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หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในทามกลางความกาวหนาทางวิทยาการและการสื่อสาร ก็ยังมีเหตุการณที่อยูนอกเหนือ
การคาดการณบอยครั้ง และหลายครั้งก็เปนเหตุการณที่เป นภัยคุ กคามตอความมั่นคงและความ
ปลอดภัย อันนําไปสูการเกิดวิกฤตการณ ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางทั้งตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนโดยตรง และผลประโยชนโดยสวนรวม เหตุการณดังกลาวอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ หรือ โรคระบาด เปนตน ในทางกลับกันก็ยังมีเหตุการณที่เกิดจากมนุษย
เปนผูกระทํา เชน การชุมนุมประทวงทางการเมือง หรือ การกอการราย เปนตน
ภารกิจหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ คือการอํานวยความสะดวกและดู แลรั กษา
ความปลอดภัยใหกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทย ตลอดจนเจาหนาที่และครอบครัวของพนักงานหนวยงานดังกลาว การปฏิบัติภารกิจ
เหลานี้จะกระทําโดยผานหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ คือ ฝายคุมกันทางการทูต กรม
พิธีการทูต ภารกิจประกอบไปดวยหนา ที่และความรั บผิดชอบภายใตพันธกรณีที่ ประเทศไทยมี
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวของ
ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาการเมืองภายในประเทศ เชนการ
ชุมนุมประทวงครั้งใหญ โดยเฉพาะระหวางเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ยานราชประสงค อั นเป นบริเวณที่เปนที่ตั้ง ของสถานเอกอั ครราชทูตและองคการระหวา ง
ประเทศหลายแหง รวมทั้งเปนยานที่พักอาศัยของเจาหนาที่หนวยงานดังกลาว ในการชุมชุมครั้งนั้น
ฝายรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน และมีการตั้งศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีการดําเนินเปนมาตรการตางๆ เชน การตั้งดานสกัดกัน ตัดน้ํา ตัด
ไฟ ตัดเสบียงอาหาร รวมทั้งมีแผนการปฏิบัติทางทหารในการสลายผูชุมนุมซึ่งปกหลักชุมนุมอยู
ภายใตรหัส “กระชับวงลอม”
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือการปฏิบัติงานปกติของฝายคุมกันทางการทูต ดังนั้ น การ
ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆแกสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่ไดรับผลกระทบจากการชุม นุมทางการเมืองดัง กลาว จึง เปนเรื่อง
ละเอียดออน เปนงานที่ตองปฏิบัติอยางสุขุมรอบคอบและมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากผิดพลาดหรือบกพรอง
อาจนํา ความเสียหายมาสูภาพลักษณ ของประเทศไทย โดยเฉพาะดานความสัมพันธทางการทู ต
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ควรทําการศึกษา

จ
การศึกษาเรื่องนี้มุงที่จะพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา
วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เนื่องจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเคยปฏิบัติมากอน
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเปนกรอบหลักในการวิเคราะห
รวมทั้ง ใชเครื่องมือดาน SWOT Analysis ในการศึกษาจุดออนจุดแข็งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ภารกิจอีกดวย
วิธีการศึกษาเนนที่การศึกษาคนควาจากเอกสารทางราชการ นอกจากนั้น ขอมูลบางสวน
จะไดมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวย
ผลการศึกษา สรุปไดวาการศึกษาพบวากลไกการปฏิบัติภารกิจ ของฝายคุมกันทางการทูต
ในภาวะวิก ฤตทางการเมืองมีขั้ นตอนการดํา เนิ นการตามขั้นตอนการบริหารจัดการภาวะวิก ฤต
กลาวคือ มีขั้นตอนการเตรียมการ และมีการทํา SOP เทียบไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan)
ถึงแมวาจะรับมือกับสถานการณใหผานพนไปดวยดี แตยังมีขอบกพรองอีกหลายจุดที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงไดแก
ก) ปญหาดานโครงสรางองคกร เนื่องจากเปนภารกิจฉุกเฉินและมีหลายหนวยงานมา
เขารวม เกิดความ ไมชัดเจนในเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจรวมกัน ตัวอยาง เช น มีการสนธิกําลัง
ระหวางทหารและตํารวจสันติบาล แตเมื่อมีการสลายการชุมนุมกําลังทหารสวนใหญถูกใชไปใน
การปฏิบัติการกับผูชุมนุมมากกวาการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต
ข) ปญหาดานบุคลากร ไดแก จํานวนเจาหนาที่มีจํากัดและบางสวนไมสามารถเดินทาง
มาปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได นอกจากนั้ น เจ า หน า ที่ ยั ง ขาดการฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นนี้
โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
ค) การสื่อสารในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตมีขอจํากัดและกอใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ทําใหการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิผลเท าที่ควร
ง) ปญหาดา นการบริหาร ได แก ขาดการสนั บสนุนดา นงบประมาณ และสิ่ งอํ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีขอเสนอในระดับนโยบาย เชน ยกระดับฝายคุมกันทางการทูตขึ้นเปน
ระดับกอง เพื่อใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่สูงขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถเปน หนวยงานที่สามารถ
ระดม ชี้ นํา และประสานงานกั บหนวยงานที่เกี่ย วข องกับ การปฏิบั ติภารกิจในภาวะวิก ฤต และ
ขอเสนอในการดําเนินการ เชน ควรมีการฝกอบรมบุคลากรหรือเดินทางไปดูงานที่หนวยงานทั้ง
ในและตา งประเทศ เพื่อให มี ความรู และทัก ษะที่ เหมาะสม ในการปฏิบั ติภารกิจในภาวะวิก ฤต
รวมทั้ง สงเสริมบทบาทในการปฏิบัติภารกิจดานดูแลอารักขาโดยจัดใหมีคณะทํางานประกอบดวย

ฉ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รวมทั้งมีกิจกรรมตางๆ เชน การซักซอมการ
ประสานงานในภาวะวิกฤต รวมทั้ง การฝกใชเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณตางๆ เปน ตน ผูศึกษา
มุงหวังวา ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอกระทรวงการตางประเทศในการพิจารณาปรับปรุงกลไก
ปฏิบัติภารกิจใหดูแลอารักขาตอคณะทูตานุทูตของฝายคุมกันทางการทูต โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งจะสงผลบวกตอกระทรวงการตางประเทศและประเทศไทย
โดยรวม

