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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
คงไม่เป็นที่ปฏิเสธว่าความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบัน รุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้าง ปรากฏการณ์ “อาหรับสปริง (Arab Spring)”
ที่ก่อตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๕๓ ในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงส่งผลให้ถึง
ขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในหลายประเทศ และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบัน
ปัญหาก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ในหลายประเทศ ใกล้ตัวกับประเทศไทยมากขึ้น กรณีพายุไต้ฝุ่นโบพา (Bopha)
ได้พัดผ่านเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ส่งผลให้บ้านเรือนกว่า ๑๔๐,๐๐๐
หลังคาเรือนพังทลาย มีผู้เสียชีวิต ๙๐๒ คน และอีกหลายหมื่นคนยังต้องอยู่ในที่พักอาศัยที่รัฐบาล
ฟิลิปปินส์จัดหาชั่วคราวจนปัจจุบัน
ในปี ๒๕๕๔ สถาบัน The Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement
ประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจนต้องอพยพพลัดถิ่น
ฐานมีมากถึง ๓.๕ ล้านคน โดยในจํานวนนี้ประมาณ ๑ ล้านคนมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในไอโวรี
โคสต์ และประมาณ ๘ แสนคนจากเหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring)
ปัญ หาความรุ น แรงและภั ย พิ บัติ เ หล่า นี้ แ ละที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคตเกี่ ย วข้อ งกั บ
ประเทศไทยและคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะปัจจุบันคนไทยไปพํานักอาศัยในต่างประเทศทั้งที่
เป็นการชั่วคราวและถาวรมีมากกว่า ๑ ล้านคน อยู่กระจัดกระจายทั่วทุกมุมโลกที่อาจได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงและภัยพิบัติเหล่านั้น
การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างแดนจํานวนกว่า ๑ ล้านคนเหล่านี้ถือเป็นภารกิจสําคัญของ
กระทรวงการต่างประเทศและเป็นความท้าทายท่ามกลางข้อจํากัดด้านบุคลากรงบประมาณ และ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดด้านเวลา การติดต่อสื่อสารกับคนไทยและการประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเคลื่อนย้ายคนไทยจํานวนมากออกจากพื้นที่ปัญหา ในขณะที่สาธารณชนไทยและ
สื่อมวลชนไทยต่างมีความคาดหวังและคาดหมายสูงว่ากระทรวงการต่างประเทศจะปฏิบัติภารกิจนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ตั้ ง ใจจะศึ ก ษาปั จ จั ย สํ า เร็ จ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการอพยพคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง ปรับปรุง และ
พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ นการอพยพคนไทยในต่ า งประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกรณีการอพยพคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๓ ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๔
ได้แก่ การอพยพคนไทยที่อียิปต์ ที่ลิเบีย และที่ญี่ปุ่น เพื่อแสดงถึงปัจจัยสําเร็จในการอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศครั้งที่ผ่าน ๆ มา และข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้การดําเนินการในอนาคตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาการอพยพคนไทยครั้งที่ผ่าน ๆ มาของกระทรวงการต่างประเทศโดยอาศัย
กรอบแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาจพอสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย สํ า เร็ จ ในการอพยพคนไทยในต่ า งประเทศ
ประกอบด้วย

จ
๑. การทําความเข้าใจขอบเขตทางกฎหมาย (jurisdiction) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยแวดล้อม
และปัจจัยควบคุมภารกิจอพยพคนไทย โดยตัวขอบเขตทางกฎหมายสามารถพิจารณาได้เป็น ๓ มิติ
ได้แก่ ก) ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน ข) ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศที่สามและ
องค์การระหว่างประเทศและ ค) ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งความเข้าใจขอบเขตทาง
กฎหมายนี้จะช่วยให้ทราบถึงโอกาสและข้อจํากัดต่าง ๆ เพื่อสามารถพิจารณาทางเลือกในการอพยพ
คนไทยในแต่ละสถานการณ์ได้ เช่น การอพยพคนไทยที่ลิเบียมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการบินผ่านและลง
จอดที่กรุงตริโปลีเนื่องจากปัญหาสู้รบในประเทศและรัฐบาลลิเบียไม่พร้อมดูแลอํานวยความสะดวกทํา
ให้ต้องหันไปใช้การอพยพทางเรือและทางบกผ่านชายแดนประเทศอียิปต์และตูนีเซีย แทน เป็นต้น
๒. การลดปัจจัยเสี่ยงในการอพยพ ซึ่งแม้ว่าตัวสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจอยู่
นอกเหนือการควบคุมของไทย แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนคนไทยมิ
ให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงเดินทางออกนอกประเทศ
๓. การเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสําคัญของการอพยพ การเตรียมการที่ดี การมีแผน
อพยพที่ทันต่อเหตุการณ์ การซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอเป็นปัจจัยสําเร็จสําคัญของการอพยพ
๔. การประสานงาน โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานที่ ส ามารถระดมสรรพกํ า ลั ง
งบประมาณ และบูรณาการทํางานเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนอพยพได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
๕. การช่วยเหลือฟื้นฟู เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับการอพยพ
กลั บ ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ ความร่ ว มมื อ ที่ จ ะได้ รั บ จากคนไทยในพื้ น ที่ อ พยพด้ ว ย โดยหากมี
หลักประกันความช่วยเหลือหลังการอพยพที่น่าพอใจคนไทยก็น่าจะให้ความร่วมมือในการอพยพอย่าง
รวดเร็ว
กระทรวงการต่างประเทศมีดําเนินการตามกระบวนการทั้ง ๕ ข้างต้นครบถ้วนในระดับ
ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน กระทรวงการต่างประเทศมีการเตรียมความพร้อม มีการจัดทําแผนอพยพ
คนไทยในต่างประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นจุดประสานงานในการอพยพคนไทย
ในต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ดี มาตรการช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ห ลั ง การอพยพยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาต่อไปว่าจะมีมาตรการใดที่จะก่อให้เกิดปัจจัย
เกื้อหนุนให้คนไทยให้ความร่วมมือสมัครใจอพยพได้รวดเร็วขึ้นในอนาคต
ผลการศึกษายังทําให้ได้สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์หลายเรื่องที่สามารถนํามาดําเนินการ
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยสําเร็จในการอพยพคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
๑. การรณรงค์จัดทําทะเบียนคนไทยที่ทันสมัยและการดํารงช่องทางติดต่อเครือข่ายคน
ไทยเพื่อให้ติดต่อกันได้รวดเร็วซึ่งเป็นกรณีที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างการจัดทําแผนอพยพกรณีอียิปต์
และญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายติดต่อคนไทยที่ดีขณะที่กรณีอพยพแรงงานไทยที่ลิเบียยังขาดทะเบียน คนไทยที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากทําให้ประเมินสถานการณ์ได้ช้า
๒. คนไทยในต่างประเทศมักต้องการรอดูสถานการณ์เพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางก่อนเวลาอันควร ทําให้กระทรวงการต่างประเทศต้องบริหารจัดการคนไทยที่ตกค้างใน
สภาวะวิกฤติจํานวนมากและทําให้ภารกิจมีความยากซับซ้อน จึงควรพิจารณามาตรการจูงใจให้คน
ไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยความสมัครใจก่อนสถานการณ์วิกฤติเพื่อลดจํานวนคนไทยจะที่ตกค้าง

ฉ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๓. การมีผู้บริหารระดับนโยบายหรือระดับบริหารสูงสุดขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการอพยพคนไทยตั้งแต่ต้นมีความสําคัญต่อปัจจัยสําเร็จของการอพยพ เนื่องจากการอพยพ
คนไทยจะต้องอาศัยการตัดสินใจการประสานงานระดับนโยบาย รวมทั้งการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล
๔. การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
คนไทยที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การช่วยเจรจาเรื่องตํา แหน่ง งานสํ าหรับคนงานไทยในที่เดิมหรือ
ตําแหน่งงานแห่งใหม่ ความต่อเนื่องของการศึกษากรณีนักศึกษาไทยและนโยบายการสนับสนุนให้คน
ไทยที่ได้รับการช่วยเหลือสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมาตรการต่าง ๆ
เหล่านี้จะช่วยขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจอพยพด้วยความสมัครใจของคนไทยในอนาคตด้วย
๕. กระทรวงการต่างประเทศผ่านการอพยพคนไทยหลายครั้งในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
โดยอาศัยความชํานาญและประสบการณ์ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ แต่ยังมิได้มีการบันทึกและจัดทํา
ประสบการณ์ที่ดีไว้เป็นแนวทางอย่างเป็นระบบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมขึ้นโดยตระหนักดีว่าระยะเวลาใน
การศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างจํากัด ข้อเสนอเรื่องขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติการกรณีอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศในภาคผนวกจึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่ออย่างเป็นระบบของผู้สนใจและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการอพยพคนไทยในต่างประเทศฉบับนี้จัดทําขึ้นด้วยแรง
บันดาลใจและความสนใจส่วนตัวของผู้เขียนจากที่ได้มีโอกาสช่วยสนับสนุนงานเล็กน้อยในภารกิจ
อพยพคนไทยออกจากอียิปต์ ลิเบีย และญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และจากที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทและ
เสี ย สละของท่ านทู ตและข้ า ราชการสถานเอกอั ค รราชทูต ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้ เ ห็ น ถึ ง สปิ ริ ต ของเพื่ อ น
ข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศหลายคนที่อาสาไปในภารกิจที่อาจกล่าวได้ว่ามีความท้าทาย
เป็นอย่างยิ่งทั้งต่อความสามารถและความปลอดภัยส่วนตัว และทําให้รับทราบว่าสาธารณชนไทยมี
ความคาดหวังต่อหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในด้านนี้มากเพียงไร
ในเบื้ อ งแรกผู้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา นายดํ า รง ใคร่ ค รวญ อธิ บ ดี ก รมเอเชี ย
ตะวันออกที่กรุณาสนับสนุนให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่น
ที่ ๕ ในครั้งนี้ และขอบคุณเพื่อนร่วมงานในกองเอเชียตะวันออก ๑ ที่ร่วมใจปฏิบัติงานของกองฯ
อย่างแข็งขันในช่วงที่ผู้อํานวยการฯ ต้องไปเข้าอบรมหลักสูตร นบท.
ผู้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง ๓ ท่ า นคื อ ท่ า น ออท.อุ้ ม เมาลานนท์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสวี และ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า ที่กรุณาช่วยชี้แนะและช่วยทําให้รายงานฉบับ
นี้เกิดขึ้นได้ภายในห้วงเวลาอันจํากัดของหลักสูตรนี้
ขอบคุ ณ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เทวะวงศ์ ว โรปการและเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ฯ ทุ ก ท่ า นที่
อํานวยการ จัดการ และบริการแก่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่น ๕ ได้อย่าง น่า
ประทับใจ
ขอขอบคุ ณ นายปิ ย ภั ก ดิ์ ศรี เ จริ ญ ผู้ อํ า นวยการกองเอเชี ย ใต้ นายสุ วั ฒ น์ แก้ ว สุ ข
ผู้ อํ า นวยการกองคุ้ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน์ ค นไทยในต่ า งประเทศ นายเชิ ด ชาย ใช้ ไ ววิ ท ย์
ผู้ อํ า นวยการกองเอเชี ย ตะวั น ออก ๔ นายวิ ฑิ ต เภาวั ฒ นาสุ ข อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา สถาน
เอกอั ครราชทูต ณ กรุ ง บราซิ เลีย นายกฤษฏิ์ เมฆเกรีย งไกร นัก การทู ต ปฏิ บัติ การกรมเอเชี ย ใต้
ตะวันออกกลางและแอฟริกาและอีกหลายคนที่อาจกล่าวถึงได้ไม่ครบ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสนับสนุนข้อมูล
และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดทํารายงานฉบับนี้
ผู้เขียนหวังว่ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและผู้เกี่ยวข้องใน
การเตรียมการอพยพคนไทยในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ใด ๆ ที่ปรากฏใน
รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ล้วนมาจากข้อคิดเห็นของผู้รู้และมีประสบการณ์ดังรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น
และข้อชี้แนะอันทรงคุณค่าของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ส่วนข้อบกพร่องใดที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
ฉัตรชัย วิริยเวชกุล
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์/ การจํากัดความหมาย
บทที่ ๒ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ กรอบแนวคิด
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ เหตุการณ์อพยพคนไทยในต่างประเทศในทศวรรษที่ผ่านมา
๓.๒ ปัจจัยสําเร็จของการอพยพคนไทยในต่างประเทศ
๓.๓ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๓ บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบตั ิการกรณีอพยพคนไทยในต่างประเทศ
ข แผนแม่แบบการจัดทําแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ จัดทําโดยกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
ค ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ประวัติผู้เขียน
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ตารางที่ ๑ แผนการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ใน ๔ ระดับ
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ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗

ประมาณการคนไทยในต่างประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ปัจจัยของความสําเร็จในการอพยพคนไทย
การอพยพคนไทยที่อียิปต์
การอพยพคนไทยที่ลิเบีย
การอพยพทางเรือจากกรุงตริโปลีไปกรุงตูนิส
การอพยพคนไทยที่ญี่ปุ่น
แผนผังการอพยพคนไทยในต่างประเทศ
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๒๖
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา
๑.๑.๑ ภูมิหลัง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดํารงชีวิตของประชากรในวงกว้าง ปัญหา
ความขัดแย้งความรุนแรงทางการเมืองและปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอุบัติขึ้นบ่อย
ในระยะหลัง ทําให้ประชากรจํานวนมากต้องอพยพพลัดถิ่นฐาน ในหลายกรณีเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายคนชาติของตนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ในปี ๒๕๕๔ The Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement๑
ได้ประมาณว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจนต้องอพยพพลัดถิ่นฐาน
จํานวนถึง ๓.๕ ล้านคน โดยในจํานวนนี้ประมาณ ๑ ล้านคนมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในไอโวรี
โคสต์ และประมาณ ๘ แสนคนจากเหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring)
ปรากฏการณ์ “อาหรับสปริง (Arab Spring)” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ประเทศในตะวัน ออกกลางในช่ วงปลายปี ๒๕๕๓ เป็ น ความเคลื่อ นไหวทางการเมือ งจากการที่
ประชาชนในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ออกมาชุมนุมประท้วงและขับไล่รัฐบาล
เนื่องจากความไม่พอใจการบริหารงาน เริ่มจากที่ตูนีเซียแพร่ขยายไปยังอัลจีเรีย จอร์แดน อียิปต์
เยเมนและประเทศอื่นๆ การประท้วงเหล่านี้มีระดับของความรุนแรงแตกต่างกัน ในบางประเทศส่งผล
ให้ผู้นํารัฐบาลในหลายประเทศต้องพ้นจากอํานาจไป อาทิ ในอียิปต์และลิเบียเมื่อต้นปี ๒๕๕๔
ปัจจุ บันปัญหาความรุนแรงยังคงมี อยู่อย่างเช่นในซีเรีย เมื่อวั นที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๖ นาย Ban Ki Moon เลขาธิการสหประชาชาติได้ให้แถลงข่าวว่า “โศกนาฏกรรมในซีเรีย
เลวร้ายลงทุกวัน ปฏิบัติการทางทหารกําลังทําลายประเทศและเป็นอันตรายต่อภูมิภาค ประชาชน
เป็นผู้สูญเสียและควรที่จะได้รับการปกป้อง ความขัดแย้งในซีเรียซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ คนและอีกกว่า ๓ ล้านคนต้องอพยพหนีภัย๒
นอกจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองแล้ว ยังมีเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่เว้นว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
เช่นกรณีเฮอริเคนคาทรินาเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ หรือกรณีเมื่อไม่นานมานี้ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือน
ธัน วาคม ๒๕๕๕ เกาะมิ น ดาเนาของฟิ ลิ ปปิ น ส์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พายุ ไ ต้ ฝุ่ น โบพา (Bopha)
๑

Global Overview 2011: People internally displaced by conflict and violence, Norwegian Refugee
Council.
๒
UN News Center, 17 April 2013.

