มีบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นในฐานะผู้ซื้อมาโดยสุจริตและ
เสียค่าตอบแทน
นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้ รับการพิสูจน์ แต่ทรัพย์สินได้ถูกทาลายไป
หรือไม่สามารถตรวจพบได้ ศาลจะมี คาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาชาระเงินเท่ ากับจ านวนสินบนหรือมูลค่าสินบนที่ ผู้ถูก
กล่าวหารับไปเพื่อเป็นการลงโทษก็ได้
- การริบทรัพย์โดยไม่มีการฟ้องคดี (มาตรา 41)
ในกรณีที่มี ทรัพย์สินใดๆ ถูกยึดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มีการฟ้องคดีหรือพิพากษาสาหรับ
ความผิดที่ ได้กระท าตามพระราชบัญ ญัตินี้ พนักงานอัยการอาจยื่นคาร้องต่อผู้พิพากษาศาล Sessions Court632
ภายในสิบแปดเดือนนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สิน เพื่อให้ศาลมีคาสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้ หากเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า
ทรัพย์สินเช่นว่านั้นได้มาโดยเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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อย่ างไรก็ ต าม ก่ อ นที่ จ ะออกค าสั่ ง ริ บ ทรั พ ย์ สิ น ได้ นั้ น ผู้ พิ พ ากษาที่ รั บ ค าร้ อ งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเรียกบุคคลซึ่ งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นมาแสดงตัวต่อศาลตามวันที่
ระบุไว้ในประกาศเพื่อให้ชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดทรัพย์สินนั้นถึงไม่ควรถูกริบ เมื่อเป็นที่พอใจว่า ทรัพย์สินนั้น
เป็นวัตถุแห่งการกระทาผิดหรือถูกใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และไม่มีการซื้อทรัพย์สินไปโดย
สุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ให้ผู้พิพากษาที่รับคาร้องมีคาสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้633
4. พยานหลักฐานในการดาเนินคดีทุจริต
บทบั ญ ญั ติเ กี่ ยวกั บ พยานหลัก ฐานตามกฎหมายฉบับ นี้ เป็ นบทยกเว้นจากบทบัญ ญั ติทั่ วไป
เกี่ ยวกั บ พยานหลัก ฐาน เช่น การก าหนดข้อสันนิษฐานถึ ง การทุ จริต ตามมาตรา 50 การยอมรับ ถ้อยคาของ
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งให้ไว้ก่อนการจับกุม หรือในช่วงของการสอบสวน ตามมาตรา 53 เป็นต้น
5. การคุ้มครองพยานและเจ้าหน้าที่รัฐ
- พยานที่ เปิดเผยข้อมู ล หรือเอกสารในระหว่างการสอบสวน ไม่ ต้องรับ ผิดจากการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีตามกฎหมาย หรือจากการกล่าวหาจากบุคคลใดตามสัญญา ข้อตกลง หรือการจัดการ หรือการอื่นใด
เว้นแต่การกระทาฐานให้การเท็จ (มาตรา 48)
- ในกรณีที่บุคคลแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและตัวบุคคลผู้แจ้งการ
ทุจริตจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ทาคาร้องเรียนและบุคคลผู้แจ้งข้อมูลและ ทุกอย่างที่อยู่ในข้อมูล
และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้แจ้งข้อมูล และพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ตลอดจนสถานที่ที่มีการให้ข้อมูล
จะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกสั่งหรือเรียกร้องให้เปิดเผย ไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรื อในกระบวนพิจารณาใดๆใน
ศาล ในการไต่สวน หรือผู้มีอานาจอื่น (มาตรา 65)
- เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งของรั ฐ บาลมาเลเซี ย ซึ่ ง กระท าการหรื อ กล่ า วข้ อ ความโดยสุ จ ริ ต
ย่อมไม่อาจถูกฟ้องร้อง ดาเนินคดี หรือ ดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลหรือในหน่วยงานใดๆ (มาตรา 72)
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ข. ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายซึ่งรวบรวมเอาความผิดอาญาที่สาคัญและโทษเอาไว้ ซึ่งก็รวมไปถึง
ความผิดเกี่ยวกั บการทุ จริต โดยมีความผิดที่ส าคัญ ได้แก่ ความผิดฐานเจ้าพนัก งานรับ สินบน เพื่อกระท าการ
หรือไม่กระทาการตามหน้าที่ และความผิดฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยไม่สมควร
1. ความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน (มาตรา 161)
มาตรานี้ได้กาหนดองค์ประกอบของความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน เอาไว้ว่า