ช

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ผูศึกษาไดรับความรวมมือดานขอมูล
จากหลายฝาย ไดแก ฝายคุมกันทางการทูต กองเอกสิทธิ์และควมคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต
นาย อภิรัตน สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนี เซีย นายสมพงษ กางทอง อั ค รราชทูตที่ ปรึ ก ษา สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และนางสาวอัญชลี สายฟา รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ
เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย อันทําใหผูศึกษาสามารถจัดทํารายงานฉบับนี้ไดเสร็จสมบูรณ
ผู ศึ ก ษาหวั ง ว า รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ จ ะเป นประโยชน ต อการปฏิ บั ติ ง านของกระทรวงการ
ตางประเทศ ตลอดจนหนวยงานและผูที่สนใจตอไป จึงขอแสดงความขอบคุณเปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี้
ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอคณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก ทานเอกอัครราชทูต
สุจิตรา หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอเสนอแนะ และชวยขัดเกลาใหรายงานการศึกษา
ฉบับนี้มีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น หากมียังมีขอบกพรอง ผูศึกษาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณตอผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ อธิบดี
กรมพิธีการทูต และเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่มีสวนผลักดัน
และพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการทูตจนประสบความสําเร็จเปนที่สนใจของหนวยงานตางๆ
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 คําถามในการศึกษา
1.4 สมมติฐานของการศึกษา
1.5 ขอบเขตและเนื้อหาของการศึกษา
1.6 วิธีการศึกษา
1.7 ประโยชนของการศึกษา
1.8 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
2.1.2 การบริหารโครงการ
2.1.3 Just-in-time scheduling
2.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ปญหาของการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
3.2 SWOT Analysis
3.3 ผลกระทบตอกระทรวงการตางประเทศและประทศไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วกวายุคกอน
เชน การมีเครื่องคอมพิวเตอร การมีโทรศัพทมือถือ และ Internet ตลอดจนสิ่งที่เรียกวา Social
Media เชน Facebook และTwitter เปนตน ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว เรื่องราวที่
เกิ ดขึ้ น ณ ที่ แห ง หนึ่ ง สามารถสื่ อสารให เป นที่ รับ รู กั นไปทั่ วโลกภายในเวลาแค เสี้ ย วนาที จน
บางครั้งมีผูกลาววา โลกใบนี้เปรียบเสมือน Global Village
ในทามกลางความกาวหนาทางวิทยาการและการสื่อสาร ก็ยังมีเหตุการณที่อยูนอกเหนือ
การคาดการณบอยครั้ง และหลายครั้งก็เปนเหตุการณที่เป นภัยคุ กคามตอความมั่นคงและความ
ปลอดภัย อันนําไปสูการเกิดวิกฤตการณ ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางทั้งตอชีวิต ความเปนอยูของ
ประชาชนโดยตรง และผลประโยชนโดยสวนรวม เหตุการณดังกลาวอาจเกิ ดจากภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ หรือ โรคระบาด เปนตน ในทางกลับกันก็ยังมีเหตุการณที่เกิดจากมนุษย
เปนผูกระทํา เชน การชุมนุมประทวงทางการเมือง หรือ การกอการราย เปนตน
ภารกิจหนึ่งของกระทรวงการตา งประเทศ คือการอํ านวยความสะดวกและดู แลรั กษา
ความปลอดภัยใหกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทย ตลอดจนเจาหนาที่และครอบครัวของพนักงานหนวยงานดังกลาว การปฏิบัติภารกิจ
เหลานี้จะกระทําโดยผานหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ 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 และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย เปนตน
ในงานดานความคุมกันทางการทูต มีทั้งดานที่มีสถานะเปนทางกายภาพและนามธรรม
สําหรับลักษณะเปนทางกายภาพ เชน การคุมกันในเรื่องคดีความ โดยนักการทูตตองไมถูกจับกุม
คุมขังและดําเนินคดี รวมถึงการอารักขา สถานที่ ตัวบุคคลและทรัพยสิน สวนดานที่มีลักษณะเปน
นามธรรม เชน การปองกันไมใหมีการหมิ่นเกียรติ รวมทั้งอํานวยความสะดวกดานตางๆ อาทิ การ
พํานักอยูในราชอาณาจักร การเดินทางไปประเทศเพื่อนบาน การไกลเกลี่ยกรณีพิพาทของสถาน
เอกอัค รราชทูต สถานกงสุ ล องคก ารระหว างประเทศ เป นต น ทั้ง นี้ โดยมี เป าหมายเพื่อให การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในงานเกี่ยวกับการอารักขานั้น ฝายคุมกันทางการทูตจะประสานความรวมมือไปทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการดูแลอารักขาแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและองคการ
ระหวางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร อันไดแก สํานักงานตํารวจสั นติบาลและสถานีตํารวจ
นครบาลของพื้นที่ที่มีหนวยงานตางประเทศตั้งอยู สําหรับในตางจังหวัดอาจประสานสํานักงาน
ของผูวาราชการและ/หรือสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ฝายคุมกันทางการทูต
ยังประสานกับหนวยงานอื่นของฝายไทยไดแก สํานักขาวกรองแหงชาติ และกรมภูมิภาค เปนตน
การอารักขาตามแนวที่เคยปฏิบัติมีดังนี้
1) กรณีปกติ จะใชการลาดตระเวน ทั้งตํารวจสันติบาลและตํารวจนครบาลของพื้นที่
นั้นๆ
2) กรณีสถานเอกอัครราชทูตรองขอเนื่องจากรับรูถึงความเสี่ยงหรือมีการขมขู อาจสง
ตํ า รวจไปประจํ า ที่ ทํ า การในช วงเวลาทํ า การ หรื อมี ตํา รวจไปประจํ า ที่ ทํ า การและบ า นพั ก ของ
เอกอัครราชทูตตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการประเมินสถานการณของตํารวจและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3) ในกรณีที่มีสถานการณทีมีความเสี่ยงสูงมากตอสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
เชน เกิดการกอการราย หรือสถานการณมีแนวโนมเกิดความรุนแรง หรือ เมื่อสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุ ล และองค ก ารระหว า งประเทศร อ งขอความช ว ยเหลื อ ก็ อ าจมี ก ารจั ด กํ า ลั ง ทั้ ง จาก
สันติบาล ตํ ารวจนครบาลและหนวยปฏิบัติการพิเศษอื่ นๆ เชน 191 หนวยอรินทราชและหนวย
ปฏิบัติการจิตวิทยาใหอารักขา
กลไกตามที่เคยปฏิบัติขางตนอาจแสดงไดดังนี้
สํานักงานตํารวจแหงชาติ < ฝายคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต < สถานเอกอัครราชทูต
(โดยสําเนาเรื่องให สํานักขาวกรองแหงชาติและ กรมภูมิภาคที่เกี่ยวของทราบ)
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ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาการเมืองภายในประเทศ เชนการ
ชุมนุมประทวงครั้งใหญ โดยเฉพาะระหวางเดือนเมษยน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ยานราชประสงค อันเปนบริเวณที่เปนที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ
หลายแห ง รวมทั้ ง เป น ย า นที่ พั ก อาศั ย ของเจ า หน า ที่ ห น ว ยงานดั ง กล า ว ในการชุ ม ชุ ม ครั้ ง นั้ น
ฝายรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน และมีการตั้งศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีการดําเนินเปนมาตรการตางๆ เชน การตั้งดานสกัดกัน ตัดน้ํา ตัด
ไฟ ตัดเสบียงอาหาร รวมทั้งมีการปฏิบัติทางทหารในการสลายผูชุมนุมซึ่งปกหลักชุมนุมอยูภายใต
รหัส “กระชับวงลอม”
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือการปฏิบัติงานปกติของฝายคุมกันทางการทูต ดังนั้น การ
ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆแกสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่ไดรับผลกระทบจากการชุม นุมทางการเมืองดัง กลาว จึง เปนเรื่อง
ละเอียดออน เปนงานที่ตองปฏิบัติอยางสุขุมรอบคอบและมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากผิดพลาดหรือบกพรอง
อาจนํา ความเสียหายมาสูภาพลักษณ ของประเทศไทย โดยเฉพาะดานความสัมพันธทางการทู ต
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ควรทําการศีกษา
ตัวแบบของการประสานงานในกรณีดังกลาว มีฝายทหารซึ่งทาง ศอฉ.ไดมอบหมายเพิ่ม
เขามา ดังนี้
ภาพที่ 1 ตัวแบบการประสานงาน
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กรณี (Case) ของการปฏิบัติภาระกิจของฝายคุมกันทางการทูตในภาวะวิกฤติทางการเมือง
มีดังตอไปนี้
1.1.1 ในระยะแรกของการชุมนุมทางการเมืองบริเวณยานราชประสงค สถานการณยัง
สงบ ไม ลุ ก ลามรุ น แรง ฝ า ยคุ ม กั น ทางการทู ต ได ป ระสานงานกั บ สํ า นั ก งานตํ า รวจสั น ติ บ าล
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
เพียงการตรวจสอบวาบริเวณถนนเพลินจิตรและถนนวิทยุ ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม มี
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศอะไรบางที่ตั้งอยู ซึ่งพบวามีสถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศ จํานวน 17 แหงตั้งอยู และมีองคการระหวางประเทศ 4 แหงตั้งอยู ใน
จํานวนนั้น มีสถานเอกอัครราชทูต 4 แหง ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลกระทบ
จากการชุ ม นุ ม ได แก สถานเอกอั ค รราช- ทู ต สหราชอาณาจั ก ร สมาพั น ธ ส วิ ส ฟ น แลนด และ
ออสเตรีย ซึ่งมีเจาหนาที่พํานักอยูในซอยมหาดเล็กหลวง ฝายคุมกันทางการทูตไดประสานกับทาง
ตํารวจเพิ่มการอารักขาและอํานวยความสะดวกดาน การจราจร ทางฝายรักษาความปลอดภัยของ
ESCAP แจงตอฝายคุมกันทางการทูตวามีสํานักงานของ World Bank, Asian Development Bank
และ World Food Programme ตั้งอยูในบริเวณดังกลาว และมีเจาหนาที่ของ ESCAP กับครอบครัว
พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวประมาณ 40 คน จึงขอความชวยเหลือจากฝายไทยเกี่ยวกับการดูแล
ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกดานการอพยพดวย ทั้งนี้ ฝายคุมกันทางการทูตไดขอให
ติดตามสถานการณและประสานกับฝายไทยอยางใกลชิด ซึ่งตอมาไดมีการประสานกับฝายตํารวจ
เพื่ อ ให ท ราบข อ มู ล ที่ จํา เป นในการรั ก ษาความปลอดภั ย และการอํ า นวยความสะดวกด า นการ
เคลื่อนยายเจาหนาที่และครอบครัวไปสูที่ปลอดภัย
- การเตรียมการในชวงเขาสูภาวะวิกฤต ฝายคุมกันทางการทูตไดรายงานความ
เปนหวงกังวลของคณะทูตานุทูต เกี่ยวกับสถานการณชุมนุมประทวงและกรณีมีการสลายการชุมนุม
ใหผูบริหารกรมพิธีการทู ตและผู บริหารกระทรวงการต างประเทศทราบ ซึ่งตอมาไดมี การหยิ บ
ยกขึ้นหารือกับผูบัญชาการทหารที่ดูแล ศอฉ. และไดมีการมอบหมายใหมีนายทหารระดับสูงจาก
กรมขาวทหารบกมาเปนผูประสานงานเกี่ยวกับการดูแลอารักขาคณะทูตานุทูต