๒
บ้านเรือนกว่า ๑๔๐,๐๐๐ หลังคาเรือนถูกทําลาย มีผู้เสียชีวิต ๙๐๒ คนและอีกหลายหมื่นคนยังต้อง
อยู่ในที่พักอาศัยที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จัดหาให้เป็นการชั่วคราวถึงปัจจุบัน
ในทางวิชาการได้มีการระบุถึงที่มาหรือต้นตอของปัญหาการขาดเสถียรภาพและ
ความขัดแย้งทางการเมืองรวมทั้งปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรในวงกว้างใน
โลกว่ามาจาก ๔ ปัจจัยด้วยกัน๓ ได้แก่
๑) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นต้นตอของ
ภัยพิบัติธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรจํานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นกรณีภัยแล้ง ภัยน้ําท่วม พายุ ฯลฯ
๒) การแข่งขันเพื่อทรัพยากรอันจํากัดของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงาน
น้ํ ามัน และก๊ าซซึ่ ง มีส่ วนสนั บสนุ น ให้ ประเทศมหาอํ า นาจเข้า ไปเกี่ ยวข้ อ งกับ การเมื องในภู มิภาค
ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานน้ํามันและในอนาคตก็อาจรวมถึงการแข่งขันเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรน้ําด้วย
๓) ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาของหลายประเทศในภูมิภ าคต่า ง ๆ ที่
ความยากจนและด้ อ ยโอกาสนํ า ไปสู่ ค วามตึ ง เครี ย ดของการเมื อ งภายใน การเรี ย กร้ อ งให้ มีก าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนและการใช้ความรุนแรงตอบโต้โดยภาครัฐ
๔) ปัญหาการสะสมและแข่งขันทางทหาร โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์และการ
พัฒนาอาวุธเคมี ซึ่งจะทําให้มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น
ปัญหาความไร้เสถียรภาพและความขัดแย้งทางการเมืองก็ดีหรือปัญหาภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกก็ดีย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและคนไทย เนื่องจากปัจจุบัน
คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและพํานักอาศัยในต่างประเทศทั้งที่เป็นการชั่วคราวและระยะยาวจํานวน
กว่า ๑ ล้านคนกระจายกั นอยู่ เกือบทั่วทุ กมุม โลก มี ทั้งที่ไปประกอบอาชีพในสาขาต่า ง ๆ และที่
ติดตามคู่สมรสชาวต่างชาติ และถือเป็นภารกิจของรัฐบาลไทยที่จะต้องให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง คน
ไทยที่ประสบความเดือดร้อนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ
สถิ ติ ปี ๒๕๕๕ ประมาณการคนไทยที่ พํ า นั ก อาศั ย ในต่ า งประเทศมี ป ระมาณ
๔
๑,๐๗๔,๓๐๐ คน (รวบรวมจากทะเบียนรายชื่อคนไทยที่แจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่และตัวเลขประมาณการ) ประเทศและเขตที่มีคนไทยอาศัยอยู่จํานวนมาก ๕ ลําดับแรก
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ คน ไต้หวัน จํานวน ๗๖,๓๑๖ คน ออสเตรเลีย จํานวน
๗๐,๐๐๐ คน มาเลเซีย ๖๔,๐๐๐ คน (หากนับรวมกลุ่มที่เดินทางไปทํางานทางชายแดนอาจสูงถึง
๒๐๐,๐๐๐ คน) เยอรมนี จํานวน ๕๔,๒๒๑ คน

๓

Christ Abbot, Global Responses to Global Threats : Sustainable Security for the 21st Century
(Oxford: Oxford Research Group, 2006), p. 4.
๔
รวบรวมจากข้อมูลของกรมการกงสุลและจากกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ

๓

ภาพที่ ๑ ประมาณการคนไทยในต่างประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้
ยากในต่างประเทศ จํานวน ๒,๐๓๗ คน แบ่งเป็น การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากทั่วไปจํานวน
๑,๓๙๒ ราย แรงงานไทย ๕๓ ราย ลูกเรือประมง ๗๓ ราย ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ
๑๗๓ ราย ฯลฯ
นอกจากการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับเดือดร้อนเป็นการทั่วไปรายบุคคล
แล้วภารกิจสําคัญหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศคือการช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกิดเหตุ
วิกฤติการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ ภารกิจการช่วยเหลืออพยพคนไทยถือเป็นความท้าทายเนื่องจาก
กระทรวงการต่างประเทศจะต้องดําเนินการภายใต้ข้อจํากัดหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้าย คน
จํานวนมาก ข้อจํากัดด้านเวลา การติดต่อสื่อสารกับคนไทยและการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ของไทยและต่างประเทศเพื่อให้การอพยพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
๑.๑.๒ ความสําคัญของปัญหา
การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่ างประเทศได้ระบุไว้ในนโยบายรัฐบาลที่ แถลงต่ อ
รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ข้ อ ๗.๗ “สนั บ สนุ น การทู ต เพื่ อ ประชาชน คุ้ ม ครอง
ผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพ
และมี ถิ่ น ฐานในต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม บทบาทและความแข็ ง แกร่ ง ของชุ ม ชนไทยในการรั ก ษา
เอกลักษณ์และความเป็นคนไทย” นอกจากนี้ ในพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศข้อ ๕ ระบุว่า
“ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการ
ให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล”

๔
การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างแดนจํานวนกว่า ๑ ล้านคนเหล่านี้จึงถือเป็นภารกิจ
สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศ ท่ ามกลางข้อจํา กัดด้ านบุคลากร ๕ งบประมาณ และปัจจั ย
แวดล้อมต่าง ๆ ในขณะที่ สาธารณชนไทย สื่ อมวลชนไทย และหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้อ งมีความ
คาดหวังและคาดหมายสูงว่ากระทรวงการต่างประเทศจะปฏิบัติภารกิจนี้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศอันเกิดมาจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองหรือภัยพิบัติที่กระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการต่ า งประเทศก็ มีห น้ า ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยอพยพคนไทยออกจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ไปยั ง พื้ น ที่
ปลอดภัยหรือกลับประเทศไทย
ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์อพยพคนไทยในต่างประเทศหลายเหตุการณ์
โดยครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์ที่ต้องอพยพคนไทยถึง ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ กรณีเหตุการณ์
ความไม่สงบที่อียิปต์เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีความไม่สงบที่ลิเบียเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ และกรณีการรั่วไหลของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เมืองฟูกุชิมา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งอีกหลายเหตุการณ์ท่ีกระทรวงการต่างประเทศต้องเตรียมการและเตรียม
ความพร้อมระดับสูงสุดสําหรับการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแต่มิได้มีการดําเนินการอพยพ
อาทิ กรณีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเมื่อช่วงต้นปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ภารกิจในการช่วยเหลืออพยพคนไทยในต่างประเทศที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงเป็นความคาดหมายและความคาดหวังของทุกฝ่ายจากกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้เล่นสําคัญ
(main actor) ในการอพยพคนไทย และทําความเข้าใจปัจจัยสําเร็จและตัวแปรที่สําคัญต่อการอพยพ
คนไทย โดยเฉพาะปัจจัยด้านกรอบกฎหมาย ปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติการของ
กระทรวงการต่างประเทศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าผลศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดทํา จัดเตรียม และปฏิบัติการอพยพคนไทยในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ผู้เขียนจะอาศัยเหตุการณ์อพยพคนไทยในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะจากเหตุการณ์ล่าสุด ๓ เหตุการณ์ในปี ๒๕๕๔ เป็นกรณีศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งศึกษาทําความเข้าใจต่อเหตุปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จในการอพยพคนไทยในต่างประเทศ โดยศึกษาจากกรณีการอพยพคนไทย ๓ เหตุการณ์ใน
ข้อ ๑.๒ เพื่อการจัดทําข้อเสนอแนะถึงแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการอพยพคนไทยในต่างประเทศ โดยมี
ขอบเขตการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
๕

สถิติสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศมีจํานวน ๑,๕๔๒ คน ปฏิบัติงานในประเทศ ๙๕๖ คน ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะ
ทูตถาวร ต่าง ๆ รวม ๙๔ แห่ง จํานวน ๕๘๖ คน เฉลี่ยมีข้าราชการปฏิบัติงานในต่างประเทศแห่งละ ๖.๒ คน

๕
๑) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ ในฐานะผู้เล่นสําคัญ (main actors) ในการอพยพคนไทย
๒) ศึ ก ษาปั จ จั ย ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศ ได้แก่ (๑) ขอบเขตด้านกฎหมายที่เอื้อประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพคนไทย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและต่างประเทศ ประเด็นเรื่องสัญชาติและสถานะทาง
กฎหมายของครอบครัวคนไทย (๒) การเตรียมความพร้อมรับวิกฤติฉุกเฉิน และ (๓) ปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพในช่วงวิกฤติฉุกเฉิน
๓) ผู้เขียนจะอ้างอิงถึงการอพยพคนไทยในต่างประเทศ ๓ ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๔
คือที่อียิปต์ ลิเบีย และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นการอพยพคนไทยจํานวนมากนับพันคน
เป็นกรณีศึกษา
๑.๓.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
๑) การค้นคว้าข้อมูลและรายงานการติดต่อประสานงานระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ
๒) ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการปฏิบัติงานในกระทรวงการต่างประเทศ
ในช่วงเกิดวิกฤติการณ์ต้องอพยพคนไทยในปี ๒๕๕๔
๓) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อพยพคนไทย
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องการอพยพคนไทยในต่างประเทศฉบับนี้น่าจะช่วยให้ส่วนราชการที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการอพยพคนไทยในต่างประเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและตัวแปรสําคัญ
ของการอพยพคนไทยในต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์สําหรับการวางแผนและดําเนินการ ในการ
ช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๕ นิยามศัพท์/ การจํากัดความหมาย
การอพยพ หมายถึง การดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศในการนําคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งกรณีที่
เดินทางออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยในประเทศนั้น ๆ หรือเดินทางกลับประเทศไทย
การอพยพอาจดําเนินการได้ทั้งทางทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และอาจเป็นการจัด
พาหนะเพื่อไปรับและขนส่งเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจเป็นการบริหารจัดการหรือการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางโดยพาหนะปกติก็ได้
สถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency) หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติที่ต้องการปฏิบัติการ
ที่ ม ากกว่ า ขั้ น ตอนปกติ เพื่ อ สามารถควบคุ ม ความเสี ย หายที่ จ ะมี ต่ อ ตั ว บุ ค คล ทรั พ ย์ สิ น และ
สิ่งแวดล้อม

๖
วิกฤติการณ์ (crisis) หมายถึง สถานการณ์ที่ขัดต่อความรู้สึก ค่านิยม ความเชื่อความมั่นคง
และปลอดภัยของสาธารณชนหรือที่ขัดต่อความมั่นคงแห่งรัฐ๖

๖
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บทที่ ๒
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ กรอบแนวคิด
๒.๑.๑ กรอบแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองดู แ ลคนไทยและผลประโยชน์ ข องไทยใน
ต่างประเทศ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
และคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้ “รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม รักษา และ
คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ และภาคเอกชน แรงงานและคนไทยในต่างประเทศ
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยใช้การ
ต่างประเทศเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในด้านการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบ
ภัยและตกทุกข์ได้ยาก ในต่างประเทศโดยทั่วไป การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยและประมงไทยที่
ประสบปัญหาในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการ
ฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิต การติดตามคนไทยผู้สูญหาย
และการช่วยเหลือเรียกร้องให้คนไทยและแรงงานไทย นอกจากการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคน
ไทยในต่างประเทศแล้ว รัฐบาลยังได้เน้นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงาน ๒๔ ชั่วโมง และการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนอพยพคนไทย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ”๑
๒.๑.๒ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน
คนย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผล ๔ ประการ ได้แก่ (ก) เหตุผลด้านเศรษฐกิจ เพื่อไปหา
งานทําและประกอบอาชีพ (ข) เหตุผลด้านสังคม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าหรือเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัวญาติมิตร (ค) เหตุผลด้านการเมือง เพื่อหลบหนีภัยสงครามหรือภัยทางการเมือง และ (ง)
เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหลบหนีภัยจากธรรมชาติ อาทิ น้ําท่วม แผ่นดินไหว และหรือภัย ที่มนุษย์
สร้างขึ้น อาทิ การแพร่กระจายของสารพิษ การรั่วไหลของกัมมันตรังสีนิวเคลียร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก
๑) ปัจจัยผลักดัน (push factor) เป็นเหตุผลที่ผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานออกจาก
พื้นที่ดั้งเดิม ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่น การขาดความปลอดภัย การขาดความสะดวกสบาย การ
ขาดอาชีพ ปัญหาภัยพิบัติ ภัยสงคราม ฯลฯ
๑

เว็บไซต์กรมการกงสุล, นโยบายการทูตเพื่อประชาชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
http://www.consular.go.th)/main/th/organize/19716%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html

๘
๒) ปัจจัยดึงดูด (pull factor) เป็นเหตุผลที่ผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่หนึ่ง
ใดเป็นการเฉพาะ เช่น การมีอาชีพรองรับ ความปลอดภัยจากภัยสงครามและภัยธรรมชาติ ความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต การมีญาติมิตรอยู่ในประเทศหรือพื้นที่นั้น ๆ ฯลฯ
๒.๑.๓ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน๒ (Crisis and
Emergency Management) ของนาย Patrick Boisvert and Raphael Moore
ซึ่งกล่าวถึงการบริหารจัดการวิกฤติฉุกเฉินว่าประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑)
Mitigation Phase ๒) Preparedness Phase ๓) Response Phase และ ๔) Recovery Phase
๑) Mitigation Phase ขั้นตอนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติฉุกเฉินโดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของวิกฤติหรือจุดเปราะบางขององค์กรหรือสถานการณ์ โดยการพิจารณา
ประเมินความเสี่ยง การศึกษาเหตุการณ์และบทเรียนในอดีต การคาดการณ์กรณีสถานการณ์เลวร้าย
ที่สุดของสถานการณ์ (worst case scenario) แล้วหามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและลดปัจจัยที่
จะเกิดวิกฤติฉุกเฉินนั้น
๒) Preparedness Phase ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อวิกฤติฉุกเฉิน เพื่อมี
มาตรการรองรับโดยเฉพาะในเรื่องแผนปฏิบัติการ การสื่อสาร รูปแบบของการบริหารจัดการ แหล่ง
งบประมาณ แหล่งทรัพยากร โดยในขั้นตอนเตรียมความพร้อมประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักคือ
(๑) การจัดทําแผนปฏิบัติการจะต้องมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน กระชับ
การจัดตั้งทีมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนในศูนย์ปฏิบัติการ และจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
(๒) การทดสอบและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเป็นระยะเพื่อให้เกิดความตื่นตัว
และมีคุ้นเคยกับแผนปฏิบัติการ และมีความพร้อมตลอดเวลา
๓) Response Phase ขั้นตอนการแก้ไขวิกฤติฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่
ตามมาจากวิกฤติฉุกเฉิน โดยอาศัยการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนนี้
แบ่งเป็น ๓ ภารกิจ กล่าวคือ
(๑) Assessing the Situation การประเมินความรุนแรงและขอบเขตของ
วิกฤติการณ์ เพื่อทราบถึงระดับของปัญหาเพื่อปฏิบัติการที่เหมาะสม
(๒) Activating the Operational Plan ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
รวมถึงการตั้งทีมปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) Activating the Communications Plan เพื่อกําหนดท่าทีทางการ
การชี้แจงทําความเข้าใจต่อสาธารณชนเพื่อมิให้เกิดการสับสน
๔) Recovery Phase ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังวิกฤตฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประกาศ
สิ้นสุดของวิกฤติการณ์ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และการประเมินบทเรียนจาก
วิกฤติการณ์เพื่อประโยชน์ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมใน
อนาคต

๒
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๙
๒.๑.๔ กรอบแนวคิดตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ.
๑๙๖๓
ซึ่งมีข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดูแลคนชาติ และการที่ประเทศผู้รับต้อง
ปฏิบัติในการดูแลคนชาติของรัฐผู้ส่ง ได้แก่
ข้อ ๕ หน้าที่ทางกงสุล หน้าที่ทางกงสุลประกอบด้วย (ก) คุ้มครองผลประโยชน์
ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรัฐผู้รับภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาต (ง) ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติ
ของรัฐ ผู้ส่ง และตรวจลงตราหรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้
ส่ง (จ) ช่วยเหลือคนชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ข้อ ๓๖ การสื่อสารและการติดต่อกับคนชาติของรัฐผู้ส่ง (๑) เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุลในส่วนเกี่ยวกับคนชาติของรัฐผู้ส่ง (ก) เจ้าพนักงานกงสุลจะมี
เสรีภาพที่จะสื่อสารและเข้าถึงคนชาติของรัฐผู้ส่ง คนชาติของรัฐผู้ส่งจะมีเสรีภาพเช่นเดียวกันในส่วนที่
เกี่ยวกับการสื่อสารและการเข้าถึงเจ้าพนักงานกงสุลของรัฐผู้ส่ง (ข) ถ้าคนชาติของรัฐผู้ส่งร้องขอ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของรัฐผู้รับจะต้องแจ้งให้สถานทําการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งทราบโดยไม่ชักช้า
๒.๑.๕ กรอบแนวคิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๓/
๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศ
ซึ่ ง เป็ น ระเบี ย บที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศยึ ด ถื อ และอ้ า งอิ ง ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวให้อํานาจกระทรวงการต่างประเทศโดยสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่สามารถทดรองเงินราชการเพื่อเป็นใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไทย
ที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศได้ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในต่างประเทศไว้ใน ๒ รูปแบบใหญ่ ๆ กล่าวคือ
๑) กรณีการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศกรณีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนมิได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยสามารถจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย ดังนี้
(๑) กรณี ภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่ ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ค่ า เวชภั ณ ฑ์ ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
(๒) กรณี ต้ อ งโทษทางอาญา ได้ แ ก่ ค่ า ของเยี่ ย ม ค่ า รั ก ษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
(๓) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู้คดี ค่าใช้จ่ายในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือระหว่างรอการสอบสวน ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น
(๔) กรณีมีเหตุจําเป็นหรือกรณีเร่งด่วนอื่นฯ
๒) กรณีการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศกรณีผู้
ที่ได้รับความเดือดร้อนขอเดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทย ให้จ่ายตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