(1) บุคคลใดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือคาดว่าจะได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
(2) รั บ หรื อ ได้ ม า ยอมจะรั บ หรื อ พยายามให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ประโยชน์ ส่ วนตนอย่ า งใด ๆ
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนตามกฎหมายจากบุคคลใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(3) เพื่อ เป็นเครื่องจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับ การกระทาการหรือไม่ กระทาการใดในหน้าที่
แสดงออกหรือไม่แสดงออกอย่างใดในการปฏิบัติการตามหน้าที่ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนบุคคลใด หรือช่วยเหลือ
หรือพยายามช่วยเหลือในการให้บริการหรือไม่ให้บริการต่อบุคคลใด ต่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาหรือ
สภาบริหารแห่งรัฐหรือสภานิติบัญญัติหรือต่อเจ้าหน้าที่รัฐใดๆ
ผู้ ที่ ก ระท าความผิ ด ตามมาตราดั ง กล่ า ว ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 3 ปี หรื อ ปรั บ หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
ตัวอย่างของการกระทาความผิดตามมาตรานี้ เช่น
- นาย A เป็นผู้พิพากษารับทรัพย์สินจากนาย Z ซึ่งเป็นนายธนาคาร เพื่อประโยชน์ของน้องชาย
นาย A โดยเป็นการตอบแทนที่นาย A ตัดสินคดีในทางที่เป็นคุณแก่นาย Z นาย A ย่อมกระทาความผิดตามมาตรา
นี้แล้ว หรือ
- นาย A เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจูงใจนาย Z โดยทาให้นาย Z สาคัญ ผิดหลงเชื่อว่า A มีอิทธิพลต่อ
ประธานสภาบริ ห ารเมื อ งตกลงท าสั ญ ญาจ้ า งกั บ Z ได้ โดยจู ง ใจให้ Z ให้ เงิ น แก่ ต นเองเพื่ อ การดั ง กล่ า ว
ดังนี้ นาย A มีความผิดตามมาตรานี้ เป็นต้น634
2. ความผิดฐานรับสิ่งของมีค่าโดยไม่สมควร (มาตรา 165)
มาตรานี้ได้กาหนดองค์ประกอบของความผิดฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยไม่สมควรไว้ ดังนี้
(1) บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
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(2) รับหรือได้มา หรือยอมจะรับหรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่งของมีค่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ามี
ค่าตอบแทนหรือไม่ โดยรู้ว่าไม่สมควร จากบุคคลใดก็ตามที่ เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นรู้ว่าเป็น จะเป็นหรือน่าจะเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการหรือการทาธุรกรรมหรือจะทาธุรกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐนั้น หรือ
(3) มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตนเองหรื อ เจ้ า หน้ าที่ รั ฐ ผู้ อื่ น ที่ ต นเองเป็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลใดก็ตามที่ตนรู้สึกสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น
บุคคลผุ้กระทาความผิดตามาตรานี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้ถูกบัญญัติขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐหลีกเลี่ยงการขัดกั นของผลประโยชน์ ไม่
ว่าด้วยการกระทาของตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นกระทาการแทนในการปฏิบัติหน้าที่ทาธุรกรรมของรัฐ 635
ตัวอย่างของการกระทาความผิดตามมาตรานี้ เช่น
- นาย A ซึ่งเป็นผู้พิพากษาเช่าบ้านหลังหนึ่งของนาย Z ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของนาย A โดยตกลงให้นาย A เช่าในราคา 50 ริงกิตต่อเดือน ซึ่งในกรณีทั่วไปหากเป็นการให้เช่าโดย
สุจริต จะต้องชาระค่าเช่าเดือนละ 200 ริงกิต กรณีเช่นนี้ นาย A ได้รับสิ่งมีค่าจากนาย Z โดยมีค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสม เป็นต้น
ค. พระราชบัญ ญั ติต่อต้า นการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินและเงินที่ได้จากการกระทา
อั น มิ ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย พ .ศ .2544 (Anti-Money Laundering and Terrorism Financing and
Proceeds of Unlawful Activities Act 2001)
นอกจากกฎหมายว่ า ด้ ว ยคณ ะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ งมาเลเซี ย ซึ่ ง เป็ นกฎห มาย
ที่มีวัตถุประสงค์สาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ การ