5
ตอมา ในปลายเดือนเมษายน และตนเดือนพฤษภาคม 2553 ฝายคุมกันทางการทูต
กรมพิธีการทูตไดจัดการประชุมปรึกษาหารือกับฝายตํารวจ และฝายทหาร ซึ่งผลการประชุมสรุปได
ดังนี้
1) ในสวนที่เกี่ ยวกับ ขั้นตอนการปฏิบั ติในสถานการณ ขณะนั้น ใหฝายคุมกั น
ทางการทูตเปนผูติดตามสถานการณและประสานกับสถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวาง
ประเทศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากไดรับคํารองขอในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใหประสานกับ
ฝายตํารวจสันติบาลเพื่อดําเนินการ โดยแจงขอมูลดังกลาวใหฝายทหารทราบดวยเพื่อเปนขอมูล
สําหรับเฝาระวัง
2) หน ว ยงานความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย แก ค ณะ
ทูตานุทูตคือฝายตํารวจสันติบาล ถึงแมวาเหตุการณบานปลายและตองใชกําลังทหารเขาสลายการ
ชุมนุม ตํารวจสันติบาลก็จะยังคงเปนกําลังหลักอยูเชนเดิม
3) กรมข า วทหารบกมี ห น า ที่ ใ นการหาข า ว และแจ ง ไปยั ง หน ว ยเหนื อ (ซึ่ ง
ประกอบดวยหลายฝาย และมีขั้นตอนปดลับ หากมีการใชกํา ลัง) ทั้งนี้ หากมีการใชกําลังเกิดขึ้น
กําลังทหารสวนใหญก็จะถูกใชไปในการปฏิบัติการ (Operation) มากกวาการไปดูแลอารักขาคณะ
ทูตานุทูต อยางไรก็ดี กรมขาวทหารบกไดดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ตางๆ ซึ่งเปนที่ตั้งของสถาน
เอกอัครราชทูต/องคการระหวางประเทศ ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวแลว และไดนําเรียนผูบังคับบัญชา
ระดับสูง เพื่อสั่งการใหเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่จะกอใหเกิดผลกระทบใน
พื้นที่ดังกลาว ในขณะเดียวกันจะพยายามแจงเตือนลวงหนา (Early Warning) หากมีขอมูลแนชัดวา
จะมีการใชกําลัง อยางไรก็ตาม เป นที่เขาใจวาเรื่องนี้มีความละเอียดออนมากและอาจยากที่จะทราบ
ไดลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ฝ า ยความคุ ม กั น ทางการทู ต ยั ง ได ส รุ ป ความเห็ น จากที่ ป ระชุ ม
หนวยงานที่เกี่ยวของมาเปนขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures หรือ SOP) ขึ้น
นําเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ ดังนี้
1) ฝายคุมกันทางการทูตติดตอประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยางใกลชิด เพื่อรับทราบความตองการในเรื่องมาตรการ
รัก ษาความปลอดภั ย โดยแจ ง ชื่อและหมายเลขโทรศั พ ท ข องผูที่ เกี่ ย วข องของฝ า ยไทยให ค ณะ
ทูตานุทูตทราบตามความเหมาะสมและจําเปน และแจงใหฝายทหารและตํารวจทราบถึงที่ตั้งและ
หมายเลขโทรศั พ ท เจ า หน าที่ ป ระสานงานของสถานเอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล และองค ก าร
ระหวางประเทศดวย
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2) ตํารวจสันติบาลเพิ่มการลาดตระเวนและเฝาระวังความปลอดภัยของสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศที่อยูในพื้นที่เสี่ยงเปนกรณีพิเศษ
3) กรมขาวทหารบก ดําเนินการติดตอและประสานงานดานการขาวกับกรมพิธี
การทูต ฝายคุมกันทางการทูต และตํารวจสันติบาล รวมทั้งผูชวยทูตทหารของประเทศที่เกี่ยวของ
4) หากสถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อ องค ก ารระหว า งประเทศมี คํ า ขอเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การอพยบเจาหนาที่และครอบครัว ใหแจงตอฝายคุมกันทางการ
ทูต เพื่อขอการสนับสนุนกําลังเจาหนาที่จากตํารวจสันติบาล ทั้งนี้ ฝายตํารวจจะไดประสานกับกรม
ขาวทหารบกตอไปเพื่อกรมขาวทหารบกแจงตอหนวยเหนือเพื่อการปฏิบัติภารกิจตอไป
5) หากมี ก ารแจ ง เตื อนล วงหน า จากกรมข า วทหารบก ฝ า ยคุ ม กั นทางการทู ต
จะแจ ง ประสานไปยั ง ผู ประสานงานของสถานเอกอั ค รราชทู ต และองค ก ารระหว า งประเทศที่
เกี่ ยวข อง รวมทั้ ง ประสานกั บตํ ารวจสั นติบ าลใหเพิ่ม มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย และ /หรื อ
อํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน การอพยบ ทั้งนี้ อาจมีฝายทหารที่ไดรับมอบหมายใหเขาสนธิกําลัง
กับตํารวจสันติบาล เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เปาหมายดวย
1.1.2 การปฏิบัติภารกิ จในภาวะวิกฤต เมื่อศูนยอํานวยการแกไ ขสถานการณฉุ กเฉิ น
(ศอฉ.) ไดใชมาตรการกดดันตอผูชุมนุมประทวงโดยเริ่มจากการตัดน้ํา ตัดไฟ และปดกั้นการสัญจร
เปนตน ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ฝายคุมกันทางการทูตไดรับมอบหมายจากกระทรวงการ
ตางประเทศ และกรมพิธีการทูต ใหติดตามสถานการณตลอด 24 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติไดมีการ
จัดตั้งหนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมงขึ้น โดยสนธิกําลังระหวางฝายคุมกันทางการทูต กับฝายเอก
สิทธิ์ทางการทูต โดยใชหองทํางานกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตเปนที่ทํางาน เนื่องจาก
เจาหนาที่ฝายคุมกันทางการทูตมีประมาณ 5 นาย ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยหนวยปฏิบัติ
ภารกิจ 24 ชั่วโมง คอยประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวาง
ประเทศที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ รวมทั้ ง ประสานกั บ ฝ า ยตํ า รวจและฝ า ยทหารตลอด 24 ชั่ ว โมง
ภารกิจชวงระหวางวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2553 มีดังนี้
1) การเคลื่อนยายเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2553 เกิดการปะทะกันระหวางทหารกั บกลุม ผูชุมนุม บริเวณหนาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนซึ่ ง
ตั้ง อยู บนถนนวิ ทยุ ใกลกั บสวนลุ มพิ นี ในเวลาประมาณบา ยโมง สถานเอกอั ครราชทู ตญี่ ปุนได
โทรศัพทติดตอหนวยปฏิบัติภารกิจ ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการอพยบเจาหนาที่ สถานเอกอัค
ราชทูตญี่ปุนจํานวน 91 คน ออกจากที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อไปสูที่ปลอดภัย ฝายคุมกัน
ทางการทูตไดประสานไปทางฝายตํารวจในทันที่ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงไดรับแจงวาฝาย
ตํารวจไดเตรียมการพรอมแลวและไดประสานไปทางฝายทหารซึ่งการอพยบจําเปนต องมีนายทหาร
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จากหนวยที่คุมพื้นที่นั้นๆ มานําขบวนรถของตํารวจเขาไปในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตดวย และ
เมื่ อมี นายทหารมานํ า ขบวนรถแล วจึง จะเคลื่ อนขบวนได ในที่ สุ ดก็ ข บวนก็ ส ามารถเดิ นทางฝ า
การจราจรที่ติดขัดเนื่องจากถนนบางสายในบริเวณนั้นถูกปดจึงมีถนนใหใชนอยลง และไปถึ งสถาน
เอกอั ค รราชทู ตญี่ ปุ น ในเวลาประมาณ สองทุ ม สี่ สิ บ ห า นาที แล ว ทํ า การอพยบเจ า หน า ที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเพียงครึ่งหนึ่ง กลาวคือ เจาหนาที่ 41 คน กับยานพาหนะ 9 คัน เนื่องจากเปน
ยามวิกาลเกรงวาหากขบวนอพยบยาวเกินไปอาจสุมเสี่ยงตอการตกเปนเปาของการโจมตีก็ เปนได
สวนที่เหลือไดมีการอพยบอีกระลอกหนึ่งในตอนเชาของวันที่ 15 พฤษภาคม 2553
2) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 หนวยปฏิบัติภาระกิจไดประสานกับฝายตํารวจ
และทหารในการอพยบเจ า หน า ที่ ESCAP จํ านวน4 ครอบครั ว 10 คน ออกจากที่ พั ก ย า นราช
ประสงค และยานราชวิถี เสร็จสิ้ นเมื่อเวลา 15.00 น. และไดประสานงานในการอพยบครอบครัว
ชาวบังคลาเทศออกจากที่พักยานประตูน้ํา อนึ่ง วันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม ไดประกาศเปน
วันหยุดราชการ
3) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนสงโทรสารขอการอํานวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ที่จะเดินทางไปสลับเวรกับเจาหนาที่ที่ประจํา
อยูในสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไดมีการอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกเจาหนาที่ญี่ปุนใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553