๑๐
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย
ค่าอาหารระหว่างรอเดินทางและระหว่างการเดินทาง
ค่าเช่าที่พักระหว่างรอเดินทางและระหว่างการเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ แพทย์ ห รื อ ผู้ ดู แ ลที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางพร้ อ มกั บ ผู้

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ค่าเวชภัณฑ์
ค่าเครื่องนุ่งห่ม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่ต้องจ่ายที่ทางราชการในต่างประเทศ

เดือดร้อน

เรียกเก็บ
(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบุคคลสัญชาติอื่นพร้อมกับคน
ไทยให้ดําเนินการช่วยเหลือได้
กระทรวงการคลังยังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๑ แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนไทยในต่ า งประเทศที่
กระทรวงการคลั ง เห็ น ชอบกํ า หนดในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนไทยที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นใน
ต่างประเทศว่าในกรณีภัยพิบัติและกรณีต้องโทษตามอาญาเมื่อกระทรวงการต่างประเทศให้การ
ช่วยเหลือแล้ว ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องชดใช้เงินคืนทางราชการ ส่วนกรณีอื่น ๆ ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือจะต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ
นอกเหนือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีไป
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๓ ประจําปี
๒๕๕๔ เรื่องบทบาทภาครัฐในการช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยในต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน
กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
โดยนายสุพจน์ บุญเจริญ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับกรณีการช่วยเหลืออพยพแรงงานไทย
ในลิเบีย โดยรายงานการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการ
ต่า งประเทศทํ า ให้ก ารอพยพแรงงานไทยที่ ลิ เ บี ย ประสบผลสํา เร็ จ รายงานฉบั บ ดั ง กล่ า วเห็ นว่ า
กระทรวงการต่างประเทศควรเป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนและซักซ้อมแผนอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศ รวมทั้งเสนอแนะให้มีการตั้งกองทุนสํารองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินสําหรับภารกิจอพยพคน
ไทยด้วย
๒.๒.๒ รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๒ เรื่องการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างครบวงจร
โดยนางสาวสิริพร ไทยตรง โดยรายงานการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่

๑๑
รวมทั้งเสนอแนะจัดทําคู่มือของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวรกระทรวง
การต่างประเทศกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ปัจจัยสําเร็จของการอพยพคนไทยในต่างประเทศน่าจะประกอบด้วยมิติต่าง ๆ ดังนี้
๒.๓.๑ ความเข้าใจถึงขอบเขตทางกฎหมาย (jurisdiction) ที่เป็นตัวแปรควบคุมการ
ดําเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอพยพคนไทยในต่างประเทศเพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง
๒.๓.๒ การลดเงื่อนไขความเสี่ยงที่จะต้องมีการอพยพคนไทยในต่างประเทศโดยเรียนรู้
ประสบการณ์ในอดีตและเตรียมการป้องกัน
๒.๓.๓ การเตรียมความพร้อมและการเตรียมแผนอพยพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒.๓.๔ การปฏิบัติการและการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๕ การเยียวยาฟื้นฟูหลังจากมีการอพยพและการเรียนรู้ปรับตัวเพื่อนําไปสู่การลด
ความเสี่ยงในอนาคต

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ เหตุการณ์อพยพคนไทยในต่างประเทศในทศวรรศที่ผ่านมา
เหตุการณ์อพยพคนไทยในต่างประเทศสามารถจําแนกถึงลักษณะสถานการณ์ที่เป็นเหตุ
ปัจจัยของการอพยพ ได้ ๓ กรณี ได้แก่
๑) กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมืองในต่างประเทศซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของการอพยพคนไทยในต่างประเทศ เช่น กรณีเหตุการณ์อพยพที่อียิปต์และลิเบีย
๒) กรณีเหตุการณ์พิบัติภัยธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต ตัวอย่างเช่น กรณี
คลื่นยักษ์ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น
๓) กรณี เ หตุ ก ารณ์ เ กิ ด โรคระบาดที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกรณีพิบัติภัยธรรมชาติ ที่ผ่านมายังไม่มกี ารอพยพด้วยเหตุนี้
จากการศึกษาเหตุการณ์อพยพคนไทยในต่างประเทศในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาได้พบว่ามี
อย่างน้อย ๖ เหตุการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยในต่างประเทศ
ในรูปแบบและความเข้มข้นที่ต่างกัน ตั้งแต่การช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการ
เดินทาง จนถึงการปฏิบัติการอพยพคนไทยด้วยเครื่องบินพิเศษ ดังนี้
๑) การอพยพคนไทยที่ กั ม พู ช ากรณี ก ารประท้ ว งและทํ า ลายทรั พ ย์ สิ น ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยและบริษัทไทยที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นภารกิจ
เร่ งด่ วนฉุ กเฉิ นที่นายกรัฐมนตรี ได้ บัญชาการและสั่ งการเรื่ อ งการอพยพด้ วยตัวเอง โดยมีก ารส่ง
เครื่องบินกองทัพอากาศ C๑๓๐ จํานวน ๕ ลํารับไปคนไทย จํานวน ๗๐๓ คนกลับประเทศไทยเมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖
๒) การอพยพคนไทยที่ประเทศพม่ากรณีความไม่สงบในกรุงย่างกุ้งเนื่องจากการชุมนุม
ประท้วงของพระสงฆ์และนักศึกษาที่กรุงย่างกุ้งจํานวนหลายหมื่นคนเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
รัฐบาลใช้กําลังสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๗ ศพและบาดเจ็บหลายร้อยคน ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งได้ช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวกให้
คนไทยอพยพออกจากกรุงย่างกุ้งโดยเครื่องบินพาณิชย์ โดยครั้งนั้นมีการวางแผนกรณีที่จะต้องใช้
เครื่องบินพิเศษของกองทัพไปรับคนไทยด้วยแต่ไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
๓) กรณีอพยพคนไทยที่กัมพูชากรณีเหตุการณ์ตึงเครียดทางทหารบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณประสาทพระวิหาร ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วย
อํานวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางออกจากกัมพูชาทั้งทางถนนและเครื่องบินพาณิชย์ประมาณ
๗๐๐ คน ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
๔) การอพยพคนไทยที่อียิปต์กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยอพยพนักศึกษาไทยและคนไทยใน
อียิปต์จํานวน ๒,๓๐๘ คนกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินพิเศษจํานวน ๘ เที่ยว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑

๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕) การอพยพคนไทยที่ลิเบียจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเมื่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้อพยพแรงงานไทยจํานวน ๑๑,๘๙๒
คน๑ ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๔
๖) การอพยพคนไทยที่ญี่ปุ่นกรณีการรั่วไหลของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เมืองฟูกุชิมา เมื่อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยอพยพคนไทยโดยให้เดินทางกลับโดย
สมั ค รใจจํานวน ๑๒,๘๓๗ คน ระหว่า งวันที่ ๑๒-๓๑ มีน าคม ๒๕๕๔ ๒ และเดิ น ทางกลั บ พร้ อ ม
เครื่องบินพิเศษ C๑๓๐ ซึ่งนําของช่วยเหลือไปมอบแก่ทางการญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
จํานวน ๔๖ คน
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเหตุการณ์ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต้องเตรียม
ความพร้อมสําหรับการอพยพคนไทยอีกหลายกรณี แต่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายไปด้วยตัวเอง จึง
มิได้มีความจําเป็นต้องดําเนินการอพยพคนไทย ซึ่งมิได้อยู่ในขอบเขตของการศึกษานี้
๓.๒ ปัจจัยสําเร็จของการอพยพคนไทยในต่างประเทศ
จากกรอบแนวคิดในข้อ ๒.๓ ในบทที่ ๓ นี้จะศึกษาข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยและตัวแปร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลสําเร็จของการอพยพคนไทย ได้แก่
๑) ขอบเขตทางกฎหมาย (Jurisdiction) ที่ควบคุมการอพยพ
๒) การลดปัจจัยเสี่ยงของการอพยพ
๓) การเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพ
๔) การประสานงานและปฏิบัติการอพยพ
๕) การช่วยเหลือฟื้นฟูหลังการอพยพ

ภาพที่ ๒ ปัจจัยของความสําเร็จในการอพยพคนไทย
๑

ข่าวสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ (www.mfa.go.th)
รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นประจําวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๓๕๕๔ จัดทําโดยกรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ

๒

๑๔
๓.๒.๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมาย (Jurisdiction) ของการอพยพ
การทําความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมาย (Jurisdiction) จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและดําเนินการอพยพคนไทยในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอบเขต
ทางกฎหมายถือ เป็ นกรอบควบคุ มการดําเนิน การว่ าสิ่ งใดสามารถดํา เนินการได้สิ่ง ใดไม่ส ามารถ
ดําเนินการได้ ขอบเขตทางกฎหมายที่ต่างกันย่อมต้องการความเข้าใจที่แตกต่างกันและการปฏิบัติที่
ต่างกัน
ประเด็นเรื่องขอบเขตทางกฎหมายในการอพยพคนไทยมี ๓ มิติ ได้แก่
๓.๒.๑.๑ ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านที่ต้องมีการอพยพคนไทย
ในทางการเมืองระหว่างประเทศและหลักการเบื้องต้นที่ระบุไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติ ถือว่าทุกประเทศมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน รัฐเจ้าบ้านมีสิทธิและเสรีที่จะ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประเทศอื่นใดหรือบุคคลชาติหนึ่งใดเข้ามากระทําการหนึ่งใดในประเทศตน
ดั ง นั้ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศต้ อ งพิ จ ารณาเป็ น ประการแรกคื อ สถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นว่าเมื่อต้องอพยพคนไทย รัฐบาลไทยจะได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากประเทศเจ้าบ้านมากน้อยเพียงไร หากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประเทศไทยก็สามารถ
หวังผลจากความร่วมมือของประเทศนั้นได้มากขึ้น
โดยที่ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. ๑๙๖๑ และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ.
๑๙๖๓ ซึ่งมีข้อบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการทูต ด้านการกงสุลและการที่ประเทศผู้รับต้อง
ปฏิบัติในการดูแลคนชาติของรัฐผู้ส่ง ดังนั้น ในทางการเมืองระหว่างประเทศ รัฐเจ้าบ้านจะให้ความ
ร่วมมือกับการอพยพด้วยดี
นอกจากนี้ ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านยังขึ้นอยู่กับขีด
ความสามารถของประเทศเจ้าบ้านในสถานการณ์วิกฤติว่าจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยได้มาก
น้อยอย่างไรด้วย เปรียบเทียบกรณีการอพยพคนไทยที่อียิปต์และลิเบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และมี น าคม ๒๕๕๔ ตามลํ า ดั บ ทั้ ง สองประเทศถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต กั บ ไทยและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย แต่มีความแตกต่างในระดับของความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับ
กรณีการอพยพที่อียิปต์ ทางการอียิปต์สามารถอํานวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทยในการจัดเที่ยวบิน
พิเศษของการบินไทยไปรับคนไทยที่กรุงไคโรได้ แต่กรณีการอพยพคนไทยที่ลิเบีย ทางการลิเบีย
ประกาศปิดน่านฟ้า และไม่อยู่ในสภาวะที่จะช่วยอํานวยความสะดวกใด ๆ แก่ฝ่ายไทยเป็นการพิเศษ
กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถที่ส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยที่กรุงตริโปลีโดยตรงได้ และ
ต้องใช้การอพยพคนไทยผ่านประเทศที่สามก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินในเวลาต่อมา
ในกรณีลิเบีย กระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ช่วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ปฏิบัติการอพยพคนไทย เนื่องจากถานเอกอัครราชทูตฯ มี
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ แต่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ เ นื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งวี ซ่ า เข้ า ประเทศที่ ใ ช้
เวลานานเพราะสถานเอกอัครราชทูตลิเบียต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศลิเบียอนุมัติ (ใน
สถานการณ์ ป กติ ใ ช้ เ วลาหลายสั ป ดาห์ ) ทํ า ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศต้ อ งเปลี่ ย นเป็ น การส่ ง

๑๕
เจ้าหน้าที่ไปยังชายแดนในประเทศอียิปต์และตูนีเซียแทน๓
นอกจากนี้ ขอบเขตทางกฎหมายอาจหมายรวมถึงนโยบายทางการเมือง
ที่ยินยอมให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างจากหลักแนวคิดอํานาจอธิปไตยปกติ อาทิ กรณีการอพยพคนไทย
ที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ ที่ถือเป็นกรณีที่มีความเฉพาะพิเศษที่ฝ่ายกัมพูชา
ยินยอมให้ไทยใช้ปฏิบัติการทางทหารโดยเครื่องบิน C๑๓๐ ไปรับคนไทย
๓.๒.๑.๒ ขอบเขตทางกฎหมายของต่างประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศที่
มีส่วนช่วยเหลือในการอพยพคนไทยในต่างประเทศ
การอพยพคนไทยโดยอาศั ย ผ่ า นประเทศที่ ส ามเกี่ ย วโยงกั บ อํ า นาจ
อธิปไตยของประเทศที่สามซึ่งจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น ความสําเร็จในการอพยพคนไทย
จึงจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากต่างประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความเป็นมิตรประเทศที่ดี หรือด้วยเหตุผลมนุษยธรรม
บทบาทของประเทศที่ สามในการอพยพคนไทยเป็ นได้ ใน ๒ รูปแบบ
ได้แก่ ๑) การอํานวยความสะดวกในการอพยพ และ ๒) การให้ที่พักพิงชั่วคราวระหว่างการอพยพ
๑) บทบาทการอํานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านและการอนุญาต
ให้เครื่องบินผ่านน่านฟ้าหรือลงจอดระหว่างเดินทาง
บทบาทของประเทศที่สามในกรณีนี้ศึกษาได้จากทั้งกรณีการอพยพ
นักเรียนไทยและคนไทยจากอียิปต์จํานวน ๒,๓๐๘ คน เมื่อระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และกรณีอพยพคนไทยที่ลิเบียจํานวน ๑๑,๘๙๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๔
ในการอพยพคนไทยที่ อียิ ปต์ กระทรวงการต่างประเทศได้อาศั ย
ความร่วมมือจากจอร์แดนโดยเช่าเหมาลําเครื่องบินพิเศษเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปรับคนไทย
เที่ ย วแรกเพื่ อ กลั บ ไปต่ อ เครื่ อ งของการบิ น ไทยที่ ก รุ ง อั ม มานกลั บ ประเทศไทย ต่ อ มาในวั น ที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเที่ยวบินตรงไปรับคนไทยจากกรุงไคโร และโดยที่
การบินไทยไม่มีเส้นทางบินปกติไปที่กรุงไคโรจึงต้ องจั ดเป็นเที่ย วบินพิเศษ ดังนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศต้องมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศในประเทศไทยที่เป็นเส้นทางผ่านของการ
บินไทย เช่ น อินเดีย พม่า ฯลฯ เพื่อขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้า (flight
clearance) ซึ่ งด้ว ย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและการประสานงานอย่างใกล้ชิดทําให้ได้รับการอนุญาตบินผ่าน
น่านฟ้าจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ทําให้การบินไทยสามารถนําเครื่องบินไปรับคนไทยได้
เป็นผลสําเร็จ
กรณีอพยพคนไทยที่ลิเบียยิ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทประเทศที่สาม
ชัด เจน ขึ้ นอี กเนื่ องจากกระทรวงการต่างประเทศไม่ สามารถอพยพคนไทยออกจากตริโปลีก ลับ
ประเทศไทยโดยตรงได้จึงต้องอาศัยการอพยพผ่านประเทศที่สาม กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ
ผู้แทนคณะทูตต่างประเทศในประเทศไทยมาร่วมประชุมขอความร่วมมือให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความ
ร่ว มมือ กั บไทยในการอํานวยความสะดวกในการเดิ น ทางผ่า นของคนไทยที่ อพยพออกจากลิเ บี ย
๓

กฤษฏิ์ เมฆเกรียงไกร, นักการทูตปฏิบัติการ กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา, สัมภาษณ์, ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖, กระทรวงการต่างประเทศ.