ป้องกันปรามปรามการทุจริต ก็คือ พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินและเงินที่ได้
จากการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2544 (Anti-Money Laundering and Terrorism Financing and
Proceeds of Unlawful Activities Act 2001) ซึ่งมี สาระส าคัญ ในการก าหนดให้ก ารฟอกเงินจากการกระท า
ความผิดมูลฐานเป็นความผิด เช่น โอน รับโอน ครอบครอง ปลอมแปลงหรือ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่ม าของทรัพย์สินนั้น กระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออา
635

Mohamad Tarmize bin Abdul Manaf and Jayantha Kumar Sen Gupta , On the Road to

A Corruption-Free Nation : Anti-corruption initiatives in Malaysia , 3rd ed.(Malaysia Anti-Corruption Commission ,
2014) , p.19.
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พรางลัก ษณะที่แท้จ ริงการได้ม าแหล่งที่ ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับ การ
กระทาความผิด หรือ ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด เป็นต้น ทั้งนี้ ความผิดตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งมาเลเซีย พ.ศ.2552 ก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญั ติดังกล่าวด้วย636 อันจะ
เป็นประโยชน์ในการป้องกันมิให้บุคคลผู้ทุจริตนาเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทาความผิดไปจาหน่าย จ่าย
โอนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม และผลจากการกาหนดให้กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย พ.ศ.2552 เป็นความผิดมูลฐาน ยังส่งผลให้มีการกาหนดมาตรการใน
การดาเนินการต่อทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการกระทาความผิดด้วย เช่น
- ก าหนดให้ อ งค์ ก รที่ มี ห น้ าที่ ร ายงาน 637 ท าการรายงานธุ ร กรรมทางการเงิน ในลั ก ษณะต่ อ ไปนี้
ต่อธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย (มาตรา 14)
(1) ธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่ธนาคารกลางแห่งมาเลเซียกาหนด
(2) ธุร กรรมทางการเงิน ใด ๆ ซึ่ง เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ลูก จ้ างขององค์ ก รที่ มี ห น้ าที่ ร ายงานมี เหตุ
อันควรสงสัยว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินหรือสิ่งที่ใช้ในการกระทาความผิด
หรือเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน
(3) ธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินซึ่ง เจ้าหน้าที่ ห รือลูก จ้างขององค์ก รที่ มี ห น้าที่ ร ายงาน
มี เ หตุ อัน ควรสงสั ย ว่าธุ ร กรรมหรือ ทรัพ ย์สิ น เกี่ ย วข้ องหรือ เชื่ อมโยง หรื อ ถู ก ใช้ ห รือ มุ่ ง หมายที่ จ ะใช้ ในการ
ก่อการร้ายหรือโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย

636

ความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายฉบั บ นี้ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นภาคผนวก 2 แนบท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ (The Second

Schedule)
637

“องค์ ก รที่ มีห น้ าที่ ร ายงาน” (report institution) หมายถึ ง นิ ติ บุ ค คลรวมถึ ง สาขาและบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ส าขาอยู่

ในต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการตามรายการที่ระบุ ไว้ในภาคผนวก 1 (First Schedule) รวม 24 กิ จการ เช่น กิ จการธนาคาร
พาณิชย์ กิจการเงินทุน และกิจการให้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2556 (the Financial Services Act
2013) กิ จการธนาคารอิ ส ลาม (Islamic banking business) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธนาคารอิ ส ลาม พ.ศ. 2556 (the Islamic
Financial Services Act 2013) กิจการโรงรับ จานาตามพระราชบัญ ญั ติ ผู้รั บจานา พ.ศ.2515 (the Pawnbrokers Act 1972)
เป็นต้น
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- กาหนดเรื่องการตรวจสอบตัวบุคคลของผู้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร (มาตรา 16)
มาตรา 16 ของพระราชบั ญ ญั ตินี้ ก าหนดหน้ าที่ ขององค์ ก รที่ มี ห น้าที่ ร ายงานว่ าต้อ งไม่ เปิ ดบั ญ ชีให้