4) อนึ่ง มีแนวโนมวาสถานการณจะขยายไปยังพื้นที่บริเวณถนนสาธรและวิทยุ จึง
ไดมีการสํารวจที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตที่อยูในบริเวณดังกลาว พบวามีอยู 21 แหง จึงไดมีการ
ประสานแจงเตือนสถานเอกอัครราชทูตตางๆ ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางผานพื้นที่ชุมนุมหรือหากมีที่พัก
อยูใกลเคียงสถานที่ชุมนุมก็ขอใหอยูภายในที่พักตามชวงเวลาที่ ศอฉ. ประกาศเตือน (หลัง 15.00 น.)
และไดแจงใหฝายทหารและตํารวจรับทราบถึงที่ตั้งของ สถานเอกอัครราชทูตอีก 21 แหงดวย
การปฏิ บัติภารกิจในวั นที่ 19 พฤษภาคม 2553 เมื่ อ ศอฉ. ส งกํ า ลัง ทหารออก
ปฏิบัติการภายใตรหัส “กระชับวงลอม” บริเวณสวนลุมพินีและราชประสงค ในตอนรุงสาง และ
ตอมาไดประกาศมาตรการ Curfew เปนเวลา 7 วัน มีดังนี้
1) การแจ ง เตื อนสถานเอกอั ค รราชทู ตและองค ก ารระหว างประเทศ ในพื้ นที่
หนวยปฏิบั ติภารกิจได แจ งเตือนสถานเอกอัค รราชทู ตและองคก ารระหว างประเทศ ตั้ งแตเวลา
05.30 น.
2) การอพยบเอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ สถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ
อาทิ อินโดนีเซีย ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด การดูแลอารักขา กลุมสถานเอกอัครราชทูตใน
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สหภาพยุโรป ไดขอการอารักขาใหกับ เอกอัครราชทูต ทําเนียบเอกอัครราชทูต ตลอดจนที่ทําการ
ซึ่งไดมีการดําเนินการตามคําขอ
นอกจากนั้น ฝายคุมกันทางการทูตไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตและองคการ
ระหวางประเทศบางแหงถึงความเสียหายที่ไดรับ เชน
1) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนดแจงวามีรอยกลมๆ ลักษณะคลายรอยกระสุน
ปรากฏ ณ ที่ทําการซึ่งตั้งอยูชั้น 14 All Seasons Place ถนนวิทยุ
2) สํานักงาน Asian Development Bank ซึ่งตั้งอยูชั้น 26 อาคาร Central World
แจงวาในชั้นนี้ยังไมสามารถขึ้นไปไดเนื่องจากทางขึ้น -ลง ไมสามารถใชการได แตคาดวาเหตุการณ
เพลิงไหมไมนาจะสงผลกระทบตออาคารสํานักงานซึ่งตั้งอยูคนละ Zone กับบริเวณที่มีเพลิงไหม
1.1.3 การปฏิบัติภารกิจในขั้นตอนประเมินผล หลังจากที่ไดมีการใชกําลั งสลายผูชุมนุม
บริเวณยานราชประสงคในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ในที่สุดรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณ
ได อยางไรก็ตาม ดวยเกรงวาอาจมีการสรางความไมสงบของกลุมผูไมประสงคดีโดยมีเปาหมาย
เปนชาวต างชาติ เพื่อหวังให เกิดผลกระทบตอประชาคมระหว างประเทศ ดั งนั้น จึ งยั งคงขอให
หน วยงานด านการขา วดํา เนิ นการสอดสอง ดู แล ติดตามความเคลื่อนไหวและขอให สํา นั กงาน
ตํารวจเพิ่มมาตรการเขมขนในการดูแลรักษาความปลอดภัยแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
และองคการระหวางประเทศทุกแหงในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ฝายคุมกันทางการทูตไดมีหนัง สือแจงเวียนคณะทูตานุทูต เกี่ยวกับการ
ขยายเวลา Curfew ในชวงกลางคืนออกไปถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 และการอํานวยความสะดวก
แกคณะทูตานุทูตดานการเดินทางในชวงเวลา Curfew รวมทั้งไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติภาระกิจที่ผานมา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 อีกดวย
การศึกษาเรื่องนี้มุงที่จะพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา
วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เนื่องจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเคยปฏิบัติม ากอน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติงานของฝายคุมกันทางการทูต ในภาวะ
วิกฤตการณทางการเมือง เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ป 2553 ทั้งในชวงเตรียมการ ปฏิบัติการ
และการประเมินผล
1.2.2 เพื่ อศึก ษาจุ ดออน จุ ดแข็ ง ในการปฏิ บั ติง านของฝ า ยคุ ม กันทางการทู ต ในช วง
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วิกฤตการณดังกลาว อันอาจนําไปสูขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจหรือขอเสนอ
ในระดับนโยบาย
1.2.3 เพื่อเปนการสรางองคความรูของการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต อันอาจนําไป
ประยุกตใชกับกรณีตางๆในอนาคต
1.3 คําถามในการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศควรปรับปรุงงานของฝายคุมกันทางการทูตเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติภารกิจหรือไม
1.4 สมมุติฐานของการศึกษา
กลไกของการปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันฯ ดังกลาวยังไมสามารถรับสถานการณไดอยาง
มีประสิทธิผล เนื่องจากไมมีความพรอมทั้งในแง บุคลากร และอุปกรณตางๆ
1.5 ขอบเขตและเนื้อหาของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนเฉพาะการปฏิบัติงานของฝายคุมกันทางการทูตในชวง เดือน
เมษายน ถึง พฤษภาคม ป 2553 ซึ่งมีการชุมนุมประทวงทางการเมือง บริเวณพื้นที่แยกราชประสงค
และเขตโดยรอบ และมี ก ารปฏิ บั ติก ารต อผู ชุ มนุ ม ซึ่ ง มี ผลกระทบต อสถานเอกอั ค รราชทู ตและ
องคการระหวางประเทศหลายแหงในบริเวณดังกลาว
ฝ า ยคุ ม กั น ทางการทู ต มี หน า ที่ ใ ห ก ารดู แลแก ส ถานเอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล ของ
ตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย รวมทั้ง สํานักงานขององคการระหวางประเทศในไทย การดูแล
ครอบคลุม ทั้งการอารักขา การอํานวยความสะดวก เชน อํานวยความสะดวกดานการพํานักใน
ประเทศไทยของเจาหนาที่ตางชาติและครอบครัว การเดินทางผานเขาออกชายแดนเพื่อไปประเทศ
เพื่อนบาน การไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ ที่คณะทูตานุทูตอาจมีกับหนวยงานหรือเอกชนในไทย และ
เนื่องจากคณะทูตานุทูต (รวมทั้งตัวบุคล ที่ทําการและทรัพยสิน ) มีฐานะที่ละเมิดมิได (Inviolable)
จึงตองดูแลมิใหมีการจับกุม คุมขัง และการฟองรองดําเนินคดีตางๆ ตอคณะทูตานุทูต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคดีอาญา
1.6 วิธีการศึกษา
1.6.1 การศึ ก ษาจะเนนที่ การศึ ก ษาคนควา จากเอกสารทางราชการ รวมถึง กรอบทาง
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารที่เกี่ยวของ เชน การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
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ไดแก การทําแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.6.2 ขอมูลบางสวนจะไดมาจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ
1.6.3 การวิเคราะหขอมูลจะพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง ของการปฏิบัติงาน
1.6.4 การเปรียบเทียบกับการดําเนินการในการใหความคุมกันทางการทูต ในกรณีมีการ
ชุมนุมประทวงทางการเมืองกับบางประเทศในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้จะนํามาซึ่งขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการปรับปรุงหนวยงาน
หรือวิธีการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต รวมทั้ง ขอเสนอแนะในระดับนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
หนวยงานดานนี้ขึ้น
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.)
อาจกลา วได วา การเมื องคื อ กระบวนการใช อํา นาจและอิท ธิ พ ลในการสง เสริ ม
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 ดังนี้ (Crowther, 1995, p.894)
1) เปนกิจดานการเมือง (Political Affairs)
2) ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมือง
3) การแขงขันระหวางพรรคการเมือง
ในที่นี้จะใชคําวาการเมืองวาเปนเรื่องหรือกิจที่เกี่ยวของกับอํานาจของรัฐบาลหรือ
ผลประโยชนสาธารณะ