๑๖
โดยเฉพาะการยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งทําให้การเดินทางผ่านประเทศต่าง ๆ ไม่ประสบปัญหาทั้งที่
เดินทางผ่านกรีซ อิตาลี เยอรมนี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศดังกล่าวมาช่วยระหว่าง
การต่อเครื่องการบินไทยกลับประเทศไทยด้วย
๒) บทบาทการให้ที่พักพิงชั่วคราวระหว่างการอพยพ มักเป็นกรณีที่การ
อพยพโดยตรงจากประเทศที่เป็นปัญหาไม่สามารถกระทําได้ ด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบและความไม่
ปลอดภัย กรณีการอพยพคนไทยที่ลิเบียระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ แสดงถึง
บทบาทของประเทศที่สามคืออียิปต์และตูนีเซียที่ให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่คนไทยที่อพยพผ่านชายแดน
จากลิเบียไปยังทั้งสองประเทศ
ในกรณีตูนีเซียซึ่งไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย กระทรวง
การต่างประเทศต้องประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตตูนีเซียที่กรุงจาการ์ตาเพื่อขอให้ทางการ
ตูนีเซียอนุญาตให้คนไทยเดินทางข้ามแดนมายังตูนีเซียได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา พร้อมทั้งส่ง
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไปรอประสานงานที่ชายแดน ซึ่งจากการประสานงานทําให้
แรงงานไทยสามารถเดินทางข้ามชายแดนผ่านไปพักรอชั่วคราวที่กรุงตูนิสระหว่างที่กระทรวงการ
ต่างประเทศจั ดเครื่ องบิน พิเ ศษทยอยส่ง กลับ ประเทศไทยในช่ว งระหว่ างวั นที่ ๔ – ๑๔ มีน าคม
๒๕๕๔๔ นายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อํานวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุลซึ่งไปปฏิบัติภารกิจที่ตูนีเซียให้ข้อสังเกตด้วยว่า ขณะที่แรงงานไทยสามารถเดินทางข้าม
แดนเข้าตูนีเซียได้ แรงงานบางสัญชาติอื่นที่อาจไม่มีการประสานไว้ล่วงหน้าและไม่มีเจ้าหน้าที่ไปช่วย
ประสานงาน อาทิ ศรีลังกา บัง คลาเทศ อียิปต์ ยังถูกกักตัวไว้ที่ค่ายอพยพชั่วคราวที่ชายแดนไม่
สามารถเดินทางเข้าเมืองได้๕
นอกจากประเทศที่สามแล้ว องค์การระหว่างประเทศก็มีบทบาทใน
การช่วยเหลืออพยพคนไทยในต่างประเทศได้ โดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (International Organization for Migration- IOM) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่น
ฐานจากภัยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอความร่วมมือจาก IOM ใน
กรณีการอพยพคนไทยที่ลิเบียในหลายโอกาส ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Council-HRC) สมัยที่ ๑๖ ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม
๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) ได้พบหารือกับนาย William
Lacy Swing ผู้อํานวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และได้ขอ
ความร่วมมือจาก IOM ในการช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยเพื่อให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทย
อย่างปลอดภัย ซึ่งนาย Swing แจ้งว่า IOM พร้อมให้ความร่วมมือโดย IOM ได้จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราวบริเวณชายแดนตูนีเซีย ไนเจอร์และอียิปต์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติต่างๆ ด้วยแล้ว๖
๔

กต. และศูนย์ตูนิสจัดหาเครื่องบินการบินไทยและสายการบินต่างชาติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ทั้งหมด ๒๓ เที่ยวบินผ่านกรุงโรม กรุงเอเธนส์ และเมืองดูไบ
๕
นายสุวัฒน์ แก้วสุข, ผู้อํานวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล,
สัมภาษณ์, ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔.
๖
โทรเลขคณะผู้แทนถาวรฯ ณ เจนีวา ที่ GVA ๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๑๗
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้ประสานงานกับสํานักงาน IOM ประจําประเทศไทยขอให้
IOM ช่วยเคลื่อนย้ายคนไทยออกจากลิเบียไปยังพื้นที่ปลอดภัยในประเทศใกล้เคียง และดูแลคนไทยที่
ปะปนในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ยังติดค้างอยู่บริเวณชายแดนลิเบียด้วย ซึ่งฝ่าย IOM แจ้งว่าจะจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาไทยได้เข้าไปช่วยปฏิบัติงานในตูนีเซียเพื่อช่วยประสานงานกับคณะเจ้าหน้าที่
ของไทยด้วย และหากหลังจากแรงงานไทยส่วนใหญ่เดินทางออกจากลิเบียแล้วยังมีคนไทยบางส่วน
ติดค้างอยู่ในลิเบีย IOM ก็จะช่วยจัดหาเที่ยวบินให้เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป๗
๓.๒.๑.๓ ขอบเขตทางกฎหมายของประเทศไทย
ประเด็นนี้ถือว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและพันธกิจ
ของกระทรวงการต่างประเทศในการให้การดูแ ลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งระบุ ไว้ทั้งใน
นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาและในพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศให้
ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศปีละกว่า ๒ พันราย ตามสถิติกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนในต่างประเทศในปี ๒๕๕๕ จํานวน
๒,๐๓๗ ราย ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓,๔๑๑ ราย ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๙๘๐ ราย๘
ในการช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศ หากคนไทยที่ได้รับความ
เดือดร้อนไม่มีเอกสารเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะตรวจสอบสัญชาติแล้วก็
จะออกเอกสารสําคัญแสดงตัว (Certificate of Identity) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศ และกรณีผู้
ได้รับความเดือดร้อนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะ
ช่วย ทดรองค่าใช้จ่ายให้ก่อนแล้วค่อยให้ผู้เดินทางนําเงินมาจ่ายคืนกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ
เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
เมื่อให้การช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว กระทรวงการ
ต่างประเทศจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับช่วงต่อในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดินทาง
กลับ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยส่งกลับภูมิลําเนา
กรณีครอบครัวของคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถได้รับประโยชน์
จากระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่นกัน เนื่องจากข้อบทที่ ๑๒ ของระเบียบฯ อนุญาต
ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่สามารถช่วยเหลือคนต่างชาติพร้อมกับคนไทยได้ อย่างไร
ก็ดี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับคนต่างชาติมิได้เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นการชดใช้เงินคืนตามหนังสือ
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น คนไทย
ที่มีครอบครัวเป็นชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบรับสภาพหนี้และชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้กับ
กระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
นอกจากนี้ ครอบครัวของคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติยังต้องพิจารณาถึง
สถานะของการเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย เนื่องจากบุคคลต่าง
ด้าวจะต้องมีเอกสารเดินทางหรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน และการได้รับการตรวจลงตราที่
๗

โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศที่ ๑๐๐๒/๑๙๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เว็บไซต์กรมการกงสุล
http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/Docs/130314112654_stat51-55%203.pdf
๘

๑๘
เหมาะสม (ในกรณีนี้คือ non-immigration) เข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ ยกเว้นกลุ่มประเทศ ๔๐ ประเทศที่อยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘) ที่
สามารถเดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และ
อนุญาตให้พํานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และหากต้องอยู่นานกว่านั้นก็ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป ดังนั้น การช่วยเหลือครอบครัวชาวต่างชาติ
ของคนไทยก็ต้องอยู่ในขอบเขตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยข้างต้น
๓.๒.๒ การลดความเสี่ยง (Mitigation) ของการอพยพ
ขั้นตอนการลดความเสี่ยงจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน
โดยอาศัยการศึกษาเหตุการณ์และบทเรียนในอดีต การคาดการณ์กรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของ
สถานการณ์ (worst case scenario) แล้วหามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและลดปัจจัยที่จะเกิด
วิกฤติฉุกเฉินนั้น
ในส่วนของการอพยพคนไทยในต่างประเทศนั้น โดยปกติสถานการณ์ความรุนแรง
และความไม่สงบค่อนข้างที่จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาการเมืองภายในของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ก็เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนใน
กรณีภัยพิบัติตามธรรมชาติซึ่งมักเป็นเรื่องของประเทศเจ้าบ้านที่ต้องมีมาตรการเตรียมการป้องกัน
และลดความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี ขอบเขตที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ในการลด
ความเสี่ยงมี ๒ แนวทาง ได้แก่
๑) การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเดิ น ทางไปต่ า งประเทศให้ กั บ
ประชาชน รวมทั้งการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะลด
จํานวนคนไทยที่ต้องเสี่ยงภัยและลดภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการ
ช่วยเหลืออพยพหากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นวิกฤติ
๒) การศึกษาประสบการณ์การอพยพคนไทยในอดีตเพื่อปรับปรุงแผนอพยพคน
ไทยให้ทันสมัยกับสถานการณ์และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ตัวอย่างของการดําเนินการใน
เรื่องนี้คือกรณีการปรับแผนอพยพคนไทยที่กัมพูชาในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ โดยศึกษาจาก
ประสบการณ์การอพยพคนไทยที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ กล่าวคือ มีการปรับ
แผนอพยพโดยปรับเปลี่ยนการกําหนดจุดรวมพลคนไทยที่โรงแรมหรือสถานที่ของไทยเป็นที่โรงแรมที่
มีเจ้าของเป็นต่างชาติ เนื่องจากในปี ๒๕๔๖ มีการมุ่งทําลายสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ คนไทย และ
เพิ่มเติมเรื่องการให้คนไทยที่มียานพาหนะพร้อมให้เร่งเดินทางออกนอกกรุงพนมเปญ ทางถนนไปยัง
จังหวัดเสียมราฐหรือใกล้พื้นที่ชายแดนไทยเพื่อรอการช่วยเหลือ หรือตรงกลับเข้าประเทศไทย
๓.๒.๓ การเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพ (Preparedness)
กรอบแนวคิดเรื่อง Crisis and Emergency Management) ของนาย Patrick
Boisvert and Raphael Moore ให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่มีผลต่อ
ความสําเร็จทั้งในเรื่องแผนปฏิบัติการ การสื่อสาร การบริหารจัดการ และแหล่งงบประมาณ โดย

๑๙
แผนปฏิบัติการจะต้องมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน และให้มีการทดสอบและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
เป็นระยะเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและคุ้นเคยกับแผนปฏิบัติการ และมีความพร้อมตลอดเวลา
ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพคนไทยในต่างประเทศ แบ่งได้
เป็น ๒ ส่วน คือ ก) การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ และ ข) การเตรียมความพร้อมในระดับ
ส่วนกลาง
๓.๒.๓.๑ การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่
จากการศึกษาพบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีแนวปฏิบัติอยู่แล้วใน
การให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งจัดทําแผนอพยพคนไทยในประเทศที่ตน
ตั้งอยู่และประเทศเขตอาณา โดยให้มีการทบทวนแผนอพยพที่จัดทําขึ้นทุก ๖ เดือน
แผนอพยพคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ ประกอบด้วย ๓ ส่วน กล่าวคือ
๑) การดํ าเนินการตามแผนการเตรี ยมความพร้อมสถานการณ์ ใน ๔
๙
ระดับ ได้แก่

๙

โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศที่ กต ๐๓๐๒/ว. ๑๒๒/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ หน้า ๑-๑๑

๒๐
ตารางที่ ๑ แผนการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ใน ๔ ระดับ
ระดับสถานการณ์
ระดับสีเขียว
สถานการณ์: ปกติ
ระดับสีเหลือง
สถานการณ์ :
เริ่มมีสิ่งบอกเหตุ

-

ระดับสีแสด
สถานการณ์:
มีความขัดแย้งที่เริ่ม
ขยายตัวเป็นวงกว้าง

-

ระดับสีแดง
สถานการณ์:
มีความไม่สงบรุนแรง
ต่อเนื่อง

-

สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร
ปรับปรุงทะเบียนคนไทย เครือข่ายคนไทย
ศึกษาและจัดทําเส้นทางอพยพ (ทางบก/อากาศ/เรือ)
ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้คนไทยทราบโดยเฉพาะจุดนัดพบ
สํารองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งจําเป็นอื่น ๆ
แจ้งเตือนคนไทยในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม
ในการเดินทาง
แจ้งเตือนคนไทยในประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ
นั้นๆ
ซักซ้อมแผนอพยพกับเจ้าหน้าที่และคนไทยที่เกี่ยวข้อง
ตั้งศูนย์อํานวยการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ประสานรัฐบาลทั้งถิ่นให้ เพิ่มมาตรการรั กษาความปลอดภัยสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่และผลประโยชน์ไทย
หารือมาตรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับตัวแทนการทูตมิตรประเทศ
แจ้งให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่หรืออพยพกลับประเทศไทยโดย
สมัครใจ
ประสานกระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ เตรี ย มการเรื่ อ งการจั ด
เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยและประสานกับทางการท้องถิ่นเพื่ออํานวย
ความสะดวก
ให้คนไทยในพื้นที่เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที
ประสานเรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย
ประสานสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ใกล้เคียงเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการอพยพคนไทย

๒) การจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นคนไทยและเครื อ ข่ า ยคนไทยให้
ทันสมัยทุก ๖ เดือน เพื่อเป็นช่องทางติดต่อทั้งในกรณีปกติและกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นข้อมูล
สําคัญทั้งในการวางแผนงานอพยพคนไทย การอพยพคนไทยในสถานการณ์จริงและการจัดเตรียม
งบประมาณ
๓) จัดเตรียมประมาณการค่าใช้จ่ายในการอพยพเพื่อที่สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะรอ
การอพยพ อาทิ ค่าอาหาร ที่พักชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะที่ใช้ในการอพยพทั้ง
ในกรณีที่อพยพออกจากพื้นที่อันตรายไปยังพื้นที่ปลอดภัยในประเทศนั้น ๆ หรืออพยพกลับประเทศไทย

๒๑
กระทรวงการต่างประเทศได้กําหนดให้การจัดทําแผนอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี
๒๕๕๐ เป็นต้นมาด้วย
๓.๒.๓.๒ การเตรี ย มความพร้ อ มในส่ ว นระดั บ ส่ ว นกลางของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
ในระดับส่วนกลาง กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การสําหรับการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยให้สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นฝ่ายเลขานุการ๑๐ และมีผู้แทนจากกรมกองที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมภูมิภาค กรมการกงสุล กรม
สารนิเทศ กรมพิธีการทูตเป็นคณะทํางาน ตามขั้นตอนปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ความรุนแรงหรือภัย
พิบัติมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรง สํานักนโยบายและแผนโดยการหารือกับกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
และกรมการกงสุลจะเสนอปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้อนุมัติเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) พร้อมจัดเวรเจ้าหน้าที่จากกรมกองที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
๒๔ ชั่วโมงหรือตามความจําเป็นของสถานการณ์
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่หลัก คือ
๑) ติ ด ตามและรายงานสถานการณ์ ที่ ส่ ง กระทบต่ อ ประเทศไทยให้
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒) เป็ น จุด ประสานงานระหว่า งกระทรวงการต่ า งประเทศกั บ สถาน
เอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ คณะทูตต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอก โดยหากจําเป็นก็อาจมี
การเชิญประชุมเพื่อกําหนดท่าทีและแนวทางดําเนินการร่วมกัน
๓) สนับสนุนข้อมูลสําหรับการแถลงข่าว/ออกข่าวสารนิเทศเพื่อชี้แจง
ทําความเข้าใจกับสาธารณชนถึงพัฒนาการและผลกระทบต่าง ๆ ต่อประเทศไทยและคนไทย
๔) ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย และเป็นช่องทาง
ติดต่อระหว่างคนไทยกับญาติพี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหา
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของไทยข้างต้นถือว่าสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของประเทศตะวันตก จากการศึกษาเบื้องต้นประเทศตะวันตกบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างให้ความสําคัญกับการให้คนชาติติดต่อลงทะเบียนกับ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ตนเดินทางไปพํานักเพื่อให้สามารถติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับ
คนชาติของตนทราบ นอกจากนี้ ประเทศพัฒนาแล้วข้างต้นจะสนับสนุนการอพยพโดยเครื่องบิน
พาณิชย์ให้มากที่สุด โดยจะแนะนําให้คนชาติเดินทางออกจากพื้นที่ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงวิกฤติ
และให้คนชาติตระหนักถึงข้อจํากัดของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการช่วยเหลือคน
ชาติเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน รวมทั้งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองก่อน
สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่จะออกค่าใช้จ่ายให้ให้ในกรณีฉุกเฉินได้แต่ผู้เดินทางต้องชดใช้
คืนให้ในภายหลัง
๑๐

สิริพร ไทยตรง, รายงานศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างครบวงจร, หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่น ๑ ปี ๒๕๕๒, หน้า ๔๙- ๘๖.

