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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ประจ าการ

อยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญในระหว่างปี 2559–2561 และได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลงานด้านกงสุล ผู้ศึกษาจึงได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังไทยในเรือนจ าต่างๆ ของ
กัมพูชา ตลอดจนมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทย ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า แม้เรือนจ าของ
กัมพูชาจะประสบปัญหาหลักๆ คล้ายกับเรือนจ าในประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาเรือนจ า
แออัด ปัญหางบประมาณ ปัญหาประสิทธิภาพในการบริหาร แต่เรือนจ ากัมพูชาได้เลือกใช้ระบบ 
การบริหารจัดการในแบบ “ทุนนิยม”กล่าวคือ เงินเป็นตัวแปรส าคัญที่จะช่วยบรรเทาความยากล าบาก 
ในเรือนจ าได้ ในขณะที่ผู้ต้องขังไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถไปเยี่ยมหรือส่งเงิน
สนับสนุนได้ จึงอยู่ในกลุ่มที่ประสบความยากล าบากที่สุด ประกอบกับผู้ต้องขังไทยจ านวนมาก 
ถูกจับกุมในคดียาเสพติด จึงได้รับโทษสูงและจ าคุกอยู่ในกัมพูชาเป็นเวลานาน ท าให้ผู้ต้องขังไทย
จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างยิ่ง  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการให้ความคุ้มครองผู้ต้องขังไทยในกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน า
กรอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐบาล มาเป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้งน าข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ฉบับปรับปรุง หรือข้อก าหนด  
แมน เดล า  ( United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners–
Mandela Rules) และบทความ รายงานวิชาการ มาพิจารณาประกอบ เพ่ือให้เข้าใจบริบทของ 
การบริหารจัดการเรือนจ าของกัมพูชา นอกจากนี้  ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ 3 ราย เจ้าหน้าที่กงสุลประเทศอ่ืนๆ ในกรุงพนมเปญ และผู้แทนองค์กรเอกชน
ในกรุงพนมเปญ รวม 6 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในกัมพูชายังไม่สอดคล้องกับ
หลักการขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดแมนเดลลา ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับความเคารพ (2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความจ าเป็นและบทบาท
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไทย โดยพยายามให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถกระท าได้ในกรอบ
ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ยังประสบอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะการผลักดันกระบวนการขอโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อ 
ที่ประเทศไทย ตามความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา ปี 2552 เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายกัมพูชาในการจัดหาเอกสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดคดีและระยะเวลาการรับโทษ
ของนักโทษไทย (3) ปัญหาหลักๆ ที่ผู้ต้องขังไทยประสบในเรือนจ ากัมพูชา ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแก้ไขที่ต้นเหตุได้ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากระบบการบริหาร
จัดการ และแนวปฏิบัติของกัมพูชาซึ่งมีโครงสร้างปัญหาที่ซับซ้อน และต้องได้รับการแก้ไขแบบองค์รวม 



จ 

ดังนั้น บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจ ากัดอยู่ในรูปแบบของการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
การขอความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาเฉพาะเรื่อง และการผลักดันทางด้านนโยบายในระดับต่างๆ  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ได้แก่  
(1)  การป้องปราม โดยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยให้รับทราบถึงนโยบายปราบปราม

อาชญากรรมของกัมพูชา และจัดท าเอกสารชี้แจงสิทธิที่คนไทยควรได้รับในกรณีที่ถูกจับกุม หรือ
ด าเนินคดีในต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่สามารถและไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจาก 
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้  

(2)  การด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเรือนจ า ควรสนับสนุนให้ชุมชุนไทย 
มีส่วนร่วมในงานคุ้มครองคนไทยมากขึ้น และสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
เอกชนในกัมพูชา เพ่ือขยายความร่วมมือให้กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถเข้ามามีบทบาทร่วมกับ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไทยมากข้ึน นอกจากนี้ อาจพิจารณาส่งเสริม
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับฝ่ายกัมพูชาในด้านการราชทัณฑ์และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้กับประเทศอ่ืนๆ ด้วย 

(3)  การผลักดันกระบวนการพิจารณาค าขอโอนตัวนักโทษที่คั่งค้างอยู่ ให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้แก่ การผลักดันในเชิงนโยบาย เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชาตระหนักถึง  
ความจริงจังของไทยในการขอโอนตัวนักโทษไทยและให้ความร่วมมือกับไทย ตลอดจนเสนอให้
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการโอนตัวนักโทษของไทยและกัมพูชามีเวทีพบปะหารือกัน และสร้าง
ความคุ้นเคยในการประสานงาน ในขณะเดียวกัน ควรจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการประสานงานระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ที่มีความตกลงโอนตัวนักโทษกับกัมพูชา เพ่ือเพ่ิมแนวร่วม 
ในการผลักดันความคืบหน้าในการโอนตัวนักโทษกับฝ่ายกัมพูชา ส าหรับอุปสรรคด้านการติดตาม
เอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบค าขอโอนตัวนักโทษ ควรใช้ประโยชน์จากมูลนิธิหรือที่ปรึกษา
กฎหมายให้มากขึ้น โดยขอให้องค์กรดังกล่าวช่วยประสานงานด้านเอกสาร เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ 
มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จึงมีเครือข่ายในการประสานงานกับภาครัฐกัมพูชามากกว่าเจ้าหน้าที่
กงสุล 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา ท่านเอกอัครราชทูต ปัญญรักษ์  
พูลทรัพย์ ที่กรุณาอนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการในอนาคต และขอขอบคุณ
เพ่ือนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและปฏิบัติ
ราชการแทน ตลอดช่วงเวลา 12 สัปดาห์ของการฝึกอบรม  

ในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณอดีตข้าราชการ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (เจ้าหน้าที่กงสุล) ได้แก่ คุณกฤษฎิ์ธิดา  สุจิรา คุณนที  วิชิตสรสาตร 
และคุณจารุภูมิ  เรืองสุวรรณ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเอกสาร ข้อสนเทศ ตลอดจนสละเวลาให้ 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ท างานและความเห็นเกี่ยวกับงานคุ้มครองดูแล
ผู้ต้องขังไทยในกัมพูชา อันเป็นข้อสนเทศส าคัญในการศึกษาวิ เคราะห์บทบาทของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนนักการทูตต่างชาติในกรุงพนมเปญหลายท่าน และผู้แทน
องค์กรเอกชนกัมพูชา 2 แห่ง ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งช่วยให้
รายงานการศึกษาฉบับนี้มีความสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ ยังขอขอบคุณ คุณโสรัจ  สุขถาวร รองกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ได้ให้ค าปรึกษาตั้งแต่การก าหนดหัวข้อ รวมทั้งชี้แนะแนวทาง 
การจัดท ารายงานฯ ฉบับนี้  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงลงได้ หากไม่ได้รับความกรุณา
จากที่อาจารย์ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) เอกอัครราชทูต 
ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร และ ผศ.ดร. อรทัย  ก๊กผล ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านทฤษฎี การน าเสนอเนื้อหา และมุมมองเก่ียวกับข้อเสนอแนะ  

ผู้ศึกษาขอขอบคุณครอบครัวที่ ให้การสนับสนุนการจัดท ารายงานฉบับนี้ ตลอดจน
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันเทวะวงศ์วโรปการที่ให้การดูแลและอ านวยความสะดวกต่างๆ  
อย่างดียิ่งแก่ผู้เข้ารับอบรม รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนๆ นบท. 10 ส าหรับก าลังใจและไมตรีจิตที่มีให้กัน
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

สุดท้ายนี้ หากมีส่วนใดของรายงานการศึกษาที่อาจคลาดเคลื่อน ล้วนเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ศึกษา จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
เอกอร  คุณาเจริญ 
สิงหาคม 2561 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1 ผู้ต้องขังไทยในกัมพูชา  
ปัจจุบัน (ปี 2561) มีผู้ต้องขังไทยในเรือนจ าของกัมพูชาจ านวน 70 คน1 กระจาย

อยู่ตามเรือนจ าต่างๆ 10 แห่ง จากเรือนจ าทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ที่เรือนจ าใน
กรุงพนมเปญจ านวน 2 แห่ง (33 คน) เรือนจ า จ.บันเตียเมียนเจย (12 คน) เรือนจ า จ.พระตะบอง  
(7 คน) และเรือนจ า จ.เสียมราฐ (8 คน) ในจ านวนดังกล่าวมีผู้ต้องขังที่เป็นหญิง 28 คน เป็นชาย  
42 คน เป็นผู้ที่ได้รับการตัดสินคดีแล้ว 28 คน และอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี 42 คน ทั้งนี้ 
ผู้ต้องขังไทยจ านวนมากเป็นผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือคดีที่มีความผิดร้ายแรง  
จึงได้รับโทษค่อนข้างสูง กล่าวคือ ในจ านวนผู้ที่ได้รับค าพิพากษาแล้ว 28 คน มีผู้ที่ได้รับโทษจ าคุกสูงกว่า 
25 ปี ไปจนถึงตลอดชีวิตจ านวนถึง 20 คน (กฎหมายกัมพูชาไม่มีโทษประหารชีวิต) ทั้งนี้ สาเหตุที่
ผู้ต้องขังได้รับโทษสูงส่วนหนึ่งเนื่องมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่ปี 
25542 ที่เน้นการกวาดล้างให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว และมองว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอาชญากร 
ตลอดจนกฎหมายกัมพูชาได้ก าหนดบทลงโทษของคดียาเสพติดไว้สูงกว่าคดีอาญาอ่ืนๆ ด้วย
สถานการณ์เช่นนี้ ผู้ศึกษาจึงประเมินว่าจ านวนผู้ต้องขังไทยในกัมพูชามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  

1.1.2 สภาพปัญหาของเรือนจ ากัมพูชา 
เรือนจ าและกรมราชทัณฑ์ของกัมพูชาอาจประสบปัญหาหลักๆ ไม่แตกต่างจาก

เรือนจ าในประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ กล่าวคือ ปัญหาเรือนจ าแออัดหนาแน่นอย่างวิกฤติ 
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาการบริหารและปัญหาด้านบุคคลากรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างครบถ้วน ในที่นี้ ผู้ศึกษาจึงขอจ าแนก 
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เรือนจ ากัมพูชาประสบ ดังนี้3 

1)  ปัญหาผู้ต้องขัง “ล้นคุก” ฐานข้อมูลจาก เว็บไซต์ prisonstudies.org ซ่ึง
รวบรวมสถิติส าคัญของเรือนจ าทั่วโลกระบุว่า ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผู้ต้องขังในเรือนจ าของ
กัมพูชาทั้งสิ้น 28,414 คน โดยเรือนจ าทั้ง 28 แห่งของกัมพูชาสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ (official 

                                                 
1 ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
2 Chhorn Phearun and Hawkins Hannah, “Drugs War Leaves Prisons ‘On Point of Collapse’,” 
Cambodia Daily (23 June 2017). 
3 รายงานฉบับน้ีมิได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินมาตรฐานของเรือนจ ากัมพูชา เพียงแต่มีความจ าเป็นต้องช้ีประเด็น
ปัญหาที่ผูต้้องขังประสบ  
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capacity) เพียง 8,500 คน4 ปัจจุบันกัมพูชาจึงประสบภาวะผู้ต้องขัง “ล้นคุก” เกินปริมาณที่รองรับ
ได้อยู่ถึง 3.3 เท่า ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีส่วนแบ่งพ้ืนที่ ในห้องขังเฉลี่ยเพียงคนละไม่ถึง 0.7 ตารางเมตร  
จึงประสบปัญหาความแออัดหนาแน่นอย่างวิกฤติ โดยเฉพาะในช่วงนอนพักผ่อนตอนกลางคืน 
นอกจากนี้ ปัญหาความแออัดยังน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ อีกมาก อาทิ สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ โรคติดต่อ 
ปัญหาสุขอนามัย ความเครียดและปัญหาด้านจิตใจ และการทะเลาะวิวาท เป็นต้น  

2)  ปัญหางบประมาณ รัฐบาลกัมพูชาก าหนดงบประมาณส าหรับกรมราชทัณฑ์ใช้
ในการดูแลผู้ต้องขังไว้เพียง 70 เซ็นต์ หรือประมาณ 23 บาท ต่อคน/วัน5 โดยเรือนจ าจัดสรรอาหารให้
วันละ 2 มื้อ ในช่วงกลางวันและเย็น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้าวต้มและผักบุ้ง  

ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เรือนจ าหลายแห่ง มีได้ก่อสร้างขึ้นเ พ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านการคุมขัง แต่ได้รับการปรับสภาพมาจากอาคารที่ใช้งานในวัตถุประสงค์อ่ืน (อาทิ 
อาคารเรือนจ า จ. ไพลิน ถูกปรับสภาพมาจากโรงภาพยนตร์ จึงมีขนาดไม่ใหญ่ และตั้งอยู่กลางเมือง 
ในขณะที่เรือนจ า Correction Center 3 และ 4 มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกว่า 1.5 
ชั่วโมงโดยรถยนต์ จึงมีความยากล าบากส าหรับญาติที่จะเดินทางไปเยี่ยม จึงเห็นได้ว่า ที่ตั้งเรือนจ า
และอาคารแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทางกายภาพค่อนข้างมาก แต่ห้องขังส่วนใหญ่เป็นห้องขังรวม
และไม่มีเตียงนอน หรือบางแห่งมีเตียงนอนแต่ไม่เพียงพอส าหรับทุกคน อนึ่ง กรมราชทัณฑ์กัมพูชามี
โครงการขยายอาคารในเรือนจ าต่างๆ และก่อสร้างเรือนจ าเพ่ิมเติมหลายแห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี 
โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าค่อนข้างน้อย เนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณและมีปัญหาในการ
บริหารจัดการ6 

3)  ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ความแออัดของเรือนจ า การขาดแคลน
งบประมาณและปัญหาบุคลากร เป็นสาเหตุหลักที่ไม่เอ้ืออ านวยให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
เท่าที่ควร ทั้งสิทธิในด้านที่พักอาศัย การมีอาหารที่พอเพียงและมีโภชนาการ สิทธิด้านสุขอนามัย
ส่วนตัว การออกก าลัง และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์  

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังยังมีอุปสรรคในการต่อสู้คดี อาทิ ปัญหาทนายและ 
ที่ปรึกษากฎหมายไม่เพียงพอ การเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการของภาครัฐยังมีความสับสน ท าให้ผู้ต้อง
สงสัยมักไม่ได้รับข้อมูลและค าปรึกษาทางกฎหมายอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่  

ปัญหาด้านระบบจัดเก็บเอกสารของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์  
ซึ่งยากต่อการตรวจสอบและค้นหา เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวของตนเอง โดยปรากฏว่ามีนักโทษจ านวนมากที่ไม่ได้รับส าเนาค าพิพากษาเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว 
ซึ่งส าเนาค าพิพากษาเป็นเอกสารส าคัญที่จะต้องใช้ในการร้องขออภัยโทษ ขอลดโทษ และขอโอน
นักโทษ ในหลายกรณีจึงส่งผลให้ผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากเรือนจ าไม่

                                                 
4 World Prison Brief, Cambodia [Online], 15 December 2017, Available from: 
http://www.prisonstudies.org/country/cambodia. 
5 พระราชก าหนดว่าด้วยอาหารและอุปกรณ์ในห้องขังของกัมพูชา ปี พ.ศ. 2552 อ้างอิงจาก Licadho Report, 
Rights at a Price: Life inside Cambodia’s Prisons (Phnom Penh: January 2015), p.6.  
6 Licadho Report, Beyond Capacity 2012: A Progress Report on Cambodia’s Exploding Prison 
Population (Phnom Penh: July 2012), p.17. 
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สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับก าหนดโทษและระยะเวลาที่นักโทษจ าคุกได้7 นอกจากนี้ อุปสรรคด้าน
เอกสารยังท าให้กระบวนการโอนนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศของตนประสบความล่าช้า 
เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการพิจารณาอีกด้วย  