11
1.8.2 การชุมนุมทางการเมือง หมายถึง การชุมนุมที่มีเปาหมายตออํานาจรัฐบาล เชน
การเรียกรองใหรัฐบาลกระทําหรืองดการกระทํา โดยที่การชุมนุมใหญบริเวณยานราชประสงคมีขอ
เรียกรองใหรัฐบาลในขณะนั้นยุบสภา 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) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช “วิกฤติทาง
การเมือง” ใหหมายถึงภาวะยุงยากอยางยิ่งที่มีผลกระทบรุนแรงตอรัฐบาลและชื่อเสียงของรัฐบาล
1.8.4 ความคุมกันทางการทูต หมายถึงการใหการปฏิบัติตอสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุ ล และองคก ารระหว า งประเทศเพื่ อให อยู ใ นสถานะที่ ป ลอดภั ย ปราศจากสิ่ง รบกวนที่ เป น
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 และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในการศึก ษาครั้งนี้ เป นการศึก ษากรณีก ารปฏิบัติภารกิจของฝ ายคุ มกันทางการทูตใน
ภาวะวิกฤตทางการเมือง แนวคิดทฤษฎีที่อาจนํามาเปนกรอบในการศึกษา ไดแก
2.1.1 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
โดยที่ ภ าวะวิ ก ฤตจะมี ผ ลกระทบที่ ส ร า งความเสี ย หายต อ องค ก าร ชื่ อ เสี ย ง
ตลอดจนพนักงาน วิกฤตที่รุนแรงมากสามารถนําไปสูการลมสลายขององคกรได ดังนั้น ผูบริหาร
ขององคกรที่อยูในภาวะวิกฤตจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อหาสาเหตุ ควบคุมสถานการณ และ
ในที่สุด ก็แกปญหาไดโดยเกิดความเสียหายนอยที่สุด ถึงแมวาผูบริหารทุกคนตลอดจนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของจะคํานึงถึงสภาวะฉุกเฉินที่ไดเคยเกิดมาไดบาง แตก็มีไมกี่คนที่มีการเตรียมตัวอยางเต็มที่
สําหรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น วิกฤตบางอยางก็อาจเริ่มจากจุดเล็กๆและเมื่อลุกลามก็กลายเปน
วิกฤตที่รุนแรง ดังนั้นการจัดการภาวะวิกฤตในอุดมคติควรเริ่มตนจากการ คาดการณภาวะวิ กฤต
ลวงหนา และเตรียมแผนรับมือ(Barton, pp.8-12)
อยางไรก็ตาม ภาวะวิกฤตสวนใหญมักเปนเรื่องฉุกเฉินและเกิดขึ้นไมบอยครั้ง ทํา
ใหสภาพแวดลอมตางๆ เปลี่ยนไปจากสภาพแวดลอมตามปกติ การจัดการกับวิกฤตจึงตองมีการ
ติดตามขาวสารที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือตามสถานการณ บางครั้งแผนสําหรับใชใน
ภาวะวิกฤตที่มีอยูเดิมอาจใชไมไดผล ปฏิกิริยาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะชวยใหภาวะวิกฤต
เล็กลง และสามารถควมคุมไดในที่สุด งานของทีมจัดการภาวะวิกฤตคือ การติดตาม แกปญหาโดย
ไมปลอยวางจนกวาทุกอยางจะคลี่คลายและสถานการณกลั บไปสูสภาวะปกติ และการดําเนินการ
สื่อสารอยางทันทีทันใดเปนสิ่งพึงกระทํา นอกจากนั้น ทักษะและประสบการณของคนจากหลายๆ
ดานเปนสิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการภาวะวิกฤต รวมทั้ง การมีผูนําที่เขมแข็งและเครื่องมือใน
การจัดการก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน
การบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตอาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (Barton, pp.87-145)
1) การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤต การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตไมใชเปนการ
ปองกันภาวะวิกฤตแตเปนการลดความเสียหายใหนอยลง ประกอบดวย การจัดตั้งกลุมทํางานหรือ
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กลุ ม วางแผน การประเมิ น ขอบเขตของป ญ หา การจั ด ทํ า แผนเผชิ ญ เหตุ เช น ช อ งทางการ
ติดตอสื่อสาร การอพยพ การทดสอบแผนและการปรับปรุงแผน
2) การเผชิญกับภาวะวิกฤต มุงเนนการดําเนินงานอยางรวดเร็วและตัดสินใจอยาง
เฉียบขาด ใหอยูในสถานการณหรือเกาะติดสถานการณ และสื่อสารไดอยางชัดเจน
3) การดําเนินการเมื่อภาวะวิกฤตคลี่คลายไปสูภาวะปกติ ไดแก การสื่อสารอยาง
ทันทีทันใดถึงสถานการณที่กลับสูภาวะปกติใหผูเกี่ยวของทราบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และยุติการทํางานของทีมจัดการภาวะวิกฤต และวิธีการใชเปนบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียม
รับมือกับภาวะวิกฤตในคราวตอๆไป
เครื่องมือที่จะสามารถชวยในการปฏิบัติงาน ในชวงกอน ระหวาง และหลังจาก
ภาวะวิกฤต ไดแก
1) รายชื่อผูที่ติดตอในยามฉุกเฉิน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
ที่อยู อีเมล เบอรโทรสาร และ ชองทางการติดตอทาง Social Network อื่นๆ
2) แผนเผชิญเหตุ
3) บันทึกหรือรายงานการประชุมและการปฏิบัติงาน
4) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เอกสารตางๆเหลานี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร จึงตองรวบรวม
เก็บไวอยูเสมอ การบันทึกจะทําใหเกิดแหลงของการเรียนรู และการเรียนรูก็จะทําใหองคกรเขมแข็งขึ้น
2.1.2 การบริหารโครงการ (Project Management)
โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่จําเปนในการทําผลผลิตอยางหนึ่งอยางใดให
แลวเสร็จตามขั้นตอนตางๆที่กําหนดไว การบริหารโครงการจึงเปนหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหแนใจวา
การปฏิบัติงานขั้นตอนตางๆลุลวงไปไดทันเวลาตามที่กําหนดไว และมีคุณภาพพอที่จะประกันถึง
ความสําเร็จถึงผลผลิตขั้นสุดทาย เทคนิคกําหนดระยะเวลาในขั้นตอนปฏิบัติงานที่ใชในการบริหาร
โครงการ ไดแก Gantt Charts และ PERT/CPM โดย Gantt Chart นั้น เปนแผนผังกําหนดระยะเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านของกิ จกรรมต า งๆในโครงการให เป นไปตามลํ า ดั บ ก อน-หลั ง นั บ ตั้ ง แต เริ่ ม
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 ในการผลิตของบริษัทญี่ปุน
ซึ่งครอบคลุมถึงความพยายามที่จะลดตนทุนและปรับปรุง work flows โดยการกําหนดระยะเวลาที่
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วัสดุจะสงมาถึงโรงงาน (work station) ไดทันเวลาในการผลิต ซึ่งทําใหไมจําเปนตองมีคาใชจายใน
การสรางสถานที่สําหรับเก็บวัสดุ (inventories) ทําใหมีการประหยัดเนื้อที่ที่โรงงานเพื่อนําไปใช
ประโยชนอื่น และสงผลตอการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ผานทางการทํางานเปนทีม ซึ่งคนงาน
จะตองเอาใจใสตอคุณภาพของวัส ดุที่ไดรับและใชวัสดุในการผลิตอยางพิถีพิถันในกระบวนการ
ผลิต (Schermerhorn, p.753)
2.1.4 การวิเคราะห สภาพแวดล อมและศั ก ยภาพ (SWOT Analysis) ซึ่ ง เปนการ
วิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกร อันจะสงผลกระทบกับศักยภาพและความกาวหนา
ขององคกร ประกอบไปดวย (Schermerhorn, pp.235-236)
S Strengths หมายถึง จุดดีหรือจุดแข็งขององคกร อันเปนปจจัยภายในที่สงผลให
องคกรประสบความสําเร็จและโดดเดนกวาองคกรอื่นๆ เชน การมีผูบริหารที่มีความสามารถ ความ
มีระเบียบวินัยของเจาหนาที่ในหนวยงาน หรือ การมีนโยบายขององคกรที่ ชัดเจนและเปนรูปธรรม
เปนตน ซึ่งจุดแข็งเหลานี้จะตองรักษาและพัฒนาใหดีขึ้นไป
W Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนขององคกร อันเปนปจจัยภายในที่
สงผลใหองคกรมีปญหาและเกิดขอบกพรองอันนําไปสูความเสียหายขององคกรโดยรวม เชน การ
ลาชาในการทํางาน การขาดการบริหารจัดการขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งจุดออน
เหลานี้จะตองหาวิธีการแกไขและกําจัดใหหมดไป
O Opportunities หมายถึง โอกาส อันเปนปจจัยภายนอก ซึ่งสงผลในแงบวกตอ
องคกรทั้งทางตรงทางออม เชน ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางการเมือง
เปนตน ซึ่งองคกรควรที่จะรักษาโอกาสนี้ไวและหาชองทางเพื่อที่จะใชประโยชนใหเกิดกับองคกร
ตอไป
T Threats หมายถึง หมายถึง อุปสรรคหรือภัยคุกคาม อันเปนปจจัยภายนอกที่
ส ง ผลเสี ย ต อองค ก รทั้ ง ทางตรงทางอ อม ซึ่ ง บางครั้ ง ก็ หลี ก เลี่ ย งได ย าก เช น ความผั นผวนทา ง
เศรษฐกิจ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตองหลีกเลี่ยงและหาวิธีการ
แกปญหาใหผานไปได
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการคนควาหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาการศึกษาที่ใกลเคียงกับการศึกษาในครั้งนี้
คือการศึกษาเรื่องการปรับปรุงศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉินครบวงจรของ นางสาว สิริพร ไทยตรง ใน
หลักสูตร นักบริหารการทูตรุนที่1 ซึ่งศูนยฯดังกลาวกระทรวงการตางประเทศจัดตั้งขึ้นในลักษณะ
เฉพาะกิจ ในการรับมือกับสถานกาณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไดแก กรณีเหตุการณสึนามิ กรณีเครื่องบินตก