๒๒
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ มีแผนที่จะใช้ช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่นใน
การประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือแนะนําให้คนชาติติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนท้องถิ่นและมี
การตั้ง Task Force Alert เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชาติกับทางการในกรณีฉุกเฉินเนื่องจาก
ในสถานการณ์ข้างต้นสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อาจไม่พร้อมที่จะรองรับ
ปริมาณการติดต่อพร้อมกันจํานวนมากได้
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ประเทศตะวันตกมีกรอบแนวคิดเรื่องบทบาทของ
ภาครัฐในการดูแลคนชาติในต่างประเทศแตกต่างจากไทยและหลายประเทศในวัฒนธรรมตะวันออก
สังคมตะวันตกให้ความสําคัญกับปัจเจกนิยมและมีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่เข้มงวด
เนื่องจากเป็นเงินจากภาษี ขณะที่สังคมตะวันออกรวมทั้งไทยมีความคาดหวังต่อบทบาทภาครัฐในการ
ดูแลคนชาติมากกว่า สื่อมวลชนและสาธารณชนไทยมีความคาดหวังที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลืออพยพคน
ไทยโดยไม่คํานึงถึงประเด็นเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายนัก
๓.๒.๔ การประสานงานและปฏิบัติการอพยพ (Response Phase)
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยการตั้งทีมปฏิบัติการและศูนย์
ปฏิบัติการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัย
สําเร็จของการอพยพคนไทยในต่างประเทศ ในขั้นตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศมีการดําเนินการที่
สําคัญคือ
๓.๒.๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์เสี่ยงภัยในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบต่อคน
ไทยอย่างใกล้ชิด โดยยึดตามแผนเตรียมการอพยพที่ได้จัดทําไว้ และเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้ม
ที่จะมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทย (ระดับสีแสด) ก็จะประสานขออนุมัติ
หลักการจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเริ่มการอพยพคนไทย เมื่อได้รับแจ้งจากสถานเอกอัค
ราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ประสบภัย กระทรวงการต่างประเทศก็จะพิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อบูรณาการและประสานงานระหว่างกระทรวงการาต่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอพยพคนไทย โดยสํานักนโยบาย
และแผนจะเป็นฝ่ายเลขานุการในการเปิดศูนย์ฯ และจัดเวรเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ ตามแผนในข้อ ๓.๒.๓ (ข)
ศูนย์ปฏิบัติการอาจเชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ย วข้องมาร่วมประชุ ม
หารือและบูรณาการแผนการอพยพคนไทย ตัวอย่างเช่น ในกรณีอพยพคนไทยที่ลิเบีย กระทรวง
แรงงานได้เข้าร่วมในศูนย์ปฏิบัติการที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ต้น ในกรณีอพยพคน
ไทยที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้ ยังเชิญกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานประมาณูเพื่อสันติมาร่วมหารือด้วย
๓.๒.๔.๒ การวางแผนอพยพ
ในสภาวะปกติสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะจัดเตรียม
แผนอพยพคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว เมื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินก็
จะต้องมีหารือเพื่อยืนยันแผนอพยพหรือปรับปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีก
ครั้งหนึ่ง โดยในส่วนการวางแผนจะมีข้อพิจารณา ดังนี้

๒๓
๑) ปัจจัยขอบเขตทางกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน และประเทศที่สาม
ว่าเอื้ออํานวยต่อการอพยพในรูปแบบใด หากสามารถเดินทางโดยเที่ยวบินปกติได้ก็จะใช้วิธีกระตุ้น
เตือนให้คนไทยเร่งเดินทางออกจากประเทศ และ/หรือการจัดเครื่องบินพิเศษเดินทางไปรับคนไทย
แต่หากสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยในการอพยพโดยตรงได้ก็ต้องใช้วิธีอพยพผ่านประเทศที่สามซึ่งก็ต้อง
พิจารณาถึงขอบเขตกฎหมายของประเทศที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานการเดินทางต่อไป
๒) ปัจจัยเรื่องข้อมูลจํานวนคนไทยที่รอการช่วยเหลือเพื่อประเมินความ
เข้มข้นของปฏิบัติการว่าจะต้องใช้การอพยพแบบใด ใช้เวลาในการอพยพมากน้อยเท่าใด
๓) เส้ น ทางอพยพ พิ จ ารณาว่ า จะอพยพคนไทยในเส้ น ทางใดที่ จ ะ
ปลอดภัยและง่ายต่อการปฏิบัติที่สุด และสามารถขอรับความร่วมมือจากแหล่งใดได้บ้าง
๔) การวางแผนกําลังคน กระทรวงการต่างประเทศโดยการหารือกับ
สถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ ใ นพื้ นที่ จ ะประเมิ น แผนกํ า ลั ง คนว่า จํ า เป็ นต้ อ งระดม
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยปฏิบัติงานมากน้อยอย่างไร โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับจํานวนคนไทยและ
เส้นทางอพยพเป็นสําคัญ
๕) การวางแผนงบประมาณ เมื่อได้รับการยืนยันประมาณการคนไทย
และเส้นทางการอพยพแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะจัดเตรียมงบประมาณ โดยจะมีหนังสือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อขออนุมัติงบประมาณงบกลางของรัฐบาลเนื่องจากการอพยพคน
ไทยต้องใช้งบประมาณมากกว่างบปกติของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งขอยกเว้นระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบด้วยว่าเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ
๓.๒.๔.๓ การประสานงาน
การประสานงานแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยภายในประเทศ และการประสานงานกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
๑) การประสานงานภายในประเทศ ซึ่งจะมี ๔ เรื่องหลัก
(๑) ยานพาหนะ
กรมยุทธการทหาร กองทัพไทยจะเป็นจุด
ประสานงานกรณีต้องใช้เครื่องบินของกองทัพในการอพยพคนไทย และฝ่ายดูแลลูกค้าพิเศษบริษัท
การบินไทยจะเป็นจุดประสานงานกรณีต้องใช้เครื่องบินพาณิชย์
การใช้ ย านพาหนะแบบใด ของกองทั พ หรื อ พาณิ ช ย์ มี
ข้อพิจารณาเบื้องต้นคือ ยานพาหนะของกองทัพได้แก่ เครื่องบินลําเลียง C๑๓๐ มีข้อดีคือเป็น
ยานพาหนะของราชการ จะมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการได้รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่มีข้อด้อย
คือไม่สามารถบินระยะทางไกลได้และไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารครั้งละมาก ๆ ได้ จึงเหมาะสําหรับ
ปฏิบัติก ารพิเ ศษที่จํานวนผู้อพยพไม่มากและอยู่ไ ม่ไ กลประเทศไทย หรื อมีเ งื่ อนไขที่ จ ะต้ องเพิ่ ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคนไทยขณะทําการอพยพ แต่การใช้เครื่องบินทหารมักเป็นที่ไม่
ประสงค์ของประเทศเจ้าบ้านที่ไม่ต้องการให้เกิดภาพว่าอํานาจอธิปไตยถูกล่วงละเมิดและทําให้ดูว่า
สถานการณ์เลวร้ายกว่าความเป็นจริง ส่วนเครื่องบินพาณิชย์มีข้อดีที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารครั้งละ
จํานวนมาก สามารถเดินทางไกลได้ และไม่กระทบต่อความรู้สึกของประเทศเจ้าบ้าน แต่มีข้อด้อยที่ใช้
งบประมาณสูงกว่าและอาจใช้เวลาในการจัดเตรียมนานกว่าเนื่องจากสายการบินมักไม่มีเครื่องบิน

๒๔
สํารองให้ใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
(๒) งบประมาณ จะประกอบด้วย ๒ ส่วน คืองบประมาณสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่เดือดร้อนได้ทันทีโดยไม่
ต้องรอขออนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างรอ
การอพยพ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจอพยพ
โดยเครื่องบินพิเศษก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าเหมาลําเครื่องบินและอื่น ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้
อยู่นอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยฯ กระทรวง
การต่างประเทศจะจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอใช้งบประมาณงบกลางของรัฐบาล โดยจะ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเร่งด่วนภายในสัปดาห์ถัดไป
(๓) บุ ค ลากร ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น จะประเมิ น กํ า ลั ง คนว่ า
จําเป็นต้องระดมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติภารกิจอพยพคนไทยมากน้อยอย่างไร โดยในส่วนของกระทรวง
การต่างประเทศจะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่นและเคยประจําการในประเทศนั้น ๆ
เพื่อไปช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หากจําเป็น
สํ า หรั บ บุ ค ลากรจากส่ ว นราชการอื่ น ขึ้ น อยู่ กั บ ภารกิ จ ที่
เกี่ยวข้องในการอพยพ อาทิ หากเป็นการอพยพโดยเครื่องบินกองทัพ ก็จะถือเป็นปฏิบัติการของ
กองทัพเป็นหลัก กรณีอพยพแรงงานไทยก็อาจให้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานร่วมปฏิบัติงานด้วย
รวมทั้งการจัดบุคลากรแพทย์เพื่อไปให้การรักษาเบื้องต้นระหว่างการอพยพ (หากจําเป็น) ดังเช่นกรณี
อพยพคนไทยที่ลิเบีย เป็นต้น
(๔) การเตรียมความพร้อมเมื่อคนไทยเดินทางถึง กรณีเดินทางโดย
เครื่องบินของกองทัพกองทัพจะใช้สนามบินของกองทัพอากาศเป็นจุดรับคนไทยโดยจะมีการประสาน
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมาปฏิบัติงานที่สนามบินกองทัพอากาศด้วย หากเป็นการ
เดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศจะประสานสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมศุลกากรเพื่อให้รับทราบถึงกําหนดการเดินทางถึงของเที่ยวบินพิเศษเพื่อที่ทั้งสองหน่วยงานจะ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรองรับ และหากเป็นกรณีอพยพจากประเทศที่มีสถานการณ์โรคติดต่อ
หรือโรคระบาดระบาด หรื อมีผู้ ป่ วยเดินทางพร้อมคณะก็ จะต้ องแจ้ง กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ มี
มาตรการรองรับที่สนามบินด้วย
ในกรณี อ พยพคนไทยที่ อี ยิ ป ต์ แ ละลิ เ บี ย เมื่ อ ปี ๒๕๕๔
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทยทราบถึงกําหนดเดินทางถึงของเที่ยวบินต่าง ๆ เพื่อหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมรองรับ
กระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกแก่แรงงานที่เดินทางจากลิเบียด้วย ในกรณี
ญี่ปุ่น บริษัทการบินไทยแจ้วว่าได้เตรียมมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับรังสีในบริเวณตัวอากาศ
ยานและในห้องผู้โดยสาร นักบิน พนักงาน ผู้โดยสาร สัมภาระและสินค้าต่าง ๆ ทั้งหมด โดยมีการ

๒๕
ประสานงานกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและด่านควบคุมโรคติดต่อที่ท่าอากาซยานสุวรรณภูมิด้วย๑๑
๒) การประสานงานกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกี่ยวข้องใน ๒
เรื่องหลัก ได้แก่
(๑) การอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะในเรื่องการอนุญาตบินผ่าน
น่านฟ้าและลงจอดของเครื่องบินพิเศษจากไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะต้องแจ้งรายละเอียด
เครื่ อ งบิ น และเส้ น ทางบิ น ของเครื่ อ งบิ น พิ เ ศษเพื่ อ ขอรั บอนุ ญ าตบิ น ผ่ า นน่ า นฟ้ า จากประเทศที่
เกี่ยวข้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย นอกจากนี้ ในกรณีการอพยพโดย
เครื่องบินพาณิชย์ปกติ กระทรวงการต่างประเทศจะขอความร่วมมือประเทศที่เป็นเส้นทางผ่านเพื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวกแก่คนไทยที่เดินทางผ่านซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็จะจัด
เจ้าหน้าที่ไปช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวกที่สนามบินด้วย
ในกรณีที่มีคนไทยเดินทางผ่านหลายเส้นทางในเวลาเดียวกัน
กระทรวงการต่างประเทศอาจใช้วิธีเชิญประชุมคณะทูตต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อขอความ
ร่วมมือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอํานวยความสะดวกการเดินทางผ่าน และอาจ
สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศเส้นทางผ่านจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ที่สนามบินอีกทางหนึ่งด้วย อาทิ ในกรณีการอพยพที่ลิเบีย ซึ่งมีการจัดส่งแรงงานไทยกลับผ่านเมือง
ดูไบ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบได้ให้ความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานที่สนามบิน รวมทั้ง
ช่วยจัดหาอาหารให้กับแรงงานไทยระหว่างรอต่อเครื่องกลับประเทศไทยด้วย
(๒) การให้การดูแลคนไทยระหว่ างการอพยพกลั บประเทศไทย
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องเดินทางผ่านประเทศที่สามและต้องมีการพักรอระหว่างทางเนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับการอนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศรวมถึงการช่วยดูแลความปลอดภัยระหว่างรอการอพยพ
กรณีที่มีจํานวนมาก กระทรวงการต่างประเทศจะจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวในประเทศนั้นด้วยเพื่อให้
การดูแลคนไทยระหว่างการรอเดินทางกลับประเทศไทย
๓.๒.๔.๔ การสื่อสาร
การสื่อสารอาจแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การสื่อสารกับสื่อมวลชน และการ
สื่อสารกับญาติของคนไทย
๑) การสื่อสารกับสื่อมวลชน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจจัดแถลงข่าว
รายวันหรือ ๒ ครั้งต่อวันแล้วแต่ความจําเป็น เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับสาธารณชนถึงสถานการณ์
และผลการดําเนินการของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจต่ อ สถานการณ์ แ ละสร้ า งการสนั บ สนุ น จากสาธารณชน
นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางกระจายข่าวไปยังคนไทยในต่างประเทศที่อาจไม่สามารถติดต่อสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ นอกจากการจัดแถลงข่าวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแล้ว อาจจะ
ต้องมีการเตรียมการแถลงข่าว ณ จุดรับคนไทยที่สนามบินเมื่อคนไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วย
ในกรณีอพยพนักเรียนไทยอียิปต์ ลิเบีย และญี่ปุ่น กระทรวงการ
ต่างประเทศมอบหมายผู้อํานวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และ
๑๑

หนังสือบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ กบ ๐๑-๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องมาตรการรองรับ
สถานการณ์วิกฤตภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทการบินไทย

๒๖
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพร้อมกับเครื่องบินพิเศษเพื่อรับคนไทย
ด้วย เพื่อที่สามารถกลับมาให้ข่าวจากสถานการณ์จริงได้
๒) การเปิ ด ช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ ครอบครั ว และญาติ ข องคนไทยใน
ต่างประเทศก็เป็นที่คาดหวังจากสาธารณชน โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจะต้องจัดเจ้าหน้าที่และ
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สําหรับประชาชนโทรเข้ามาติดตามสอบถามข่าวญาติของตนที่ได้รับ
ผลกระทบ หรื อ ไม่ ก็ แ จ้ ง ข่ า วญาติ ข องตนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แต่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่โดยตรงได้ อย่างไรก็ดี การจัดตั้งศูนย์รับติดต่อประสานงาน
ระหว่างญาติกับคนไทยในต่างประเทศจําเป็นต้องมีบุคลากรและเครื่องมือสื่อสารที่เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณของการสื่อสาร รวมทั้งต้องมีระบบบันทึกและติดตามแจ้งข่าวสารที่ดี เพราะหากไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะกลายเป็นผลทางลบ ทั้งที่มีเจตนาตั้งต้นที่ดีก็ตาม
ในกรณีอพยพที่ลิเบียและญี่ปุ่น ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมักได้รับการ
ร้องเรียนว่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่เพียงพอและหรือสายไม่ว่าง นอกจากนี้ การใช้การจัดเวรเจ้าหน้าที่
หมุนเวียนรับโทรศัพท์โดยมิได้มีการบันทึกการรับแจ้งและการติดตามการแจ้งข่าวที่เป็นระบบทําให้
การบริการด้านนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก
๑) การอพยพคนไทยที่อียิปต์

ภาพที่ ๓ การอพยพคนไทยที่อียิปต์

๒๗
ในการอพยพคนไทยที่ อี ยิ ป ต์ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก เรี ย นไทย สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีทะเบียนรายชื่อนักเรียนไทยที่ค่อนข้างทันสมัยและมีเครือข่ายติดต่อกับ
นักเรียนไทย ทําให้เมื่อกระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจอพยพคนไทยโดยเครื่องบินพิเศษ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ สามารถแจ้งข่าวและนัดหมายกับนักเรียนไทยได้ภายในเวลารวดเร็ว ในการอพยพ
คนไทยที่อียิปต์ ทางการอียิปต์มิได้ปิดน่านฟ้า กระทรวงการต่างประเทศจึงจัดแผนการอพยพให้
เดินทางกลับประเทศไทยโดยตรง โดยได้จัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยและจ้างเหมาสายการบิน
อียิปต์แอร์ส่งกลับนักเรียนไทยได้ทั้งหมด
ในด้านกําลังคน โดยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีกําลังคนเพียงพอ
และอาศัยนักศึกษาอาสาช่วยประสานงาน กระทรวงการต่างประเทศจึงไม่จําเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ไป
ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม จึงดําเนินการเฉพาะการประสานงานเรื่องการเดินทางของเครื่องบินพิเศษและ
การขอรับงบประมาณจากงบประมาณกลางของรัฐบาล
๒) การอพยพคนไทยที่ลิเบีย

ภาพที่ ๔ การอพยพคนไทยที่ลิเบีย
กรณีอพยพลิเบียมีความยุ่งยากกว่าเนื่องจากคนไทยในลิเบียมีจํานวนมากว่า
อียิปต์และสถานการณ์มีความรุนแรงกว่าโดยทางการลิเบียประกาศปิดน่านฟ้าด้วยในช่วงแรกของ
วิกฤติการณ์ (และต่อมาแม้จะมีการเปิดน่านฟ้าแต่ก็มีความไม่ปลอดภัยสูง) จึงต้องใช้การอพยพผ่าน
ประเทศที่สาม โดยใช้การอพยพทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตามหลักการคือให้ออกจากลิเบีย
ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนแล้วค่อยทยอยส่งกลับประเทศไทย