โดยใช้ น ามแฝง ชื่อ ที่ แ ต่ ง ขึ้ น เอง ชื่ อ ปลอมหรื อ ชื่ อ ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง และต้ อ งไม่ ส ร้ างหรื อ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิ จ ธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ ชื่อที่ แต่งขึ้นเอง ชื่อปลอม หรือชื่อที่ไม่ถูก ต้อง นอกจากนั้นแล้ ว
องค์กรดังกล่าวยังมีห น้าที่ ในการตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลระบุตัวบุคคลนั้น ความสามารถของตัวแทน
ภูมิ ล าเนา ความสามารถทางกฎหมาย อาชีพ หรือวัตถุป ระสงค์ท างธุรกิ จของบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้รจะเป็น
ผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราวหรือผู้ใช้บริการเป็นประจา
- ก าหนดมาตรการในการอายั ด ทรั พ ย์ สิ น อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ น ความผิ ด มู ล ฐาน
(มาตรา 44)
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย638 อาจออกคาสั่งในการอายัดทรัพย์สินของบุคคลใด ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่ง
อยู่ในความครอบครอง ภายใต้การควบคุมหรือเงินที่ค้างชาระจากที่ใดต่อบุคคลนั้น หากได้มีการสอบสวนเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดมูลฐาน และเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าความผิดมูลฐานนั้นได้กระทาโดยบุคคลนั้น ๆ หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
- กาหนดมาตรการในการริบทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดมูลฐาน (มาตรา 55-56)
1) การริบทรัพย์สินโดยมีการฟ้องคดี (มาตรา 55)
มาตรานี้ ก าหนดให้ ศ าลมี อ านาจในการสั่ ง ริ บ ทรั พ ย์ สิ น ใด ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น
พยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน หรือ เป็นทรัพย์สินที่เกีย่ วเนื่องกับการกระทาความผิด หรือ
ใช้ในการกระทาความผิด เมื่อความผิดนั้นถูกพิสูจน์ต่อผูถ้ ูกกล่าวหา หรือ ความผิดนั้นมิได้ถูกพิสูจน์ต่อผู้ถูกกล่าวหา
แต่เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีบุคคลอื่นซึ่งมี
สิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นจากการซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โดยในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดมี
ลักษณะเป็นทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะที่อาจถูกริบได้หรือไม่นั้น ให้ศาลใช้มาตรฐานการพิสูจน์ดังที่ใช้ในวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
638

มาตรา 3 ของพระราชบั ญ ญัติ ฉบั บ นี้ได้ นิย ามความหมายของ “ เจ้าหน้าที่ ผู้ บังคั บใช้ กฎหมาย” (enforcement

agency) ว่า ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอานาจหน้า ที่ภายในมาเลเซียในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกัน ตรวจค้น หรือ สอบสวนความผิดร้ายแรงใดๆ
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2) การริบทรัพย์สินโดยไม่มีการฟ้องคดี (มาตรา 56)
มาตรานี้กาหนดว่า ในกรณีที่ทรัพย์สินใดที่ถูกยึดตามกฎหมายฉบับนี้ โดยที่ยังไม่มีการฟ้องคดี
หรือพิสูจน์ความผิดมูลฐาน พนักงานอัยการอาจจะยื่นคาร้องต่อศาลสูงภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่มีการยึดหรือ
อายัดทรัพย์ เพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินใดซึ่งเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน หรือ
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกั บการกระทาความผิด หรือใช้ในการกระทาความผิด เมื่อศาลรับคาร้องของพนักงาน
อัยการแล้ ว ศาลอาจมี คาสั่งริบ ทรัพ ย์สิน ดังกล่าวเหล่านั้นได้ หากศาลพิ จ ารณาแล้วเห็น ว่า ทรัพ ย์สินนั้ นเป็ น
พยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน หรือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิด หรือ
ใช้ในการกระท าความผิด และไม่ มี บุคคลอื่นซึ่ง มี สิท ธิเหนือทรัพย์นั้น จากการซื้อทรัพ ย์สินโดยสุจ ริตและเสี ย
ค่าตอบแทน โดยในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดมีลักษณะเป็นทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะที่อาจถูกริบได้หรือไม่นั้น ให้
ศาลใช้มาตรฐานการพิสูจน์ดังที่ใช้ในวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกันกับกรณีตามมาตรา 55
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สาคัญของมาเลเซียอีกลักษณะ ก็คือ กฎหมาย
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยรัฐบาลมาเลเซียได้สร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรฐานสากลภายใต้
กระบวนการซึ่งถูกกาหนดโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการขั้นตอนทางการเงิน พ.ศ.2500 (the Financial
Procedures Act 1957) และพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาภาครัฐ พ.ศ.2492 (the Government Contract Act
1949)639 ส่ ว นวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและกระบวนการเป็ น ไปตามแนวทางที่ ถู ก ก าหนดไว้ ในค าแนะน าของ
กระทรวงการคลัง (Treasury Instructions) ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
รัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลของแต่ละรัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แต่ไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ
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ก. พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการขั้นตอนทางการเงิน พ.ศ.2500 (the Financial Procedures
Act 1957)
พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการขั้นตอนทางการเงิน พ.ศ.2500 มีส าระสาคัญ เกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนในการรวบรวมเงิ น การเก็บรักษาเงิน และ การจ่ายเงินภาครัฐ และกระบวนการในการจัดซื้อ การเก็ บ
รักษาเงิน และ การจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของรัฐ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งเงิน
แผ่นดิน (State funds) เป็น 3 บัญชีด้วยกัน โดยจะมีการรับหรือจ่ายเงินตามประเภทของบัญชี640 คือ
1) บัญ ชีร ายได้ (the Consolidated Revenue Account) ซึ่ งเป็น บัญ ชีส าหรับ เงิน ที่ เ ป็น รายรับ และ
ผลประโยชน์ทั้งหมด
2) บัญ ชีเงินกู้ (the Consolidated Loan Account) ซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการ
กู้ยืมจากสินเชื่อสาธารณะของรัฐบาลสหพันธรัฐหรือรัฐบาลของแต่ละรัฐ
3) บัญชีทรัสต์ (the Consolidated Trust Account) เป็นบัญชีซึ่งรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้รับภายใต้การ
ดูแลทรัสต์ และการใช้จ่ายผ่านทางทรัสต์
นอกจากนั้นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กาหนดข้อจากัดและข้อห้ามของรัฐบาลสหพันธรัฐในการ
จ่ า ยเงิ น และการลงบั ญ ชี ห นี้ สู ญ เงิน เพิ่ ม และการรายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี ป ระจ าปี ที่ จั ด ท าโดย
กระทรวงการคลัง641
ข. พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาภาครัฐ พ.ศ. 2492 (the Government Contract Act 1949)
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสาคัญ คือ ให้อานาจรัฐมนตรีในการเข้าทาสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ของตนโดยเฉพาะ และมอบอานาจให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าทาสัญญาในนามของรัฐบาล ซึ่งก็รวมไปถึงการทา
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนด้วย
ค. คาแนะนาของกระทรวงการคลัง (Treasury Instructions)
คาแนะนาของกระทรวงการคลังเป็นเอกสารซึ่งกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทางการเงินและ
บัญชี และกฎเกณฑ์ในการจัดการและใช้เงินแผ่นดิน ซึ่งรวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
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ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกาหนดรายละเอียดไว้ในเอกสารฉบับนี้สามารถสรุปได้642 ดังนี้
1) ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง (Categories of Government Procurement)
การจัดซื้อจัดจ้างของมาเลเซีย อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้
- การจ้ า งด าเนิ น งาน (Works) ได้ แ ก่ สั ญ ญ าจ้ า งด าเนิ น งาน ซึ่ ง รวมถึ ง การจ้ า งก่ อ สร้ า งและ
งานวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ท่าอากาศยาน ถนน
หรือทางหลวง เขื่อนและระบบการระบายน้า เป็นต้น และรวมไปถึงงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและงานไฟฟ้าด้วย
- สินค้า (Supplies) ได้แก่ สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสาเร็จรูป สินค้าสาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สาหรับผู้ใช้งาน รวมไปถึงวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องแบบ ยานพาหนะ อุปกรณ์ อะไหล่ เฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น
- บริการ (Services) ได้แก่ การจ้างแรงงาน จ้างผู้เชี่ยวชาญ จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้
การวิจัย การออกแบบ การสารวจ การจัดการ เป็นต้น รวมไปถึงการซ่อมแซม ซ่อมบารุง บริการทาความสะอาด
2) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่แผนกหรือหน่วยงานจะได้รับอนุญาตให้จัดซื้อจัด
จ้างกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยตรง ถ้า
ก. จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการมูลค่าต่อปีต่ากว่า 20,000 ริงกิต หรือ
ข. จัดซื้อจัดจ้างในการดาเนินงานในวงเงินต่อปีต่ากว่า 50,000 ริงกิต
- การประกวดราคา
ก. ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการมูลค่าตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 ริงกิต โดยจะจัดให้
มีการเสนอราคาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ และผู้เสนอราคาต่าสุด 5 อันดับจะได้รับ การการพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกในการเข้าทาสัญญากับรัฐ โดยผู้ที่ประสงค์เสนอราคาจะต้องขึ้นทะเบียนจากรัฐก่อนการเสนอราคา
ข. ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในการดาเนินงานในวงเงินตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 ริงกิต โดยจะ
จัดให้มีการเสนอราคาของผู้รับเหมา และผู้เสนอราคาต่าสุด 5 อันดับจะได้รับการการพิจารณาเพื่อคัดเลือกในการ
เข้าทาสัญญากับรัฐ โดยผู้รับเหมาที่จะเสนอราคาจะต้องขึ้นทะเบียนต่อศูนย์บริการผู้รับเหมาและ คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสากรรมก่อสร้างแห่งมาเลเซีย (the Construction Industry Development Board)
- การยื่นประมูล
ใช้กับทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ และจ้างดาเนินงานวงเงินมู ลค่า 200,000 ริงกิตขึ้นไป ผู้รับเหมา
ซึ่งประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลภายในประเทศต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ผู้เข้าร่วมประมูล จากต่างประเทศอาจ
642
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เข้าร่วมประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการได้ หากผู้นั้นไม่ได้ผลิตสินค้าหรือให้บริการในประเทศมาเลเซีย
และงานซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ผู้รับเหมาในประเทศไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถในการดาเนินงาน อาจมี
การประมูลงานโดยกิจการร่วมค้าระหว่างผู้รับเหมาภายในประเทศและผู้รับเหมาต่างชาติเพื่อสนับสนุนในการถ่าย
โอนเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้รับเหมาชาวต่างชาติอาจประมูลโดยลาพังได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับเหมาในประเทศไม่มีความ
เชี่ยวชาญหรือความสามารถในการดาเนินงาน และการจัดตั้งกิจการร่วมค้าไม่อาจดาเนินการได้643
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการขั้นตอนทางการเงิน พ.ศ.2500 พระราชบัญญัติว่าด้วย
สัญญาภาครัฐ พ.ศ. 2492 และคาแนะนาของกระทรวงการคลังไม่ได้บญ
ั ญัติถึงความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา เช่น
การสมยอมราคาเอาไว้ และกฎหมายของมาเลเซียก็มิได้บัญญัติถึงความผิดของการสมยอมราคาในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐเอาไว้ในกฎหมายเฉพาะเหมือนของประเทศไทยการสมยอมราคาใดในการจัดซื้อ จัดจ้างจะเป็นความผิด
ได้ จะต้องมีลักษณะเป็นการทุจริตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งมาเลเซีย พ.ศ.2552 กาหนด644 แต่ทั้งนี้ ในกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนใน
การรับสัมปทานหรือเข้าทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐเอาไว้ในมาตรา 20
3.11.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย (Malaysian Anti-Corruption Commission:
MACC)645
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการต่อ ต้ านการทุ จ ริต แห่ ง มาเลเซีย มี องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ แตกต่ างจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของประเทศไทย (ปปช.) เนื่องจาก มิได้ดาเนินงานโดย
คณะกรรมการชุ ด เดี ย วเหมื อ นปปช. แต่ จ ะด าเนิ น งานโดยองค์ ค ณะอิ ส ระของคณะกรรมการ (panel
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independent bodies) 5 องค์คณะ เพื่อประกันความเป็นอิสระ ความโปร่งใสและความเป็นมื ออาชีพขององค์กร
ผ่านมาตรการการตรวจสอบถ่วงดุล646 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีโดยคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี
ทั้งีนี ประธานกรรมการฯ อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (officer) อื่นๆ ตามที่จาเป็น เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย พ.ศ.2552 เช่น ผู้ช่วยประธานกรรมการฯ กรรมการ
หรือผู้ช่วยกรรมการ เป็นต้น647
2. องค์คณะอิสระของคณะกรรมการฯ ซึ่งมี 5 องค์คณะ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption Advisory
Board) มีจานวนอย่างน้อย 7 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่
คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับ ปัญ หาการทุ จริตในประเทศ การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการทุ จริต
รวมทั้งให้ความเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานและ
ความต้องการทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน การกลั่นกรองรายงานประจาปี และข้อคิดเห็นของคณะ
กรรมการฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยการทุจริต
2.2 คณะกรรมการพิ เ ศษว่ า ด้ ว ยการทุ จ ริ ต (Special Committee on Corruption)
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน ซึ่งเป็น ผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร (ทั้ ง จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน)
โดยได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี ทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
ในประเทศ ตรวจสอบรายงานประจาปีของคณะกรรมการฯ และตรวจสอบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.3 คณะกรรมการรับ เรื่องร้องทุกข์ (Complaints Committee) ประกอบด้วยกรรมการไม่ เกิ น
5 คน ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบการด.ำเนินการของคณะกรรมการฯ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระทามิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่การกระทาความผิดทางอาญา
2.4 องค์คณะตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Review Panel) ประกอบด้วยกรรมการ 7
คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยพิจ ารณาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อเป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ส าหรับ การดาเนินการเกี่ยวกับ คดีต่างๆ โดยอาจเสนอมุ ม มองต่อคณะ
กรรมการฯ เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการฯในคดีที่ต้องการความชัดเจนมากขึ้น
646
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2.5 องค์คณะให้คาปรึกษาและป้องกันการทุจริต (Consultation and Corruption Prevention
Panel) ประกอบด้วยบุคคลจานวนไม่น้อยกว่า 7 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยคัดเลือกจากบุคคล
ต่างๆ ที่เป็นผู้แทนขององค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้นาด้านศาสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ในการดาเนินการปลูกฝังความไม่อดทน
อดกลั้นต่อการทุจริตให้แก่สังคม648
ข. อานาจหน้าที่
1) ประธานกรรมการฯ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ก ากั บ ดูแ ลกิ จ การทั้ ง ปวงซึ่ ง เกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้ง ควบคุม กากับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสานักงาน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมี
อานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งและมีอานาจในฐานะเป็นผู้ช่วยพนักงานอัยการตามอานาจของพนักงาน
อัยการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นตามพระราชบัญ ญั ติคณะกรรมการต่อต้านการทุ จ ริตแห่งมาเลเซีย
พ.ศ.2552
2) คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 7)
ก. รับและพิจารณารายงานถึงการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และสอบสวนเกี่ยวกับรายงาน
เช่นว่านั้นตามที่ประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีมูล
ข. สืบสวนและสอบสวน
- ผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
- ผู้ต้องสงสัยว่าพยายามกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
- ผู้ต้องสงสัยว่าสบคบเพื่อที่จะกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ค. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ระบบ กระบวนการของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยในการค้ น หา
การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ง. อบรม แนะนา และช่วยเหลือบุคคลใด ตามที่บุคคลนั้นร้องขอ ในทางซึ่งการทุจริตอาจถูกขจัดไปได้
โดยบุคคลเช่นว่านั้น

648

สานักการต่างประเทศ สานักงาน ป.ป.ช., คู่มือต่อต้านการทุริตในภูมิภาคอาเซียน , สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558, น.66-68.

319

จ.แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ สาหรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ระบบ กระบวนการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของประธานกรรมการที่จาเป็นต่อ การลด
โอกาสในการทุจริต
ฉ. ให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ช. ขอความร่วมมือและเสริมสร้างการสนับสนุนของสาธารณชนเพื่อต่อต้านการทุจริต
(2) คณะกรรมการประสานงานเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการฟอกเงิน แห่ ง ชาติ (National Coordination
Committee to Counter Money Laundering: NCC)
ก. โครงสร้างของหน่วยงาน
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั้งหมด 16 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้649
1) สานักงานอัยการสูงสุด
2) ธนาคารกลางแห่งมาเลเซีย
3) หน่วยข่าวกรองทางด้านการเงินและการบังคับใช้กฎหมายของธนาคารกลาง
4) คณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย
5) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
6) คณะกรรมการสรรพากร
7) หน่วยงานบริการทางการเงินแห่งลาบวน
8) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
9) กระทรวงการคลัง
10) กระทรวงการต่างประเทศ
11) กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
12) กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และคุ้มครองผู้บริโภค
13) สานักงานทะเบียนสมาคม650
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14) สานักงานตารวจแห่งชาติ
15) กรมศุลกากร
16) คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ทั้งนี้ โดยให้ธนาคารกลางแห่งมาเลเซียเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ
ข. อานาจหน้าที่
คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่หลักใน 2 ด้าน651 ดังนี้
1) ด้านนโยบาย
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรการเชิงนโยบายในระดับชาติเพื่อต่อต้านการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย ประสานนโยบายระดับชาติกับระดับภูมิภาคและระดับสากล เห็นชอบแผนปฏิบัติการในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการก่อการร้าย
2) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พัฒนาและบังคับการให้เป็นตามมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้ายอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมาชิกต่อต้าน
การฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-pacific Group on Money Laundering) และข้อแนะนาของคณะทางาน
เพื่อดาเนินการทางการเงิน (Financial Action Task Force) เพื่อ ดาเนินการแก้ไขการทับ ซ้อนหรือขัดแย้งของ
มาตรการในการต่อต้านการฟอกเงินและการก่ อการร้าย กาหนดกฎเกณฑ์ และโครงสร้างการบริห ารงานเพื่อ
ดาเนินการตามมาตรการเหล่านั้น ตลอดจนตรวจสอบหรือกากับดูแลการบังคับใช้ตามมาตรการดังกล่าว
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