15
ที่ภูเก็ต หรือการเกิดเหตุกาณไมสงบในประเทศไทยในเดือนเมษายน 2552 เปนตน ศูนยฯดังกลาว
เปนจุดติดตอประสานงานเพียงเพื่อรายงานขอมูลแกประชาชนที่สนใจทั้งในและตางประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลและองคการระหวางประเทศ ทั้งในและตางประเทศ หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสื่อมวลชน กลไกเฉพาะกิจเปนเครื่องมือทางการทูตที่สําคัญและจําเปนยามฉุกเฉิน
อย า งไรก็ ต าม กลไกดั ง กล า วไม ไ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะทํ า หน า ที่ แ ก ไ ขหรื อ บริ ห ารจั ด การกั บ
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นโดยตรง ดังนั้น จึงเลือกใชแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร เปน
กรอบหลักในการศึกษา และใช SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหการปฏิบัติงานของศูนยฯ (สิริพร
ไทยตรง 2552)
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ดวยงานดานความคุมกันทางการทูตเปนพันธกรณีที่ตองปฏิบัติ และผูที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะวิกฤตทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2553 สวนหนึ่งคือ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลและองคการระหวางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่ที่พํานักอยูในบริเวณ
ราชประสงค ซึ่งเปน “ลูกคา” ของฝายคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
การปฎิบัติหนาที่ของฝายคุมกันทางการทูต เพื่อลดผลกระทบจึงเกี่ยวของกับ การบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตไมมากก็นอย นอกจากนั้น วิกฤตการณดังกลาวยังอาจกระทบตอชื่อเสียงของรัฐบาลไทยและ
องคกรของรัฐที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพันธกรณี ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงจะใชแนวคิดการ
บริหารจัดการภาวะวิกฤตเปนกรอบหลักในการวิเคราะห รวมทั้ง ใช เครื่องมือดาน SWOT Analysis
และ การบริหารโครงการ ในการศึกษาจุดออนจุดแข็งที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติภารกิจอีกดวย
ฝายคุมกันทางการทูต ปจจุบันอยูในกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต อันเปนกอง
หนึ่งของกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ ปรากฏตามผังองคการ ดังนี้
กระทรวงการตางประเทศ
กรมพิธีการทูต