๒๘
กระทรวงการต่ า งประเทศจึ ง จั ด เส้ น ทางอพยพ ๒ ทางคื อ ทางบกโดยจั ด
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่บางแห่งเดินทาง
ไปเปิดศูนย์ประสานงานที่ชายแดนอียิปต์และตูนีเซียเพื่อรับแรงงานที่ที่อพยพออกทางชายแดนไปยัง
กรุงไคโรและกรุงตูนิส และทางน้ําโดยเช่าเหมาลําเรือโดยสารขนาด ๒,๐๐๐ ที่นั่งจากอิตาลีมารับคน
ไทยที่กรุงตริโปลี ๓,๗๑๕ คนซึ่งไม่สามารถเดินทางออกทางชายแดนได้ไปพักรอที่ตูนิเซีย (เช่าเรือชื่อ
Snav Lazio จากอิตาลีเดินทางรับคนไทยที่กรุงตริโปลีไปส่งที่ตูนีเซีย ๒ เที่ยว) และทางอากาศโดยเช่า
เหมาลําเครื่องบินออกจากตูนีเซียไปยังจุดที่มีการบินไทยให้บริการได้แก่ กรุงโรม กรุงเอเธนส์ และ
เมืองดูไบ โดยประสานการบินไทยสํารองที่นั่งสําหรับรับคนไทยกลับประเทศไทย
ในด้านกําลังคน โดยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีเพิ่งเปิดทําการเมื่อปี
๒๕๕๑ มีเอกอัครราชทูตและข้าราชการเพียง ๓ ราย กระทรวงการต่างประเทศจึงต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ ฝรั่งเศสและอิตาลี เพื่อไปปฏิบัติงานในศูนย์จุดต่าง ๆ เพื่อประสานงาน
การอพยพคนไทย โดยระดมจากกระทรวงการต่างประเทศ ๗ คน และจากสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ ๙ คน (เอเธนส์, ไคโร, ราบาต, มาดริด, ปารีส, ริยาด, เจดดาห์, และบูดาเปสต์)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและแพทย์ทหารเรือเดินทางไปพร้อมเรือเช่าจากอิตาลีเพื่อ
ให้บริการทางการแพทย์แก่คนงานไทยระหว่างการอพยพด้วย
ในด้านงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศได้ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากเกินกว่างบประมาณปกติที่กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับจัดสรร กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีหนังสือเพื่อของบประมาณจากงบกลางของรัฐบาล๑๒
(๑) การอพยพทางเรือและเครื่องบิน

ภาพที่ ๕ การอพยพทางเรือจากกรุงตริโปลีไปกรุงตูนิส
๑๒

หนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต ๐๓๐๒/๕๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องขอรับเงินจัดสรร
งบประมาณเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากลิเบีย

๒๙
กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ในประเทศใกล้เคียงลิเบีย ๕
แห่งโดยส่งข้าราชการที่มีความรู้ภาษาอาหรับและฝรั่งเศสจากกระทรวงการต่างประเทศและจาก
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไปปฏิบัติงานคือ (๑) ตูนิส (ตูนิเซีย) (๒) ฮามาเมด (ตูนิเซีย)
(๓) ซาร์ซิส (๔) ซารูม (ชายแดนอียิปต์-ลิเบีย) และ (๕) มอลต้า เพื่ออํานวยความสะดวกในการอพยพ
ของแรงงานไทย
(๒) การอพยพทางบก
ผ่ า นชายแดนไปยั ง อี ยิ ป ต์ แ ละตู นี เ ซี ย โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศไปประสานงานการเดินทางต่อไปยังกรุงตูนิสและกรุงไคโร เพื่อรอขึ้นเครื่องบิน
(๓) การอพยพทางเรือ
เช่าเรือ Sna v Lazio จากอิตาลีไปรับคนไทย ๓,๗๑๕ คน ที่กรุงตริโปลี
รอบที่ ๑ รับคนไทย ๑,๙๗๑ คนไปส่งที่กรุงตูนิสเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงที่กรุงตูนิสในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๔ (เวลาเดินทาง ๒๐ ชั่วโมง) รอบ ๒ รับคนไทย ๑,๗๔๔ คนเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ถึงกรุงตูนิสวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
(๔) การอพยพทางอากาศ
จัดหาเครื่องบินการบินไทยและสายการบินต่างชาติ ระหว่างวันที่ ๔ –
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๒๓ เที่ยว โดยบินต่อเครื่องที่กรุงโรม กรุงเอเธนส์ และเมืองดูไบ
๓) การอพยพคนไทยที่ญี่ปุ่น

ภาพที่ ๖ การอพยพคนไทยที่ญี่ปุ่น

๓๐
กรณีอพยพที่ญี่ปุ่นเป็นสถานการณ์จากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์ที่
ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า งจากการรั่ ว ไหลของเตาปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ที่ เ มื อ งฟู กู ชิมา จั ง หวั ด เซนได
กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและอนุมัติแผนการอพยพคนไทยโดยใช้การ
อพยพกลับประเทศไทยโดยตรงทางเครื่องบิน เนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องพาณิชย์ยังไม่ยกเลิก
เที่ยวบิน และเตรียมการเพิ่มเติมสําหรับการอพยพทางเรือไปยังประเทศที่สามคือสาธารณรัฐเกาหลี
(ท่าเรือโคโอซากา-ปูซาน) เพื่อต่อเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทย
ในเบื้องต้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ใช้วิธีแนะนําให้เดินทางกลับ
โดยสมัครใจก่อนซึ่งได้รับการตอบสนองจากคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามสถิติของสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองของไทย ช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๔ มีคนไทยจากญี่ปุ่นเดินทาง
กลับประเทศไทยโดยสายการบินพาณิชย์ ๑๓,๗๙๖ คน๑๓ และเดินทางกลับพร้อมกับเครื่องบิน C
๑๓๐ ของกองทัพอากาศที่นําขอช่วยเหลือไปส่งมอบให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นจํานวน ๔๖ คน โดยการบิน
ไทยพร้อมเพิ่มเที่ยวบินหากจําเป็น
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งข้าราชการที่คุ้นเคยพื้นที่ไปช่วย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโอซากาเตรียมการกรณีคนไทยจากตอนเหนืออพยพลงใต้มาที่โอซากาโดยที่
จุดเกิ ดเหตุ อยู่ ห่างจากกรุ งโตเกี ยวและเมืองสํา คั ญที่ มีค นไทยอยู่ ห นาแน่ นทําให้ค นไทยส่วนใหญ่
ต้องการรอดูสถานการณ์และในที่สุดมิได้เดินทางกลับหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแล้ว
๓.๒.๕ การช่วยเหลือฟื้นฟูหลังการอพยพ (Recovery Phase)
ขั้นตอนการช่วยเหลือฟื้นฟูหมายรวมถึง ๒ ขั้นตอนสําคัญ ได้แก่ ก) การช่วยเหลือ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว และ ข) การประเมินผลการดําเนินการเพื่อนํา
ข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงกระบวนการการทํางานในอนาคต
๓.๒.๕.๑ การช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู แ ก่ ผู้ อ พยพของกระทรวงการต่ า งประเทศและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องถือว่ายังอยู่ในวงจํากัดด้วยสาเหตุด้านกฎระเบียบและงบประมาณ
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศรวมถึงการช่วยเหลืออพยพคนไทยมีความชัดเจนระบุไว้ในพันธกิจของกระทรวง
การต่างประเทศ และมีระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศรองรับ แต่
ภารกิจในด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังการอพยพมิได้มีการกําหนดไว้ชัดเจน เนื่องจากในทางหลักการ
ถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ไทยที่จะบูรณาการความช่วยเหลือต่อไป กฎระเบียบปัจจุบันของกระทรวงการต่างประเทศก็มิได้มี
การระบุถึงหน้าที่และข้อปฏิบัติที่จะต้องช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับคืนไปยังประเทศที่อพยพ
ออกมา๑๔
อย่ า งไรก็ ดี ในหลายกรณี ก ระทรวงการต่ า งประเทศก็ ไ ด้ พ ยายามที่ มี
มาตรการที่น่าจะถือว่าเข้าข่ายการช่วยเหลือฟื้นฟู โดยเฉพาะการจัดเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทย ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณจากงบกลางของรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและไม่
๑๓

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน
นายวิฑิต เภาวัฒนาสุข, อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย อดีตเจ้าหน้าที่กรมการ
กงสุล, สัมภาษณ์, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๔

๓๑
เป็นภาระแก่ผู้เดินทางกลับประเทศไทยในภายหลัง (กรณีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ให้ความช่วยเหลือจัดหาเที่ยวบินพาณิชย์ปกติเดินทางกลับประเทศไทย ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้ผู้เดินทางก็
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือให้ราชการทดรองค่าใช้จ่ายก่อนแล้วนําเงินมาชดใช้ภายหลัง)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศตั ด สิ น ใจให้ ค วาม
ช่วยเหลือให้คนไทยที่ประสบภัยให้เดินทางกลับไปยังประเทศที่อพยพออกมา ได้แก่ กรณีนักศึกษา
ไทยที่อียิ ปต์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศช่ วยเหลืออพยพกลับประเทศไทยเมื่ อเดื อนกุ มภาพั นธ์
๒๕๕๔ ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้รับการร้องขอจากนักศึกษาไทยกลุ่มหนึ่งจํานวน ๑๙๓ คน
ผ่านคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ให้ช่วยส่งกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์เนื่องจาก
กลุ่ ม ของพวกตนขาดทุ น ทรั พ ย์ ใ นการเดิ น ทาง กระทรวงการต่ า งประเทศก็ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ขอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการและอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่ง
นักศึกษาดังกล่าวเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์ตามประสงค์ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ (เดินทางเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จํานวน ๘๒ คน ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS ๙๖๑ ในวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และกลุ่มที่ ๒ จํานวน ๑๑๑ คน ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS ๙๖๑ ใน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๕
สํ า หรั บ การช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ข องหน่ ว ยงานไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ได้ แ ก่
กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย์ก็จะมีกลไกให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางถึงประเทศไทยในรูปของการให้เงิน
ช่วยเหลือเดินทางกลับภูมิ ลําเนาและการช่วยฝึกฝนอาชีพในภูมิลําเนาตนเอง
ในกรณี แ รงงานไทยที่ อ พยพกลั บ จากลิ เ บี ย กระทรวงแรงงานได้ มี
มาตรการพิเศษ ให้ความช่วยเหลือในรูปเงินชดเชยจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางาน
ต่างประเทศคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งช่วยเตรียมหาตําแหน่งงานในต่างประเทศเพื่อรองรับ
สําหรับไปทํางานต่อจํานวน ๑๓,๙๑๙ อัตรา โดยมีการจัด “วันนัดพบแรงงานกลับจากลิเบีย” ที่
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ อุ ด รธานี และลํ า ปาง ในวั น ที่ ๒๙ เมษายน วั น ที่ ๓ พฤษภาคม และวั น ที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ๑๖
โดยสรุป จากกรณีศึกษาต่าง ๆ พบว่า กระทรวงการต่างประเทศจะให้
ความสําคัญลําดับต้นกับการช่วยเหลืออพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้คนไทยมีความปลอดภัย
ส่วนมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังการอพยพถือเป็นเรื่องของการบูรณาการความช่วยเหลือของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
๑๕

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔), รัฐบาลไทยให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอียิปต์ (Protectthaicitizen), แหล่งที่มา:
http://protectthaicitizen.blogspot.com/2011/05/blog-post_20.html
๑๖
นายสุพจน์ บุญเจริญ, รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องบทบาทของภาครัฐในการช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยใน
ต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอียิปต์, หลักสูตรนักบริหารการทูต ปี
๒๕๕๔.

๓๒
๓.๒.๕.๒ การประเมินผลการดําเนินการ
การที่กระทรวงการต่างประเทศต้องจัดตั้งศูนย์โดยอาศัยการบูรณาการ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรมกองต่ า ง ๆ หมุ น เวี ย นปฏิ บั ติ ง านจนงานสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งทํ า ให้ มี
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแต่ละครั้งจํานวนมาก และหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นต่างก็แยกย้ายกลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจําของตน นอกจากนี้ ในวิกฤติการณ์ที่อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่น เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ย
กัน ทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยความชํานาญเฉพาะบุคคลจากประสบการณ์ทํางานในการ
อพยพคนไทยครั้งก่อนหน้า จึงมิได้มีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะและขาดการบันทึกสิ่งทีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่ละครั้งไป
๓.๓ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จากกรณีศึกษาการอพยพคนไทยในต่างประเทศในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีล่าสุดที่อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๕๕๔ ทําให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ ดังนี้
๓.๓.๑ การอพยพคนไทยในต่ า งประเทศมิ ใ ช่ เ รื่ อ งของประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่
จําเป็นต้องมีการประสานงานใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใกล้เคียงหรือที่
เป็นเส้นทางอพยพด้วย ดังนั้น ในการจัดทําแผนอพยพและการซักซ้อมแผนอพยพจําเป็นต้องมีการ
ดําเนินการในลักษณะกลุ่มประเทศด้วย
๓.๓.๒ การจัดทําทะเบียนคนไทยที่ทันสมัย และการดํารงช่องทางติดต่อเครือข่ายคนไทย
เป็นปัจจัยสําคัญในการจัดทําแผนอพยพที่ประสบผลสําเร็จ เปรียบเทียบกรณีศึกษาของอียิปต์และ
ญี่ปุ่นที่มีช่องทางติดต่อคนไทยที่รวดเร็ว ขณะที่กรณีคนไทยในลิเบียยังไม่มีการจัดทําทะเบียนคนไทย
ที่ทันสมัย ตัวเลขคนไทยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจํานวนมาก ทําให้ไม่มั่นใจว่าได้ดําเนินการ
อพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยครบถ้วนแล้วหรือไม่
๓.๓.๓ คนไทยในต่างประเทศมักไม่ให้ความสําคัญกับการเดินทางออกนอกประเทศในช่วง
ที่สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติรุนแรง (ระดับสีแสด) เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องการรอดูสถานการณ์และ
ไม่ ต้ อ งการเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางก่ อ นเวลาอั น ควร ทํ า ให้ จํ า นวนคนไทยที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศต้องบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติมีจํานวนมากและทําให้ภารกิจยากขึ้น ดังนั้น ควรจะมี
การพิจารณาแรงจูงใจเพิ่มเติมเพื่อให้การอพยพคนไทยในขั้นตอนก่อนวิกฤติมีประสิทธิภาพผลมากขึ้น
๓.๓.๔ ควรมี ก ารพั ฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ มาตรการช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ฯ ในเชิ ง ก้ า วหน้ า
(proactive) อาทิ การให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ช่วยเจรจาเรื่องการรักษาตําแหน่งงาน
สําหรับคนงานไทย หลักประกันตําแหน่งงานแห่งใหม่ หรือความต่อเนื่องของการศึกษากรณีนักศึกษา
ไทย รวมถึงนโยบายการจัดส่งคนไทยที่รัฐบาลช่วยอพยพกลับไปยังประเทศต้นทาง ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ช่วยขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคให้คนไทยตัดสินใจอพยพได้รวดเร็วขึ้น
๓.๓.๕ ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศจําเป็นต้องได้รับสนับสนุนระดับ
นโยบายสูงสุดของกระทรวงฯ เนื่องจากในการปฏิบัติการจําเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และ
หลายส่วนเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ การอนุมัติใช้งบประมาณจํานวนมาก การสั่งการสถาน
เอกอัค รราชทู ตและสถานกงสุล ใหญ่ ในต่างประเทศเพื่อให้ค วามร่วมมือ การประสานงานระดับ
นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กองทัพ และการบินไทย ในกรณีต้องใช้เครื่องบิน

