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ในทามกลางความกาวหนาทางวิทยาการและการสื่อสาร ก็ยังมีเหตุการณที่อยูนอกเหนือ
การคาดการณบอยคร้ัง และหลายคร้ังก็เปนเหตุการณที่เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงและความ
ปลอดภัย อันนําไปสูการเกิดวิกฤตการณ ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางทั้งตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนโดยตรง และผลประโยชนโดยสวนรวม  เหตุการณดังกลาวอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ หรือ โรคระบาด เปนตน ในทางกลับกันก็ยังมีเหตุการณที่เกิดจากมนุษย
เปนผูกระทํา เชน การชุมนุมประทวงทางการเมือง หรือ การกอการราย เปนตน

ภารกิจหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ คือการอํานวยความสะดวกและดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่ต้ังอยูใน
ประเทศไทย ตลอดจนเจาหนาที่และครอบครัวของพนักงานหนวยงานดังกลาว การปฏิบัติภารกิจ
เหลาน้ีจะกระทําโดยผานหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ คือ ฝายคุมกันทางการทูต กรม
พิธีการทูต ภารกิจประกอบไปดวยหนาที่และความรับผิดชอบภายใตพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวของ

ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาการเมืองภายในประเทศ เชนการ
ชุมนุมประทวงคร้ังใหญ โดยเฉพาะระหวางเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ยานราชประสงค อันเปนบริเวณที่เปนที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวาง
ประเทศหลายแหง รวมทั้งเปนยานที่พักอาศัยของเจาหนาที่หนวยงานดังกลาว ในการชุมชุมคร้ังน้ัน
ฝายรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน และมีการต้ังศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีการดําเนินเปนมาตรการตางๆ เชน การต้ังดานสกัดกัน ตัดนํ้า ตัด
ไฟ ตัดเสบียงอาหาร รวมทั้งมีแผนการปฏิบัติทางทหารในการสลายผูชุมนุมซึ่งปกหลักชุมนุมอยู
ภายใตรหัส “กระชับวงลอม”

เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือการปฏิบัติงานปกติของฝายคุมกันทางการทูต ดังน้ัน การ
ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆแกสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองดังกลาว จึงเปนเร่ือง
ละเอียดออน เปนงานที่ตองปฏิบัติอยางสุขุมรอบคอบและมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากผิดพลาดหรือบกพรอง
อาจนําความเสียหายมาสูภาพลักษณของประเทศไทย โดยเฉพาะดานความสัมพันธทางการทูต
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญที่ควรทําการศึกษา
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การศึกษาเร่ืองน้ีมุงที่จะพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา
วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เน่ืองจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจคร้ังน้ีเปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเคยปฏิบัติมากอน

การศึกษาคร้ังน้ีใชแนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเปนกรอบหลักในการวิเคราะห
รวมทั้ง ใชเคร่ืองมือดาน SWOT Analysis ในการศึกษาจุดออนจุดแข็งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ภารกิจอีกดวย

วิธีการศึกษาเนนที่การศึกษาคนควาจากเอกสารทางราชการ นอกจากน้ัน  ขอมูลบางสวน
จะไดมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวย

ผลการศึกษา สรุปไดวาการศึกษาพบวากลไกการปฏิบัติภารกิจ ของฝายคุมกันทางการทูต
ในภาวะวิกฤตทางการเมืองมีขั้นตอนการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
กลาวคือ มีขั้นตอนการเตรียมการ และมีการทํา SOP เทียบไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan)
ถึงแมวาจะรับมือกับสถานการณใหผานพนไปดวยดี แตยังมีขอบกพรองอีกหลายจุดที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงไดแก

ก) ปญหาดานโครงสรางองคกร เน่ืองจากเปนภารกิจฉุกเฉินและมีหลายหนวยงานมา
เขารวม เกิดความ ไมชัดเจนในเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจรวมกัน ตัวอยาง เชน มีการสนธิกําลัง
ระหวางทหารและตํารวจสันติบาล แตเมื่อมีการสลายการชุมนุมกําลังทหารสวนใหญถูกใชไปใน
การปฏิบัติการกับผูชุมนุมมากกวาการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต

ข) ปญหาดานบุคลากร ไดแก จํานวนเจาหนาที่มีจํากัดและบางสวนไมสามารถเดินทาง
มาปฏิบัติภารกิจได นอกจากน้ัน เจาหนาที่ยังขาดการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานน้ี
โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต

ค) การสื่อสารในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตมีขอจํากัดและกอใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ทําใหการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร

ง) ปญหาดานการบริหาร ไดแก ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอในระดับนโยบาย เชน ยกระดับฝายคุมกันทางการทูตขึ้นเปน
ระดับกอง เพื่อใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่สูงขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถเปนหนวยงานที่สามารถ
ระดม ชี้นํา และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต และ
ขอเสนอในการดําเนินการ เชน    ควรมีการฝกอบรมบุคลากรหรือเดินทางไปดูงานที่หนวยงานทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสม ในการปฏิบัติภารกิจในภ าวะวิกฤต
รวมทั้ง สงเสริมบทบาทในการปฏิบัติภารกิจดานดูแลอารักขาโดยจัดใหมีคณะทํางานประกอบดวย
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รวมทั้งมีกิจกรรมตางๆ เชน การซักซอมการ
ประสานงานในภาวะวิกฤต รวมทั้ง การฝกใชเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณตางๆ  เปนตน ผูศึกษา
มุงหวังวา ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอกระทรวงการตางประเทศในการพิจารณาปรับปรุงกลไก
ปฏิบัติภารกิจใหดูแลอารักขาตอคณะทูตานุทูตของฝายคุมกันทางการทูต โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งจะสงผลบวกตอกระทรวงการตางประเทศและประเทศไทย
โดยรวม
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กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ผูศึกษาไดรับความรวมมือดานขอมูล
จากหลายฝาย ไดแก  ฝายคุมกันทางการทูต กองเอกสิทธิ์และควมคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต
นาย อภิรัตน สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย นายสมพงษ  กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และนางสาวอัญชลี สายฟา รองกงสุลใหญ  สถานกงสุลใหญ ณ
เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย อันทําใหผูศึกษาสามารถจัดทํารายงานฉบับน้ีไดเสร็จสมบูรณ
ผูศึกษาหวังวารายงานการศึกษาฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของกระทรวงการ
ตางประเทศ ตลอดจนหนวยงานและผูที่สนใจตอไป จึงขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่งไว ณ ที่น้ี

ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอคณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก ทานเอกอัครราชทูต
สุจิตรา หิรัญพฤกษ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอเสนอแนะ และชวยขัดเกลาใหรายงานการศึกษา
ฉบับน้ีมีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น หากมียังมีขอบกพรอง ผูศึกษาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว

นอกจากน้ี ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ อธิบดี
กรมพิธีการทูต และเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่มีสวนผลักดัน
และพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการทูตจนประสบความสําเร็จเปนที่สนใจของหนวยงานตางๆ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วกวายุคกอน

เชน การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร การมีโทรศัพทมือถือ และ Internet ตลอดจนสิ่งที่เรียกวา Social
Media เชน Facebook และTwitter เปนตน ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว เร่ืองราวที่
เกิดขึ้น ณ ที่แหงหน่ึง สามารถสื่อสารใหเปนที่รับรูกันไปทั่วโลกภายในเวลาแคเสี้ยวนาที จน
บางคร้ังมีผูกลาววา โลกใบน้ีเปรียบเสมือน Global Village

ในทามกลางความกาวหนาทางวิทยาการและการสื่อสาร ก็ยังมีเหตุการณที่อยูนอกเหนือ
การคาดการณบอยคร้ัง และหลายคร้ังก็เปนเหตุการณที่เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงและความ
ปลอดภัย อันนําไปสูการเกิดวิกฤตการณ ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางทั้งตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนโดยตรง และผลประโยชนโดยสวนรวม  เหตุการณดังกลาวอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ หรือ โรคระบาด เปนตน ในทางกลับกันก็ยังมีเหตุการณที่เกิดจากมนุษย
เปนผูกระทํา เชน การชุมนุมประทวงทางการเมือง หรือ การกอการราย เปนตน

ภารกิจหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ คือการอํานวยความสะดวกและดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่ต้ังอยูใน
ประเทศไทย ตลอดจนเจาหนาที่และครอบครัวของพนักงานหนวยงานดังกลาว  การปฏิบัติภารกิจ
เหลาน้ีจะกระทําโดยผานหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ คือ ฝายคุมกันทางการทูต กรม
พิธีการทูต ภารกิจประกอบไปดวยหนาที่และความรับผิดชอบตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีภายใต
กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวของ ไดแก

- อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต 1961 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวา
ดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527 เปนกฎหมายอนุวัติการ (กฏหมายรองรับอํานาจ
ของกฏหมายระหวางประเทศ)

- อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล 1963 ซึ่งมีพระราชบัญญัติวา
ดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางกงสุล 2542 เปนกฏหมายอนุวัติการ