กรมอื่นๆ เชน กรมองคการระหวางประเทศ กรมสารนิเทศ ฯลฯ

สํานักเลขานุการกรม กองแบบพิธี กองรับรอง กองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
ฝายคุมกันทางการทูต

ฝายเอกสิทธิ์

บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ จะวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันทางการทูตในชวงภาวะวิกฤติทางการเมืองสําหรั บเปนขอมูลในการ
เสนอ แนวทางเพื่อการปรับปรุงฝายคุมกันทางการทูต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ภารกิจ
ผลการศึกษา สรุปได ดังนี้
3.1 ปญหาของการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
3.1.1 ปญหาดานโครงสรางองคกร
1) ไมมีการกําหนดวิสัยทัศนของภารกิจที่ชัด เจน ไมมีการกําหนดเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจน แมวาฝายคุมกันทางการทูตจะมีหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ใหกับสถานเอกอัคร- ราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศซึ่งเปนพันธกรณีซึ่งกําหนด
ไวตามความตกลงระหวางประเทศ แตเนื่องจากเปนเหตุการณวิ กฤต ประกอบกับมีหนวยงานหลาย
หนวยงานที่เขารวมในการปฏิบัติภาระกิจ และบางหนวยงานก็เขามารวมปฏิบัติภารกิจเปนครั้งแรก
เชน หนวยทหาร ทําใหไมมีการกําหนดวิสัยทัศนของภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้ง เกิดความไมชัดเจนใน
เป า หมายของการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร ว มกั น ตั ว อย า ง เช น มี ก ารสนธิ กํ า ลั ง ระหว า งทหารและ
ตํารวจสันติบาลในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการะหวาง
ประเทศในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม แตเมื่อมีการสลายการชุมนุมกําลังทหารสวนใหญ
ถูกใชไปในการปฏิบัติการมากกวาการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทู ตานุทูต
2) การดําเนินการของฝายคุมกันทางการทูตในฐานะหนวยประสานภารกิจใน
ภาวะวิ ก ฤตจะได รับ ความร วมมื อจากหน วยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในระดั บ ดี
พอสมควร แตก็มีอุปสรรคบาง ในแงที่วาการประสานงานในวันหยุดมีขอจัด นอกจากนั้น ยังไมมี
เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมปฏิบัติงานประจําที่หนวยปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
3) การปฏิ บั ติภารกิ จแม จะมี ขั้ นตอนตามกรอบการบริ หารจั ดการภาวะวิ ก ฤต
กลาวคือ มีขั้นตอนการเตรียมการ มีการใชเครื่องมือเชน Standard Operation Procedures หรือเทียบ
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ไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) มีขั้นปฏิบัติงานภาวะวิกฤต และขั้นประเมินผล แต
เนื่องจากประกอบดวยหนวยงานหลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภายนอก ซึ่งรับผิดชอบเฉพาะ
ภารกิจที่หนวยเหนือมอบหมาย จึงไมใหความรวมมือเทาที่ควร ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ตัวอยาง เชน ในเวลาประมาณบายโมงของวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุนไดโทรศัพทติดตอหนวยปฏิบัติภารกิจ ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการอพยบเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุนจํานวน 91 คน ออกจากที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อไปสูที่ปลอดภัย ฝาย
คุมกันทางการทูตไดประสานไปทางฝายตํารวจในทันที่ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงไดรับแจง
วาฝายตํารวจไดเตรียมการพรอมแลวและไดประสานไปทางฝายทหารซึ่งในการอพยพจําเปนตองมี
นายทหารจากหนวยที่คุมพื้นที่นั้นๆ มานําขบวนรถของตํารวจเขาไปในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต
ดวย และเมื่อมีนายทหารมานําขบวนรถแลวจึงจะเคลื่อนขบวนได ในที่สุดก็ขบวนก็สามารถเดินทาง
ฝาการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากถนนบางสายในบริเวณนั้นถูกปดจึงมีถนนใหใชนอยลง และไปถึง
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนในเวลาประมาณ สองทุมสี่สิบหานาที แลวทําการอพยบเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเพียงครึ่งหนึ่ง กลาวคือ เจาหนาที่ 41 คน กับยานพาหนะ 9 คัน สวนที่เหลือไดมี
การอพยบอีกระลอกหนึ่งในตอนเชาของวันที่ 15 พฤษภาคม 2553
4) การที่ ง านของฝา ยคุ ม กันทางการทู ต อาจไมไ ด รับ การให ความสํ าคั ญอย า ง
พอเพียงจากหนวยงานภายนอกที่ประงานภารกิจดวยนั้น อาจเปนเพราะเปน หนวยงานแคระดับฝาย
ทํา ใหส ามารถประสานกับ เจา หน าที่ หนวยงานอื่ นในระดั บปฏิ บั ติง าน ไมส ามารถประสานกั บ
เจาหนาที่ระดับสั่งการ เปนตน ทําใหการปฏิบัติภารกิจเกิดความลาชาเพราะหนวยอื่นตองรอความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้นไปกอน
3.1.2 ปญหาดานบุคคล
1) ฝายคุมกันมีเจาหนาที่ประมาณ 5 นาย เปนเพศหญิง กวาครึ่งหนี่ง ไมเพียงพอ
กับการปฏิบั ติภารกิ จ และเมื่ อสนธิกํ าลัง กับ ฝายเอกสิท ธิ์ท างการทูตแลวก็ยัง ไม เพีย งพอกับ การ
ปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจาก เจาหนาที่บางสวนไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานไดด วย
เหตุผลตางๆ เชนบานที่พํานักอยูในเขตที่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงในการเดินทางเขาออกที่พัก
เจาหนาที่ผูหญิงไมสะดวกในการปฏิบัติงานยามวิกาล เปนตน
2) การขาดการสงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการฝกอบรม ดูงานเพื่อรับความรูและ
พัฒนา วิธีการปฏิบัติงานความคุมกันทางการทูต โดยเฉพาะเทคนิคการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในลักษณะที่ตองอาศัยความเสียสละ
ความฉับไวและความเขาใจในสถานการณทางการเมือง และการเมืองระหวางประเทศ เพื่อใหการ
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ทํางานดานนี้เปนภารกิจสําคัญภาระกิจหนึ่งที่ไดรับการสานตอและเชื่อมโยง เมื่อมีเหตุวิกฤตทํานอง
นี้ เจาหนาที่จะไดสามารถปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิผล
3) การคัดสรรเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานในฝายคุมกันทางการทูตในลักษณะที่ใคร
ไมมีที่ไปก็ใหไปอยูที่ฝายนี้ มิไดมุงเนนการไปปฏิบัติหนาที่ ทางการ ทําใหเจาหนาที่ขาดแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานและไมพยายามหาประสบการณในภาคสนาม รวมทั้ง ไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตเทาที่ควร
3.1.3 ปญหาดานการสื่อสาร
การสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมง กับสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุล และองคการระหวางประเทศ ตลอดจนการสื่อสารกับฝายตํารวจและฝายทหารสวนใหญ
กระทํ า ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น สมบั ติ ส ว นตั ว เมื่ อ ใดที่ มี ก ารตั ด สั ญ ญาณ
โทรศัพทมือถือบริเวณการชุมนุมประทวง การสื่อสารจะประสบกับปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เวลาที่จะตองติดตอกับบุคคลที่อยูในบริเวณพื้นที่ชุมนุม
3.1.4 ปญหาดานการจัดการ
1) ไมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภาระกิจในภาวะวิกฤต
ดังนั้น คาใชจายของเจาหนาที่เดินทางมาปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติภาระกิจ 24 ชั่วโมงรวมทั้ง
คาอาหารจึงเปนเงินสวนตัวทั้งสิ้น
2) หนวยปฏิบัติภารกิจ 24 ชั่วโมง ไมมีสถานที่ทํางานที่ออกแบบเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ 24 ชั่วโมง ไดแก ไมมีหองสําหรับอาบน้ํา เปลี่ยนเครื่องแตงตัว หองสําหรับนอน
คางในกรณีที่ตองอยูประจํายามวิกาล เปนตน
3) การวิเคราะหสถานการณไมครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบทั้ งหมด การ
เตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤตมุงไปในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับยานราชประสงคและยานเพลินจิต
เทานั้น แตเมื่อสถานการณขยายไปยังพื้นที่บริเวณถนนสาธรและวิทยุ จึงไดมีการสํารวจที่ตั้งของ
สถานเอกอัครราชทูตทีอยูบริเวณดังกลาว พบวามีถึง 21 แหง จึงไดประสานสถานเอกอัครราชทูต
ดังกลาวเพิ่มเติม และแจงใหฝายทหารและฝายตํารวจรับทราบถึงทีตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอีก
21 แหงดวย
3.2 SWOT Analysis
จุดแข็ง ผูบริหารระดับสูงทั้งในกระทรวงการตางประเทศ ใหการสนับสนุนอยูบาง และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติมีความรูความสามารถ คุนเคยและเขาใจความตองการของคณะทูตานุทูต อีกทั้งยัง
ปฏิบัติภารกิจอยางทุมเท และทํางานเปนทีม

19
จุดออน ก็คือ เปนภารกิจใหม มีขนาดใหญบวกกับความรุนแรงของสถานการณ ที่ฝายคุม
กั น ทางการทู ต ไม เคยปฏิ บั ติ ม าก อ น และไม เ คยมี ก ารฝ ก ฝนให รั บ มื อ กั บ สถานการณ แ ละการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม นอกจากนั้น การสื่อสารในภาวะวิกฤตมีขีดจํากัดและอุปสรรค และอุปกรณ
เครื่องมือตางๆ ก็ไมมีการจัดเตรียมไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและ
เหตุการณอยูเหนือการคาดหมาย
โอกาส สามารถใชเปนบทเรียนนําไปสูก ารพัฒนาศักยภาพของกลไกเกี่ยวกั บการให
ความคุมกันทางการทูต รวมทั้งเปนโอกาสในการสรางองคความรูใหกับองคกรและฝกฝนบุคลากร
ที่มีคุณภาพตอไป โดยที่เหตุการณวิกฤติทํานองนี้คงไมเกิดขึ้นครั้งเดียวแลวสาบสูญไป ดังนั้น หาก
จะหาทางจัดตั้งกลไกขึ้นมารับมือโดยเฉพาะ หรือยกระดับงานของฝายคุ มกันทางการทูตใหสูงขึ้น
เพื่ อมี อํา นาจหน าที่ สู งขึ้ นในการระดม ประสานงาน หรื อกํา หนดทิศ ทางในการปฏิบั ติภาระกิ จ
ในชวงวิกฤตก็เปนเรื่องที่พึงกระทําตอไป
สิ่งทาทายหรือคุกคาม การที่ประเทศไทยอยูในประชาคมโลกที่ตองการมาตรฐานสูงใน
การคุมครองรักษาความปลอดภัยใหกับผูแทนของตน ดังนั้น ประเทศไทยตองแสดงใหเห็นชัดเจน
วาเราผูกพันที่จะมีมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีแกคณะทูตานุทูต อันอาจเปนการสราง
ความมั่นใจแกประชาคมโลกตอประเทศไทย ซึ่งจะสงผลตอไปถึงการขยายความสัมพันธและความ
รวมมือ
3.3 ผลกระทบตอกระทรวงการตางประเทศและประทศไทย
การปฏิบัติภารกิจของฝายคุมกันทางการทูตเปนงานที่เกิดจากพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ภายใตความตกลงระหวางประเทศ หากมีเหตุรายเกิดขึ้นกับคณะทูตานุทูตในชวงวิกฤติการณทาง
การเมืองในพื้นที่ที่มีที่ทําการของคณะทูตานุทูตหรือที่พักอาศัยของคณะทูตานุทูต โดยที่ฝายไทย
ขาดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติภารกิจดังกลาว กระทรวงตางประเทศและรัฐบาลไทยคงจะได
รั บ คํ า วิ จารณ ใ นทางลบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามพั น ธกรณี ตามกฎหมายระหว า งประเทศว า ด ว ย
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 การศึกษาเรื่องนี้มุงที่จะพิจารณาแนวทางการปฏิบัติภารกิจดังกลาว ในหวงเวลา
วิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 เนื่องจากกลไกของการประสานงานใน
การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เปนสิ่งใหมที่ฝายคุมกันทางการทูตไมเ คยปฏิบัติมากอน
4.1.2 การศึกษาพบวากลไกการปฏิบัติภารกิจ ของฝายคุมกันทางการทูตในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองมีขั้นตอนการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต กลาวคือ มีขั้นตอน
การเตรียมการ และมีการทํา SOP เทียบไดกับแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ถึงแมวาจะรับมือ
กับสถานการณใหผานพนไปดวยดี แตยังมีขอบกพรองอีกหลายจุดที่ควรไดรับการปรับปรุงไดแก
1) ปญหาดานโครงสรางองคกร เนื่ อ งจากเป น ภาระกิ จ ฉุ ก เฉิ น และมี ห ลาย
หนวยงานมาเขารวม เกิดความ ไมชัดเจนในเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจรวมกัน ตัวอยาง เชน มี
การสนธิกําลังระหวางทหารและตํารวจสันติบาลในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุล และองคการะหวางประเทศในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม แตเมื่อมีการ
สลายการชุ ม นุ ม กํ า ลั ง ทหารส วนใหญ ถู ก ใช ไ ปในการปฏิ บั ติ ก ารมากกว า การดู แลรั ก ษาความ
ปลอดภัย ใหกั บคณะทู ตานุทู ต นอกจากนั้ น ไมมี เจ า หน าที่ ข องหน วยงานอื่นมาประจํ าที่ หน วย
ปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติภารกิจ
2) ปญหาดานบุคลากร ไดแก จํานวนเจาหนาที่มีจํากัดและบางสวนไมสามารถ
เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจได นอกจากนั้น เจาหนาที่ยังขาดการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
นี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต
3) การสื่อสารในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตมีขอจํากัดและกอใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติภารกิจ ทําใหการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิผล
4) ป ญหาด า นการบริ หาร ได แก ขาดการสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
1) จัดตั้งหนวยงานระดับกองขึ้นในกระทรวงการต างประเทศเพื่อรองรับภารกิจ
ในภาวะวิกฤต เนื่องจากภารกิจดานความคุมกันทางการทูตมีหลากหลายมิติ ประกอบกับการดูแล
อารักขาสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล และองคการระหวางประเทศเปนภารกิจที่มีลักษณะเปน
พันธกรณีที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ นอกจากนั้น เหตุการณที่สงผล
กระทบต อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะทูตานุทูตก็ส ามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลาและใน
รู ป แบบต า งๆ กั นไป ที่ ผ า นมาสิ่ ง คุ ก คามต อความปลอดภั ย ของคณะทู ตานุ ทู ตไม ไ ด ล ดน อยลง
หากแตนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ อาจยกระดับฝายคุมกันทางการทูตขึ้นเปนระดับกอง เพื่อใหมีขอบเขตอํานาจ
หนาที่สูงขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถเปนหนวยงานที่สามารถระดม ชี้นํา และประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับคณะทูตานุทูต ใหมี
ประสิทธิผลเทียบเทาหนวยงานชั้นนําในลักษณะเดียวกันทั้งในและตางประเทศ นอกจากนั้น การ
ยกขึ้นเปนระดับกอง ยังอาจนําไปสูการที่สามารถขยายอัตราหรือจํานวนเจาหนาที่เพิ่มขึ้น อาจเกลี่ ย
มาจากหน วยงานอื่ น ในกระทรวงการต า งประเทศที่ ส ามารถลดจํ า นวนคนได เช น สามารถใช
เครื่องจักรเครื่องมือมาทํางานแทนคน หรือ สามารถจางหนวยงานเอกชนใหทํางานแทนได เปนตน
2) สง เสริม ให หน วยงานที่ ป ฏิบั ติภารกิจในภาวะวิก ฤต สามารถเชื่ อมโยงการ
ทํ า งานอย า งเป นเครื อ ข า ยกั บ หน วยงานในลั ก ษณะเดี ย วกั นทั้ ง ในและต า งประเทศ เช น United
Nations Disaster Relief Organization เปนตน
3) ผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การจั ดชุ มนุ มใหญ ทางการเมือง ตัวอย าง เชน ประเทศอินโดนีเซีย ได ออกกฏหมายให ผูที่ จะจั ด
ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งต องขออนุ ญ าตจากทางตํ า รวจนครบาลของอิ นโดนี เซี ย ก อ นโดยต อ งระบุ
รายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของ เชน วัตถุประสงค กรอบระยะเวลาของการชุมนุมและสถานที่ของการ
ชุมนุมนอกจากนั้น ทางการอินโดนีเซียมีความเขมงวดมากในการควบคุมการชุมนุมประทวงทาง
การเมือง ในประเทศมาเลเซียก็ เชนกัน ทางการมาเลเซี ยจะควมคุมดู แลการชุ มนุม ประทวงทาง
การเมืองอยางเขมงวด และจะอนุญาตใหจัดการชุมนุมประทวงทางการเมืองไดในพื้นที่ที่กําหนด
อยางไรก็ตาม บางครั้งผูชุมนุมก็อาจละเมิดกฏเกณฑการชุมนุมไปบางทําใหตองมีการใชกําลังฉีดน้ํา
และใชแกสน้ําตาในการสลายการชุมนุมดังที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2555 ที่ผานมา อยางไรก็ตาม
การดําเนินการในเรื่องนี้อาจพบกับอุปสรรค ดวยเหตุที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
2550 มาตรา 63 ไดระบุไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ” การ
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จํากัดเสรีภาพในเรื่องนี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญติแหงกฏหมาย เฉพาะใน
กรณี ก ารชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะ หรื อระหว า งที่ ป ระเทศอยู ใ นภาวะสงคราม หรื อระหวา งมี ก าร
ประกาศใชภาวะฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรมี ก ารฝ ก อบรมบุ ค ลากรหรื อ เดิ น ทางไปดู ง านที่ ห น ว ยงานทั้ ง ในและ
ตางประเทศโดยเฉพาะที่มีหนวยงานดานการใหความปลอดภัยแกคณะทูตานุทูตที่เขมแข็ง เปน
ระยะๆ เชน อาจจัดใหมีการดูงานในประเทศทีมีหนวยงานเกี่ยวกับ Disaster relief organizations
เชนที่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อ ใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสม สามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตได
2) สงเสริมบทบาทในการปฏิบัติภารกิจดานดูแลอารักขาโดยจัดใหมีคณะทํางาน
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมพบปะกันเดือนละครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
รวมทั้งมีกิจกรรมตางๆ เชน การซักซอมการประสานงานในภาวะวิกฤต การฝกใชเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤต เปนตน
3) ควรจัดทําระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจ
ในภาวะวิกฤต เชน ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการ
ระหวางประเทศ ชื่อผูติดตอประสานงานยามฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอในยาม
ฉุกเฉินของหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํารางแผนเผชิญเหตุการณในรูปแบบตางๆ เชน กรณีภัยจาก
เพลิงไหม ภัยจากการกอการราย หรือจากการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้ง จัดทําคูมือในการปฏิบัติ
ภารกิ จในภาวะวิก ฤต โดยอาจปรับปรุงแตงเติมจากคู มือเจาหนาที่ก รมพิ ธีการทูตในการจั ดการ
เหตุการณในภาวะฉุกเฉิน เปนตน ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในระดับใดๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ก็สามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเนื่อง
4) ในการปฏิ บั ติ ภารกิ จ จํ า เป นอย า งยิ่ ง ที่ จะต อ งกํ า หนด “เป า หมาย” หรื อ
“วัตถุประสงค” ของภาระกิจใหเดนชัดและเปนที่ยอมรับไปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
นั่นคือ การดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศ เปนเปาหมายหลัก ดังนั้น การจัดกําลังหรือทรัพยากรตางๆ จึงตองมุงไปในทางนั้น และจะ
ไมแบงกําลังหรือทรัพยากรไปใชในทางอื่น กลาวคือ หากมีความจําเปนตองใชกําลังหรือทรัพยากร
ในทางอื่นก็ควรจัดสรรเพิ่มเติมเขามา โดยไมใหกระทบกระเทือนตอภารกิจดูแลความปลอดภั ยของ
คณะทูตานุทูต
5) ผู บ ริ หารระดั บ สู ง ควรให ค วามสํ า คั ญอย า งต อ เนื่ องระหว า งที่ มี ก ารปฏิ บั ติ
ภารกิ จในภาวะวิ ก ฤตและมี ก ารมอบอํ า นาจสั่ ง การอย า งเป นระบบและถู ก ต องเพื่ อให ส ามารถ
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ตัดสินใจดําเนินภารกิจอยางคลองตัว ทั้งนี้ การคัดสรรบุคลากรที่สามารถทุมเทใหกับการปฏิบัติ
ภารกิจในยามฉุ ก เฉิ น มีค วามสามารถในการวิ เคราะห สถานการณ และคาดการผลที่จะเกิ ดขึ้ น
ตามมาได มาปฏิบัติภารกิจเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะจะทําใหการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิผล
อันสงผลทางดานบวกตอภาพลักษณของประเทศตอไป
6) การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และสิ่ ง ท า ทาย มี ป ระโยชน ใ นการ
พิจารณาประเมินศักยภาพในการปฏิบัติภากิจ และเพื่อประโยชนในการระบุปญหาอุปสรรคที่ควร
ตองดํา เนินการแกไ ข และการพิจารณาใชโอกาสที่มีอยูตอยอดการปฏิบัติภารกิจของฝา ยคุมกั น
ทางการทูต กลาวคือปรับปรุงองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากยิ่งขึ้นไป ผูบ ริหาร
กระทรวงการตางประเทศนาจะใชกรอบวิเคราะหนี้เพิ่มเติมจากกรอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อการปรับปรุงตัวองคกรใหเปนหนวยงานหลักในการชี้นําการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัย
แกคณะทูตานุทูตในภาวะวิกฤต
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27
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ภาคผนวก ข.
คูมือสําหรับเจาหนาที่กรมพิธีการทูตในการจัดการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
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32

33

34

35

ประวัติผูเขียน
เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2498 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรการคลัง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ปริญญาโทดานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดานบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เริ่มรับราชการที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2554 โดยไดปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ คือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ ง เบลเกรด (ยู โ กสลาเวี ย ) กรมเศรษฐกิ จฯ สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี กรมพิ ธี ก ารทู ต และ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (เปรู) ปจจุบันดํารงตําแหนงนักการทูตชํานาญการพิเศษ กรมพิธีการทูต
ชวยราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง) ทําเนียบรัฐบาล