๓๓
พิเศษ ในการอพยพคนไทยทั้ง ๓ กรณีในปี ๒๕๕๔ ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากระดับนโยบายสูงสุด
ของกระทรวงฯ โดยปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงได้เข้ามาเป็นผู้อํานวยการศูนย์ด้วยตัวเอง
ทําให้การสั่งการและประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การอพยพคนไทยในต่างประเทศที่ประสบสําเร็จจะต้องประกอบด้วย
๔.๑.๑ การเข้าใจขอบเขตกฎหมายของประเทศที่เจ้าบ้านที่ต้องอพยพคนไทย ขอบเขต
กฎหมายของประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศว่าสามารถให้ความร่วมมือกับไทยมากน้อย
อย่างไร เพื่อแสวงหาทางเลือกในการอพยพคนไทยที่มีประสิทธิภาพที่สุด
๔.๑.๒ การมีการเตรียมแผนอพยพที่ดีและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทําให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนงานเมื่อเกิดสถานการณ์จริง โดยเฉพาะช่องทางติดต่อประสานงานต่างๆ
๔.๑.๓ การจั ด ทํ า ทะเบี ย นคนไทยที่ ทั น สมั ย และการมี เ ครื อ ข่ า ยติ ด ต่ อ กั บ คนไทยที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการซักซ้อมทําความเข้าใจกับคนไทยในต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้คน
ไทยรับทราบถึงแผนดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ในเวลารวดเร็วไม่
สับสน
ปัญหาที่กระทรวงการต่างประเทศประสบในการจัดทําทะเบียนคนไทยเป็นเรื่อง
การที่คนไทยมิได้แจ้งที่อยู่หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทราบ โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวระยะสั้น อาทิ แรงงาน ซึ่งบ้างจะแจ้งการ
เดินทางถึง แต่มักจะไม่แจ้งให้ทราบถึงการเดินทางกลับทําให้สถานเอกอัครราชทูตมีจํานวนคนไทย
เกินจํานวนที่แท้จริง
๔.๑.๔ การมุ่งพยายามลดจํานวนคนไทยที่ต้องตกค้างในสถานการณ์วิกฤติให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยการกระตุ้นเตือนให้คนไทยเร่งเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนวิกฤติการณ์รุนแรงซึ่งอาจ
ทําให้ไม่สามารถเดินทางด้วยวิธีการปกติได้เพื่อให้ง่ายต่อการดําเนินการหากต้องนําเครื่องบินพิเศษไป
รับคนไทยที่ตกค้าง
อย่างไรก็ดี คนไทยในต่างประเทศมักต้องการรอดูสถานการณ์ให้ถึงที่สุดก่อนที่จะ
ตัดสินใจ บางกลุ่มก็ไม่ต้องการทิ้งงานทิ้งรายได้ ในอนาคตจึงจําเป็นต้องพิจารณามาตรการที่ส่งเสริม
ให้คนไทยในต่างประเทศให้ความร่วมมือมากขึ้น อาทิ กลไกการช่วยเหลือส่งกลับ การเจรจากับ
ประเทศเจ้าบ้านเรื่องอาชีพหลังจากสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ
๔.๑.๕ การมี ร ะดั บ นโยบายหรื อ ระดั บ บริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตั้งแต่ต้นมีส่วนสําคัญช่วยให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการอพยพคนไทยทั้ง ๓ ครั้งเมื่อปี ๒๕๕๔ ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและประสานงานทําให้การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๕
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การอพยพคนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจหนึ่งของการดูแลคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศที่กําหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลทุกสมัยและอยู่ในพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
ดังนั้นจึงถือได้ว่าภารกิจการช่วยเหลืออพยพคนไทยในต่างประเทศมีความสําคัญในเชิงนโยบาย
จากผลศึกษา มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
๑) การให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเตรียมการ
ภารกิจการช่วยเหลืออพยพคนไทยในต่างประเทศเป็นเรื่องที่การเตรียมการมี
ความสําคัญไม่น้อยกว่าการปฏิบัติการจริง ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ควรให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับการปฏิบัติการ
เมื่อจําเป็นต้องอพยพคนไทยในสถานการณ์จริง โดยควรมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รวมทั้ง
การซั ก ซ้ อ มแผนอพยพทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นกลางและระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ควรมี ก ารซั ก ซ้ อ มร่ ว มกั บ สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางอพยพด้วย
๒) การเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้บริหารระดับนโยบาย
โดยที่ภารกิจอพยพคนไทยในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงบประมาณกลางของ
รัฐบาลที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับวิธีการอพยพ เส้นทางอพยพ การระดมบุคลากร ดังนั้น การ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้บริหารในระดับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยให้การทํางานและ
สั่งการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและฉับไวทันท่วงที
๓) การแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการอพยพคนไทย
การปรับปรุงระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ
ไทยของผู้ไ ด้รั บผลกระทบซึ่ง ปั จ จุบันผู้เดิน ทางจะต้องชดใช้ เงิ นคืน ให้ก ระทรวงการต่า งประเทศ
ภายหลังได้รับความช่วยเหลือแล้ว ซึ่งคนไทยมักไม่สมัครใจเดินทางออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงเรื่อง
ค่าใช้จ่ายจนกระทั่งสถานการณ์เลวร้ายลง และถึงที่สดุ แล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยเหล่านี้อยู่ดี แต่การที่คนไทยตกค้างจํานวนมากมาก
ย่อมทําให้ภารกิจการอพยพมีความยากขึ้นกว่ามาก
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
จากข้ อ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในข้ อ ๔.๒.๑ จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง การ
ดําเนินการเพื่อให้การอพยพคนไทยในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ควรมีการจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน (Rapid Deployment Team- RDT)
ของกระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ไ ปช่ ว ยเสริ ม การทํ า งานในพื้ น ที่ ข องสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในการอพยพคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทย
หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินข้างต้นควรประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
การต่างประเทศประมาณ ๓-๔ คนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีความจําเป็นด้วยข้อจํากัดด้าน
บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีข้าราชการไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง

๓๖
มีประสิทธิภาพ บุคลากรของหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน (RDT) อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านกงสุล
และข้าราชการที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่นหรือเคยประจําการอยู่ที่ประเทศนั้น เนื่องจากจะมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศและพื้นที่ รวมทั้งยังอาจคงสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การติ ดต่ อ ประสานงาน โดยกระทรวงการต่ า งประเทศอาจจัด ทํา ทะเบี ย นรายชื่ อข้ าราชการที่ มี
ประสบการณ์ในแต่ละประเทศไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม
๒) การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้รับกรอบวงเงินสําหรับช่วยเหลือคนไทยที่
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศปีละ ๒๐ ล้านบาท โดยการทดรองใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ระเบียบข้างต้นระบุถึงให้การช่วยเหลือคนไทยในกรณีภัยพิบัติไว้ในหมวดการ
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในต่างประเทศที่มิได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยสามารถช่วยเหลือค่าอาหาร
ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเช่าที่พัก ได้โดยไม่ต้องให้ผู้เดือดร้อนชดใช้เงินคืนใน
ภายหลัง แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ดังนั้น กรณี
ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ขอให้คนไทยอพยพโดยเที่ยวบินปกติ ผู้เดินทางจะต้อง
รับผิดชอบค่ าเดิน ทางเองหรื อไม่ก็ ต้อ งนําเงินค่า ใช้จ่ ายมาชดใช้ คืนกระทรวงการต่ างประเทศใน
ภายหลัง ทําให้การอพยพคนไทยแบบสมัครใจมักไม่ได้รับความสนใจจากคนไทยมากนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ไม่ต้องการผละจากกงาน และ
ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่าย ทําให้เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง (ในระดับสีแดง) ก็จะมีคนไทยตกค้างอยู่เพื่อ
รอการช่ วยเหลือ จํานวนมากซึ่ง เป็นการเพิ่ มความเสี่ยงภั ยและทํา ให้การช่วยเหลืออพยพมีความ
ยากลําบากขึ้น และในที่สุดแล้วเมื่อกระทรวงการต่างประเทศต้องจัดเครื่องบินพิเศษไปรับ รัฐบาลไทย
ก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้อยู่ดี
ดังนั้น หากมีการปรับระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อช่ วยเหลือคนไทยในต่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนั ง สือกระทรวงการคลั ง ที่ กค
๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนภารกิจอพยพคนไทยในต่างประเทศ
ก็จะเป็นการช่วยให้การอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะปรับปรุงระเบียบฯ ดังนี้
(๑) กําหนดให้การทดรองค่าใช้จ่ายเพื่ออพยพคนไทยกลับประเทศไทยเป็น
ค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้อง
ชดใช้เงินคืนทางราชการเช่นเดียวกับกรณีให้ความช่วยเหลือที่ผู้เดือดร้อนไม่ได้เดินทางกลับประเทศ
ไทย: กรณีภัยพิบัติ
(๒) กําหนดให้สามารถช่วยเหลือครอบครัวของคนไทย ได้แก่ คู่สมรสและ
บุ ต ร/บุ ต รี ซึ่ ง เป็ น คนต่ า งชาติ ส ามารถได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยไม่ มีเ งื่ อ นไขเรื่ อ งการชดใช้ เ งิ น คื น
เช่นเดียวกับข้อกําหนดในข้อ ๑)

๓๗
๓) การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร
กระทรวงการต่างประเทศควรจัดหาเครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียมไว้ใช้งาน
โดยอาจมีประจําไว้ที่ส่วนกลางที่กระทรวงการต่างประเทศและที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ในประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงภัย เพื่อที่สามารถใช้สื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่กับกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างไม่ติดขัด ในสภาวะที่การสื่อสารปกติอาจไม่สามารถ
ดําเนินการได้ โดยหากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณก็อาจทยอยจัดหาต่อไป
๔.๓ บทส่งท้าย
การช่วยเหลือคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศซึ่งรวมถึงภารกิจการอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศเป็นภารกิจสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นภารกิจที่ระบุไว้ใน
นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและเป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และที่สําคัญ
ที่ สุ ดคื อเป็น สิ่ง ที่ ส าธารณชนคาดหวั ง จากกระทรวงการต่า งประเทศว่ า จะปฏิ บั ติห น้ า ที่ นี้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
การอพยพคนไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในเบื้องแรกจะต้องมีการพิจารณาถึงขอบเขต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดําเนินการตามหลักบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ การลดความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการ
ช่วยเหลือฟื้นฟู
กระทรวงการต่างประเทศผ่านการอพยพคนไทยหลายครั้งในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา อาจ
กล่าวได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้มีการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์มาต่อเนื่อง มีสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นในบทต่าง ๆ ก่อน
หน้านี้ และเพื่อเป็นการต่อยอดผลศึกษาฯ จึงได้จัดทําขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติการกรณีอพยพ
คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากข้อมูลและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการอพยพคนไทย
ครั้งที่ผ่าน ๆ มา บรรจุไว้ในภาคผนวกสําหรับผู้สนใจใช้ประโยชน์และเติมเต็มต่อไป
“รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ. พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง”
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ภาคผนวก

๔๒
ภาคผนวก ก
ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติการกรณีอพยพคนไทยในต่างประเทศ*
ฉัตรชัย วิริยเวชกุล/ หลักสูตร นบท. ๕

ก. ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงหรือภัยพิบัติในต่างประเทศ สํานักนโยบายและแผนโดย
หารือกับกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและกรมการกงสุลจะมีบันทึกเสนอกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการกรณีต้องอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
(สํานักนโยบายฯ จะทําหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ สถานที่ อุปกรณ์สื่อสาร และ จนท.เวร ประจําศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จะดําเนินการ ดังนี้
๑. หารื อเบื้องต้ นกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ ายในการ
อพยพคนไทย และเสนอของบประมาณจากงบกลางของรั ฐบาล โดยเสนอเป็ น วาระเร่ งด่ วนให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในโอกาสแรก โดยขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ตก
เป็นภาระของคนไทยที่ได้รับผลกระทบ
(ระหว่างรอการอพยพ สอท./สกญ. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อาทิ ค่าอาหาร ที่พัก
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ฯลฯ แก่ ค นไทยได้ ทั น ที โดยไม่ ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งชดใช้ เ งิ น คื น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองฯ พ.ศ. ๒๕๔๙)
๒. พิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร ได้แก่ การเตรียม จนท. ที่เชี่ยวชาญพื้นที่และหรือ
ภาษาเพื่อเดินทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สอท./สกญ.(ตามความจําเป็น) โดยอาจเป็น ขรก.
จากส่วนกลางหรือดึงจาก สอท./สกญ. อื่นก็ได้
๓. พิจารณาเส้นทางอพยพและพาหนะที่จะใช้อพยพคนไทย โดยมีทางเลือก ดังนี้
๓.๑ ทางอากาศ
๓.๑.๑ โดยเครื่องบินพิเศษ (C๑๓๐) โดยประสานกรมยุทธการ กองทัพไทย
(หมายเหตุ เครื่องบิน C๑๓๐ พร้อมปฏิบัติงานได้รวดเร็ว แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไกลและไม่
สามารถบรรทุกผู้โดยสารจํานวนมากได้)
๓.๑.๒ โดยเช่าเหมาลําเครื่องบินการบินไทย โดยประสานฝ่ายกิจการลูกค้า
พิเศษ การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งการบินไทยอาจจัดเป็นเที่ยวบินพิเศษหรือสํารองที่นั่งบน
เที่ยวบินปกติของการบินไทยเพื่อรับคนไทยกลับประเทศไทย (หากมีเที่ยวบินปกติอยู่แล้ว)
(หมายเหตุ เครื่องบินพาณิชย์มีระยะบินได้ไกลและจุผู้โดยสารมากกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและอาจ
ใช้เวลาในการจัดหาเครื่องบินมากกว่า)
๓.๑.๓ โดยเช่าเหมาลําเครื่องบินระยะสั้นรับคนไทยไปยังประเทศที่สามเพื่อต่อ
เครื่องการบินไทยกลับประเทศไทย โดยอาจให้ สอท. ประเทศใกล้เคียงเช่าเหมาลําเครื่องบินไปรับ
*

จัดทําขึ้นจากการค้นคว้าส่วนบุคคลเพื่อประกอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตร นบท. ๕ ของนายฉัตรชัย
วิริยเวชกุล ปัจจุบันผู้เขียนมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อในรายงานการศึกษาฉบับนี้จึงจะยินดียิ่งหากผู้สนใจ
หรือผู้เกี่ยวข้องจะนําไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔๓
๓.๑.๔ สอท./สกญ. อาจเช่าเหมาลําเครื่องบินพาณิชย์ออกจากประเทศเสี่ยงภัย
โดยตรงกลับประเทศไทย
๓.๒ ทางน้ํา (กรณีไม่สามารถเดินทางทางอากาศได้แต่สามารถเดินทางทางเรือไปยัง
ประเทศที่สาม) โดย สอท. เช่าเหมาลําเรือโดยสาร หรือให้ สอท. ประเทศใกล้เคียงเช่าเหมาลําเรือ
โดยสารไปรั บคนไทยออกไปยัง ประเทศที่ส ามเพื่อ ต่อเครื่ องการบิ น ไทยหรือสายการบินอื่ นกลั บ
ประเทศไทย
๓.๓ ทางบก
๓.๓.๑ กรณีไม่สามารถเดินทางทางอากาศได้ อาจเช่ารถโดยสารไปยังประเทศ
ที่สามที่อยู่ติดกัน เพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์หรือรอเครื่องบินพิเศษมารับกลับประเทศไทย
๓.๓.๒ กรณี ป ระเทศที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ ไทย อาจเช่ า รถโดยสารหรื พ าหนะ
ส่วนตัวเดินทางกลับประเทศไทยทางชายแดน (โดยประสานกับ ตม. ของไทย/ประเทศเจ้า บ้าน
ล่วงหน้า)
๔. ประสานประเทศเจ้าบ้านและประเทศที่สามที่เกี่ยวข้อง (ผ่าน สอท.ประเทศข้างต้นใน
ประเทศไทย) เพื่อขอรับความร่วมมือในการอพยพคนไทย รวมถึงการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้า การ
อนุญาตลงจอด การอํานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านที่ท่าอากาศยานประเทศที่สาม ฯลฯ
(หมายเหตุ การใช้เครื่องบินทหารในการอพยพคนไทยอาจมีความละเอียดอ่อนกับประเทศเจ้าบ้าน
เนื่องจากมีข้อห่วงภาพลักษณ์ของ “อธิปไตย” มากกว่าเครื่องบินพาณิชย์)
๕. ประสานองค์การระหว่างประเทศ อาทิ United Nations Commission on Human
Rights (UNHCR) และ International Organization for Migration (IOM) และประเทศที่สามที่
สามารถให้การช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยได้
๖. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจอพยพคนไทย อาทิ บุคลากรทาง
การแพทย์ที่อาจเดินทางไปพร้อมเครื่องเพื่อให้การตรวจรักษาเบื้องต้นระหว่างรับคนไทยกลับประเทศ
(แล้วแต่สถานการณ์)
๗. จัดแถลงข่าวรายวันหรือตามที่เห็นเหมาะสม เพื่อชี้แจงสถานการณ์ การดําเนินการ
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนไทย เพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความสับสน จน
เป็นกลายเป็นแรงกดดันมายังรัฐบาล
๘. เปิดศูนย์รับแจ้งข่าวและประสานงานระหว่างญาติกับคนไทยในต่างประเทศ (call
center) โดยอาจเปิดช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล์ เพื่อรับแจ้งข่าวกรณีที่คนไทยไม่สามารถ
ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ได้ และมีระบบบันทึกข้อมูลและแจ้งกลับที่มี
ประสิทธิภาพ
(หมายเหตุ หากจะเปิดศูนย์รับแจ้งข่าวฯ จําเป็นต้องมีช่องทางติดต่อและบุคลากรรองรับที่เพียงพอ
ต่อปริมาณการติดต่อจากภายนอก)
๙. เตรียมการเรื่องการรับกลับคนไทยที่สนามบิน หรือที่พื้นที่ชายแดน โดยแจ้งกําหนด
เดินทางถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๙.๑ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมศุลกากรเพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอใน
การให้บริการและอํานวยความสะดวก

๔๔
๙.๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกระทรวงแรงงาน (กรณีเป็นแรงงานไทย)
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลําเนา
๙.๓ กระทรวงสาธารณสุข กรณีมีผู้ป่วยเดินทาง หรือกรณีเดินทางมาจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงโรคติดต่อ/โรคระบาด
๙.๔ ศูนย์ปฏิบัติการฯ อาจพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานที่สนามบินด้วย
๑๐. เมื่ออพยพคนไทยกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว จัดทํางานรายงานผลการดําเนินการ
ให้รัฐบาลทราบ รวมทั้งจัดทําประเมินผลและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
เตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยในอนาคต

๔๕

ภาพที่ ๗ แผนผังการอพยพคนไทยในต่างประเทศ
ที่มา ฉัตรชัย วิริยเวชกุล /หลักสูตร นบท. ๕