4)  ปัญหาระบบการลงโทษตามกฎหมาย ภาครัฐกัมพูชายังไม่มีการพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการลงโทษด้วยการจ าคุก อาทิ การบ าเพ็ญประโยชน์ การประกันตัว 
หรือการรอลงอาญา โดยถือเป็นหลักการว่าผู้ต้องสงสัยจะต้องถูกคุมขังตั้งแต่ก่อนการพิจารณาคดี 
(pre-trial) ทั้งนี้ ระบบประกันตัวถือเป็นข้อยกเว้นในบางกรณี ส าหรับคดีที่ได้รับความสนใจหรือ  
แรงกดดันจากสาธารณะเท่านั้น  

ส าหรับชาวต่างชาติแทบจะไม่มีกรณีที่ได้รับการประกันตัวเลย แม้ในคดีที่
ไม่ร้ายแรง ด้วยข้ออ้างว่าเกรงว่าคนต่างชาติที่ได้รับประกันตัวจะหลบหนีออกนอกประเทศ  

ปัจจุบันจึงมีผู้ต้องขังก่อนการพิจารณาคดี (pre-trial detainee) คิดเป็น
ร้อยละ 34.1 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และผู้ต้องขังที่รอรับค าตัดสินสุดท้าย (remand prisoner/awaiting 
final judgment) คิดเป็นร้อยละ 36.5 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด8 

ทั้งนี้ หากกัมพูชาสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบเรื่องการคุมขัง
ก่อนการพิจารณาคดี (pre-trial detention) ได้ ก็น่าจะช่วยผ่อนคลายปัญหาผู้ต้องขัง “ล้นคุก” ลงได้
อย่างมีนัยส าคัญ  

1.1.3 ลักษณะเฉพาะของเรือนจ ากัมพูชา  
ด้วยสถานการณ์เรือนจ าที่แออัดหนาแน่น และภาวะขาดงบประมาณและบุคคลากร

ในการบริหารจัดการ กัมพูชาได้เลือกใช้ระบบการบริหารจัดการในแบบ “ทุนนิยม” เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
สามารถบรรเทาความยากล าบากของตนเอง  กล่าวคือ เรือนจ าอนุญาตให้ผู้ต้องขังใช้ เงิน 
ในการจัดหาสิ่งของอ านวยความสะดวก (เท่าที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบ) อนุญาตให้ท าอาหารได้เองในห้องขัง 
โดยสามารถซื้อวัตถุดิบ อาหารปรุงสุก ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ จากร้านค้าในเรือนจ า รวมทั้งสามารถ
ฝากผู้คุมซื้อสิ่งของต่างๆ จากนอกเรือนจ าได้  

ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นแนวปฏิบัติที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า เรือนจ ามีระบบจัดเก็บ
เงินค่าน้ า ค่าไฟรายเดือนจากผู้ต้องขังด้วย ทั้งนี้ อัตราค่าน้ า–ค่าไฟแตกต่างกันไปในแต่ละเรือนจ าและ
ในห้องขังแต่ละแบบ แต่อาจประมาณได้ว่าผู้ต้องขังต้องจ่ายค่าน้ า–ค่าไฟโดยเฉลี่ยประมาณ 7–10 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน9 อนึ่ง หลังจากการติดตั้งพัดลมเพดานในห้องขังของเรือนจ าในกรุงพนมเปญ 
เรือนจ าได้จัดเก็บค่าไฟเพ่ิมขึ้นจากห้องละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ต้องขัง
จะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกันและมีผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้คุมให้จัดการเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว10 

แนวคิดการบริหารจัดการแบบ “ทุนนิยม” อีกโครงการของรัฐบาลกัมพูชา ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมในเรือนจ ากรุงพนมเปญส าหรับผู้ต้องขังที่มีก าลังทรัพย์จ่ายค่าเช่าห้อง 

                                                 
7 Ibid, p.15. 
8 World Prison Brief, op.eit. 
9 สัมภาษณ์  Lim, Jo Ann, Prison Project Consultant, Cambodian League for the Promotion and 
Defense of Human Rights (LICADHO), 4 พฤษภาคม 2561 
10 Licadho Report, Rights at a Price, p.6.  
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(“คุกคนรวย”) โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 รัฐบาลกัมพูชาได้มอบหมายให้บริษัทเอกชนจีนเป็น
ผู้ลงทุน และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทเอกชนจะเป็นผู้บริหารจัดการอาคาร รวมทั้งเป็นผู้ก าหนดอัตรา
ค่าเช่าแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 60 ทั้งนี้ สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์และปรากฏเป็นรายงานข่าวหลายครั้งว่า 
โครงการดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลายปัญหาความหนาแน่นของเรือนจ าโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณรัฐ 
โดยเมื่ออาคารดังกล่าวเปิดท าการ รัฐบาลจะประเมินผล และหากเห็นว่าประสบความส าเร็จก็จะ
พิจารณาโครงการลักษณะเดียวกันในเรือนจ าอ่ืนๆ อาทิ เรือนจ า จ.เสียมราฐ จ.พระตะบอง จ.สวายเรียง 
จ.กมัปงจาม จ.ตาแก้ว และ จ.สตึงเตรง11 

ดังนั้น ในกรณีของกัมพูชา การใช้จ่ายเงินจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถช่วย
บรรเทาความยากล าบากในเรือนจ าได้ โดยผู้ต้องขังสามารถใช้เงินเพ่ือเพ่ิมโอกาสและซื้อสิทธิได้ ใน
หลายรูปแบบ ตั้งแต่การจ่ายเงินเพ่ือให้ได้สิทธิในการนอนเปลหรือได้พ้ืนที่และต าแหน่งนอนที่กว้างขึ้น 
สิทธิในการออกนอกห้องขังเป็นเวลานานขึ้น สิทธิในการน าของเยี่ยมจากญาติเข้าเรือนจ า (ญาติต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้งด้วย) ไปจนถึงการด าเนินการขอย้ ายห้องขังหรือย้าย
เรือนจ า รวมทั้งการขอรับบริการทางการแพทย์และรับยารักษาโรค12 

สถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าอย่างสูงระหว่างผู้ต้องขังดัวยกันเอง 
ท าให้ผู้ที่ไม่มีก าลังทรัพย์ตกอยู่ในกลุ่มที่ประสบความยากล าบากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ต้องขังชาวกัมพูชามัก
ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเงิน อาหาร และสิ่งของจากญาติที่มาเยี่ยม (แม้จะแตกต่างกันไปตามฐานะ) 
ในขณะที่ผู้ต้องขังไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวอยู่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมและ
ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งไปสนับสนุนผู้ต้องขังในเรือนจ า ตลอดจนผู้ต้องขังบางรายไม่ประสงค์ให้
ครอบครัวทราบว่าถูกคุมขังอยู่ที่กัมพูชา ดังนั้น นอกเหนือจากการท างานรับจ้างผู้ต้องขังด้วยกันเอง
เพ่ือให้มีเงินใช้จ่ายบ้าง ผู้ต้องขังไทยในกัมพูชาจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างมาก  

1.1.4 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญในการคุ้มครองดูแล
ผู้ต้องขังไทย  

นอกเหนือจากงานตรวจลงตราซึ่งมีจ านวนมากถึงประมาณ 800–1,000 รายต่อวัน13 
งานคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทยเป็นงานส าคัญงานหนึ่งของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ  
กรุงพนมเปญ โดยฝ่ายกงสุลได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นประจ า และเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดี รวมทั้ง
มีบทบาทในการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานกัมพูชา  

ด้านความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา ที่ผ่านมาเรือนจ าและกรมราชทัณฑ์กัมพูชาให้
ความร่วมมืออย่างดีกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องการเข้าเยี่ยมและดูแลผู้ต้องขัง โดยอนุญาตให้
เข้าเยี่ยมอย่างสม่ าเสมอ อนุญาตให้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นไปให้ ซึ่งถือว่าได้รับความสะดวก

                                                 
11 Soth Koemsoeun, “Nicer jails for wealthy inmates mulled as fix to Cambodia's prison 
overcrowding,” Phnom Penh Post (21 February 2018). 
12 สัมภาษณ์  Lim, Jo Ann, Prison Project Consultant, LICADHO, 4 พฤษภาคม 2561. 
13 เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่ตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวประเภทแรงงาน (Non-Immigrant L-A) 
ให้แก่แรงงานกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน 



5 

มากกว่าการขอเยี่ยมโดยญาติของผู้ต้องขัง ที่จะต้องเข้าเยี่ยมตามวันเวลาที่จ ากัด ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยม ผ่านการตรวจค้นที่เข้มงวดกว่า และการพบปะมีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่า  

จากการด าเนินการข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนส าคัญ
ในการช่วยคุ้มครองและบรรเทาความยากล าบากของผู้ต้องขังไทย อย่างไรก็ดี บทบาทของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ กระท าได้ในวงจ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศ มิใช่การอ านวยความสะดวกแก่บุคคลดังกล่าว  

1.1.5 ความแตกต่างระหว่างเรือนจ ากัมพูชาและเรือนจ าประเทศอื่นๆ  
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า เรือนจ ากัมพูชามีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) อนุญาตให้ผู้ต้องขังใช้เงินอย่างไม่จ ากัดในการจัดการความเป็นอยู่ของตนและเพ่ือให้ได้รับสิทธิ
พิเศษบางประการ และ (2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือในเรื่องการเยี่ยมและ 
การดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามสมควร ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานกงสุลของสถานทูต 
สถานกงสุลไทยในประเทศอ่ืนๆ ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญสามารถมี
บทบาทให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังไทยในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าสถานทูต สถานกงสุลไทย
หลายแห่ง  

ตัวอย่างความแตกต่างด้านการบริหารจัดการเรือนจ าของประเทศอ่ืนได้แก่ เรือนจ า
ประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังหุงหาอาหารเอง จึงไม่มีประเด็นความเหลื่อมล้ าด้าน
อาหารและโภชนาการ โดยเรือนจ าบางแห่งมีความเข้มงวดเรื่องอาหารค่อนข้างมาก เช่น สิงคโปร์  
ไม่อนุญาตให้น าอาหารเข้าเยี่ยมเลย  

ส าหรับประเด็นความเหลื่อมล้ าด้านการใช้เงิน หลายประเทศมีระเบียบเคร่งครัด 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนมีระเบียบจ ากัดจ านวนเงินที่ผู้ต้องขังสามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน 

ในด้านการน าของเยี่ยมเข้าไปมอบให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจ าในหลายประเทศมี
ระเบียบที่เข้มงวด โดยเฉพาะวัตถุที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้เป็นอาวุธ เช่น มาเลเซียไม่อนุญาตให้น าปากกา 
ดินสอ หรืออุปกรณ์เย็บปักถักร้อยเข้าเรือนจ า แม้แต่แปรงสีฟันก็จะถูกหักด้ามให้สั้นเพ่ือป้องกันการใช้
เป็นอาวุธ รวมถึงเรือนจ าบางแห่งไม่อนุญาตให้น าหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นหรือ
ภาษาอังกฤษเข้าเรือนจ าด้วย ดังนั้น สิ่งของที่สถานทูตสามารถน าเข้าเยี่ยมได้จึงมีจ ากัด ในขณะที่
เรือนจ าในกัมพูชามีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ญาติและสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถน าอาหาร 
เครื่องดื่ม ของใช้จ าเป็น หนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยและการฝีมือ เข้าไปฝากผู้ต้องขังได้ 
ดังนั้น การได้รับของเยี่ยมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ต้องขังในกัมพูชารอคอย ในขณะที่ผู้ต้องขังในประเทศอ่ืนๆ 
อาจจะไม่ได้สนใจมากนัก เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดเกี่ ยวกับสิ่งของที่ได้รับอนุญาตน าเข้าเรือนจ า  
ของเยี่ยมอาจไม่ได้มีส่วนส าคัญต่อความเป็นอยู่ในเรือนจ ามากนัก  

 
1.2 ค าถามการศึกษา  

1.2.1  ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้ต้องขังไทยอย่างไร และประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 

1.2.2  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญสามารถมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
และปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังไทยได้อย่างไรบ้าง  
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1.3  สมมติฐานการศึกษา 
1.3.1  งานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจส าคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

อย่างไรก็ดี ในการดูแลผู้ต้องขังในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทได้ในขอบเขตที่จ ากัด 
กล่าวคือ ต้องยอมรับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของประเทศเจ้าบ้าน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยต้องค านึงถึงงบประมาณของรัฐ ก าลังคนและ
ภารกิจในด้านอื่นๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม และความจ าเป็นเหมาะสมในมิติต่างๆ  

1.3.2  สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาก าหนดประเด็นที่สามารถด าเนินการเป็น  
2 ประเด็น ได้แก่ (1) การด าเนินการเพ่ือบรรเทาความยากล าบากในเรือนจ า นอกเหนือจากการมอบ
อาหารและของใช้ที่จ าเป็น โดยอาจเสนอให้ชุมชนไทยในกัมพูชาหรือองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้
ความช่วยเหลือ และ (2) ผลักดันกระบวนการพิจารณาค าขอโอนตัวนักโทษที่คั่งค้างอยู่ให้ประสบ
ความส าเร็จโดยเร็ว และสามารถส่งตัวผู้ที่ร้องขอกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยได้  

 
1.4  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และ
เสนอแนะแนวทางการให้ความคุ้มครองผู้ต้องขังไทยในกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน 
การปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ ากัมพูชา และการผลักดันกระบวนการขอโอนตัวนักโทษ
เพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยตามความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา (กรณีที่ผู้ต้องขัง
ประสงค์)  

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาที่ผู้ต้องขังไทยประสบ

ในเรือนจ ากัมพูชาจากการพูดคุยและสังเกตการณ์ผู้ต้องขังในระหว่างการเยี่ยม ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้เฉพาะเรือนจ าที่มีผู้ต้องขังไทย อาทิ เรือนจ าในกรุงพนมเปญ 2 แห่ง เรือนจ า จ.เสียมราฐ 
เรือนจ า จ.บันเตียเมียนเจย และเรือนจ า จ.พระตะบอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจบริบทของเรือนจ ากัมพูชา 
จึงต้องศกึษาแนวทางการบริหารจัดการเรือนจ าและภาพรวมของปัญหาของเรือนจ ากัมพูชาด้วย  

2) ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทยของ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ โดยก าหนดช่วงปีระหว่าง 2556–2561 โดยนอกจากแนวปฏิบัติแล้ว ยังได้
ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเอกสารก าหนดแนวทางการให้ความคุ้มครอง
ดูแลคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือขอโอนตัว
นักโทษไทยกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยตามความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา  

3) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการของประเทศอ่ืนใน
สถานการณ์เดียวกัน ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอ่ืนๆ บางประเทศ
ในกัมพูชา โดยพยายามใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ให้ครอบคุลมประเทศอาเซียน  
บางประเทศ ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ และประเทศที่มีความตกลงโอนตัวนักโทษกับกัมพูชา  
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1.5.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการเรือนจ ากัมพูชา ผู้ศึกษาได้

ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ รายงานขององค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือนจ า รายงานข่าว 
และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้สัมภาษณ์ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ
องค์กรที่ปรึกษากฎหมายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในกัมพูชาด้วย  

2) ส าหรับแนวปฏิบัติและการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ  
กรุงพนมเปญที่ผ่านมา ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากแฟ้มเอกสารของฝ่ายกงสุล ประสบการณ์ในการร่วม
ด าเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ การเก็บข้อมูลจากการพูดคุยและสังเกตการณ์ในระหว่าง
เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังไทยในเรือนจ าต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
จ านวน 3 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงปี 2556–2561 นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาระเบียบและความตกลง
โอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการโอนตัวนักโทษ  

3) เพ่ือเปรียบเทียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ต้องขังต่างชาติใน
กัมพูชา ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลประเทศอ่ืนๆ ในกัมพูชาจ านวน 5 แห่ง  

 
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

สามารถวิเคราะห์บทบาทการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 
และเสนอแนวทางในกรอบที่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังไทยให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ ากัมพูชา ตลอดจนได้รับสิทธิต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึง 
การโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษที่ประเทศไทย (ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์)  

  
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

รายงานศึกษาฉบับนี้ได้น ากรอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองดูแลคนไทยใน
ต่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ด้าน 
การต่างประเทศ พ.ศ. 2558–2561 นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน รวมทั้งน าระเบียบและหลักเกณฑ์
ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของ
สถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ประกอบกับน าข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ฉบับปรับปรุง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ข้อก าหนดแมนเดลา (United 
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners–Mandela Rules)  
มาเป็นแนวทางในการพิจารณาการบริหารจัดการเรือนจ าของกัมพูชา รวมทั้งได้ศึกษางานเขียนของ
นักวิชาการและองค์กรเอกชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาของเรือนจ าและระบบการราชทัณฑ์ของกัมพูชา  
 
2.1  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ 

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจส าคัญ
ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับสูงสุด ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการต่างประเทศใช้ปฏิบัติ  

2.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ระบุให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ โดยมาตรา 66 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุว่า “รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ” 

2.1.2  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 4 ปี (พ.ศ. 2558–2561)  
ได้ระบุวิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศไว้ว่า เป็น “องค์กรน าในการขับเคลื่อน

นโยบายการต่างประเทศไทยเพ่ือผลประโยชน์ของชาติ” และระบุพันธกิจในข้อ 3 จาก 10 ข้อ ว่า 
กระทรวงการต่างประเทศมีพันธกิจด้าน “คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรม
ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล” รวมทั้งได้ก าหนด
ภารกิจงานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์หัวข้อ “งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน”  

2.1.3  นโยบายการทูตเพื่อประชาชน  
กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน เพ่ือให้งานด้าน

การต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกรมการกงสุลมีค าขวัญว่า “นโยบายการทูตเพ่ือ
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ประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของกระทรวงการต่างประเทศ
ได้แก่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งท างานร่วมกับสถานทูต สถานกงสุลไทย
ทั่วโลก  

อนึ่ง งานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ เป็นมิติเพียงหนึ่งในหลายมิติของ
นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน14 

2.1.4  ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ  
ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กงสุลมีระเบียบส าคัญที่ก าหนดกรอบและแนวทาง 

การด าเนินงาน ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งแม้จะเป็นระเบียบที่ก ากับเฉพาะด้านการเบิกจ่ายเงิน แต่เป็นเอกสาร
ส าคัญที่ชี้ให้เห็นถึงหลักการและนโยบายว่า รัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่องานคุ้มครองดูแลคนไทย
อย่างไร และอนุญาตให้ใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในเรื่องใด  
ในสถานการณ์ใด และอย่างไรบ้าง  

2.1.4.1  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ก าหนดหลักการและวิธีการใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศไว้ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้  

1)  ในกรณีคนไทยในต่างประเทศไดรับความเดือดร้อนและร้องขอ 
ความช่วยเหลือ หรือหัวหนาส านักงานเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ให้ด าเนินการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือด ร้อนเฉพาะหนา หรือเพ่ือให้ผู้ไดรับความเดือดร้อนนั้นเดินทาง
กลบัภูมลิ าเนาในประเทศไทย แล้วแตก่รณี โดยไมถือเป็นการชดใช้ความเสียหายให้แกบุคคลดังกล่าว  

2)  การให้ความช่วยเหลือให้จ่ายไดเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและ
ประหยัด  

3)  ประเภทรายจ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ แบ่งเป็น 
3.1) กรณีท่ีมิไดเดินทางกลับประเทศไทย ให้จ่ายไดตามรายการ ดังนี้  

3.1.1) กรณีเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ (ก) ค่าอาหาร (ข) ค่าเครื่องนุ่งห่ม 
(ค) ค่าเวชภัณฑ์ (ง) ค่ารักษาพยาบาล (จ) ค่าเช่าที่พัก (ฉ) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  

3.1.2) กรณีต้องโทษในทางอาญา ไดแก ก) ค่าของเยี่ยม  
(ข) ค่ารักษาพยาบาล (ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืนทีจ่ าเป็น  

3.1.3) กรณไีมไดรับความเป็นธรรม ไดแก ก) ค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพ (ข) ค่าใช้จ่ายในการต่อสูคดี (ค) ค่าใช้จ่ายในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือระหว่างรอ
การสอบสวน (ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  

3.1.4) กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือกรณีเร่งดวนอย่างอ่ืน ให้จ่ายได
ตามท่ีหัวหนาส านักงานเห็นสมควร  

3.2) กรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนขอเดินทางกลับประเทศไทย  
ให้จ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ (ก) ค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย (ข) ค่าอาหาร (ค) ค่าที่พัก  
                                                 
14 ตวัอย่างภารกิจอื่นๆ ภายใต้นโยบายการทูตเพื่อประชาชน ได้แก่ การทูตเชิงวัฒนธรรม โครงการยุวทูตความดี เฉลิม
พระเกียรติฯ โครงการบัวแก้วสญัจร การให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และงานกงสุลอื่นๆ  
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(ง) ค่ารักษาพยาบาล หากเกิดการเจ็บป่วย (จ) ค่าใช้จ่ายส าหรับแพทย์หรือผู้ดูแลทีจ่ าเป็นต้องเดินทาง
พรอมกับผู้ไดรับความเดือดร้อน (ฉ) ค่าเวชภัณฑ์ (ช) ค่าเครื่องนุ่งห่ม (ซ) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
(ฌ) ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่ทางราชการในต่างประเทศเรียกเก็บ (ญ) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  

3.3) ในกรณีท่ีคนไทยเสียชีวิตและญาติไมสามารถรับภาระค่าจัดการศพ
หรือการส่งอัฐิได ให้จ่ายไดตามตามรายการ ดังนี้ (ก) ค่าจัดการศพ (ข) ค่าขนส่งอัฐิกลับประเทศไทย 
(ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  

4)  การชดใช้เงินคืนทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

2.1.4.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.3/9277 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายที่ผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือต้องชดใช้เงินคืน และท่ีไม่ต้องชดใช้เงินคืน ได้แก่  

1)  กรณีที่ผู้ไดรับช่วยเหลือไมต้องชดใช้เงินคืนทางราชการ ได้แก่ กรณี
เกิดภัยพิบัติ (ข้อ 3.1.1 ข้างต้น) และกรณีต้องโทษในทางอาญา (ข้อ 3.1.2 ข้างต้น)  

2)  กรณีท่ีผู้ได้รับความช่วยเหลือต้องชดใช้เงินคืน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ไดรับ
ความเดือดร้อนมิไดเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีไมไดรับความเป็นธรรม (ข้อ 3.1.3 ข้างต้น) และ
กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งดวนอย่างอ่ืน (ข้อ 3.1.4 ข้างต้น) (ข) ผู้ไดรับความเดือดร้อนขอเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาในประเทศไทย (ข้อ 3.2 ข้างต้น) และ (ค) คนไทยเสียชีวิตและญาติไมสามารถรับภาระ 
ค่าจัดการศพหรือการส่งอัฐิได (ข้อ 3.3 ข้างต้น)  

นอกจากนี้ หนังสือกระทรวงการคลัง ยังก าหนดด้วยว่า กรณีมีความจ าเป็น 
ให้หัวหนาส านักงานใช้ดุลยพินิจในการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินก็ได โดยค านึงถึงสภาพและ
เหตุการณตามความเหมาะสม 

 
2.2  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือข้อก าหนด
แมนเดลา  (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners– 
Mandela Rules) 

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อก าหนดแมนเดลาอย่างเป็นเอกฉันท์
เมื่อเดือนธันวาคม 255815 โดยข้อก าหนดดังกล่าวเป็นเอกสารที่วางมาตรฐานขั้นต่ าของการบริหาร
จัดการเรือนจ าที่ดี รวมทั้งวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับความเคารพ 
ข้อก าหนดแมนเดลาเป็นเอกสารที่ปรับปรุงขึ้นจากข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วย 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) (Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners–SMR) เพ่ือให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวคิดด้านมาตรฐาน 
การราชทัณฑ์และสิทธิมนุษยชนที่เปลี่ยนแปลงไป  

                                                 
15 แม้จะไม่ใช่ตราสารระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่เป็นเอกสารทีไ่ด้รบัการยอมรับร่วมกันโดยนานา
ประเทศถึงมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐพึงปฏิบัติ  
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ข้อก าหนดนี้ได้รับชื่อว่า “ข้อก าหนดแมนเดลา” เพ่ือเป็นเกียรติแด่ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ 
ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ าถึง 27 ปีและรณรงค์เพ่ือสิทธิของผู้ต้องขัง 

ข้อก าหนดแมนเดลาจ านวน 122 ข้อ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ข้อก าหนด
ทั่วไป (Rules of general application) ซึ่งระบุหลักการและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ต้องขัง ตลอดจน
การบริหารเรือนจ า และ (2) ข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้ต้องขังประเภทต่างๆ (Rules applicable to 
special categories) ได้แก่ การจัดประเภทผู้ต้องขัง แนวทางการเยียวยา การให้สิทธิพิเศษ  
การท างาน การศึกษา และการสันทนาการ การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ต้องขัง  

โดยที่รายงานฉบับนี้มุ่งศึกษาสภาพและการบริหารเรือนจ าทั่วไปของกัมพูชา จึงจะเน้น
การศึกษาในส่วนที่ 1 ของข้อก าหนดแมนเดลา โดยขอสรุปหลักการและแนวปฏิบัติที่ส าคัญ16 ดังนี้  

2.2.1 หลักการพื้นฐาน  
1)  หลักความเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง  
2)  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยพ้ืนฐานของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา 

สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือพ้ืนฐานอื่นใด  
3)  การคุมขังมีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกผู้ต้องขังออกจากสังคม เป็นการลิดรอนสิทธิ

บางประการของผู้ต้องขังอยู่แล้ว ดังนั้น ระบบการบริหารเรือนจ าจะต้องไม่มุ่งให้เกิดความทุกข์ทรมาน
และลิดรอนสิทธิของผู้ต้องขังเพ่ิมข้ึนอีก เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

4)  เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ า เรือนจ าควรจัดให้มีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขัง
เพ่ือกลับเข้าสู่สังคมในอนาคต อาทิ บริการด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการท างาน  

2.2.2 การรับตัวเข้าเรือนจ า  
ระบุหลักการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเก็บทรัพย์สินของผู้ต้องขัง การชี้แจงข้อมูล

และระเบียบเกี่ยวกับเรือนจ าให้ผู้ต้องขังทราบ  
2.2.3 การจ าแนกและการดูแลความต้องการเฉพาะด้านของผู้ต้องขัง  

อาทิ การแยกเพศชายและหญิง ผู้ เยาว์และผู้ ใหญ่ ผู้ต้องขังที่อยู่ ระหว่าง 
การพิจารณาคดีและผู้ต้องขังที่คดีสิ้นสุดแล้ว  

2.2.4 เจ้าหน้าที่เรือนจ า  
ควรเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า มีสถานะเหมือนข้าราชการพลเรือนที่มีความมั่นคง  

ควรได้รับค่าตอบแทนที่ความเหมาะสมและน่าจูงใจ ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ในเรือนจ า  

2.2.5 แฟ้มทะเบียนผู้ต้องขัง  
ต้องจัดเก็บอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบข้อมูล  

  

                                                 
16 รายละเอียดของข้อก าหนดแมนเดลา สามารถหาอ่านได้จาก https://www.unodc.org/documents/justice-
and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf 
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2.2.6 การดูแลผู้ต้องขัง ก าหนดเรื่องสุขลักษณะ  
อาทิ มาตรฐานห้องน้ า เสื้อผ้า เครื่องนอน อาหารและน้ า ห้ามใช้การอดอาหารและน้ า

เป็นการลงโทษทางวินัย ตลอดจนแนวทางการจัดให้ผู้เยาว์พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาในเรือนจ า  
2.2.7 วินัยและบทลงโทษ  

ผู้ต้องขังต้องทราบระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ของตน ตลอดจนการลงโทษทาง
วินัย โดยการลงโทษจะต้องไม่เกินกว่าเหตุ การใช้เครื่องพันธนาการให้ใช้ในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น 
เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้ก าลังกับผู้ต้องขัง เว้นแต่เพ่ือการป้องกันตัวหรือเมื่อผู้ต้องขังพยายามหลบหนี 

2.2.8 การติดต่อกับโลกภายนอก  
ผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวและเพ่ือนของตนผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น โทรศัพท์หรือจดหมาย ห้ามมิให้ลงโทษทางวินัยโดยการห้ามเยี่ยม ทั้งนี้  ผู้ต้องขัง
ชาวต่างชาติต้องได้รับโอกาสในการติดต่อกับผู้แทนทางการทูต ด้วยเหตุผลด้านภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการทางกฎหมาย และอุปสรรคในการติดต่อกับครอบครัว  

2.2.9 การใช้ชีวิตประจ าวัน  
ควรมีการบ าบัดฟ้ืนฟูและการขัดเกลาทางสังคม เช่น การศึกษา การฝึกอาชีพ  

การท างาน และควรมีโอกาสออกก าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน รวมทั้ง เรือนจ า  
ควรจัดให้มีห้องสมุด และอนุญาตให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติตามวิถีแห่งศาสนาที่ตนนับถือ 

2.2.10 สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
ผู้ต้องขังควรได้รับบริการทางแพทย์ที่เหมาะสม เพียงพอ และได้มาตรฐาน และ 

การตัดสินใจทางการแพทย์ต้องไม่ถูกแทรกแซงหรือละเลยจากเจ้าหน้าที่คนอ่ืน 
2.2.11 การตรวจสอบและสอบสวน  

เพ่ือความโปร่งใส ควรมีระบบการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายบริหารงานราชทัณฑ์
ส่วนกลาง และจากหน่วยงานอิสระภายนอก  

2.2.12 การโอนย้ายและเคลื่อนย้าย  
การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังต้องท าในสภาพที่เหมาะสม และพ้นจากสายตาของบุคคล

ทั่วไป ในกรณีย้ายเรือนจ า ให้โอนข้อมูลและเวชระเบียนของผู้ต้องขังไปด้วย  
2.2.13 การปล่อยตัว  

ทรัพย์สินที่ยึดไว้เมื่อแรกเข้าต้องส่งคืนให้ผู้ต้องขังในวันปล่อยตัวทั้งหมดและต้องอยู่
ในสภาพดี นอกจากนี้ ผู้ต้องขังควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัว เพ่ือให้สามารถกลับ
เข้าสู่สังคมได ้
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2.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
2.3.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

จาการ์ตาในการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซียในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจโก  
วิโดโด17  

รายงานได้ศึกษาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา  ในการ
จัดการด้านประมง เพ่ือแก้ปัญหาเรือประมงไทยถูกจับกุมและจมเป็นจ านวนมาก อันเป็นผลมาจาก
นโยบายประมงของอินโดนีเซีย ที่มีลักษณะชาตินิยม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
โดยรายงานได้ศึกษาบทบาทสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน 2 มิติ ได้แก่ (1) การเมือง ในฐานะ  
ผู้ประสานงานการหารือ (dialogue) กับฝ่ายอินโดนีเซีย และ (2) การกงสุล ในการคุ้มครองดูแล
ลูกเรือประมงไทย โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  

1)  ระยะสั้น ได้แก่ การเร่งรัดการเชิญหัวหน้าคณะท างานป้องกันปราบปรามและ
ก าจัดการท าประมงผิดกฎหมาย การเชิญรัฐมนตรีที่ ก ากับดูแลด้านประมงเดินทางเยือนไทย  
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเดินทางไปหารือกับภาครัฐของอินโดนีเซีย และส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่าย
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย 

2)  ระยะยาว ได้แก่ การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย สนับสนุนกรอบความตกลงทวิภาคีในด้านประมงอ่ืนๆ ส่งเสริมกลไก 
การหารือในทุกระดับกับฝ่ายอินโดนีเซีย และประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านประมงในมิติอ่ืนๆ อาทิ การวิจัยและการพัฒนา และการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรม
ประมงอินโดนีเซีย  

2.3.2  บทความ Inside the Cambodian Correctional System18  
บทความให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์ของกัมพูชา ซึ่งสรุปจากการ

สัมภาษณ์ผู้ต้องขังในคดีค้ามนุษย์ จ านวน 91 คน นักโทษในคดีอาญาอ่ืนๆ 200 คน และเจ้าหน้าที่
เรือนจ า 55 คน ในเรือนจ า 8 แห่ง ในช่วงปี 2550–2552 โดยได้ให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการเรือนจ าว่า การบริหารของแต่ละเรือนจ ามีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด และมี  
รองผู้อ านวยการประมาณ 3-5 คน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแผนกต่างๆ ของเรือนจ า  
การบริหารส่วนใหญ่มีกระบวนการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ โดยผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาด  
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เรือนจ าแต่ละแห่งมีการจัดการที่แตกต่างกันในทางปฏิบัติ ผู้คุมระดับ
ปฏิบัติการ (low-ranking warden) ได้รับเงินเดือนประมาณ 45-50 เหรียญ ในขณะที่เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (guard) มีสถานะที่แตกต่างกันไปตามสภาพเรือนจ า แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ส่วนใหญ่ต้องท างานหนัก มีวันหยุดพักผ่อนน้อย และได้รับเงินเดือนต่ า  

                                                 
17 ณรุทธ์  สุนทโรดม, บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตาในการจัดการปญัหาด้านประมงไทย-
อินโดนีเซียในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด (หลักสตูรนกับริหารการทูต รุ่นที่ 8 สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการตา่งประเทศ, 2559). 
18 Keo Chanda, Broadhurst Roderic and Bouhours Thierry, "Inside the Cambodian Correctional 
System," British Journal of Community Justice 8, No.3 (2011): 7-22. 
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ระบบจัดการเอกสาร เรือนจ า Correction Center 1 ของกรุงพนมเปญ19 เป็น
เรือนจ าเพียงแห่งเดียวที่มีฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน โดยเรือนจ าอ่ืนๆ ยังบันทึกข้อมูลบน
กระดาษ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาและเรียกข้อมูล ตลอดจนมีแนวโน้มที่เอกสารจะสูญหายจาก
การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ รวมทั้งเสี่ยงต่อการถูกท าลายโดยสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์ 
เชื้อรา หรือความชื้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ท าให้เรือนจ ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ คือ 
การขาดแคลนไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรบุคคล 

ชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจ า ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องขังได้
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือพบปะพูดคุยกัน ออกก าลังกาย ท างาน ซักผ้า และอ่ืนๆ โดยผู้ต้องขังสามารถ
ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และของใช้ประจ าวันได้จากร้านค้าในเรือนจ า นอกจากนี้ ภรรยาเจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังที่มีประวัติความประพฤติดีบางคนยังได้รับอนุญาตให้ขายอาหารและของใช้บางประเภท
อีกด้วย ส าหรับการท างาน ผู้ต้องขังที่มีประวัติความประพฤติดีจะได้รับโอกาสให้ท างานบางอย่างใน
เรือนจ า เช่น ท างานในครัว ในห้องสมุด ปลูกผัก ท าสวน งานไม้ ซึ่งมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 
รวมทั้งมีแนวปฏิบัติให้ผู้ต้องขังท าอาหารหรือซักผ้าให้ผู้คุมด้วย  

ในเรื่องความเหลื่อมล้ าทางฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ต้องขังที่มีฐานะดีกลายเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลในเรือนจ า โดยได้รับสิทธิต่างๆ เหนือกว่าผู้ต้องขังที่ไม่มีเงิน รวมทั้งยังได้รับความเกรงใจจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย ผู้ต้องขังที่มีฐานะดีสามารถว่าจ้างผู้ต้องขังอ่ืนท างานส่วนตัวต่างๆ 
โดยมอบค่าตอบแทนในรูปเงิน สิ่งของ หรืออาหาร อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีท่าทียอมรับระบบ
ลักษณะดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้ที่ไม่มีเงินสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ และ
หากไม่มีระบบเก้ือกูลกันลักษณะนี้ ผู้มีฐานะยากจนจะประสบความยากล าบากมากกว่า  

อนึ่ง การรวมกลุ่มทะเลาะวิวาทระหว่างนักโทษ (gangster) และการละเมิดทางเพศเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในเรือนจ ากัมพูชา โดยผู้เขียนบทความและองค์กรเอกชนซึ่งท างานเกี่ยวกับ
เรือนจ าแทบจะไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในลักษณะดังกล่าว 

ผู้เขียนบทความแสดงความเห็นว่า ระบบราชทัณฑ์กัมพูชาท าหน้าที่เป็นเพียง 
ศูนย์กักกัน โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อมิติด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือกลับเข้าสู่สังคม ประเด็น
หลักๆ ที่จะต้องปรับปรุงได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับการฝึกอบรม มีระเบียบวินัย 
และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบให้มีความน่าเชื่อถือ (accountability) มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือลดโอกาสในการทุจริต และเรือนจ าต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
มากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ รัฐบาลควรต้องเร่งพิจารณาทางเลือกอ่ืนในการลงโทษผู้กระท าผิด  
เพ่ือลดจ านวนผู้ต้องขังและภาระของเรือนจ า 

2.3.3  รายงานเรื่อง Rights at a Price: Life inside Cambodia’s Prisons20  
LICADHO เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาที่ติดตามสถานการณ์

เกี่ยวกับเรือนจ า และรณรงค์เพ่ือสิทธิของผู้ต้องขังมาเป็นเวลานาน โดยได้จัดท ารายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์เรือนจ าเป็นครั้งคราว รายงานฉบับล่าสุดนี้ได้สรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เรือนจ ากัมพูชา
                                                 
19 ในกรุงพนมเปญมี Correction Center 1 และ 2  
20 Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO), Rights at a 
Price: Life inside Cambodia’s Prisons (January 2015). 
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ประสบอยู่ เช่น ความหนาแน่น ทรัพยากรไม่เพียงพอ ภาวะที่ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจได้รับสิทธิและ
ความสะดวกได้มากกว่าผู้อ่ืน การไม่มีระบบกักขังผู้เยาว์ที่มีประสิทธิภาพ (เช่น ขังรวมกับผู้ใหญ่ซึ่งเป็น
ช่องทางไปสู่การถูกละเมิด และการกักขังผู้เยาว์ในช่วงก่อนการด าเนินคดีซึ่ งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
อนาคตของเยาวชน) การกักขังผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคดี (pre-trial detention) และความจ าเป็น 
ที่จะต้องปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งการปรับหลักการ
และแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการลงโทษผู้กระท าผิด  

รายงานได้ระบุหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการลงโทษจ าคุกผู้ต้องขังว่า เมื่อรัฐ
ตัดสินใจที่จะลงโทษบุคคลด้วยการจ ากัดเสรีภาพ รัฐก็มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในด้านอื่นๆ 
ของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาด้วย ทั้งนี้ รัฐไม่เพียง มี
หน้าที่จัดหาที่พักที่เหมาะสม จัดอาหาร เครื่องดื่ม จัดให้มีการออกก าลังกาย ให้การดูแลสุขภาพของ
บุคคลนั้นๆ แต่ยังต้องปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจด้วย ซึ่งแม้
รัฐบาลกัมพูชาจะยืนยันว่าได้ด าเนินการตามพันธกรณีต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว แต่ระบบตุลาการและ
การด าเนินคดีอาญาของกัมพูชายังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลหลายประการ ศาลยังคง
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระงับกิจกรรมทางการเมืองและการเรียกร้องของสังคม ทั้งนี้ ในขณะที่
เรือนจ าเรียกร้องว่าขาดทรัพยากรเพ่ือการปฏิรูป แต่งบประมาณเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหา
ที่ฝังรากลึกในเรือนจ ากัมพูชาได้  

เพ่ือแก้ปัญหาเรือนจ าของกัมพูชา ศาลจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบจากการพิจารณา
ลงโทษในคดีต่างๆ และเรือนจ าจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการที่เป็นอยู่ ได้แก่ 
จัดการกับการทุจริตคอรัปชั่น ปรับระบบโครงสร้างทางสังคมในเรือนจ า และฟ้ืนฟูความน่าเชื่อถือ 
(accountability) ในการบริหารจัดการ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานเหล่านี้ เรือนจ า
กัมพูชาจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการฟ้ืนฟู (rehabilitation) ผู้ต้องขังเพ่ือกลับสู่สังคมได้ 
และเรือนจ าจะยังคงเป็นสถานที่ที่ละเมิดสิทธิมากกว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของผู้ต้องขัง21 

 
2.4  สรุปกรอบแนวคิด  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ พ.ศ. 
2558–2561 นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน และระเบียบเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญต่อหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลคนไทยที่ประสบความ
เดือดร้อนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ได้ก าหนดหลักการในการให้ความช่วยเหลือไว้ว่า ให้ด าเนินการ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา และใช้งบประมาณได้เท่าที่
จ่ายจริง ตามความจ าเป็นและประหยัด  

ส าหรับกรณีคนไทยที่ต้องโทษในทางอาญาและถูกคุมขัง ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ระบุไว้
ชัดเจนว่า สามารถใช้งบประมาณให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง (ค่าของเยี่ยม ค่ารักษาพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนทีจ่ าเป็น) โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกเงินคืนจากผู้ต้องขังหรือญาติของผู้ต้องขังข้อก าหนด
แมนเดลา แม้จะเป็นการวางมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับหลัก  

                                                 
21 Licadho Report, Rights at a Price, (January 2015) 
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สิทธิมนุษยชนสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ส าหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 
Country) อย่างกัมพูชา การปฏิบัติตามข้อก าหนดแมนเดลาอย่างเคร่งครัด ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง  

บทความวิชาการของ Chanda Keo, Roderic Broadhurst และ Thierry Bouhours 
ตลอดจนรายงานของ Licadho ได้ชี้แจงสถานการณ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเรือนจ า
กัมพูชา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งได้สรุปประเด็นที่รัฐบาลกัมพูชาจะต้อง
เร่งปฏิรูป ซึ่งเป็นปัญหาระบบบริหารจัดการที่ฝังรากลึกทั้งสิ้น โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้ศึกษาได้ประมวลผลการศึกษาในบทนี้จากประสบการณ์การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังไทยในเรือนจ า 
การศึกษาแฟ้มงานของฝ่ายกงสุล ตลอดจนได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
3 ราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกันในช่วง 5–6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556–2561) และได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอ่ืนๆ ในกรุงพนมเปญ เกี่ยวกับงานช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขัง
ต่างชาติในกัมพูชา รวมทั้งผู้แทนองค์กรเอกชน Cambodian League for the Promotion and 
Defense of Human Rights (LICADHO) ที่ท างานตรวจสอบการด าเนินงานของเรือนจ ากัมพูชา
อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน จึงขอสรุปผลการศึกษา ดังนี้  

 
3.1  สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังไทย  

จากประสบการณ์พูดคุยกับผู้ต้องขังไทยและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลไทย 3 ราย  
ผู้ศึกษาพบว่า สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังไทยมีความใกล้เคียงมากกับข้อมูลในบทความเรื่อง 
Inside the Cambodian Correctional System และรายงานเรื่อง Rights at a Price: Life inside 
Cambodia’s Prisons ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปไว้ในหัวข้อวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในบทที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สภาพความหนาแน่นของห้องขัง ระบบสาธารณูปโภคไม่พอเพียง ปัญหาสุขอนามัย ความจ าเป็น 
ต้องใช้เงินในการด ารงชีพในเรือนจ า ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ โดยสภาพดังกล่าว 
ยังห่างไกลจากหลักการขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดแมนเดลลา ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับความเคารพ ผู้ต้องขังไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัว  
ไม่สามารถไปเยี่ยมที่กัมพูชาหรือส่งเงินสนับสนุนได้ จึงอยู่ในกลุ่มที่ประสบความยากล าบากที่สุด 
ประกอบกับผู้ต้องขังจ านวนมากได้รับโทษค่อนข้างสูงเนื่องจากถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด  
จึงจ าคุกอยู่ในกัมพูชาเป็นเวลานาน  

เจ้าหน้าที่กงสุลมักได้รับโทรศัพท์จากผู้ต้องขังจากเรือนจ าต่างๆ เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
เช่น ขอให้เข้าเยี่ยม ขอยารักษาโรค ในกรณีเจ็บป่วยมักขอให้ประสานกับเรือนจ าเพ่ือเข้ารับการรักษา22 
(เนื่องจากการรักษาในหลายกรณีมีค่าใช้จ่าย และหากผู้ต้องขังไม่มีเงิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)  

ผู้ต้องขังไทยส่วนใหญ่ไม่มีงานท าในเรือนจ าและไม่ได้รับการฝึกอาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ท าให้
มีเวลาค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลกระทบในแง่จิตใจ กิจกรรมประจ าวันของผู้ต้องขัง ได้แก่ การท าอาหาร 
พูดคุยกับผู้ต้องขังด้วยกัน อ่านหนังสือ หรือรับจ้างท างานให้ผู้ต้องขังคนอ่ืนบ้าง ทั้งนี้ ผู้ต้องขังมักแสดง
ความยินดีอย่างยิ่งท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยี่ยม เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะพบกับเจ้าหน้าที่
                                                 
22 สัมภาษณ์  กฤษฎิ์ธิดา  สุจริา, เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ, 4 พฤษภาคม 2561 และ
นที  วิชิตสรสาตร, ที่ปรึกษา กรมอาเซียน, 30 พฤษภาคม 2561. 
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ของไทย ได้รับของเยี่ยม และได้พูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลทั้ง 3 คนที่ผู้ศึกษา
สัมภาษณ์เห็นตรงกันว่า ผู้ต้องขังไทยจ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เนื่องจากแทบไม่มีบุคคลอ่ืนไปเยี่ยม และความประสงค์หลักๆ ที่ผู้ต้องขังไทยต้องการ  ได้แก่  
(1) เงิน เนื่องจากเงินเป็นตัวแปรส าคัญที่จะช่วยบรรเทาความยากล าบากในเรือนจ าได้ และ  
(2) การขอโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยเพ่ือกลับสู่สังคมที่คุ้นเคย และใกล้ชิด
ญาติมิตรมากขึ้น  

 
3.2  การด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ในการให้ความคุ้มครองดูแล
ผู้ต้องขังไทย  

ด้วยสถานการณ์และเงื่อนไขที่กล่าวมาในข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึง
บทบาทและความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไทยในกัมพูชา โดยพยายามด าเนินการ
ต่างๆ เท่าที่สามารถกระท าได้ในกรอบความรับผิดชอบและกฎระเบียบของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา 
นอกจากนี้ ในการด าเนินงานยังได้ค านึงถึงประเด็นด้านมนุษยธรรมที่มักจะสอดแทรกไปกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการคุ้มครองดูแลดัวย การด าเนินงานของสถานเกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วย  

3.2.1  การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นประจ า  
เจ้าหน้าที่กงสุลเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังไทยทุกๆ 3 เดือนโดยประมาณ23 โดยเข้าเยี่ยม

ในเกือบทุกเรือนจ าที่มีผู้ต้องขังไทย (ปัจจุบันมีผู้ต้องขังไทยในเรือนจ ากัมพูชา 10 แห่ง จากท้ังหมด 28 
แห่งทั่วประเทศ) ทั้งนี้ ส าหรับเรือนจ าใกล้กรุงพนมเปญเจ้าหน้าที่กงสุลสามารถเดินทางไปเยี่ยมโดยใช้
เวลาประมาณครึ่งวัน แต่ในการเดินทางไปเรือนจ าในจังหวัดห่างไกล เช่น จังหวัดชายแดนไทย –
กัมพูชา (เรือนจ า จ.เสียมราฐ จ.บันเตียเมียนเจย จ.พระตะบอง จ.พระวิหาร) จ าเป็นต้องใช้เวลา
ประมาณ 2–3 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลต้องจัดเวลาให้เหมาะสม และไม่ให้กระทบต่อภารกิจอื่นๆ ในฝ่าย
กงสุล  

ในการเยี่ยมแต่ละครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยม 
ถึงกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย และเรือนจ าล่วงหน้า รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
และจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นไปมอบ (อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรค
พ้ืนฐาน เสื่อ รองเท้าแตะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ) ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบหมาย
เจ้าหน้าที่กงสุล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวกัมพูชา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมักจะมีผู้ช่วยทูตฝ่ายต ารวจ 
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการข่าว และอัครราชทูตที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายกงสุลเดินทางไปด้วย และใน
บางโอกาสหากจัดการเดินทางร่วมกับกิจกรรมกงสุลสัญจร เอกอัครราชทูตอาจไปเยี่ยมเรือนจ า  
บางแห่งด้วย  

ในการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้ง ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้ต้องขังไทยทั้งหมดในเรือนจ า เป็นเวลาประมาณ 30 นาที จึงเป็นโอกาสให้ผู้ต้องขังไทยทั้งหมดได้พบ

                                                 
23 เป็นแนวปฏิบัติที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 5–6 ปี ท้ังนี้ กระทรวง
การต่างประเทศมไิด้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความถี่ของการเข้าเยีย่มผูต้้องขัง เนื่องจากสถานการณใ์นแต่ละ
ประเทศมคีวามแตกต่างกัน  
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กันอย่างพร้อมหน้าด้วย โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ตลอดจนให้ก าลังใจผู้ต้องขัง  

ประเด็นที่เจ้าหน้าที่กงสุลมักได้รับการสอบถามหรือร้องขอ ได้แก่ การขอยารักษาโรค
และของใช้จ าเป็น การขอให้เจรจากับเรือนจ าให้อนุญาตให้ออกนอกห้องขังมากขึ้น ตลอดจน  
การสอบถามความคืบหน้าของคดีของตน (กรณีคดียังไม่สิ้นสุด) และสอบถามสถานะค าขอโอนตัว
นักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยตามความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา (ในกรณีที่ได้
แสงความประสงค์ขอโอนตัว)24 

ในบางครั้งเจ้าหน้าที่กงสุลอาจได้รับการร้องขอเรื่องเงินจากผู้ต้องขัง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยบางรายได้ตัดสินใจให้เงินส่วนตัวแก่ผู้ต้องขังในบางกรณี แต่
โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 ระบุหลักการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ต้องโทษในทางอาญาในต่างประเทศ ว่าสามารถใช้จ่าย
งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือได้แก่ (1) ค่าของเยี่ยม (2) ค่ารักษาพยาบาล และ (ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น รวมทั้งหลักการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐจ าเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินแสดง สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะให้การสนับสนุนในรูปเงินสดแก่ผู้ต้องขัง  

ทั้งนี้ หลังจากการเยี่ยมในบางโอกาส เจ้าหน้าที่กงสุลจะขอเข้าพบเจ้าหน้าที่เรือนจ า
เพ่ือหยิบยกข้อห่วงกังวลในประเด็นสภาพความเป็นอยู่หรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในบางเรื่อง อย่างไร
ก็ดี การหารือลักษณะนี้จ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าก้าวก่ายกิจการภายในของ
ฝ่ายกัมพูชาหรือเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จ าเป็นต้องรักษา
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับเรือนจ าเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานในอนาคต  

3.2.2  การเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดี  
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาของผู้ต้องขังไทยทุกครั้ง

ที่ได้รับแจ้ง และมักจะได้รับการร้องขอให้ช่วยจัดหาล่ามไทย–ขะแมร์ เพ่ือท าหน้าที่แปลในระหว่าง
การพิจารณาคดี เนื่องจากศาลมักจะมีล่ามเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่ผู้ต้องขังไทยส่วนใหญ่ประสงค์จะใช้
ภาษาไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบหมายลูกจ้างท้องถิ่นของฝ่ายกงสุล (ชาวกัมพูชา) เป็น
ล่ามในการพิจารณาคดี  

ทั้งนี้ การมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี มีส่วนส าคัญที่
ท าให้ภาครัฐของกัมพูชาเห็นว่าผู้แทนรัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของคนไทย 
รวมทั้งเป็นโอกาสติดตามความคืบหน้าของคดี เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้ต้องขังจะไม่ได้
รับแจ้งผลการพิจารณาคดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลหรือกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่กงสุลและล่ามมักมีบทบาทส าคัญในการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานของศาล  
การแปลภาษา ให้ผู้ต้องขังทราบ และให้ก าลังใจผู้ต้องขังไทยที่ต่อสู้คดี  

                                                 
24 สัมภาษณ์  กฤษฎิ์ธิดา  สุจริา, เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ, 4 พฤษภาคม 2561;  
จารุภูมิ  เรืองสุวรรณ, ที่ปรึกษา กรมเอเชียตะวันออก, 24 พฤษภาคม 2561 และ นที  วิชิตสรสาตร, ที่ปรึกษา  
กรมอาเซียน, 30 พฤษภาคม 2561. 
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อนึ่ง ปัญหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบคือ มักได้รับแจ้งก าหนดการพิจารณา
คดีจากศาลค่อนข้างกระชั้นชิด เช่น เพียง 1 วันล่วงหน้า ท าให้เจ้าหน้าที่กงสุลต้องปลีกตัวจากงานอื่นๆ 
อย่างกระชั้นชิด และล่ามของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีเวลาเตรียมข้อมูลค่อนข้างน้อย 

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการพิจารณาคดี ผู้ต้องขังจ าเป็นต้องจัดหาทนายและ
เตรียมการต่อสู้คดีเอง เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยต่อสู้คดีหรือก้าวก่ายบทบาท
การด าเนินคดีของศาล ทั้งนี้ ในคดีที่มีโทษสูง หากผู้ต้องขังไม่สามารถว่าจ้างทนายเองได้ ศาลมีหน้าที่
ต้องจัดหาทนายอาสาให้จ าเลย อย่างไรก็ดี โดยที่กัมพูชายังประสบปัญหาขาดแคลนทนายและที่
ปรึกษากฎหมาย ท าให้ทนายส่วนใหญ่มีภาระคดีความมาก จึงมีเวลาศึกษาแต่ละคดีค่อนข้างน้อย  
ในหลายกรณี ผู้ต้องขังไทยจึงไม่ได้มีโอกาสปรึกษาและเตรียมความพร้อมกับทนายมากเท่าที่ควร  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวทางการต่อสู้คดีอย่างยิ่ง  

นอกจากนี้ ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด (ผู้ต้องขังไทยจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง
ที่ถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด) มักจะไม่ค่อยได้รับความเมตตาจากศาล เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลกัมพูชาที่ก าหนดโทษหนักแก่ผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เช่นเดียวกับรัฐบาลไทย)  
ด้วยความหวังว่ามาตรการลักษณะนี้จะช่วยลดปัญหายาเสพติดในภาพรวม  

3.2.3  การประสานงานกับหน่วยงานกัมพูชา  
บทบาทด้านการประสานงานเป็นหน้าที่หลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะ

ผู้แทนประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทส าคัญตั้งแต่ได้รับแจ้งเรื่องการจับกุมคนไทย 
(ไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากคนไทย ต ารวจ หรือจากสื่อมวลชน) ไปจนถึงช่วงการด าเนินคดี การคุมขัง  
การปล่อยตัวเมื่อสิ้นสุดการรับโทษ และการส่งตัวกลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯจะต้อง
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชา ได้แก่  

1)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานในกรณีที่
มีการจับกุมคนไทย โดยเมื่อทราบข่าวการจับกุมคนไทยจะติดต่อสถานีต ารวจที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยดังกล่าว ขอทราบข้อหาและแนวทางการสอบสวนด าเนินคดีของต ารวจ รวมทั้ง
ติดตามว่าคนไทยที่ถูกจับได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้  
หากเป็นไปได้ เจ้าหน้าที่กงสุลจะขอพบผู้ถูกจับกุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
ของกัมพูชา ชี้แจงสิทธิที่ควรจะได้รับ และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนรับฟัง 
ความประสงค์ต่างๆ ของผู้ถูกจับกุม เช่น เรื่องการแจ้งญาติที่ประเทศไทย  

2)  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย และเรือนจ า หลังการสอบสวนเบื้องต้นของ
ต ารวจ ต ารวจจะน าผู้ที่จะถูกด าเนินคดีไปฝากขังที่เรือนจ า (pre-trial detention) ซึ่งจะเป็นช่วงที่
ผู้ต้องขังมีความเครียดสูง เนื่องจากต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในเรือนจ า และมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับ
การต่อสู้ด าเนินคดี ประกอบกับในช่วงนี้ เรือนจ าจะมีมาตรการเข้มงวดกับผู้ต้องขังแรกเข้า
ค่อนข้างมาก เพ่ือเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ต้องขังใหม่และป้องปรามให้ผู้ต้องขังเคารพกฎระเบียบ  

ในช่วงดังกล่าว หากได้รับแจ้งเรื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานขอ
เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจ า เพ่ือพูดคุยตอบค าถามต่างๆ และเป็นโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบผู้ต้องขังไทย
คนอ่ืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้พบผู้ต้องขังใหม่ในช่วงที่เดินทาง  
ไปเยี่ยมทุกๆ 3 เดือน  
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ในการประสานเข้าเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอตรวจสอบจ านวนและ
รายชื่อผู้ต้องขังไทยในเรือนจ านั้นๆ ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวหารือกับเรือนจ าเพ่ือขอความร่วมมือ
ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังไทยด้วย ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าแม้จะไม่เคยได้รับการปฏิเสธความร่วมมือ 
แต่เจ้าหน้าที่เรือนจ ามักจะรักษาท่าทีในการตอบรับค าขอต่างๆ ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ ว่าอาจไม่ต้องการให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก้าวก่ายการบริหารจัดการของเรือนจ า อย่างไรก็ดี การยกเรื่องต่างๆ ขึ้นหารือ
ก็ยังเป็นประโยชน์ในด้านการชี้แจงข้อห่วงกังวลของผู้ต้องขังไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนรัฐบาลไทย
ให้ความสนใจต่อสิทธิของผู้ต้องขังไทย  

3)  กระทรวงยุติธรรม ในช่วงการพิจารณาคดี สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาเกี่ยวกับก าหนดการพิจารณาความ การจัดหาล่ามแปล
ในศาล การติดตามผลการตัดสินคดี เป็นต้น โดยมักเป็นการประสานงานในระดับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเจ้าหน้าที่ของศาล เนื่องจากเป็นการประสานด้านก าหนดการ และมัก
ใช้ภาษาขะแมร์  

นอกจากนี้ เมื่อคดีสิ้นสุดและผู้ต้องขังไทยได้รับโทษมาระยะหนึ่ง จนเข้าข่ายที่
จะสามารถขอโอนตัวเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทย ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาในคดีอาญา ปี 2552 (ความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา) ได้ ผู้ต้องขังจะยื่นค า
ขอโอนตัวต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่ขอรับเอกสารประกอบต่างๆ 
จากกระทรวงยุติธรรม อาทิ ส าเนาค าพิพากษา หมายแสดงว่าคดีถึงที่สุด รวมทั้งหลักฐานต่างๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบอุปสรรคอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ระบบการเก็บเอกสารของฝ่ายกัมพูชามีปัญหาค่อนข้างมาก (ผู้ศึกษาจะกล่ าวถึงรายละเอียดและ
ขั้นตอนการขอโอนตัวนักโทษในข้อ 3.4)  

4)  กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นช่องทางประสานงานอย่างเป็น
ทางการของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ช่องทางการทูต–diplomatic channel) และเป็นช่องทาง
ประสานงานตามที่ก าหนดไว้ความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมี
หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับเอกสารเพ่ือประกอบค าร้อง  
การแจ้งผลการพิจารณาของฝ่ายไทย ไปจนถึงการติดตามกระบวนการพิจารณาของฝ่ายกัมพูชา 
รวมทั้งการประสานงานอ่ืนๆ และกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา และแจ้งความคืบหน้าหรือผลการพิจารณาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังเป็นช่องทางประสานงานอย่าง
เป็นทางการในเรื่องอ่ืนๆ อาทิ การส่งค าขออภัยโทษ หรือลดโทษในโอกาสต่างๆ ด้วย  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบอุปสรรคอย่างมากในการ
ผลักดันการโอนตัวนักโทษ เนื่องจากมักจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากกระทรวงการต่างประเทศ
กัมพูชา โดยเฉพาะในเรื่องการติดตามเอกสารประกอบค าขอโอนตัวนักโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกๆ ของ
กระบวนการโอนตัว รวมไปถึงการติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาค าขอโอนตัวนักโทษจาก 
ฝ่ายกัมพูชา  
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ทั้งนี้ ผู้ศึกษาประเมินว่า มีสาเหตุมาจากกระบวนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของกัมพูชาเป็นการติดต่อในระดับปฏิบัติ ซึ่งยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อความร่วมมือในด้านนี้
มากนัก และโดยที่ระบบการจัดเก็บเอกสารของทั้งกระทรวงยุติธรรม ศาล และกรมราชทัณฑ์ มีความซับซ้อน 
ยากล าบากในการค้นหา จึงท าให้กระบวนการต่างๆ ด าเนินไปอย่างล่าช้ามาก แม้สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จะติดตามความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ (ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียด ขั้นตอนและอุปสรรคใน
กระบวนการขอโอนตัวนักโทษในข้อ 3.4) 

3.2.4  การให้ความช่วยเหลือด้านการสุขภาพของผู้ต้องขัง  
1)  ความริเริ่มในการจัดโครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษปีละครั้ง โดยร่วมกับกลุ่มแพทย์

จิตอาสาชาวไทย และกัมพูชา เดินทางเข้าไปตรวจสุขภาพ จ่ายยา แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งในบางครั้งได้จัด
ให้มีบริการทันตกรรมด้วย กิจกรรมนี้ด าเนินการด้วยงบประมาณโครงการภารกิจยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณนั้นๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีค าขอจัดท าโครงการล่วงหน้า 1 ปี และได้รับ
งบประมาณต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองและดูแล 
ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังไทย และเป็นการให้ความช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็น 
การแสดงถึงความร่วมมือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถมีให้แก่เรือนจ ากัมพูชาด้วย เนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดภาระของเรือนจ าในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังได้  

ในการด าเนินโครงการ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญโรงพยาบาล (กัมพูชา
หรือไทย) ที่มีความพร้อม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้การตรวจรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่นักโทษไทย และในบางครั้งได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปตรวจรักษา
ฟันด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นให้บริการแก่ผู้ต้องขังไทยก่อน และเอ้ือเฟ้ือไปถึงผู้ต้องขังกัมพูชา 
ผู้ต้องขังชาติอื่นๆ และผู้คุมในเรือนจ าด้วย (เท่าที่เวลาอ านวย)  

ทั้ งนี้  ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเวลาที่คณะแพทย์จัดสรรให้   
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถด าเนินการโครงการได้เฉพาะในเรือนจ ากรุงพนมเปญและเรือนจ าใน
จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชาซึ่งมีผู้ต้องขังไทยจ านวนมาก  

ในการตรวจรักษา แพทย์จะตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาให้แก่ผู้ต้องขัง  
โรคที่พบทั่วไป ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ เนื่องจากเรือนจ าส่วนใหญ่มี
ข้อจ ากัดในด้านสุขลักษณะ อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังไทยหลายรายมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง 
ลมชัก เบาหวาน และมี 1-2 ราย ที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV เอดส์)25 ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ
การติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถเข้าถึงแพทย์เป็นประจ าได้ ในกรณีดังกล่าว แพทย์อาสา
จึงท าได้อย่างเต็มที่เพียงฝากยาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ น าส่งแก่ผู้ต้องขังเป็นระยะ 

                                                 
25 ข้อมูลจากการด าเนินโครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษครั้งล่าสุดที่เรือนจ ากรุงพนมเปญ (Correction Center 1 และ 
2) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มีผูเ้ป็นโรคความดันสูง 2 คน โรคภูมคิุ้มกันบกพร่อง 1 คน เบาหวาน 2 คน ไวรัสตับ
อักเสบ 2 คน เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน 2 คน เสี่ยงต่อการเป็นวณัโรค 2 คน และเสยีงต่อการเป็นโรคไต 1 คน ซึ่ง
ส าหรับผู้ทีม่ีความเสี่ยงข้างต้น จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้ง จึงจะสามารถสรุปผลได้ ทั้งนี้ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ มีก าหนดจะด าเนินโครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษท่ีเรือนจ า จ.เสียมราฐ และ จ.บันเตยีเมียนเจย ใน
เดือนสิงหาคม 2561  
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นอกจากนี้ การให้บริการทันตกรรม และการให้ค าปรึกษาโดยจิตแพทย์  
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ต้องขังจ านวนมากมีปัญหาสุขภาพฟันและต้องทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวดอยู่เป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี ทันตแพทย์ไม่สามารถให้การรักษาอย่างต่อเนื่องได้   
โดยสามารถให้บริการได้เพียงการตรวจและถอนฟันเท่านั้น แต่ผู้ต้องขังก็มักแสดงความยินดีที่ได้รับ
การรักษาด้วยการถอนฟัน ส าหรับการพบจิตแพทย์ เป็นโอกาสให้ผู้ต้องขังซึ่งมักมีความเครียดและ
ความท้อแท้สูง ได้พูดคุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้รับค าแนะน าและแง่คิดต่างๆ จากมืออาชีพ 
ซึ่งช่วยบรรเทาความเครียด และความทุกข์ลงได้บ้าง  

ผู้ศึกษาพบว่า โครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษมีส่วนช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ และขวัญ
ก าลังใจของผู้ต้องขังได้อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ช่วยลดความท้อใจในชีวิตที่ล าบาก เนื่องจาก
การถูกคุมขังในต่างแดน รวมทั้งช่วยช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมให้หน่วยงานราชทัณฑ์
ของกัมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อไทยด้วย  

2)  การให้ความช่วยเหลือในกรณีผู้ต้องขังป่วยหนัก เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ต้องขังรายใด
ป่วยหนักจนต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จะช่วยประสานงานกับเรือนจ าและโรงพยาบาล และในบางกรณีช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา  

3.2.5  การเจรจาและส่งค าร้องเพื่อขอย้ายเรือนจ า  
ในบางครั้งท่ีผู้ต้องขังมีความประสงค์ขอย้ายเรือนจ าไปยังจังหวัดที่ใกล้ชายแดนไทย 

เช่น เรือนจ า จ.บันเตียเมียนเจย และเรือนจ า จ.เสียมราฐ เพ่ือให้ญาติมีโอกาสไปเยี่ยมได้สะดวกขึ้น 
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือร้องขอกับฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และมักจะได้รับความร่วมมือ  

อย่างไรก็ดี การย้ายไปจังหวัดชายแดน ซึ่งห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 5–6 
ชั่วโมงโดยรถยนต์ อาจท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปเยี่ยมผู้ต้องขังไม่ได้บ่อยเท่าที่กรุงพนมเปญ 
นอกจากนี้ ยังเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า เรือนจ าชายแดนบางแห่ง เช่น เรือนจ า จ.พระตะบอง มีความเข้มงวด
สูงกว่าเรือนจ าอื่นๆ จึงมักไม่เป็นที่ประสงค์ของผู้ต้องขัง  

3.2.6  การชี้แจงแก่ญาติผู้ต้องขัง  
เมื่อผู้ต้องขังถูกจับ สถานเอกอัครราชทูตฯ มักได้รับการร้องขอให้แจ้งญาติที่

ประเทศไทย และเมื่อญาติทราบข่าวก็จะพยายามติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือสอบถามสภาพ
ของผู้ต้องขัง กระบวนการทางกฎหมายของกัมพูชา และกฎระเบียบในการเข้าเยี่ยมที่เรือนจ า  
ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งให้ก าลังใจญาติและช่วยแจ้งข่าวสารระหว่างผู้ต้องขัง
และญาติ  

3.2.7  ในกรณีจ าเป็นอ่ืนๆ  
1)  กรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในเรือนจ า เจ้าหน้าที่กงสุลจะต้องรีบ

เดินทางไปเรือนจ าเพ่ือรับศพออกจากเรือนจ า และด าเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจ (หรือน าศพกลับ
ประเทศไทย) การออกมรณบัตรของกัมพูชาและไทย รวมทั้งการส่งอัฐิให้ญาติกลับประเทศไทย 

2)  เจ้าหน้าที่กงสุลเคยช่วยน าบุตรของผู้ต้องขังไทยซึ่งคลอดในระหว่างการถูกคุมขัง 
เดินทางกลับประเทศไทย และประสานให้กรมประชาสงเคราะห์รับไปดูแล ทั้งนี้ เนื่องจากกัมพูชามี
ระเบียบจ ากัดให้บุตรอาศัยอยู่กับผู้ต้องขังในเรือนจ าได้จนถึงอายุ 3 ปีเท่านั้น 
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จากการศึกษาบทบาทที่หลากหลายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า  
การด าเนินการต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นทั้งหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือในด้าน
มนุษยธรรม (อาทิ การจัดโครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษ การช่วยน าบุตรของผู้ต้องขังกลับประเทศไทย 
การอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ แก่ผู้ต้องขังและญาติ) ซึ่งในกรณีต่างๆ เหล่านี้ ผู้ต้องขังไทยจ านวนมาก
ไม่มีที่พ่ึงอ่ืน นอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  

 
3.3  การด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตอ่ืนๆ ในกรุงพนมเปญ  

ผู้ศึกษาได้มีโอกาสสัมภาษณ์และขอรับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศ
อ่ืนๆ ในกรุงพนมเปญเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังสัญชาติของตนใน
กัมพูชา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/ สหราชอาณาจักร/ ออสเตรเลีย และอินเดีย 
และพบว่าสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพนมเปญส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างสม่ าเสมอ เข้ารับฟังการด าเนินคดีในศาล และ
ได้ให้การสนับสนุนต่างๆ ตามค าร้องขอของผู้ต้องขังตามสมควร อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีผู้ต้องขั งใน
กัมพูชาจ านวนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ (มีผู้ต้องขังไทยในกัมพูชาจ านวน 70 คน กระจาย
อยู่ ใน เรื อนจ า  10 แห่ ง  ทั่ วประเทศ ในขณะที่ ประเทศ อ่ืนๆ มีผู้ ต้ องขั งชาติตนจ านวน 
ไม่เกิน 20 คน) ท าให้ภาระของสถานเอกอัครราชทูตไทยมีมากกว่าในเชิงปริมาณ (อนึ่ง เวียดนามมี
ผู้ต้องขังในกัมพูชาจ านวนมากกว่า 100 คน แต่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ต้องขังของตน)  

ส าหรับการเข้าเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูตส่วนใหญ่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นคนชาติของตน 
ทุกๆ 3 เดือนโดยประมาณ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังประมาณเดือนละ  
1 ครั้ง โดยผู้ต้องขังชาวมาเลเซียทั้งหมดอยู่ในเรือนจ ากรุงพนมเปญ  

ผู้ศึกษาพบว่า สถานเอกอัครราชทูตประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศก าลังพัฒนามักจะมี
แนวปฏิบัติที่จะใช้งบประมาณของรัฐในการจัดหาของเยี่ยม มอบของใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งสามารถใช้
งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่จ าเป็น (อาทิ ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าจ้างทนาย) ในขณะที่
ประเทศพัฒนาแล้ว (สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย) มักไม่มีนโยบายที่จะใช้งบประมาณของรัฐ  
ในการนี้ แต่มีกลไกอ านวยความสะดวกให้ญาติส่งเงินให้แก่ผู้ต้องขังในต่างประเทศ ผ่านกระทรวง 
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นจริงๆ สถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียมีข้อยกเว้นให้ผู้ต้องขังสามารถขอยืมงบประมาณรัฐได้26 

ในการจัดหาของเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูตที่สามารถใช้งบประมาณจัดหาของเยี่ยมได้  
จะน าสิ่งของคล้ายๆ กันไปมอบแก่ผู้ต้องขัง เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรค ฯลฯ 
โดยบางประเทศจะจัดหาอาหารตามความต้องการพิเศษของคนชาติตน อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทย
จัดหาน้ าพริก เครื่องปรุงอาหารแบบไทย มาเลเซียจัดหาอาหารฮาลาล และอินเดียจะจัดหาอาหาร
มังสวิรัติ เป็นต้น นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์มีแนวปฏิบัติในการมอบเงินสดแก่ผู้ต้องขัง

                                                 
26 สัมภาษณ์  Holder, Shane. Second Secretary and Consul, Australian Embassy, Phnom Penh, 16 
May 2018.  
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เดือนละ 50 ดอลลาร์สหรัฐแทนการมอบสิ่งของ โดยแจ้งว่า ผู้ต้องขังแสดงความประสงค์ที่จะรับเงินสด
มากกว่าของเยี่ยม27 

ส าหรับการโอนตัวนักโทษ ประเทศที่มีความตกลงโอนตัวนักโทษกับกัมพูชา ได้แก่ ไทย 
ออสเตรเลีย และอินเดีย จนถึงปัจจุบัน (ปี 2561) ไทยได้โอนตัวนักโทษไทยกลับประเทศไทยไปแล้ว  
1 ครั้ง ในปี 2557 (จ านวน 5 คน) อินเดียด าเนินการแล้ว 1 ครั้ง ในปี 2560 (จ านวน 1 คน) และ
ออสเตรเลียยังไม่มีกรณีที่โอนตัวเสร็จสิ้น แต่มีผู้ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอโอนตัวจ านวน 4 คน 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของทั้ง 3 ประเทศได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ความล่าช้าด้านการจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ และการติดตามความคืบหน้าการพิจารณา
จากฝ่ายกัมพูชา ท าให้กระบวนการโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อในประเทศของตนใช้เวลานานมาก  
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกัมพูชาในการให้ความช่วยเหลือ

คุ้มครองคนชาติของที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 

ประเทศ 
 
ข้อมูล/ภารกิจ 

ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหราช
อาณาจักร 

ออสเตรเลีย อินเดีย 

จ านวนผู้ต้องขัง 70 คน 12 คน 12 คน N/A 18 คน 3 คน 
การเข้าเยี่ยม  3 เดือน/

ครั้ง 
1 เดือน/

ครั้ง 
3 เดือน/

ครั้ง 
3 เดือน/

ครั้ง 
3เดือน/ 

ครั้ง 
3 เดือน/

ครั้ง 
การสนับสนุนด้าน
สวัสดิภาพ  
- มอบอาหาร/  
ของใช้จ าเป็น 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

มอบเงิน 50 
USD/คน/
เดือน แทน
ของเยี่ยม 

 
 
 

 

 
 

 
ช่วยจัดหาใน

กรณีจ าเป็นโดย
ค่าใช้จ่ายของ

ผู้ต้องขัง 

 
 
 

 

- ใช้งบประมาณรัฐ
ในการจัดซื้อของ
เยี่ยม 

 
 

 
  

 
(การมอบเงิน
ใช้ งปม.รัฐ) 

 
 

 
 

 
 

-น าส่งจดหมาย/
เงินจากครอบครัว 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

- ให้ยืมเงินรัฐ       
การเข้าร่วมฟัง
การพิจารณาคดี  

 
 

  
 

  
 

 
 

                                                 
27 สัมภาษณ์  Fisher, Myca. Deputy Chief of Mission and Consul, Embassy of the Philippines, Phnom 
Penh, 30 April 2018. 
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ประเทศ 
 
ข้อมูล/ภารกิจ 

ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหราช
อาณาจักร 

ออสเตรเลีย อินเดีย 

การสนับสนุนล่าม      
ค่าใช้จ่ายของ

ผู้ต้องขัง 

  
 

การสนับสนุนการ
จัดหาทนาย  

แนะน า
รายชื่อ สนง.

กฎหมาย 

   
ค่าใช้จ่ายของ

ผู้ต้องขัง 

  
บางกรณี โดย

ใช้  
งปม.รัฐ 

ความตกลงโอน
ตัวนักโทษ  

มี 
(ปี 2552) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 
(ปี 2550) 

มี 
(ปี 2550) 

 
3.4 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ในการโอนตัวนักโทษเพื่อกลับไป 
รับโทษต่อที่ประเทศไทย ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย
การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา 
ปี 2552 (ความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีความตกลงโอนตัวนักโทษกับกัมพูชา โดย 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามผลักดันการโอนตัวนักโทษตามความตกลงฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังประสบอุปสรรคหลายประการ ท าให้การด าเนินการมีความล่าช้าและ  
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

ความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา ลงนามระหว่างกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2552 และเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ ปรากฏว่ามี
การโอนตัวนักโทษกลับประเทศไทยเพียงครั้งเดียวในปี 2557 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการโอนตัวนักโทษ
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน เพราะต้องผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยหน่วยงานหลายแห่ง
ของทั้งฝ่ายประเทศผู้โอนและประเทศไทย และกัมพูชายังมีประสบการณ์โอนตัวนักโทษไม่มากนัก 
ประกอบกับมีปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในของฝ่ายกัมพูชาเอง ท าให้กระบวนการ
ของกัมพูชายังขาดความชัดเจนและล่าช้า  

3.4.1  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการโอนตัวนักโทษไทยกลับมารับโทษต่อที่ประเทศไทย
ตามความตกลงโอนตัวนักโทษฯ  

เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทย  
ผู้ศึกษาขอสรุปหลักการและขั้นตอน ตามท่ีศึกษาจากความตกลงฯ และข้อมูลจากกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้  

3.4.1.1 หลักเกณฑ์ 
1)  “นักโทษไทย” หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและก าลังรับโทษอยู่ในต่างประเทศ 
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2)  การโอนตัวนักโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก (1) ประเทศที่
นักโทษไทยต้องโทษอยู่ (2) ประเทศไทย และ (3) นักโทษไทย 

3)  ความผิดที่นักโทษไทยก าลังรับโทษอยู่ต้องถือเป็นความผิดฐานใด 
ฐานหนึ่งตามกฎหมายของประเทศไทยด้วย  

4)  นักโทษต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดอ่ืน 
หรืออยู่ระหว่างการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน 

5)  นักโทษจะต้องได้รับโทษจ าคุกในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ใน 
3 หรือ 4 ปี ของโทษที่ได้รับค าพิพากษา (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะน้อยกว่า) ส าหรับคดียาเสพติดที่นักโทษ
ได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิต นักโทษจะต้องได้รับการจ าคุกมาแล้วไม่ต่ ากว่า 8 ปี  

6)  ในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ ให้ค านึงถึงลักษณะและความรุนแรง
ของการกระท าผิดด้วยว่าการโอนตัวนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกของ
ประชาชนในประเทศที่นักโทษต้องโทษอยู่และประเทศไทยเพียงใดหรือไม่ 

3.4.1.2 ขั้นตอน  
1)  นักโทษไทยหรือญาติ ยื่นค าขอต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อม

หลักฐานประกอบ (1. หลักฐานแสดงสัญชาติไทย 2. ส าเนาค าพิพากษาของศาล 3. ทะเบียนประวัติ
การต้องโทษ ส าเนาหมายแสดงว่าคดีถึงที่สุด หมายลดโทษ (ถ้ามี) 4. กรณีที่ผู้อ่ืนยื่นค าขอแทน ให้
แสดงหลักฐานความเกี่ยวข้องกับนักโทษด้วย) 

2)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบค าขอและหลักฐานประกอบ  
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่สามารถจัดหาหลักฐานประกอบได้ด้วยตนเอง ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็น  
ผู้จัดหา  

3)  สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งค าขอและหลักฐานประกอบให้กระทรวง
การต่างประเทศไทย เพ่ือยื่นต่อให้คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษฝ่ายไทยพิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอน
นักโทษไทยแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศไทย แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

4)  ในกรณีที่คณะกรรมการฯ อนุญาตให้รับโอนนักโทษไทย ให้ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ด าเนินการขอความเห็นชอบจากประเทศผู้โอน และเมื่อประเทศผู้โอน
เห็นชอบแล้ว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศไทย เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ และผู้ยื่นค าขอทราบ
โดยเร็ว และเตรียมการเก่ียวกับการส่งมอบตัว  

5)  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้โอน ต้องจัดการให้นักโทษไทย
เดินทางจากประเทศผู้โอนเข้าประเทศไทยโดยเร็วภายในสามวันนับแต่วันที่มีการรับมอบ เว้นแต่จะมี
เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน  
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการโอนตัวนักโทษไทยกลับมารับโทษต่อที่ประเทศไทย 
 

3.4.2  แนวทางการด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผ่านมา  
หลังจากความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มกระบวนการขอโอนตัวนักโทษไทยจ านวน 12 รายกลับประเทศ
ไทยเมื่อช่วงปลายปี 2554 โดยเริ่มประสานขอข้อมูลและหลักฐานประกอบค าขอโอนตัวนักโทษกับ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้แก่ รายชื่อนักโทษไทยที่เข้าข่ายสามารถขอโอนตัวนักโทษได้ 
ส าเนาค าพิพากษาของศาล ประวัติการต้องโทษ และส าเนาหมายแสดงว่าคดีถึงที่สุด แต่ปรากฏว่า
ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากฝ่ายกัมพูชาเป็นเวลาหลายเดือน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามทั้ง
อย่างเป็นทางการ (โดยหนังสือราชการ) และติดตามด้วยวาจาผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งที่กระทรวง
การต่างประเทศ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งได้ขอให้ทนายเอกชนช่วยประสาน
ขอรับหลักฐานของนักโทษจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา  
จนทยอยได้รับหลักฐานต่างๆ ของนักโทษแต่ละราย ในขณะเดียวกันก็ได้หยิบยกประเด็นการขอโอนตัว
นักโทษขึ้นหารือในระหว่างการพบหารือระดับสูงของทั้งสองฝ่าย จนฝ่ายกัมพูชาเริ่มตระหนักถึง 
ความจริงจังของฝ่ายไทย28 และต่อมา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 
ได้แต่งตั้งคณะท างานประสานงานการโอนนักโทษไทย–กัมพูชาขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นกลไกติดตาม
การด าเนินงานตามขั้นตอนในความตกลงโอนตัวนักโทษไทย–กัมพูชา โดยมอบหมายให้นาย สก อาน 
รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (ในขณะนั้น) เป็นประธาน29 
                                                 
28 สัมภาษณ์  จารภุูมิ  เรืองสุวรรณ, ที่ปรึกษา กรมเอเชียตะวันออก, 24 พฤษภาคม 2561. 
29 โดยปกติ กัมพูชาไม่มีกลไกในลักษณะคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการโอนนักโทษตามความตกลงระหว่างประเทศ 
และด าเนินการโดยการประสานงานระหว่างกระทรวงตามขั้นตอน ในขณะที่ไทยมคีณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ซึ่ง
ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการปฏบิัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา 
พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และเจ้ากรมพระธรรมนูญ/อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา/
อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง/อธิบดีกรมอัยการ/อธิบดีกรมต ารวจ/อธิบดีกรมราชทัณฑ์/ อธิบดกีรมสนธสิัญญา
และกฎหมาย เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการกองทัณฑวิทยา เปน็กรรมการและเลขานุการ และผูอ้ านวยการกอง
สนธิสัญญา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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จากความพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทย ในที่สุด กัมพูชาได้มีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอโอนตัวนักโทษไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โดย (1) อนุญาตให้
โอนตัวนักโทษไทยเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทย จ านวน 5 ราย (2) นักโทษไทยจ านวน 3 ราย 
ได้รับการอภัยโทษ และจะได้รับการปล่อยตัวในระยะเวลาอันใกล้ จึงมิได้มีมติให้โอนตัว (3) นักโทษไทย
จ านวน 2 ราย ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี จึงไม่สามารถโอนตัวได้ (4) นักโทษไทย
จ านวน 2 ราย ได้รับการตัดสินในข้อหาภัยต่อความมั่นคง30 จึงไม่สามารถโอนตัวได้ตามข้อยกเว้นใน
ความตกลงฯ หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานเรื่องการส่งตัวนักโทษ และได้มีการส่งมอบตัว
นักโทษ ที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

อย่างไรก็ดี หลังจากการโอนตัวนักโทษครั้งดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้พยายามขอโอนตัวนักโทษไทยที่คาดว่าเข้าข่ายที่จะโอนตัวได้เพ่ิมเติม แต่ก็ประสบปัญหาเรื่อง  
การติดตามขอรับเอกสารต่างๆ และไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาในการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการสิ้นสุดคดีและระยะเวลาการรับโทษของนักโทษไทย จึงไม่สามารถส่งค าขอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษฝ่ายไทยได้ นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งว่าหลังจากท่ี
สมเด็จวิบูลปัญญา สก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมีนาคม 2560 คณะท างาน
ประสานงานการโอนนักโทษไทย–กัมพูชาก็หมดวาระลงโดยปริยาย ท าให้ยังไม่สามารถโอนตัวนักโทษ
เพ่ิมเติมได้อีกจนปัจจุบัน แม้จะมีนักโทษไทยจ านวนมากที่แสดงความประสงค์ขอโอนตัว  

 
3.5  ปัญหาและอุปสรรคของการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังไทย  

จากภารกิจข้างต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเห็นได้ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ต้องขังไทยในต่างประเทศ ทั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ความตกลง
ระหว่างประเทศ และบางกรณีก็เป็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทั้งนี้ การด าเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้แทนทางการทูตประเทศอ่ืนๆ ใน 
กรุงพนมเปญ รวมทั้งประสบอุปสรรคในการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ  

อนึ่ง แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทย
โดยตรง แต่ก็มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่ผู้ต้องขังประสบได้ในขอบเขตที่จ ากัด เนื่องจากสภาพปัญหา
ของผู้ต้องขังไทยเกือบทั้งหมดเป็นผลมาจากข้อจ ากัดของเรือนจ า และการบริหารจัดการของหน่วยงาน
กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสภาพของเรือนจ าที่มีความแออัดหนาแน่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ 
ภาวะขาดแคลนบุคลากรทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ หรือแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ทุนนิยม” 
รวมทั้งกระบวนการขอโอนตัวนักโทษซึ่งมีความล่าช้าอย่างยิ่ง ตลอดจนระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ และยากต่อการค้นหา  

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้ต้องขังไทยประสบในเรือนจ ากัมพูชา  
ผู้ศึกษาได้จัดท าตารางแสดงปัญหา และได้พยายามจ าแนกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  

 

                                                 
30 รวมถึงนายวีระ สมความคดิ ซึ่งตอ่มาไดร้ับการอภัยโทษและส่งตัวกลับประเทศไทยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
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ตารางท่ี 2  แสดงปัญหาอุปสรรคของผู้ต้องขังไทย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ปัญหา/อุปสรรคที่ผู้ต้องขัง
ไทยประสบในเรือนจ า 

หน่วยงานหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแก้ไข/บรรเทาปัญหา 

บทบาทของหน่วยงานอ่ืน 
และสถานเอกอัครราชทูตฯ  

1. 1. มาตรฐานการจัดการเรือนจ าของกัมพูชา ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสากล  
1.1 ความแออัดหนาแน่นของ

เรือนจ า ซึ่งน าไปสู่ปัญหา
ความเป็นอยู่อ่ืนๆ อาทิ 
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
โรคติดต่อ ปัญหา
สุขอนามัย ความเครียด
และปัญหาด้านจิตใจ และ
การทะเลาะวิวาท 

- กรมราชทัณฑ์ ก.มหาดไทยและ
เรือนจ ากัมพูชา  

  (ก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา
และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ผู้ต้องขัง)  

- สถานเอกอัครราชทูตฯ 
(สนับสนุนความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาปัญหา เช่น การ
เข้าเยี่ยม มอบของที่จ าเป็น 
ให้ความช่วยเหลือในกรณี
เจ็บป่วยสาหัส ให้ก าลังใจ 
ตรวจสอบและยกเรื่องหารือ 
ขอความช่วยเหลือจาก
เรือนจ า) 

- องค์กรเอกชน/ ภาคประชา
สังคม  

  (ตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็น และให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม) 

1.2 ปัญหางบประมาณ 
 ไม่เพียงพอในการบริหาร

จัดการเรือนจ า  

- กรมราชทัณฑ์ ก.มหาดไทย
กัมพูชา 

 (ผลักดันการจัดสรรงบประมาณ
และปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ) 

 
- 

1.3 ปัญหาขาดแคลน
บุคลากร และการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร (ท้ัง
เจ้าหน้าที่เรือนจ า ทนาย 
บุคลากรด้านการบริหาร
คดี) 

- กรมราชทัณฑ์ ก.มหาดไทย
กัมพูชา 

- กระทรวงยุติธรรมกัมพูชา 
  (ผลักดันการจัดสรรและการ

พัฒนาบุคลากร)  

- สถานเอกอัครราชทูตฯ  
  (อาจพิจารณาสนับสนุน

ความร่วมมือด้านเพื่อการ
พัฒนา)  

- องค์กรเอกชน/ภาคประชา
สังคม  

  (ตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็น) 

2. ปัญหาอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการในแบบ “ทุนนิยม” 
2.1  ผู้ต้องขังมีค่าใช้จ่ายใน

การใช้ชีวิตประจ าวัน 
- กรมราชทัณฑ์ ก.มหาดไทย

กัมพูชา 
- สถานเอกอัครราชทูตฯ  
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ปัญหา/อุปสรรคที่ผู้ต้องขัง
ไทยประสบในเรือนจ า 

หน่วยงานหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแก้ไข/บรรเทาปัญหา 

บทบาทของหน่วยงานอ่ืน 
และสถานเอกอัครราชทูตฯ  

2.2  เกิดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างผู้ต้องขังท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและผู้ที่มี
ฐานะยากจน  

  (ปรับเปลี่ยนนโยบายบริหาร
จัดการ และก าหนดมาตรการ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่ของเรือนจ า)  

  (ให้ความช่วยเหลือตาม
หน้าที่และตามหลัก
มนุษยธรรม เพื่อบรรเทา
ปัญหา) 

- องค์กรเอกชน/ ภาคประชา
สังคม (ตรวจสอบ แสดง
ความคิดเห็น) 

3. การขอโอนตัวเพื่อกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยตามความตกลงโอนตัวนักโทษ ไทย–
กัมพูชา 
3.1 ระบบการจัดเก็บเอกสาร

ส าคัญของฝ่ายกัมพูชายัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน 
และยากต่อการค้นหา เป็น
อุปสรรคต่อการรวบรวม
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาโอนตัวนักโทษ 

- กรมราชทัณฑ์ ก. มหาดไทย
กัมพูชา 

- กระทรวงยุติธรรมกัมพูชา 
 (พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร

ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และค้นหา
ง่าย และพัฒนาการให้การ
บริการข้อมูล) 

- สถานเอกอัครราชทูตฯ  
  (ขอความร่วมมือ ติดตาม

อย่างใกล้ชิด เฉพาะกรณี
ของผู้ต้องขังไทย)  

3.2 การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานกัมพูชา
ยากล าบากและมีความ
สับสน  

- กรมราชทัณฑ์ ก. มหาดไทย
กัมพูชา 

- กระทรวงยุติธรรมกัมพูชา 
- กระทรวงการต่างประเทศ

กัมพูชา 
  (พัฒนากลไกการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน เฉพาะเรื่องนี้)  

- สถานเอกอัครราชทูตฯ  
  (ขอความร่วมมือ ติดตาม

อย่างใกล้ชิด เฉพาะกรณี
ของผู้ต้องขังไทย)  

3.3 หน่วยงานกัมพูชายังขาด
ประสบการณ์และไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อประเด็น
การโอนตัวนักโทษ  

- ผู้ก ากับนโยบายของฝ่ายกัมพูชา  
  (ก ากับด้านนโยบายเพื่อให้

หน่วยงานตระหนักถึงพันธกรณี
ด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ)  

  

- สถานเอกอัครราชทูตฯ 
  (ผลักดันให้ฝ่ายกัมพูชาให้

ความส าคัญต่อพันธกรณี
และความร่วมมือตามความ
ตกลงโอนตัวนักโทษไทย–
กัมพูชา) 

 
จากตารางวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ จ ากัดอยู่ใน

รูปแบบของการขอความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา การผลักดันทางด้านนโยบายในระดับต่างๆ และการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังเพ่ือบรรเทาความยากล าบาก ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาที่ปลายเหตุ  
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ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งในการท างานด้านกงสุลในต่างประเทศคือ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จ าเป็นต้องเคารพกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของประเทศเจ้าบ้าน รวมทั้งต้องค านึงถึงภาพรวมความ
สัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเจ้าบ้านในขณะนั้น ตลอดจนบรรยากาศของความร่วมมือ สถานการณ์
ภายในประเทศ และความจ าเป็นเหมาะสมในมิติต่างๆ ด้วย  

ด้วยเหตุผลและปัจจัยข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ใช่
หน่วยงานหลักที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเรือนจ า หรือพัฒนาประสิทธิภาพของ
หน่วยงานกัมพูชาได้ แต่ด้วยหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังไทยซึ่งขาดที่พ่ึงอยู่ในต่างประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จ าเป็นต้องด าเนินการภายในขอบเขตของงานคุ้มครองดูแลคนไทยที่สามารถ
ปฏิบัติได้ รวมทั้งผลักดันในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้ หน่วยงานของกัมพูชาให้ความร่วมมือกับ
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ได้มากที่สุด 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและสภาพปัญหาที่ผู้ต้องขังไทย
ประสบท าให้เห็นว่า การบริหารจัดการเรือนจ ากัมพูชายังห่างไกลจากแนวปฏิบัติสากลทางด้าน  
สิทธิมนุษยชน โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นได้ว่าแนวปฏิบัติหลายประการยังไม่สอดคล้องกับ
หลักการที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดแมนเดลลา ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขัง การขาดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของเจ้าหน้าที่เรือนจ า ปัญหาระบบการเก็บข้อมูลผู้ต้องขัง ปัญหาเกี่ยวกับการดู แลด้าน
สุขอนามัย สุขภาพกายและจิต รวมถึงการเข้าถึงสิทธิอ่ืนๆ ของผู้ต้องขัง  

ทั้งนี้ ปัญหาการบริหารจัดการข้างต้น เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบของกัมพูชา
ทั้งสิ้น การปรับปรุงแก้ไขจึงจ าเป็นต้องได้รับความตั้งใจจริงตั้งแต่ระดับนโยบาย และต้องใช้ความพยายาม
อย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน  

4.1.2  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เล็งเห็นความจ าเป็นในการให้ความคุ้มครอง
ดูแลผู้ต้องขังไทย โดยตระหนักว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ต้องขัง โดยได้ริเริ่มจัดท าโครงการแพทย์เยี่ยมนักโทษ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นอ่ืนๆ เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้  
จากการศึกษาการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือจัดท ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ศึกษา
เห็นว่า เจ้าหน้าที่กงสุลต้องอุทิศตนและเวลาให้กับงานคุ้มครองผู้ต้องขังไทยค่อนข้างมาก ทั้งในด้าน
การเข้าเยี่ยม การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ต้องขังไทย การเข้ารับฟังการด าเนินคดี การจัดท าโครงการ 
และงานประสานงานอื่นๆ  

อย่างไรก็ดี แม้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ข้างตัน 
แต่ก็ยังประสบอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการผลักดัน
กระบวนการโอนตัวนักโทษเพ่ือกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทย  

4.1.3  การวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการกับปัญหาของ
ผู้ต้องขังในกัมพูชาท าให้สรุปได้ว่า ปัญหาหลักๆ ที่ผู้ต้องขังไทยประสบในเรือนจ ากัมพูชาไม่ได้อยู่ใน
วิสัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแก้ไขที่ต้นเหตุได้ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากระบบการ
บริหารจัดการเรือนจ าและแนวปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีโครงสร้างปัญหาที่ซับซ้อน และต้องได้รับ
การแก้ไขแบบองค์รวม ทั้งนี้ บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจ ากัดอยู่ในรูปแบบของการช่วย
บรรเทาความเดือดร้อน การขอความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาเฉพาะเรื่อง และการผลักดันทางด้าน
นโยบายในระดับต่างๆ  
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4.2  ข้อเสนอแนะ  
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

4.2.1.1 ด้วยประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณและ 
ความซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมของรัฐบาลกัมพูชา 
โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด ที่เน้นการกวาดล้างให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว และมองว่าผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเป็นอาชญากร กฎหมายกัมพูชาจึงก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดไว้สูง จึงมีความเป็นไป
ได้ว่าจ านวนคนไทยที่จะถูกจับและด าเนินคดีในกัมพูชาจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายกงสุลของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีภารกิจมากอยู่แล้ว ควรพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคลหรือ
องค์กรอื่นๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างาน และเป็นกลไกเสริม เพ่ือให้งานคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เวลาและทรัพยากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ น้อยลง  

4.2.1.2 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยในกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรส่ง
สัญญาณให้ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าไทยมีความจริงจังและให้ความส าคัญกับงานคุ้มครองดูแลผู้ต้องขังไทย 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กติกาและแนวปฏิบัติทางการทูตและการต่างประเทศ รวมทั้งแสดงให้
เห็นว่าไทยมีความพร้อมและยินดีส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในเรื่องงานราชทัณฑ์ของกัมพูชา 
ซึ่งอาจมีส่วนช่วยแก้ปัญหาที่เรือนจ ากัมพูชาประสบอยู่ และจะส่งผลดีกับทุกฝ่าย  

นอกจากนี้ ควรพิจารณาผลักดันให้ฝ่ายกัมพูชาตระหนักถึงความส าคัญของ 
ความร่วมมือในการโอนตัวนักโทษ เนื่องจากมีหลักการที่เป็นสากลและเป็นประโยชน์ทั้งต่อรัฐผู้โอน
และรัฐผู้รับตัวนักโทษ รวมทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณนักโทษและปัญหาที่เกิดจาก
นักโทษต่างชาติในเรือนจ าที่หนาแน่นของกัมพูชา ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กัมพูชาควรมี
กลไกประสานงานภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับภารกิจด้านการโอนตัวนักโทษ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาก าหนดบทบาทในประเด็นที่

สามารถด าเนินการได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การป้องปราม โดยการประชาสัมพันธ์ตักเตือนคนไทยให้
รับทราบถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมอ่ืนๆ ของกัมพูชา (2) การด าเนินการเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนในเรือนจ า และ (3) การผลักดันกระบวนการพิจารณาค าขอโอนตัวนักโทษที่
คั่งค้างอยู่ให้ประสบความส าเร็จโดยเร็ว  

4.2.2.1 การป้องปราม 
1)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนไทย

รับทราบถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ ของกัมพูชา และการก าหนดโทษตาม
กฎหมายของกัมพูชา รวมทั้งสถิติการจับกุมที่สูงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องนี้  

2)  ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาจัดท า
เอกสารเผยแพร่ หรือชุดข้อมูล (information pack) เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือคนไทย
ในกรณีถูกจับ ถูกคุมขัง หรือถูกด าเนินคดีในต่างประเทศ เพ่ือชี้แจงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ถูกจับหรือคุมขัง
ควรจะได้รับตามมาตรฐานสากล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อ 
ตลอดจนสิ่งที่สถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศสามารถและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้  
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4.2.2.2 การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ต้องขังในเรือนจ า  
1)  ส่งเสริมให้ชุมชนไทยในกัมพูชารับทราบ และมีส่วนร่วมในภารกิจ

คุ้มครองดูแลผู้ต้องขังบางประการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ แม้ว่าชุมชนไทยในกัมพูชาจะมี
จ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ แต่เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับคนไทยด้วยกัน เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในกิจกรรมของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่ผ่านๆ มา ซึ่งภาคธุรกิจไทยและชุมชนไทยได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดย
นอกเหนือจากกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดแล้ว ยังมีกลุ่มคนไทยจ านวนไม่น้อยที่มักริเริ่ม
ชักชวนให้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาอยู่เป็นประจ า  

กิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาด าเนินการได้ อาทิ 
การรับบริจาคของใช้จ าเป็น อาหารแห้ง ยาสามัญประจ าบ้าน หนังสือ วารสารภาษาไทย หรืออุปกรณ์
การฝีมือ เพ่ือน าไปมอบแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งอาจส่งเสริมให้ชุมชนไทยมีบทบาทมากขึ้นในโครงการ
แพทย์เยี่ยมนักโทษ โดยเฉพาะภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล แพทย์ คลินิกไทยใน
กัมพูชา บริษัทผลิตและขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น  

2)  สร้างเครือข่ายกับองค์กรเอกชนในกัมพูชา และหาแนวทางส่ง เสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากมีองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมกัมพูชาหลายแห่งที่มีโครงการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในด้านต่างๆ อาทิ องค์กรให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย องค์กรที่ให้
การสนับสนุนทางการแพทย์ องค์กรส่งเสริมการฝึกอาชีพในเรือนจ า องค์กรให้ความช่วยเหลือแม่และเด็ก
ในเรือนจ า รวมถึงองค์กรที่เน้นการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรเหล่านี้มักมีผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เรือนจ าต่างๆ (เช่น นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน บุคลากรทางการแพทย์) และ
ท างานกับเรือนจ ากัมพูชามาเป็นเวลานาน รู้จักเจ้าหน้าที่กัมพูชาและเข้าใจสภาพปัญหาของผู้ต้องขัง 
เครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมเหล่านี้ จึงสามารถมีบทบาททั้งในด้านการให้ค าปรึกษา และ
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

3)  โดยที่กัมพูชามีพรมแดนติดกับไทยถึงเกือบ 800 กิโลเมตรและอยู่ติดกับ 
จังหวัดชายแดนของไทยถึง 7 จังหวัด  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มีโอกาสพบหารือกับส่วนราชการ
ท้องถิ่นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาอยู่เป็นครั้งคราว อาทิ ในการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต
ประเทศเพ่ือนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย การพบหารือในระหว่างการส ารวจเส้นทางและ
เยี่ยมชมด่านชายแดน จึงอาจพิจารณาหยิบยกงานด้านการคุ้มครองผู้ต้องขังไทยในกัมพูชา  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานบริเวณชายแดนไทยได้รับทราบสถานการณ์ ได้เข้าใจประเด็น
ปัญหา และทราบถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องปราม และ
แสวงความร่วมมือที่อาจด าเนินการได้  

ความร่วมมือของจังหวัดบริเวณชายแดนไทย ภายใต้การน าของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจประกอบด้วย การพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัด เช่น 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนองค์กรเอกชนของไทย 
มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไทยเท่าที่สามารถกระท าได้ อาทิ การอ านวยความสะดวก
แก่ญาติในการเดินทางข้ามแดนเพ่ือเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในกัมพูชา การรับบริจาคสิ่งของเพ่ือมอบแก่
ผู้ต้องขัง การพิจารณาขยายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่ด าเนินการอยู่ในประเทศไทย  
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ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน หรือการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังมากขึ้น  

4)  ประเด็นด้านมาตรฐานและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรือนจ ากัมพูชา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมและยินดีส่งเสริมความร่วมมือกับกัมพูชาในเรื่องนี้  
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับฝ่ายกัมพูชาในด้าน 
การราชทัณฑ์และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม อาทิ การให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้ เป็นต้น  

โดยที่ไทยและกัมพูชามีกรอบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในระดับ 
ทวิภาคี ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้ว 
และท้ังสองฝ่ายด าเนินการตามแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย–กัมพูชา ระยะ 3 ปี (ปัจจุบันเป็น
แผนส าหรับปี 2560–2562) ซึ่งได้ระบุความร่วมมือร่วมกันในด้านหลักๆ ไว้ 3 ด้านได้แก่ การศึกษา 
การเกษตร และสาธารณสุข ผ่านการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม จัดโครงการแลกเปลี่ยน ให้ความร่วมมือ
ทั้งด้านบุคลากร การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งก่อสร้าง  
โดยขณะนี้ ยังไม่มีความร่วมมือในด้านงานราชทัณฑ์ในแผนดังกล่าว ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ  
จึงอาจพิจารณายกข้อริเริ่มดังกล่าวขึ้นหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องฝ่าย
กัมพูชา เพ่ือหาแนวทางบรรจุความร่วมมือในเรื่องนี้ไว้ในแผนความร่วมมือฯ ในอนาคต หรืออาจ
พิจารณาส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้เพิ่มเติมจากแผนฯ  

แม้ว่าไทยจะยังไม่ได้ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาของเรือนจ า
และผู้ต้องขังในทุกด้าน แต่ไทยมีโครงการปรับปรุงมาตรฐานในเรือนจ า และโครงการส่งเสริม 
การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ าไทยจ านวนมาก ภายใต้การด าเนินงานของภาครัฐ มูลนิธิ 
สถาบันต่างๆ อาทิ โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการ
เรือนจ าสีขาว ของกรมราชทัณฑ์ และ โครงการเรือนจ าสุขภาวะ ของส านักงานกองทุนสนับสนุน  
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น ประกอบกับการที่ไทยมีบทบาทส าคัญ  
ในการผลักดันข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่
ไม่ใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง หรือที่เรียกว่า ข้อก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)  
ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 65 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 รวมทั้ง
ได้มีบทบาทอย่างแข็งขันในความร่วมมือหลายด้านกับส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime–UNODC) ไทยจึงควรจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ ให้ค าแนะน า ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือกับกัมพูชาในเรื่องนี้ได้  

นอกจากความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีแล้ว ยังอาจพิจารณา
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือแบบไตรภาคีหรือพหุภาคีกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีผู้ต้องขังในกัมพูชาอยู่เป็น
จ านวนมาก/ ประเทศที่มีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการบริหารจัดการเรือนจ า
และการราชทัณฑ์/ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหลักสูตร 
การฝึกอบรม หรือจัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงเรือนจ าร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยาย
กรอบความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้อง (stake holders) มีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านนี้ของกัมพูชา  
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4.2.2.3 การผลักดันกระบวนการพิจารณาค าขอโอนตัวนักโทษ  
1)  เพ่ือผลักดันกระบวนการโอนตัวนักโทษไทยให้มีความคืบหน้า  

สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องร่วมกันผลักดันในเชิงนโยบายเพ่ือให้
ฝ่ายกัมพูชาตระหนักถึงความจริงจังของไทยในการขอโอนตัวนักโทษไทย ผ่านกลไกการหารือใน  
ทุกระดับ และพิจารณาบรรจุประเด็นการโอนตัวนักโทษไว้ในการพบหารือทั้งในเวทีทวิภาคีและ 
พหุภาคีในโอกาสต่างๆ กับฝ่ายกัมพูชา โดยประเด็นหารือ (talking points) ส าหรับผู้น า รัฐมนตรี 
เจ้าหน้าที่อาวุโส จะต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน  

ทั้ งนี้  โดยที่ การบริหารของกัมพูชามีลักษณะแบ บรวมศูนย์   
จึงจ าเป็นต้องหยิบยกประเด็นดังกล่าวให้ระดับผู้ก าหนดนโยบายรับทราบ โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่
ทั้งสองฝ่ายจะได้รับจากความร่วมมือ เพ่ือให้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานระดับปฏิบัติของกัมพูชา โดย
เมื่อสามารถผลักดันให้ระดับนโยบายของกัมพูชาเห็นชอบ ในชั้นต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจต้อง
เร่งติดตามผลักดันกับระดับปฏิบัติฝ่ายต่างๆ ของกัมพูชา และเม่ือมีการประสานงานเป็นประจ า กลไก
ความร่วมมือในด้านนี้ก็น่าจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2)  สนับสนุนให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการโอนตัวนักโทษของไทย
และกัมพูชา อาทิ กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม พิจารณาแลกเปลี่ยนการเยือน หรือจัดการ
พบปะหารือระหว่างผู้บริหาร เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และความคุ้นเคยส าหรับการประสานงานในอนาคต  

นอกจากนี้ โดยที่มีผู้ต้องขังไทยจ านวนมากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า
จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา จึงอาจพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเรือนจ าชายแดนของสอง
ประเทศ อาทิ การพบปะระหว่างผู้บริหารเรือนจ า จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเรือนจ า เป็นต้น  
โดยอาจด าเนินการผ่านการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนของไทยแ ละกัมพูชา  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนของทั้งสองฝ่ายมักมีความคุ้นเคยกัน มีโอกาสพบปะกันบ่อย และมี
บทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือของทั้งสองประเทศ  

3)  เสนอให้มีการประชุม หรือจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการประสานงาน
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตที่มีความตกลงโอนตัวนักโทษกับกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันยังมีจ านวนไม่มากนัก 
(ไทย อินเดีย และออสเตรเลีย) และทั้ง 3 ประเทศประสบปัญหาความล่าช้าในการประสานงานกับ
ฝ่ายกัมพูชาเช่นเดียวกัน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตด้วยกัน จะเป็นเวที
แบ่งปันประสบการณ์ ประสานข้อมูล รวมทั้งเป็นการเพ่ิมแนวร่วมในการผลักดันความคืบหน้าใน
ประเด็นนี้กับฝ่ายกัมพูชา  

อนึ่ง นอกเหนือจากเครือข่ายการประสานงานเฉพาะเรื่องการโอนตัว
นักโทษแล้ว ยังอาจพิจารณาขยายกรอบการประสานงานไปสู่การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของ
สถานเอกอัครราชทูตทั้งหมดในกรุงพนมเปญ (28 แห่ง) เพ่ือเป็นเวทีประสานงานและปรึกษาหารือใน
เรื่องกงสุล (ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติของกัมพูชามีการจัดประชุมเครือข่าย hotline  
กับสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพนมเปญทุกๆ 3 เดือน เพ่ือรายงานเกี่ยวกับสถิติและการให้ 
ความช่วยเหลือและการจับกุมชาวต่างชาติในกัมพูชาอยู่แล้ว โดยเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ 
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คนต่างชาติที่ประสบเหตุร้าย และการปราบปรามอาชญากรรม แต่มีได้มีการหารือประเด็นอ่ืนๆ  
ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตประสบ)  

4)  ส าหรับการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องการติดตาม
เอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบค าขอโอนตัวนักโทษ (ส าเนาค าพิพากษา/ทะเบียนประวัติการต้องโทษ/
ส าเนาหมายแสดงว่าคดีถึงที่สุด/หมายลดโทษ) ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษฝ่ายไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ มักประสบอุปสรรคในการ
ขอรับเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานฝ่ายกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรใช้ประโยชน์จากมูลนิธิ
หรือที่ปรึกษากฎหมายให้มากขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดจ้างองค์กรที่มีเครือข่ายกับกรมราชทัณฑ์ หรือ
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือช่วยประสานและติดตามเอกสารเป็นการเฉพาะ (เพ่ิมเติมจากการขอรับเอกสาร
อย่างเป็นทางการกบักระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา) เนื่องจากการติดตามเอกสารต่างๆ จ าเป็นต้อง
ติดต่อกับหลายหน่วยงาน เช่น ศาลหรือเรือนจ าแต่ละจังหวัด กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิหรือที่ปรึกษากฎหมายเหล่านี้มักมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีเครือข่ายในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่นของกัมพูชา
มากกว่าเจ้าหน้าที่กงสุล 

 
ข้อเสนอแนะข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาประมวลและวิเคราะห์มาจากการศึกษาตามที่ปรากฏ

ในบทก่อนๆ ของรายงานฯ ประกอบกับประสบการณ์การท างานด้านกงสุล การอ่านงานเขียน  
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ พูดคุยกับบุคคลต่างๆ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของรายงานฯ ฉบับนี้  
ซึ่งผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส าหรับการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการให้  
ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ต้องขังไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ อาจจ าเป็ นต้อง
พิจารณาแนวทางการด าเนินการในรายละเอียด ร่วมกับการประเมินความพร้อมของหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์และบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา  
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ผลงานวิชาการ  การศึกษาข้อบทเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ 

(ISDS) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
และความตกลงเขตการค้าเสรี (FTAs) ในบริบทปัจจุบัน 

 ผลงานวิชาการ ส าหรับการประเมินบุคคลเพื่อให้ด ารงต าแหน่ง 
นิติกรช านาญการพิเศษ กรกฎาคม 2558 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
 