- ความตกลงตางๆที่ประเทศไทยมีกับองคการสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ
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แหงสหประชาชาติ และองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย เปนตน
ในงานดานความคุมกันทางการทูต มีทั้งดานที่มีสถานะเปนทางกายภาพและนามธรรม

สําหรับลักษณะเปนทางกายภาพ เชน การคุมกันในเร่ืองคดีความ    โดยนักการทูตตองไมถูกจับกุม
คุมขังและดําเนินคดี รวมถึงการอารักขา สถานที่ ตัวบุคคลและทรัพยสิน  สวนดานที่มีลักษณะเปน
นามธรรม เชน การปองกันไมใหมีการหมิ่นเกียรติ รวมทั้งอํานวยความสะดวกดานตางๆ อาทิ การ
พํานักอยูในราชอาณาจักร การเดินทางไปประเทศเพื่อนบาน การไกลเกลี่ยกรณีพิพาทของสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล องคการระหวางประเทศ เปนตน ทั้งน้ี โดยมีเปาหมายเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ในงานเกี่ยวกับการอารักขาน้ัน ฝายคุมกันทางการทูตจะประสานความรวมมือไปทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการดูแลอารักขาแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลแล ะองคการ
ระหวางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร อันไดแก สํานักงานตํารวจสันติบาลและสถานีตํารวจ
นครบาลของพื้นที่ที่มีหนวยงานตางประเทศต้ังอยู  สําหรับในตางจังหวัดอาจประสานสํานักงาน
ของผูวาราชการและ/หรือสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ฝายคุมกันทางการทูต
ยังประสานกับหนวยงานอ่ืนของฝายไทยไดแก สํานักขาวกรองแหงชาติ  และกรมภูมิภาค เปนตน

การอารักขาตามแนวที่เคยปฏิบัติมีดังน้ี
1) กรณีปกติ จะใชการลาดตระเวน ทั้งตํารวจสันติบาลและตํารวจนครบาลของพื้นที่

น้ันๆ
2) กรณีสถานเอกอัครราชทูตรองขอเน่ืองจากรับรูถึงความเสี่ยงหรือมีการขมขู อาจสง

ตํารวจไปประจําที่ทําการในชวงเวลาทําการ หรือมีตํารวจไปประจําที่ทําการและบานพักของ
เอกอัครราชทูตตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการประเมินสถานการณของตํารวจและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3) ในกรณีที่มีสถานการณทีมีความเสี่ยงสูงมากตอสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
เชน เกิดการกอการราย หรือสถานการณมีแนวโนมเกิดความรุนแรง หรือ เมื่อสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศรองขอความชวยเหลือ ก็อาจมีการจัดกําลังทั้งจาก
สันติบาล ตํารวจนครบาลและหนวยปฏิบัติการพิเศษอ่ืนๆ เชน 191 หนวยอรินทราชและหนวย
ปฏิบัติการจิตวิทยาใหอารักขา

กลไกตามที่เคยปฏิบัติขางตนอาจแสดงไดดังน้ี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ < ฝายคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต <   สถานเอกอัครราชทูต
(โดยสําเนาเร่ืองให สํานักขาวกรองแหงชาติและ กรมภูมิภาคที่เกี่ยวของทราบ)
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ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาการเมืองภายในประเทศ เชนการ
ชุมนุมประทวงคร้ังใหญ โดยเฉพาะระหวางเดือนเมษยน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ยานราชประสงค อันเปนบริเวณที่เปนที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ
หลายแหง รวมทั้งเปนยานที่พักอาศัยของเจาหนาที่หนวยงานดังกลาว ในการชุมชุมคร้ังน้ัน
ฝายรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน และมีการต้ังศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีการดําเนินเปนมาตรการตางๆ เชน การต้ังดานสกัดกัน ตัดนํ้า ตัด
ไฟ ตัดเสบียงอาหาร รวมทั้งมีการปฏิบัติทางทหารในการสลายผูชุมนุมซึ่งปกหลักชุมนุมอยูภายใต
รหัส “กระชับวงลอม”

เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือการปฏิบัติงานปกติของฝายคุมกันทางการทูต ดังน้ัน การ
ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆแกสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองดังกลาว จึงเปนเร่ือง
ละเอียดออน เปนงานที่ตองปฏิบัติอยางสุขุมรอบคอบและมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากผิดพลาดหรือบกพรอง
อาจนําความเสียหายมาสูภาพลักษณของประเทศไทย โดยเฉพาะดานความสัมพันธทางการทูต
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญที่ควรทําการศีกษา

ตัวแบบของการประสานงานในกรณีดังกลาว มีฝายทหารซึ่งทาง ศอฉ.ไดมอบหมายเพิ่ม
เขามา ดังน้ี

ภาพท่ี 1 ตัวแบบการประสานงาน
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กรณี (Case) ของการปฏิบัติภาระกิจของฝายคุมกันทางการทูตในภาวะวิกฤติทางการเมือง
มีดังตอไปน้ี

1.1.1 ในระยะแรกของการชุมนุมทางการเมืองบริเวณยานราชประสงค สถานการณยัง
สงบ ไมลุกลามรุนแรง ฝายคุมกันทางการทูต ไดประสานงานกับสํานักงานตํารวจสันติบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติตามวิธีปฏิบัติปกติปกติ เชน มีหนังสือไปยังฝายตํารวจ ขอใหเพิ่มการดูแล
อารักขาแกสถาน เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศ ที่อยูในบริเวณดังกลาว
พรอมทั้งประสานใหกรมภูมิภาคในกระทรวงการตางประเทศ และสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
ดวย ตอมาในวันที่ 7 เมษายน 2553 รัฐบาลไดประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน เพื่อใหอํานาจเพิ่มเติมแก
เจาหนาที่ในการควมคุมผูชุมนุมประทวง ฝายคุมกันทางการทูตมีภารกิจเพิ่มขึ้นตามมา

- การปฏิบัติภารกิจในระยะตนเดือนเมษายนถีงตนเดือนพฤษภาคม 2553  เปน
เพียงการตรวจสอบวาบริเวณถนนเพลินจิตรและถนนวิทยุซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม มี
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศอะไรบางที่ต้ังอยู ซึ่งพบวามีสถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศ จํานวน 17 แหงต้ังอยู และมีองคการระหวางประเทศ 4 แหงต้ังอยู ใน
จํานวนน้ัน มีสถานเอกอัครราชทูต 4 แหง ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลกระทบ
จากการชุมนุม ไดแก สถานเอกอัครราช- ทูตสหราชอาณาจักร สมาพันธสวิส ฟนแลนด และ
ออสเตรีย ซึ่งมีเจาหนาที่พํานักอยูในซอยมหาดเล็กหลวง ฝายคุมกันทางการทูตไดประสานกับทาง
ตํารวจเพิ่มการอารักขาและอํานวยความสะดวกดาน การจราจร     ทางฝายรักษาความปลอดภัยของ
ESCAP แจงตอฝายคุมกันทางการทูตวามีสํานักงานของ World Bank, Asian Development Bank
และ World Food Programme ต้ังอยูในบริเวณดังกลาว และมีเจาหนาที่ของ ESCAP กับครอบครัว
พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวประมาณ 40 คน จึงขอความชวยเหลือจากฝายไทยเกี่ยวกับการดูแล
ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกดานการอพยพดวย ทั้งน้ี ฝายคุมกันทางการทูตไดขอให
ติดตามสถานการณและประสานกับฝายไทยอยางใกลชิด ซึ่งตอมาไดมีการประสานกับฝายตํารวจ
เพื่อใหทราบขอมูลที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยแล ะการอํานวยความสะดวกดานการ
เคลื่อนยายเจาหนาที่และครอบครัวไปสูที่ปลอดภัย

- การเตรียมการในชวงเขาสูภาวะวิกฤต ฝายคุมกันทางการทูตไดรายงานความ
เปนหวงกังวลของคณะทูตานุทูต เกี่ยวกับสถานการณชุมนุมประทวงและกรณีมีการสลายการชุมนุม
ใหผูบริหารกรมพิธีการทูตและผูบริหารกระทรวงการตางประเทศทราบ ซึ่งตอมาไดมีการหยิบ
ยกขึ้นหารือกับผูบัญชาการทหารที่ดูแล ศอฉ. และไดมีการมอบหมายใหมีนายทหารระดับสูงจาก
กรมขาวทหารบกมาเปนผูประสานงานเกี่ยวกับการดูแลอารักขาคณะทูตานุทูต
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ตอมา ในปลายเดือนเมษายน และตนเดือนพฤษภาคม 2553 ฝายคุมกันทางการทูต
กรมพิธีการทูตไดจัดการประชุมปรึกษาหารือกับฝายตํารวจ และฝายทหาร ซึ่งผลการประชุมสรุปได
ดังน้ี

1) ในสวนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณขณะน้ัน ใหฝายคุมกัน
ทางการทูตเปนผูติดตามสถานการณและประสานกับสถานเอกอัครราชทูต และองคกา รระหวาง
ประเทศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากไดรับคํารองขอในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยใหประสานกับ
ฝายตํารวจสันติบาลเพื่อดําเนินการ โดยแจงขอมูลดังกลาวใหฝายทหารทราบดวยเพื่อเปนขอมูล
สําหรับเฝาระวัง

2) หนวยงานความรับผิดชอบหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยแกคณ ะ
ทูตานุทูตคือฝายตํารวจสันติบาล ถึงแมวาเหตุการณบานปลายและตองใชกําลังทหารเขาสลายการ
ชุมนุม ตํารวจสันติบาลก็จะยังคงเปนกําลังหลักอยูเชนเดิม

3) กรมขาวทหารบกมีหนาที่ในการหาขาว และแจงไปยังหนวยเหนือ (ซึ่ง
ประกอบดวยหลายฝาย และมีขั้นตอนปดลับ หากมีการใชกําลัง) ทั้งน้ี หากมีการใชกําลังเกิดขึ้น
กําลังทหารสวนใหญก็จะถูกใชไปในการปฏิบัติการ (Operation) มากกวาการไปดูแลอารักขาคณะ
ทูตานุทูต อยางไรก็ดี กรมขาวทหารบกไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ตางๆ ซึ่งเปนที่ต้ังของสถาน
เอกอัครราชทูต/องคการระหวางประเทศ ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวแลว และไดนําเรียนผูบังคับบัญชา
ระดับสูง เพื่อสั่งการใหเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่จะกอใหเกิดผลกระทบใน
พื้นที่ดังกลาว ในขณะเดียวกันจะพยายามแจงเตือนลวงหนา (Early Warning) หากมีขอมูลแนชัดวา
จะมีการใชกําลัง อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจวาเร่ืองน้ีมีความละเอียดออนมากและอาจยากที่จะทราบ
ไดลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม

นอกจากน้ี ฝายความคุมกันทางการทูต ยังไดสรุปความเห็นจากที่ประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของมาเปนขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures หรือ SOP) ขึ้น
นําเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ ดังน้ี

1) ฝายคุมกันทางการทูตติดตอประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยางใกลชิด เพื่อรับทราบความตองการในเร่ืองมาตรการ
รักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูที่เกี่ยวของของฝายไทย ใหคณะ
ทูตานุทูตทราบตามความเหมาะสมและจําเปน และแจงใหฝายทหารและตํารวจทราบถึงที่ต้ังและ
หมายเลขโทรศัพทเจาหนาที่ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการ
ระหวางประเทศดวย
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2) ตํารวจสันติบาลเพิ่มการลาดตระเวนและเฝาระวังความปลอดภัยของสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่อยูในพื้นที่เสี่ยงเปนกรณีพิเศษ

3) กรมขาวทหารบก ดําเนินการติดตอและประสานงานดานการขาวกับกรมพิธี
การทูต ฝายคุมกันทางการทูต และตํารวจสันติบาล รวมทั้งผูชวยทูตทหารของประเทศที่เกี่ยวของ

4) หากสถานเอกอัครราชทูต หรือองคการระหวางประเทศมีคําขอเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การอพยบเจาหนาที่และครอบครัว ใหแจงตอฝายคุมกันทางการ
ทูต เพื่อขอการสนับสนุนกําลังเจาหนาที่จากตํารวจสันติบาล ทั้งน้ี ฝายตํารวจจะไดประสานกับกรม
ขาวทหารบกตอไปเพื่อกรมขาวทหารบกแจงตอหนวยเหนือเพื่อการปฏิบัติภารกิจตอไป

5) หากมีการแจงเตือนลวงหนาจากกรมขาวทหารบก ฝายคุมกันทางการทูต
จะแจงประสานไปยังผูประสานงานของสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ รวมทั้ง ประสานกับตํารวจสันติบาลใหเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และ /หรือ
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน การอพยบ ทั้งน้ี อาจมีฝายทหารที่ไดรับมอบหมายใหเขาสนธิกําลัง
กับตํารวจสันติบาล เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เปาหมายดวย

1.1.2 การปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต  เมื่อศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
(ศอฉ.) ไดใชมาตรการกดดันตอผูชุมนุมประทวงโดยเร่ิมจากการตัดนํ้า ตัดไฟ และปดกั้นการสัญจร
เปนตน ต้ังแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ฝายคุมกันทางการทูตไดรับมอบหมายจากกระทรวงการ
ตางประเทศ และกรมพิธีการทูต ใหติดตามสถานการณตลอด  24 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติไดมีการ
จัดต้ังหนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมงขึ้น โดยสนธิกําลังระหวางฝายคุมกันทางการทูต กับฝายเอก
สิทธิ์ทางการทูต โดยใชหองทํางานกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตเปนที่ทํางาน เน่ืองจาก
เจาหนาที่ฝายคุมกันทางการทูตมีประมาณ 5 นาย ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยหนวยปฏิบัติ
ภารกิจ 24 ชั่วโมง คอยประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวาง
ประเทศที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งประสานกับฝายตํารวจและฝายทหารตลอด 24 ชั่วโมง
ภารกิจชวงระหวางวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2553 มีดังน้ี

1) การเคลื่อนยายเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2553 เกิดการปะทะกันระหวางทหารกับกลุมผูชุมนุมบริเวณหนาสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนซึ่ง
ต้ังอยูบนถนนวิทยุใกลกับสวนลุมพินี ในเวลาประมาณบายโมง สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนได
โทรศัพทติดตอหนวยปฏิบัติภารกิจ ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการอพยบเจาหนาที่ สถานเอกอัค
ราชทูตญ่ีปุนจํานวน 91 คน ออกจากที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อไปสูที่ปลอดภัย ฝายคุมกัน
ทางการทูตไดประสานไปทางฝายตํารวจในทันที่ หลังจากน้ันประมาณหน่ึงชั่วโมงไดรับแจงวาฝาย
ตํารวจไดเตรียมการพรอมแลวและไดประสานไปทางฝายทหารซึ่งการอพยบจําเปนตองมีนายทหาร
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จากหนวยที่คุมพื้นที่น้ันๆ มานําขบวนรถของตํารวจเขาไปในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตดวย และ
เมื่อมีนายทหารมานําขบวนรถแลวจึงจะเคลื่อนขบวนได ในที่สุดก็ขบวนก็สามารถเดินทางฝา
การจราจรที่ติดขัดเน่ืองจากถนนบางสายในบริเวณน้ันถูกปดจึงมีถนนใหใชนอยลง และไปถึงสถาน
เอกอัครราชทูตญ่ีปุนในเวลาประมาณ สองทุมสี่สิบหานาที แลวทําการอพยบเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเพียงคร่ึงหน่ึง กลาวคือ เจาหนาที่ 41 คน กับยานพาหนะ 9 คัน เน่ืองจากเปน
ยามวิกาลเกรงวาหากขบวนอพยบยาวเกินไปอาจสุมเสี่ยงตอการตกเปนเปาของการโจมตีก็ เปนได
สวนที่เหลือไดมีการอพยบอีกระลอกหน่ึงในตอนเชาของวันที่ 15 พฤษภาคม  2553

2) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 หนวยปฏิบัติภาระกิจไดประสานกับฝายตํารวจ
และทหารในการอพยบเจาหนาที่ ESCAP จํานวน4 ครอบครัว 10 คน ออกจากที่พักยานราช
ประสงค และยานราชวิถี เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 15.00 น. และไดประสานงานในการอพยบครอบครัว
ชาวบังคลาเทศออกจากที่พักยานประตูนํ้า อน่ึง วันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม ไดประกาศเปน
วันหยุดราชการ

3) สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนสงโทรสารขอการอํานวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ที่จะเดินทางไปสลับเวรกับเจาหนาที่ที่ประจํา
อยูในสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไดมีการอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกเจาหนาที่ญ่ีปุนใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553

4) อน่ึง มีแนวโนมวาสถานการณจะขยายไปยังพื้นที่บริเวณถนนสาธรและวิทยุ จึง
ไดมีการสํารวจที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูตที่อยูในบริเวณดังกลาว พบวามีอยู 21 แหง จึงไดมีการ
ประสานแจงเตือนสถานเอกอัครราชทูตตางๆ ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางผานพื้นที่ชุมนุมหรือหากมีที่พัก
อยูใกลเคียงสถานที่ชุมนุมก็ขอใหอยูภายในที่พักตามชวงเวลาที่ ศอฉ. ประกาศเตือน (หลัง 15.00 น.)
และไดแจงใหฝายทหารและตํารวจรับทราบถึงที่ต้ังของ สถานเอกอัครราชทูตอีก 21 แหงดวย

การปฏิบัติภารกิจในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เมื่อ ศอฉ. สงกําลังทหารออก
ปฏิบัติการภายใตรหัส “กระชับวงลอม” บริเวณสวนลุมพินีและราชประสงค ในตอนรุงสาง และ
ตอมาไดประกาศมาตรการ Curfew เปนเวลา 7 วัน มีดังน้ี

1) การแจงเตือนสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ ในพื้นที่
หนวยปฏิบัติภารกิจไดแจงเตือนสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ ต้ังแตเวลา
05.30 น.

2) การอพยบเอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ สถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ
อาทิ อินโดนีเซีย ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด การดูแลอารักขา กลุมสถานเอกอัครราชทูตใน
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สหภาพยุโรป ไดขอการอารักขาใหกับ เอกอัครราชทูต ทําเนียบเอกอัครราชทูต ตลอดจนที่ทําการ
ซึ่งไดมีการดําเนินการตามคําขอ

นอกจากน้ัน ฝายคุมกันทางการทูตไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศบางแหงถึงความเสียหายที่ไดรับ เชน

1) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนดแจงวามีรอยกลมๆ ลักษณะคลายรอยกระสุน
ปรากฏ ณ ที่ทําการซึ่งต้ังอยูชั้น 14 All Seasons Place ถนนวิทยุ

2) สํานักงาน Asian Development Bank ซึ่งต้ังอยูชั้น 26 อาคาร Central World
แจงวาในชั้นน้ียังไมสามารถขึ้นไปไดเน่ืองจากทางขึ้น-ลง ไมสามารถใชการได แตคาดวาเหตุการณ
เพลิงไหมไมนาจะสงผลกระทบตออาคารสํานักงานซึ่งต้ังอยูคนละ Zone กับบริเวณที่มีเพลิงไหม

1.1.3 การปฏิบัติภารกิจในขั้นตอนประเมินผล หลังจากที่ไดมีการใชกําลังสลายผูชุมนุม
บริเวณยานราชประสงคในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ในที่สุดรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณ
ได อยางไรก็ตาม ดวยเกรงวาอาจมีการสรางความไมสงบของกลุมผูไมประสงคดีโดยมีเปาหมาย
เปนชาวตางชาติ เพื่อหวังใหเกิดผลกระทบตอประชาคมระหวางประเทศ ดังน้ัน จึ งยังคงขอให
หนวยงานดานการขาวดําเนินการสอดสอง ดูแล ติดตามความเคลื่อนไหวและขอใหสํานักงาน
ตํารวจเพิ่มมาตรการเขมขนในการดูแลรักษาความปลอดภัยแกสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล
และองคการระหวางประเทศทุกแหงในกรุงเทพมหานคร

นอกจากน้ี ฝายคุมกันทางการทูตไดมีหนังสือแจงเวียนคณะทูตานุทูต เกี่ยวกับการ
ขยายเวลา Curfew ในชวงกลางคืนออกไปถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 และการอํานวยความสะดวก
แกคณะทูตานุทูตดานการเดินทางในชวงเวลา Curfew รวมทั้งไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติภาระกิจที่ผานมา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 อีกดวย

การศึกษาเร่ืองน้ีมุงที่จะพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา
วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เน่ืองจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจคร้ังน้ีเปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเคยปฏิบัติมากอน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานของฝายคุมกันทางการทูต ในภาวะ

วิกฤตการณทางการเมือง เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ป 2553 ทั้งในชวงเตรียมการ ปฏิบัติการ
และการประเมินผล

1.2.2 เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็ง ในการปฏิบัติงานของฝายคุมกันทางการทูต ในชวง
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วิกฤตการณดังกลาว อันอาจนําไปสูขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจหรือขอเสนอ
ในระดับนโยบาย

1.2.3 เพื่อเปนการสรางองคความรูของการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต อันอาจนําไป
ประยุกตใชกับกรณีตางๆในอนาคต

1.3 คําถามในการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศควรปรับปรุงงานของฝายคุมกันทางการทูตเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ในการปฏิบัติภารกิจหรือไม

1.4 สมมุติฐานของการศึกษา
กลไกของการปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันฯ ดังกลาวยังไมสามารถรับสถานการณไดอยาง

มีประสิทธิผล เน่ืองจากไมมีความพรอมทั้งในแง บุคลากร และอุปกรณตางๆ

1.5 ขอบเขตและเน้ือหาของการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีจะมุงเนนเฉพาะการปฏิบัติงานของฝายคุมกันทางการทูตในชวง เดือน

เมษายน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งมีการชุมนุมประทวงทางการเมือง บริเวณพื้นที่แยกราชประสงค
และเขตโดยรอบ และมีการปฏิบัติการตอผูชุมนุมซึ่งมีผลกระทบตอสถานเอกอัครราชทูตและ
องคการระหวางประเทศหลายแหงในบริเวณดังกลาว

ฝายคุมกันทางการทูตมีหนาที่ใหการดูแลแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของ
ตางประเทศที่ต้ังอยูในประเทศไทย รวมทั้ง สํานักงานขององคการระหวางประเทศในไทย การดูแล
ครอบคลุมทั้งการอารักขา  การอํานวยความสะดวก เชน อํานวยความสะดวกดานการพํานักใน
ประเทศไทยของเจาหนาที่ตางชาติและครอบครัว การเดินทางผานเขาออกชายแดนเพื่อไปประเทศ
เพื่อนบาน การไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ ที่คณะทูตานุทูตอาจมีกับหนวยงานหรือเอกชนในไทย และ
เน่ืองจากคณะทูตานุทูต (รวมทั้งตัวบุคล ที่ทําการและทรัพยสิน) มีฐานะที่ละเมิดมิได (Inviolable)
จึงตองดูแลมิใหมีการจับกุม คุมขัง และการฟองรองดําเนินคดีตางๆ ตอคณะทูตานุทูต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคดีอาญา

1.6 วิธีการศึกษา
1.6.1 การศึกษาจะเนนที่การศึกษาคนควาจากเอกสารทางราชการ รวมถึงกรอบทาง

ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารที่เกี่ยวของ เชน การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
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ไดแก การทําแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.6.2 ขอมูลบางสวนจะไดมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
1.6.3 การวิเคราะหขอมูลจะพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง ของการปฏิบัติงาน
1.6.4 การเปรียบเทียบกับการดําเนินการในการใหความคุมกันทางการทูต ในกรณีมีการ

ชุมนุมประทวงทางการเมืองกับบางประเทศในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
การศึกษาคร้ังน้ีจะนํามาซึ่งขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการปรับปรุงหนวยงาน

หรือวิธีการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต รวมทั้ง ขอเสนอแนะในระดับนโยบายเกี่ยวกับการจัดต้ัง
หนวยงานดานน้ีขึ้น

1.8 นิยามศัพท
1.8.1 “การเมือง” คําวาการเมืองไดถูกใหความหมายไวตางๆ กัน (Danziger, 1996, p. 4) เชน

1) การเมืองคือการใชอํานาจ (Politics is the use of power.)
2) การเมืองคือการจัดสรรทางสาธารณะของสิ่งที่มีคุณคา (Politics is the public

allocation of things that are valued.)
3) การเมืองคือการยุติความขัดแยง (Politics is the resolution of conflict)
4) การเมืองคือการแขงขันระหวางบุคคลหรือกลุมเพื่อแสวงหาผลประโยชนของตน
5) การเมืองคือการกําหนดวาใครจะไดอะไร เมื่อไหร และอยางไร (Politics is the

determination of who gets what, when and how.)
อาจกลาวไดวาการเมืองคือกระบวนการใชอํานาจและอิทธิพลในการสงเสริม

คุณคาและผลประโยชนบางอยาง (Politics is the process through which power and influence are
used in the promotion of certain values and interest.) อยางไรก็ตาม Oxford Advanced Learner’s
Dictionary ไดใหความหมายของ “Politics”ไว ดังน้ี (Crowther, 1995, p.894)

1) เปนกิจดานการเมือง (Political Affairs)
2) ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมือง
3) การแขงขันระหวางพรรคการเมือง
ในที่น้ีจะใชคําวาการเมืองวาเปนเร่ืองหรือกิจที่เกี่ยวของกับอํานาจของรัฐบาลหรือ

ผลประโยชนสาธารณะ
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1.8.2 การชุมนุมทางการเมือง หมายถึง การชุมนุมที่มีเปาหมายตออํานาจรัฐบาล เชน
การเรียกรองใหรัฐบาลกระทําหรืองดการกระทํา โดยที่การชุมนุมใหญบริเวณยานราชประสงคมีขอ
เรียกรองใหรัฐบาลในขณะน้ันยุบสภา จึงกลาวไดวาเปนการชุมนุมทางการเมือง

1.8.3 ภาวะวิกฤติทางการเมือง ประกอบดวย คําวา “วิกฤติ” กับคําวา “ทางการเมือง”
คําวา “วิกฤติ” มาจากภาษาอังกฤษ คือคําวา “crisis” ซึ่งไดรับการใหความหมายวา

เปนชวงเวลาที่ยุงยากอยางยิ่ง หรือเปนชวงเวลาที่อันตราย หรือเปนชวงที่ตองมีการตัดสินใจที่สําคัญ
ตัวอยางไดแก วิกฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริกา วิกฤตทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป วิกฤติทาง
การเมืองในไทย เปนตน (Crowther, 1995, p.276) ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช “วิกฤติทาง
การเมือง” ใหหมายถึงภาวะยุงยากอยางยิ่งที่มีผลกระทบรุนแรงตอรัฐบาลและชื่อเสียงของรัฐบาล

1.8.4 ความคุมกันทางการทูต หมายถึงการใหการปฏิบัติตอสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลและองคการระหวางประเทศเพื่อใหอยูในสถานะที่ปลอดภัย ปราศจากสิ่งรบกวนที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน (รวมถึงการจับกุม คุมขังและการดําเนินดคี) (Harris, 1991, pp. 319-336)

1.8.5 ประสิทธิผล (Effectiveness) (Crowther, 1995, p.370) หมายถึง การที่ไดผลตามที่
คาดหวังไว หากวิธีการ ก. ใหผลลัพทตรงตามเปาหมายกวาวิธีการ ข. ในจํานวนทรัพยากรที่เทากัน
จะถือวาวิธีการ ก. มีประสิทธิผลมากกวาวิธีการ ข.

สวนประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง จํานวนผลผลิตที่ไดตอตนทุนที่ใช เชน
หากวิธีการ ข. ใหผลผลิต 10 หนวย และ วิธีการ ก. ใหผลผลิต 8 หนวย ตอตนทุนที่เทากัน จะถือวา
วิธีการ ข. มีประสิทธิภาพสูงกวาวิธี ก. เปนตน



บทที2่
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษากรณีการปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันทางการทูตใน

ภาวะวิกฤตทางการเมือง แนวคิดทฤษฎีที่อาจนํามาเปนกรอบในการศึกษา ไดแก
2.1.1 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

โดยที่ภาวะวิกฤตจะมีผลกระทบที่สรางความเสียหายตอองคการ ชื่อเสียง
ตลอดจนพนักงาน วิกฤตที่รุนแรงมากสามารถนําไปสูการลมสลายขององคกรได ดังน้ัน ผูบริหาร
ขององคกรที่อยูในภาวะวิกฤตจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อหาสาเหตุ ควบคุมสถานการณ และ
ในที่สุด ก็แกปญหาไดโดยเกิดความเสียหายนอยที่สุด ถึงแมวาผูบริหารทุกคนตลอดจนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของจะคํานึงถึงสภาวะฉุกเฉินที่ไดเคยเกิดมาไดบาง แตก็มีไมกี่คนที่มีการเตรียมตัวอยางเต็มที่
สําหรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น วิกฤตบางอยางก็อาจเร่ิมจากจุดเล็กๆและเมื่อลุกลามก็กลายเปน
วิกฤตที่รุนแรง ดังน้ันการจัดการภาวะวิกฤตในอุดมคติควรเร่ิมตนจากการ คาดการณภาวะวิกฤต
ลวงหนา และเตรียมแผนรับมือ(Barton, pp.8-12)

อยางไรก็ตาม ภาวะวิกฤตสวนใหญมักเปนเร่ืองฉุกเฉินและเกิดขึ้นไมบอยคร้ัง ทํา
ใหสภาพแวดลอมตางๆ เปลี่ยนไปจากสภาพแวดลอมตามปกติ การจัดการกับวิกฤตจึงตองมีการ
ติดตามขาวสารที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือตามสถานการณ บางคร้ังแผนสําหรับใชใน
ภาวะวิกฤตที่มีอยูเดิมอาจใชไมไดผล ปฏิกิริยาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะชวยใหภาวะวิกฤต
เล็กลง และสามารถควมคุมไดในที่สุด งานของทีมจัดการภาวะวิกฤตคือ การติดตาม แกปญหาโดย
ไมปลอยวางจนกวาทุกอยางจะคลี่คลายและสถานการณกลับไปสูสภาวะปกติ และการดําเนินการ
สื่อสารอยางทันทีทันใดเปนสิ่งพึงกระทํา นอกจากน้ัน ทักษะและประสบการณของคนจากหลายๆ
ดานเปนสิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการภาวะวิกฤต  รวมทั้ง การมีผูนําที่เขมแข็งและเคร่ืองมือใน
การจัดการก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน

การบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตอาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี (Barton, pp.87-145)
1) การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤต การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตไมใชเปนการ

ปองกันภาวะวิกฤตแตเปนการลดความเสียหายใหนอยลง ประกอบดวย การจัดต้ังกลุมทํางานหรือ
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กลุมวางแผน การประเมินขอบเขตของปญหา การ จัดทําแผนเผชิญเหตุ เชน ชองทางการ
ติดตอสื่อสาร การอพยพ การทดสอบแผนและการปรับปรุงแผน

2) การเผชิญกับภาวะวิกฤต มุงเนนการดําเนินงานอยางรวดเร็วและตัดสินใจอยาง
เฉียบขาด ใหอยูในสถานการณหรือเกาะติดสถานการณ และสื่อสารไดอยางชัดเจน

3) การดําเนินการเมื่อภาวะวิกฤตคลี่คลายไปสูภาวะปกติ ไดแก การสื่อสารอยาง
ทันทีทันใดถึงสถานการณที่กลับสูภาวะปกติใหผูเกี่ยวของทราบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และยุติการทํางานของทีมจัดการภาวะวิกฤต และวิธีการใชเปนบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียม
รับมือกับภาวะวิกฤตในคราวตอๆไป

เคร่ืองมือที่จะสามารถชวยในการปฏิบัติงาน ในชวงกอน ระหวาง และหลังจาก
ภาวะวิกฤต ไดแก

1) รายชื่อผูที่ติดตอในยามฉุกเฉิน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
ที่อยู อีเมล เบอรโทรสาร และ ชองทางการติดตอทาง Social Network อ่ืนๆ

2) แผนเผชิญเหตุ
3) บันทึกหรือรายงานการประชุมและการปฏิบัติงาน
4) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เอกสารตางๆเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของบันทึกทางประวัติศาสตร จึงตองรวบรวม

เก็บไวอยูเสมอ การบันทึกจะทําใหเกิดแหลงของการเรียนรู และการเรียนรูก็จะทําใหองคกรเขมแข็งขึ้น
2.1.2 การบริหารโครงการ (Project Management)

โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่จําเปนในการทําผลผลิตอยางหน่ึงอยางใดให
แลวเสร็จตามขั้นตอนตางๆที่กําหนดไว การบริหารโครงการจึงเปนหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหแนใจวา
การปฏิบัติงานขั้นตอนตางๆลุลวงไปไดทันเวลาตามที่กําหนดไว และมีคุณภาพพอที่จะประกันถึง
ความสําเร็จถึงผลผลิตขั้นสุดทาย เทคนิคกําหนดระยะเวลาในขั้นตอนปฏิบัติงานที่ใชในการบริหาร
โครงการ ไดแก Gantt Charts และ PERT/CPM โดย Gantt Chart น้ัน เปนแผนผังกําหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของกิจกรรมตางๆในโครงการใหเปนไปตามลําดับกอน-หลัง นับต้ังแตเร่ิม
โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ สวน PERT/CPM มีลักษณะเปนแผนผัง (Network Diagram) ที่ชวย
กําหนดและควบคุม โดยการระบุความสัมพันธของงานตางๆ (event) ที่แยกจากกันอันจําเปนตอง
บรรลุความสําเร็จในโครงการที่คอนขางซับซอน (Schermerhorn, pp.753-754)

2.1.3 Just-in-time scheduling (JIT)
ระบบ JIT เปนที่รูจักกันดีในการปรับปรุง work flows ในการผลิตของบริษัทญ่ีปุน

ซึ่งครอบคลุมถึงความพยายามที่จะลดตนทุนและปรับปรุง work flows โดยการกําหนดระยะเวลาที่
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วัสดุจะสงมาถึงโรงงาน (work station) ไดทันเวลาในการผลิต ซึ่งทําใหไมจําเปนตองมีคาใชจายใน
การสรางสถานที่สําหรับเก็บวัสดุ (inventories) ทําใหมีการประหยัดเน้ือที่ที่โรงงานเพื่อนําไปใช
ประโยชนอ่ืน และสงผลตอการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ผานทางการทํางานเปนทีม ซึ่งคนงาน
จะตองเอาใจใสตอคุณภาพของวัสดุที่ไดรับและใชวัสดุในการผลิตอยางพิถีพิถันในกระบวนการ
ผลิต (Schermerhorn, p.753)

2.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  ซึ่งเปนการ
วิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกร อันจะสงผลกระทบกับศักยภาพและความกาวหนา
ขององคกร ประกอบไปดวย (Schermerhorn, pp.235-236)

S Strengths หมายถึง จุดดีหรือจุดแข็งขององคกร อันเปนปจจัยภายในที่สงผลให
องคกรประสบความสําเร็จและโดดเดนกวาองคกรอ่ืนๆ เชน การมีผูบริหารที่มีความสามารถ ความ
มีระเบียบวินัยของเจาหนาที่ในหนวยงาน หรือ การมีนโยบายขององคกรที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
เปนตน ซึ่งจุดแข็งเหลาน้ีจะตองรักษาและพัฒนาใหดีขึ้นไป

W Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนขององคกร อันเปนปจจัยภายในที่
สงผลใหองคกรมีปญหาและเกิดขอบกพรองอันนําไปสูความเสียหายขององคกรโดยรวม เชน การ
ลาชาในการทํางาน การขาดการบริหารจัดการขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งจุดออน
เหลาน้ีจะตองหาวิธีการแกไขและกําจัดใหหมดไป

O Opportunities หมายถึง โอกาส อันเปนปจจัยภายนอก ซึ่งสงผลในแงบวกตอ
องคกรทั้งทางตรงทางออม เชน ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางการ เมือง
เปนตน ซึ่งองคกรควรที่จะรักษาโอกาสน้ีไวและหาชองทางเพื่อที่จะใชประโยชนใหเกิดกับองคกร
ตอไป

T Threats หมายถึง หมายถึง อุปสรรคหรือภัยคุกคาม อันเปนปจจัยภายนอกที่
สงผลเสียตอองคกรทั้งทางตรงทางออม ซึ่งบางคร้ังก็หลีกเลี่ยงไดยาก เชน ความผันผวนทา ง
เศรษฐกิจ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตองหลีกเลี่ยงและหาวิธีการ
แกปญหาใหผานไปได

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
จากการคนควาหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาการศึกษาที่ใกลเคียงกับการศึกษาในคร้ังน้ี

คือการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินครบวงจรของ นางสาว สิริพร ไทยตรง ใน
หลักสูตร นักบริหารการทูตรุนที่1 ซึ่งศูนยฯดังกลาวกระทรวงการตางประเทศจัดต้ังขึ้นในลักษณะ
เฉพาะกิจ ในการรับมือกับสถานกาณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไดแก กรณีเหตุการณสึนามิ กรณีเคร่ืองบินตก
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ที่ภูเก็ต หรือการเกิดเหตุกาณไมสงบในประเทศไทยในเดือนเมษายน 2552 เปนตน ศูนยฯดังกลาว
เปนจุดติดตอประสานงานเพียงเพื่อรายงานขอมูลแกประชาชนที่สนใจทั้งในและตางประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลและองคการระหวางประเทศ ทั้งในและตางประเทศ หนวยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสื่อมวลชน กลไกเฉพาะกิจเปนเคร่ืองมือทางการทูตที่สําคัญและจําเปนยามฉุกเฉิน
อยางไรก็ตาม กลไกดังกลาวไมไดมีวัตถุประสงคที่จะทําหนาที่แกไขหรือบริหารจัดการกับ
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นโดยตรง ดังน้ัน จึงเลือกใชแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร เปน
กรอบหลักในการศึกษา และใช SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหการปฏิบัติงานของศูนยฯ (สิริพร
ไทยตรง 2552)

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ดวยงานดานความคุมกันทางการทูตเปนพันธกรณีที่ตองปฏิบัติ และผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากภาวะวิกฤตทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2553 สวนหน่ึงคือ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลและองคการระหวางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ที่พํานักอยูในบริเวณ
ราชประสงค ซึ่งเปน “ลูกคา” ของฝายคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
การปฎิบัติหนาที่ของฝายคุมกันทางการทูต เพื่อลดผลกระทบจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตไมมากก็นอย นอกจากน้ัน วิกฤตการณดังกลาวยังอาจกระทบตอชื่อเสียงของรัฐบาลไทยและ
องคกรของรัฐที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพันธกรณี ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงจะใชแนวคิดการ
บริหารจัดการภาวะวิกฤตเปนกรอบหลักในการวิเคราะห รวมทั้ง ใช เคร่ืองมือดาน SWOT Analysis
และ การบริหารโครงการ ในการศึกษาจุดออนจุดแข็งที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติภารกิจอีกดวย

ฝายคุมกันทางการทูต ปจจุบันอยูในกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต อันเปนกอง
หน่ึงของกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ ปรากฏตามผังองคการ ดังน้ี

กระทรวงการตางประเทศ

กรมพิธีการทูต กรมอ่ืนๆ เชน กรมองคการระหวางประเทศ  กรมสารนิเทศ   ฯลฯ

 สํานักเลขานุการกรม  กองแบบพิธี   กองรับรอง  กองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต

                                            ฝายคุมกันทางการทูต ฝายเอกสิทธิ์



บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ี จะวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันทางการทูตในชวงภาวะวิกฤติทางการเมืองสําหรับเปนขอมูลในการ
เสนอ    แนวทางเพื่อการปรับปรุงฝายคุมกันทางการทูต ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ภารกิจ

ผลการศึกษา สรุปได ดังน้ี

3.1 ปญหาของการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
3.1.1 ปญหาดานโครงสรางองคกร

1) ไมมีการกําหนดวิสัยทัศนของภารกิจที่ชัดเจน  ไมมีการกําหนดเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจน แมวาฝายคุมกันทางการทูตจะมีหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ใหกับสถานเอกอัคร- ราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศซึ่งเปนพันธกรณีซึ่งกําหนด
ไวตามความตกลงระหวางประเทศ แตเน่ืองจากเปนเหตุการณวิกฤต ประกอบกับมีหนวยงานหลาย
หนวยงานที่เขารวมในการปฏิบัติภาระกิจ และบางหนวยงานก็เขามารวมปฏิบัติภารกิจเปนคร้ังแรก
เชน หนวยทหาร ทําใหไมมีการกําหนดวิสัยทัศนของภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้ง เกิดความไมชัดเจนใน
เปาหมายของการปฏิบั ติภารกิจรวมกัน ตัวอยาง เชน มีการสนธิกําลังระหวางทหารและ
ตํารวจสันติบาลในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการะหวาง
ประเทศในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม แตเมื่อมีการสลายการชุมนุมกําลังทหารสวนใหญ
ถูกใชไปในการปฏิบัติการมากกวาการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต

2) การดําเนินการของฝายคุมกันทางการทูตในฐานะหนวยประสานภารกิจใน
ภาวะวิกฤตจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในระดับดี
พอสมควร แตก็มีอุปสรรคบาง ในแงที่วาการประสานงานในวันหยุดมีขอจัด นอกจากน้ัน ยังไมมี
เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมปฏิบัติงานประจําที่หนวยปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

3) การปฏิบัติภารกิจแมจะมีขั้นตอนตามกรอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
กลาวคือ มีขั้นตอนการเตรียมการ มีการใชเคร่ืองมือเชน Standard Operation Procedures หรือเทียบ
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ไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) มีขั้นปฏิบัติงานภาวะวิกฤต และขั้นประเมินผล แต
เน่ืองจากประกอบดวยหนวยงานหลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภายนอก ซึ่งรับผิดชอบเฉพาะ
ภารกิจที่หนวยเหนือมอบหมาย จึงไมใหความรวมมือเทาที่ควร ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ตัวอยาง เชน ในเวลาประมาณบายโมงของวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต
ญ่ีปุนไดโทรศัพทติดตอหนวยปฏิบัติภารกิจ ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการอพยบเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตญ่ีปุนจํานวน 91 คน ออกจากที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อไปสูที่ปลอดภัย ฝาย
คุมกันทางการทูตไดประสานไปทางฝายตํารวจในทันที่ หลังจากน้ันประมาณหน่ึงชั่วโมงไดรับแจง
วาฝายตํารวจไดเตรียมการพรอมแลวและไดประสานไปทางฝายทหารซึ่งในการอพยพจําเปนตองมี
นายทหารจากหนวยที่คุมพื้นที่น้ันๆ มานําขบวนรถของตํารวจเขาไปในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต
ดวย และเมื่อมีนายทหารมานําขบวนรถแลวจึงจะเคลื่อนขบวนได ในที่สุดก็ขบวนก็สามารถเดินทาง
ฝาการจราจรที่ติดขัดเน่ืองจากถนนบางสายในบริเวณน้ันถูกปดจึงมีถนนใหใชนอยลง และไปถึง
สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนในเวลาประมาณ สองทุมสี่สิบหานาที แลวทําการอพยบเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเพียงคร่ึงหน่ึง กลาวคือ เจาหนาที่ 41 คน กับยานพาหนะ 9 คัน สวนที่เหลือไดมี
การอพยบอีกระลอกหน่ึงในตอนเชาของวันที่ 15 พฤษภาคม 2553

4) การที่งานของฝายคุมกันทางการทูต อาจไมไดรับการใหความสําคัญอยาง
พอเพียงจากหนวยงานภายนอกที่ประงานภารกิจดวยน้ัน อาจเปนเพราะเปนหนวยงานแคระดับฝาย
ทําใหสามารถประสานกับเจาหนาที่หนวยงานอ่ืนในระดับปฏิบัติงาน ไมสามารถประสานกับ
เจาหนาที่ระดับสั่งการ เปนตน ทําใหการปฏิบัติภารกิจเกิดความลาชาเพราะหนวยอ่ืนตองรอความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้นไปกอน

3.1.2 ปญหาดานบุคคล
1) ฝายคุมกันมีเจาหนาที่ประมาณ 5 นาย เปนเพศหญิง กวาคร่ึงหน่ีง ไมเพียงพอ

กับการปฏิบัติภารกิจ และเมื่อสนธิกําลังกับฝายเอกสิทธิ์ทางการทูตแลวก็ยังไมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจาก เจาหนาที่บางสวนไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานไดดวย
เหตุผลตางๆ เชนบานที่พํานักอยูในเขตที่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงในการเดินทางเขาออกที่พัก
เจาหนาที่ผูหญิงไมสะดวกในการปฏิบัติงานยามวิกาล เปนตน

2) การขาดการสงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการฝกอบรม ดูงานเพื่อรับความรูและ
พัฒนา วิธีการปฏิบัติงานความคุมกันทางการทูต โดยเฉพาะเทคนิคการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในลักษณะที่ตองอาศัยความเสียสละ
ความฉับไวและความเขาใจในสถานการณทางการเมือง และการเมืองระหวางประเทศ เพื่อใหการ
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ทํางานดานน้ีเปนภารกิจสําคัญภาระกิจหน่ึงที่ไดรับการสานตอและเชื่อมโยง เมื่อมีเหตุวิกฤตทํานอง
น้ี เจาหนาที่จะไดสามารถปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิผล

3) การคัดสรรเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานในฝายคุมกันทางการทูตในลักษณะที่ใคร
ไมมีที่ไปก็ใหไปอยูที่ฝายน้ี มิไดมุงเนนการไปปฏิบัติหนาที่ทางการ ทําใหเจาหนาที่ขาดแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานและไมพยายามหาประสบการณในภาคสนาม รวมทั้ง ไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตเทาที่ควร

3.1.3 ปญหาดานการสื่อสาร
การสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมง กับสถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุล และองคการระหวางประเทศ ตลอดจนการสื่อสารกับฝายตํารวจและฝายทหารสวนใหญ
กระทํ าผ านโทรศัพทมือถือซึ่ งสวนใหญ เปนสมบั ติสวนตัว  เมื่ อใดที่มีการตัดสัญญาณ
โทรศัพทมือถือบริเวณการชุมนุมประทวง การสื่อสารจะประสบกับปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เวลาที่จะตองติดตอกับบุคคลที่อยูในบริเวณพื้นที่ชุมนุม

3.1.4 ปญหาดานการจัดการ
1) ไมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภาระกิจในภาวะวิกฤต

ดังน้ัน คาใชจายของเจาหนาที่เดินทางมาปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติภาระกิจ 24 ชั่วโมงรวมทั้ง
คาอาหารจึงเปนเงินสวนตัวทั้งสิ้น

2) หนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมง ไมมีสถานที่ทํางานที่ออกแบบเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ 24 ชั่วโมง ไดแก ไมมีหองสําหรับอาบนํ้า เปลี่ยนเคร่ืองแตงตัว หองสําหรับนอน
คางในกรณีที่ตองอยูประจํายามวิกาล เปนตน

3) การวิเคราะหสถานการณไมครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบทั้ งหมด การ
เตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤตมุงไปในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับยานราชประสงคและยานเพลินจิต
เทาน้ัน แตเมื่อสถานการณขยายไปยังพื้นที่บริเวณถนนสาธรและวิทยุ จึงไดมีการสํารวจที่ต้ังของ
สถานเอกอัครราชทูตทีอยูบริเวณดังกลาว พบวามีถึง 21 แหง จึงไดประสานสถานเอกอัครราชทูต
ดังกลาวเพิ่มเติม และแจงใหฝายทหารและฝายตํารวจรับทราบถึงทีต้ังของสถานเอกอัครราชทูตอีก
21 แหงดวย

3.2 SWOT Analysis
จุดแข็ง  ผูบริหารระดับสูงทั้งในกระทรวงการตางประเทศ ใหการสนับสนุนอยูบาง และ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติมีความรูความสามารถ คุนเคยและเขาใจความตองการของคณะทูตานุทูต อีกทั้งยัง
ปฏิบัติภารกิจอยางทุมเท และทํางานเปนทีม
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จุดออน ก็คือ เปนภารกิจใหม มีขนาดใหญบวกกับความรุนแรงของสถานการณ ที่ฝายคุม
กันทางการทูตไมเคยปฏิบัติมากอน และไมเคยมีการฝกฝนใหรับมือกับสถานการณและการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม นอกจากน้ัน การสื่อสารในภาวะวิกฤตมีขีดจํากัดและอุปสรรค และอุปกรณ
เคร่ืองมือตางๆ ก็ไมมีการจัดเตรียมไว ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและ
เหตุการณอยูเหนือการคาดหมาย

โอกาส  สามารถใชเปนบทเรียนนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของกลไกเกี่ยวกับการให
ความคุมกันทางการทูต  รวมทั้งเปนโอกาสในการสรางองคความรูใหกับองคกรและฝกฝนบุคลากร
ที่มีคุณภาพตอไป  โดยที่เหตุการณวิกฤติทํานองน้ีคงไมเกิดขึ้นคร้ังเดียวแลวสาบสูญไป ดังน้ัน หาก
จะหาทางจัดต้ังกลไกขึ้นมารับมือโดยเฉพาะ หรือยกระดับงานของฝายคุมกันทางการทูตใหสูงขึ้น
เพื่อมีอํานาจหนาที่สูงขึ้นในการระดม ประสานงาน หรือกําหนดทิศทางในการปฏิบัติภาระกิจ
ในชวงวิกฤตก็เปนเร่ืองที่พึงกระทําตอไป

สิ่งทาทายหรือคุกคาม การที่ประเทศไทยอยูในประชาคมโลกที่ตองการมาตรฐานสูงใน
การคุมครองรักษาความปลอดภัยใหกับผูแทนของตน ดังน้ัน ประเทศไทยตองแสดงใหเห็นชัดเจน
วาเราผูกพันที่จะมีมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีแกคณะทูตานุทูต อันอาจเปนการสราง
ความมั่นใจแกประชาคมโลกตอประเทศไทย ซึ่งจะสงผลตอไปถึงการขยายความสัมพันธและความ
รวมมือ

3.3 ผลกระทบตอกระทรวงการตางประเทศและประทศไทย
การปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันทางการทูตเปนงานที่เกิดจากพันธกรณีที่ประเทศไทยมี

ภายใตความตกลงระหวางประเทศ หากมีเหตุรายเกิดขึ้นกับคณะทูตานุทูตในชวงวิกฤติการณทาง
การเมืองในพื้นที่ที่มีที่ทําการของคณะทูตานุทูตหรือที่พักอาศัยของคณะทูตานุทูต โดย ที่ฝายไทย
ขาดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติภารกิจดังกลาว กระทรวงตางประเทศและรัฐบาลไทยคงจะได
รับคําวิจารณในทางลบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
ความสัมพันธทางการทูต ทางการกงสุลและองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจทําให
ไทยตกเปนจําเลยในเวทีระหวางประเทศตางๆ ยอมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียในเกียรติภูมิของประเทศ
และการที่ตางประเทศขาดความเชื่อมั่นตอประเทศไทย อันสงผลเสียตอความพยายามของไทยที่จะ
เลนบทบาทนําในเวทีระหวางประเทศในดานตางๆ รวมทั้ง บทบาทเปนผูนําของกลุมอาเซียน และ
เปนศูนยกลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาค เชน East-West Economic Corridor ที่เชื่อมโยงระหวาง
พมา (ทวาย) ไปยัง เวียดนาม (ดานัง) หรือ North-South Economic Corridor ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต
ผานลาวและไทย ลงไปยังมาเลเซีย สิงคโปรและอินโดนีเซีย เปนตน



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การศึกษาเร่ืองน้ีมุงที่จะพิจารณาแนวทางการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา

วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เน่ืองจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจคร้ังน้ีเปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเคยปฏิบัติมากอน

4.1.2 การศึกษาพบวากลไกการปฏิบัติภารกิจ ของฝายคุมกันทางการทูตในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองมีขั้นตอนการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต กลาวคือ มีขั้นตอน
การเตรียมการ และมีการทํา SOP เทียบไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ถึงแมวาจะรับมือ
กับสถานการณใหผานพนไปดวยดี แตยังมีขอบกพรองอีกหลายจุดที่ควรไดรับการปรับปรุงไดแก

1) ปญหาดานโครงสรางองคกร เ น่ืองจากเปนภาระกิจฉุก เฉินและมีหลาย
หนวยงานมาเขารวม เกิดความ ไมชัดเจนในเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจรวมกัน ตัวอยาง เชน มี
การสนธิกําลังระหวางทหารและตํารวจสันติบาลในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุล และองคการะหวางประเทศในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม แตเมื่อมีการ
สลายการชุมนุมกําลังทหารสวนใหญถูกใชไปในการปฏิบัติการมากกวาการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต  นอกจากน้ัน ไมมีเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนมาประจําที่หนวย
ปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติภารกิจ

2) ปญหาดานบุคลากร ไดแก จํานวนเจาหนาที่มีจํากัดและบางสวนไมสามารถ
เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจได นอกจากน้ัน เจาหนาที่ยังขาดการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
น้ี โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต

3) การสื่อสารในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตมีขอจํากัดและกอใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติภารกิจ ทําใหการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิผล

4) ปญหาดานการบริหาร ไดแก ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย

1) จัดต้ังหนวยงานระดับกองขึ้นในกระทรวงการตางประเทศเพื่อรองรับภารกิจ
ในภาวะวิกฤต เน่ืองจากภารกิจดานความคุมกันทางการทูตมีหลากหลายมิติ ประกอบกับการดูแล
อารักขาสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล และองคการระหวางประเทศเปนภารกิจที่มีลักษณะเปน
พันธกรณีที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ นอกจากน้ัน เหตุการณที่สงผล
กระทบตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะทูตานุทูตก็สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลาและใน
รูปแบบตางๆ กันไป ที่ผานมาสิ่งคุกคามตอความปลอดภัยของคณะทูตานุทูตไมไดลดนอยลง
หากแตนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้น

ทั้งน้ี อาจยกระดับฝายคุมกันทางการทูตขึ้นเปนระดับกอง เพื่อใหมีขอบเขตอํานาจ
หนาที่สูงขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถเปนหนวยงานที่สามารถระดม ชี้นํา และประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต ใหมี
ประสิทธิผลเทียบเทาหนวยงานชั้นนําในลักษณะเดียวกันทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ัน การ
ยกขึ้นเปนระดับกอง ยังอาจนําไปสูการที่สามารถขยายอัตราหรือจํานวนเจาหนาที่เพิ่มขึ้น อาจเกลี่ ย
มาจากหนวยงานอ่ืนในกระทรวงการตางประเทศที่สามารถลดจํานวนคนได เชน สามารถใช
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือมาทํางานแทนคน หรือ สามารถจางหนวยงานเอกชนใหทํางานแทนได เปนตน

2) สงเสริมใหหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต สามารถเชื่อมโยงการ
ทํางานอยางเปนเครือขายกับหนวยงานในลักษณะเดียวกันทั้งในและตางประเทศ เชน United
Nations Disaster Relief Organization เปนตน

3) ผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การจัดชุมนุมใหญทางการเมือง ตัวอยาง เชน ประเทศอินโดนีเซียไดออกกฏหมายใหผูที่จะจั ด
ชุมนุมทางการเมืองตองขออนุญาตจากทางตํารวจนครบาลของอินโดนีเซียกอนโดยตองระบุ
รายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของ เชน วัตถุประสงค กรอบระยะเวลาของการชุมนุมและสถานที่ของการ
ชุมนุมนอกจากน้ัน ทางการอินโดนีเซียมีความเขมงวดมากในการควบคุมการชุมนุมประทวงทาง
การเมือง ในประเทศมาเลเซียก็เชนกัน ทางการมาเลเซียจะควมคุมดูแลการชุมนุมประทวงทาง
การเมืองอยางเขมงวด และจะอนุญาตใหจัดการชุมนุมประทวงทางการเมืองไดในพื้นที่ที่กําหนด
อยางไรก็ตาม บางคร้ังผูชุมนุมก็อาจละเมิดกฏเกณฑการชุมนุมไปบางทําใหตองมีการใชกําลังฉีดนํ้า
และใชแกสนํ้าตาในการสลายการชุมนุมดังที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2555 ที่ผานมา อยางไรก็ตาม
การดําเนินการในเร่ืองน้ีอาจพบกับอุปสรรค ดวยเหตุที่  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
2550 มาตรา  63 ไดระบุไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” การ
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จํากัดเสรีภาพในเร่ืองน้ีจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญติแหงกฏหมาย เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมในที่สาธารณะ หรือระหวางที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม  หรือระหวางมีการ
ประกาศใชภาวะฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรมีการฝกอบรมบุคลากรหรือเดินทางไปดูงานที่หนวยงานทั้งในและ

ตางประเทศโดยเฉพาะที่มีหนวยงานดานการใหความปลอดภัยแกคณะทูตานุทูตที่เขมแข็ง เปน
ระยะๆ เชน อาจจัดใหมีการดูงานในประเทศทีมีหนวยงานเกี่ยวกับ Disaster relief organizations
เชนที่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสม สามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตได

2) สงเสริมบทบาทในการปฏิบัติภารกิจดานดูแลอารักขาโดยจัดใหมีคณะทํางาน
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมพบปะกันเดือนละคร้ังเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
รวมทั้งมีกิจกรรมตางๆ เชน การซักซอมการประสานงานในภาวะวิกฤต การฝกใชเคร่ืองมือสื่อสาร
และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต เปนตน

3) ควรจัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจ
ในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลเกี่ยวกับที่ต้ังของที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการ
ระหวางประเทศ  ชื่อผูติดตอประสานงานยามฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอในยาม
ฉุกเฉินของหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํารางแผนเผชิญเหตุการณในรูปแบบตางๆ เชน กรณีภัยจาก
เพลิงไหม ภัยจากการกอการราย หรือจากการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้ง จัดทําคูมือในการปฏิบัติ
ภารกิจในภาวะวิกฤต โดยอาจปรับปรุงแตงเติมจากคูมือเจาหนาที่กรมพิธีการทูตในการจัดการ
เหตุการณในภาวะฉุกเฉิน เปนตน ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในระดับใดๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ก็สามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเน่ือง

4) ในการปฏิบัติภารกิจ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนด “เปาหมาย” หรือ
“วัตถุประสงค” ของภาระกิจใหเดนชัดและเปนที่ยอมรับไปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
น่ันคือ การดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศ เปนเปาหมายหลัก ดังน้ัน การจัดกําลังหรือทรัพยากรตางๆ จึงตองมุงไปในทางน้ัน และจะ
ไมแบงกําลังหรือทรัพยากรไปใชในทางอ่ืน กลาวคือ หากมีความจําเปนตองใชกําลังหรือทรัพยากร
ในทางอ่ืนก็ควรจัดสรรเพิ่มเติมเขามา โดยไมใหกระทบกระเทือนตอภารกิจดูแลความปลอดภัยของ
คณะทูตานุทูต

5) ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญอยางตอเน่ืองระหวางที่มีการปฏิบัติ
ภารกิจในภาวะวิกฤตและมีการมอบอํานาจสั่งการอยางเปนระบบและถูกตองเพื่อใหสามารถ
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ตัดสินใจดําเนินภารกิจอยางคลองตัว ทั้งน้ี การคัดสรรบุคลากรที่สามารถทุมเทใหกับการปฏิบัติ
ภารกิจในยามฉุกเฉิน มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และคาดการผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมาได มาปฏิบัติภารกิจเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ เพราะจะทําใหการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิผล
อันสงผลทางดานบวกตอภาพลักษณของประเทศตอไป

6) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และสิ่งทาทาย มีประโยช นในการ
พิจารณาประเมินศักยภาพในการปฏิบัติภากิจ และเพื่อประโยชนในการระบุปญหาอุปสรรคที่ควร
ตองดําเนินการแกไข และการพิจารณาใชโอกาสที่มีอยูตอยอดการปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกัน
ทางการทูต กลาวคือปรับปรุงองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากยิ่งขึ้นไป ผูบ ริหาร
กระทรวงการตางประเทศนาจะใชกรอบวิเคราะหน้ีเพิ่มเติมจากกรอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อการปรับปรุงตัวองคกรใหเปนหนวยงานหลักในการชี้นําการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัย
แกคณะทูตานุทูตในภาวะวิกฤต



บรรณานุกรม

หนังสือ
สิริพร ไทยตรง. รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ืองการพัฒนาปรับปรุงศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอยาง

ครบวงจร. หลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 1 สถาบันการตางประทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ, 2552.

Crowther, Jonathan. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.  Fifth Edition.  Oxford University
Press, 1995.

Danziger, James N. Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political
Science. Third Edition.  New York: Longman, 1996.

Harris, D. J. Cases and Materials on International Law. Fourth Edition.  London: Sweet &
Maxwell, 1991.

Schermerhorn, Jr., John R. Management for Productivity. Fourth Edition. John Wiley & Son
Inc., 1993.

หนังสือแปล
Barton, Larry, Crisis Management, Harvard Business Essential Series. 2004. การจัดการภาวะ

วิกฤติ  แปลโดย ดร. ไพโรจน บาลัน.  พิมพคร้ังที่ 6. บริษัท เอ็กซเปอรเนท จํากัด, 2554.



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
ที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวางประเทศ



27



28



ภาคผนวก ข.
คูมือสําหรับเจาหนาที่กรมพิธีการทูตในการจัดการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน



30



31



32



33



34



35

ประวัติผูเขียน

เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2498  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรการคลัง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  ปริญญาโทดานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดานบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เร่ิมรับราชการที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2554 โดยไดปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ คือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเบลเกรด (ยูโกสลาเวีย) กรมเศรษฐกิจฯ สํานักงานรัฐมนตรี  กรมพิธีการทูต และ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (เปรู) ปจจุบันดํารงตําแหนงนักการทูตชํานาญการพิเศษ กรมพิธีการทูต
ชวยราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง) ทําเนียบรัฐบาล


	4023????????.pdf
	4023????.pdf