๔๖
ข. สถานการณ์ Best Case & Worst Case Scenarios*
สถานการณ์ จํ า ลองที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได้ ใ นกรณี ก ารอพยพคนไทยในต่ า งประเทศ และการ
ดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละสถานการณ์ มีดังนี้
๑. Best Case Scenario
เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบและการสู้รบ ความรุนแรงยังอยู่ในวงจํากัด
อาจมีประชาชนได้รับผลกระทบบ้างแต่รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ได้
สถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ จ ะเร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค นไทยทราบถึ ง
สถานการณ์และแจ้งเตือนให้คนไทยระมัดระวังตัว ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความ
พร้อมหากต้องเดินทางออกนอกประเทศ
เมื่อสถานการณ์ความรุนแรงเริ่มขยายตัว การสู้รบขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลเริ่มสูญเสีญการ
ควบคุม ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบมากขึ้น มีความไม่ปลอดภัย มีอาชญากรรมแทรกซ้อน อาทิ
การปล้นสดมภ์ จลาจล สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะแจ้งเตือนให้คนไทยเดินทางออก
จากพื้นที่ ช่วยอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การประสานงานกับสายการบิน (ตามความจําเป็น)
เพื่อให้ได้ที่นั่งตามความต้องการ
คนไทยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจะเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย โดยอาจไปพํานักอาศัยกับ
ญาติหรือบุคคลรู้จักนอกพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเดินกลับประเทศไทย และเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อที่คนไทยเดินทางกลับมายังพื้นที่เดิม
๒. Possible Scenario
คนไทยเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากสถานอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ คนไทยส่วนหนึ่งก็
จะเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยตามคํ า แนะนํ า คนไทยอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง อาจเป็ น กลุ่ ม ใหญ่ จ ะรอดู
สถานการณ์เนื่องจากไม่ประสงค์จะทิ้งงาน ทรัพย์สิน ไม่มีที่พักอาศัยใกล้เคียง หรือไม่ต้องการเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อนเวลาอันควร
จนกระทั่งสถานการณ์มีความรุนแรงวิฤติขึ้น การสู้รบมีความรุนแรง ต่อเนื่อง และขยายวง
กว้ า ง รั ฐ บาลเริ่ ม สู ญ เสี ย การควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ได้ ใ นวงจํ า กั ด มี ภั ย แทรกซ้ อ น อาทิ จลาจล
ปล้นสดมภ์เป็นการทั่วไป เครื่องบินพาณิชย์ลดเที่ยวบินหรือหยุดบินทําให้การเดินทางโดยเครื่องบิน
พาณิชย์ปกติต้องเสียเวลารอนานหรือไม่สามารถสํารองที่นั่งได้ นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่าการสู้รบอาจ
นําไปสู่การห้ามบินในอนาคตอันใกล้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเสนอกระทรวงฯ เพื่อให้ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่ออพยพคนไทยด้วยวิธีพิเศษ
กระทรวงฯ จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นจุดประสานงาน ศูนย์ฯ จะประสานกับการ
บินไทยเพื่อจัดเครื่องบินพิเศษเช่าเหมาลําไปรับคนไทยกลับประเทศไทยโดยอาจเป็นเครื่องของการบิน

*

ฉัตรชัย วิริยเวชกุล หลักสูตร นบท. ๕

๔๗
ไทยเองหรือเครื่องสายการบินอื่นที่การบินไทยจัดหาให้ก็ได้ นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะประสานงาน
กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในไทยเพื่อขอรับการอนุญาตบินผ่าน น่านฟ้า
ส่วนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมายทําเรื่องขออนุญาตบินผ่าน
และลงจอดจากทางการท้องถิ่นสําหรับเครื่องบินจากไทย นัดหมายคนไทยและจัดทํารายชื่อผู้โดยสาร
ในแต่ละเที่ยวบินรวมทั้งออกเอกสารเดินทางชั่วคราวให้คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางด้วย
๓. Worst Case Scenario
สถานการณ์อาจทวีความรุนแรงรวดเร็วจนถึงขั้นที่ไม่มีความปลอดภัยทางการบินหรือมีการ
ประกาศปิดน่านฟ้า เครื่องบินพาณิชย์หยุดทําการบินมายังพื้นที่เป้าหมาย การนําเครื่องบินพิเศษไป
รับคนไทยที่พื้นที่เป้าหมายไม่สามารถกระทําได้เช่นกัน
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะหารือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เพื่อวางแผนอพยพคนไทย
ออกนอกพื้นที่อันตรายโดยทางบกหรือทางน้ําเพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัยในประเทศหรือประเทศที่สาม
ซึ่งอาจเป็นประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกันที่สามารถขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยได้ โดยสถาน
เอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่อาจเช่าเหมายานพาหนะในประเทศนั้น ๆ เดินทางออก หรือศูนย์
ปฏิบัติการฯ จัดเครื่องบินพิเศษจากประเทศไทยหรือประเทศข้างเคียงไปรับ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะประสานกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศใกล้เคียง
เพื่อเตรียมการเรื่องการจัดอาหารและที่พักชั่วคราวสําหรับคนไทยก่อนกลับประเทศไทย รวมทั้งส่ง
เจ้าหน้า ที่ไปช่วยปฏิบัติงานด้วย พร้อมกันนั้ น ก็จะประสานเรื่องการจัดเครื่องบินไปรับออกจาก
ประเทศที่สามกลับประเทศไทย
การไปตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองอื่นที่มีความปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หรือเพื่อพัก
รอก่อนการอพยพกลับประเทศซึ่งจะต้องมีข้อมูลคนไทยที่ชัดเจนเพื่อประโยชน?ในการเตรียมการ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะไปสํารวจและจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้คนไทยในต่างเมือง
รวมทั้งประสานกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ IOM UNHCR เพื่อดูว่าจะสามารถพึ่งพิง
ความช่วยเหลือใดได้บ้าง
การอพยพผ่านประเทศที่สามกลับประเทศไทยโดยเร็วจะมีข้อดีกว่าการไปพํานักในพื้นที่พัก
พิงอื่นเพื่อรอดูสถานการณ์โดยไม่มีกรอบเวลาชัดเจน เนื่องจากการพํานักในพื้นที่พักพิงระยะยาวมี
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเรื่องอาหารและที่พัก และมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์อาจไม่
คลี่คลายโดยเร็วหรืออาจลุกลามมายังพื้นที่พักพิงจนอาจต้องอพยพอีกครั้งในที่สุด

๔๘
ค. เมื่อต้องอพยพ (EVACUATION CHECK LIST)
 เมื่อไหร่ (WHEN)

 มีความไม่สงบ มีการสู้รบในวงกว้าง
 มีความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนโดยทั่วไป
 คนไทยเป็นเป้าหมายการมุ่งร้าย
 รัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีภัย แทรก
ซ้อน
 มีโรคระบาดรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้
 ขาดแคลนอาหาร/สาธารณูปโภครุนแรง
 อย่างไร (HOW)
 ทางบก ผ่านชายแดน
 ทางเรือไป ปท.ที่สามหรือตรงกลับไทย
 ทางอากาศตรงกลับไทยหรือผ่าน ปท.ที่สาม
 ไปไหน (WHERE TO)
 ไปพื้นที่ปลอดภัยในประเทศนั้น
 ไป ปท.ที่สาม
 กลับประเทศไทย
 อุปสรรค (OBSTACLES)  รัฐเจ้าบ้านไม่พร้อมให้ความร่วมมือ
 การคมนาคมไม่ปลอดภัย
 คนไทยมีจํานวนมาก ขาดการติดต่อ
 ระดมทรัพยากร
 ผู้ชํานาญพื้นที่และภาษาท้องถิ่น
(MOBILIZATION)
 งบประมาณกลางจากรัฐบาล
 ประสานงาน
 กองทัพ กรณีใช้เครื่องบินทหาร
(COORDINATION)
 การบินไทย กรณีใช้เครื่องพาณิชย์
 สอท.ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเส้นทางบินเพื่อขอ flight clearance
 ปท.ที่สามและ IOs/NGOs เพื่อช่วยเหลือ
 ระยะเวลาในการอพยพ  ควรกลับไทยโดยตรงโดยเร็วที่สุด
(FOR HOW LONG)
 ไปยังพื้นที่ปลอดภัยในประเทศเพื่อเดินทางกลับไทย
 ไป ปท.ที่สามเพื่อรอเดินทางกลับไทย

๔๙
ภาคผนวก ข
แผนแม่แบบการจัดทําแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
จัดทําโดยกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิฤติการณ์ภัยสู้รบ
(อ้างอิงจากโทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ กต ๐๓๐๒/ ว ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่องการจัดทํา
แผนอพยพคนไทย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐)
การเตรียมความพร้อม ๔ ระดับ
ระดับ ๑ สีเขียว การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ
ปัจจัยบ่งชี้
สถานการณ์ปกติ
ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ
เป้าหมาย
เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ. และผู้เกี่ยวข้อง
รายการ
การดําเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้ดีเสมอ
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ
จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยติ ด ต่ อ กั บ คนไทย เช่ น ผ่ า นสมาคม วั ด ไทยหรื อ สื่ อ ต่ า ง ๆ และ
หัวหน้าแรงงานไทย
จั ด ทํ า รายชื่ อ หมายเลข โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ สํ า คั ญ ได้ แก่ หมายเลขหน่ ว ยราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โรงพยาบาล สายการบิ น สถานี ตํ า รวจ แกนนํ า คนไทย วั ด ไทย
(ปรับปรุงทุก ๖ เดือน)
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ
จัดทําเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใด ไปที่ใด มีสายการ
บินใดให้บริการบ้าง จัดทําเส้นทางสํารอง กรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจาก
พื้นที่ อาทิ เดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใด เพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน
ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ หรือนําแผน upload ขึ้น website
ของ สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่ประชาชนติดต่อได้

๕๐
ระดับ ๒ สีเหลือง การเตรียมความพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ
ปัจจัยบ่งชี้
เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดําเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ
เป้าหมาย
คนไทยรั บทราบสถานการณ์ รับทราบจุด ติด ต่ อ เตรี ยมพร้อมเดิ นทางออกนอก
ประเทศ แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย
รายการ

การดําเนินการ

ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกญ.
และเตรียมพร้อมและซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่กําหนด
แจ้งข่าวคนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อม รวมถึงวีซ่าประเทศที่อาจ
ต้องเดินทางไปพักพิง เตรียมตัว/ทรัพย์สิน หากต้องอพยพออกนอกประเทศ
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ
ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสํานักงาน
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก เรือ อากาศ
หมายเหตุ ออท. เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และ
พิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น

๕๑
ระดับ ๓ สีแสด ก่อนวิฤติรุนแรง
ปัจจัยบ่งชี้
เกิดความไม่สงบเป็นระยะ การปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัว
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นเริ่มสูญเสียการควบคุม การดํารงชีวิตไม่เป็นปกติ การบริการภาครัฐมี
จํากัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดําเนินการ แต่อาจเริ่มลดเที่ยวบิน
เป้าหมาย
ให้คนไทยที่ไม่มีความจําเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด
ขณะที่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา
รายการ
การดําเนินการ
ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์ทั้งจากข่าวสาร การหารือกับ สอท./
สกญ. มิตรประเทศ และการสํารวจ (หากสถานการณ์อํานวย)
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ รปภ. สถานที่
หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ
สอท./สกญ. ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยการช่ ว ยเหลื อ คนไทย และประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ ง
สถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย หรือ
หน. แรงงานไทย ทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน)
สอท./สกญ. สํารองเงินสดในมือ
สํ า รองอาหาร/เวชภั ณ ฑ์ / สิ่ ง จํ า เป็ น อื่ น ๆ ให้ เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนคนไทยที่ อ าจ
จําเป็นต้องมาพํานักชั่วคราวใน สอท.
แจ้งข่าวคนไทยในพื้นที่ให้ออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุดขณะที่การคมนาคมเชิงพาณิชย์
ยังเป็นปกติอยู่
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงเดินทางมาในพื้นที่
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จําเป็นให้ ขรก. ติดต่อกันได้ ๒๔ ชั่วโมง
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อซักซ้อมกรณีต้องอพยพ (ด้วยเครื่องบินพิเศษ)
ประสานการบินไทยเพื่อสํารองที่นั่งให้แก่คนไทย
กําหนดแผนอพยพคนไทย โดยหารือกระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลือเท่าใด จะอพยพ
คนไทยไปประเทศที่สามหรือกลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบินพิเศษหรือไม่

๕๒
ระดับ ๔ สีแดง เกิดวิฤติรุนแรง ถึงขั้นต้องอพยพคนไทย
ปัจจัยบ่งชี้
เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดการขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการ
ปล้นสดมภ์ ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจํากัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอัน
ใกล้ การคมนาคมเชิงพาณิชย์บริการในวงจํากัด หรือยกเลิกทําการบิน
เป้าหมาย
อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทําการ สอท./สกญ. ชั่วคราว
รายการ
การดําเนินการ
ตั้งศูนย์อพยพ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์อพยพ) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยและ หน.
แรงงานไทยทราบตลอดเวลา
ให้คนไทยที่สามารถเดินทางเองได้ เดินทางออกจากพื้นที่ทันที
แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทย และขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ
(เท่าที่จะทําได้) โดยเฉพาะการ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทย และการ รปภ. สอท./
สกญ.
ประสานใกล้ชิดกับ สอท./สกญ. มิตรประเทศถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีต้องอพยพไปประเทศ
ที่สาม)
ขนย้ายเอกสารสําคัญทางราชการ/ทําลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ)
กระทรวงฯ ส่ง จนท. สนับสนุน หากจําเป็น
อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย

๕๓
๒. แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
(อ้างอิงจากโทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ กต ๐๓๐๒/ ว ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่องการจัดทํา
แผนอพยพคนไทย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐)
ปัจจัยบ่งชี้
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงกระทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน
เป้าหมาย
อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพื้นที่ ไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวหรือกลับ
ประเทศไทย
รายการ
การดําเนินการ
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อพยพเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ)
รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมินความเสียหายเบื้องต้น
ที่เกิดขึ้นกับคนไทย อาทิ ผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต
ประสานรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย
หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาติตน
ประสานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปประสานงานในพื้ น ที่ (หากได้ รั บ
อนุญาต)
สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยอาศัยระเบียบ ก. คลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ (๑)
และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน
หากจําเป็น อาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือ
สถานที่อื่นที่เหมาะสม (ปกติรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้งศูนญช่วยเหลือฯ ด้วย)
กรณีภัยพิบัติในต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยใน
พื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ/หรื อ ประสานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่
จั ด ทํ า ทะเบี ย นคนทไยที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ / เจ็ บ ป่ ว ย/เสี ย ชี วิ ต พร้ อ มชื่ อ ญาติ
ในประเทศไทย
กระทรวงฯ ส่ง จนท. /แพทย์สนับสนุน (ตามความจําเป็น)
สอท/สกญ. หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย
(อ้างอิงแผนดําเนินการกรณีเกิดภัยสงคราม)

๕๔
๓. แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง
(อ้างอิงจากโทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ กต ๐๓๐๒/ ว ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่องการจัดทํา
แผนอพยพคนไทย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐)
ปัจจัยบ่งชี้
เกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน
เป้าหมาย
อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวหรือกลับประเทศไทย
รายการ
การดําเนินการ
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อพยพเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ)
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ
ประกาศให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะคนที่สามารถเดินทางไปพัก
กับเพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ
ศูนย์ป้องกันโรค สิ่งบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหา
สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยอาศัยระเบียบ ก. คลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ (๑)
และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน
หากจําเป็น อาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจเป็นที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือ
สถานที่อื่นที่เหมาะสม (ปกติรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้งศูนญช่วยเหลือฯ ด้วย)
กรณีภัยพิบัติในต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสุลกิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยใน
พื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ/หรื อ ประสานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพื้นที่
กระทรวงฯ ส่ง จนท. /แพทย์สนับสนุน (ตามความจําเป็น)
สอท/สกญ. หารือกระทรวงฯ ถึงความจําเป็นในการอพยพคนไทย
(อ้างอิงแผนดําเนินการกรณีเกิดภัยสงคราม)

๕๕
ภาคผนวก ค
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๙๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล

การศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts (Political Science), California State University,
Long Beach

ประวัติการทํางาน
- เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี ๒๕๓๗ ในตําแหน่ง
เลขานุการตรี (ท.๔) กองการหนังสือพิมพ์ กรมสารนิเทศ
- เลขานุการโท (ท.๕) กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก
- เลขานุการเอก (ท.๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
- เลขานุการเอก (ท.๖) กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก
- เลขานุการเอก (ท.๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
- ที่ ป รึ ก ษา (ท.๗) กองคุ้ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน์ ค นไทยใน
ต่างประเทศ กรมการกงสุล
- ที่ปรึกษา (ท.๗) สํานักงานเลขานุการปลัดกระทรวงฯ
- ที่ปรึกษา (ท.๗) สํานักเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก
ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก

