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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและ

ความสําคัญของบทบาทและภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรค โดยมุงเนนปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติและระเบียบ
การชวยเหลือคนฟลิปปนสที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหการปฏิบติัภารกิจดังกลาวที่รัฐบาลทกุยุคทกุสมยั
ใหความสําคัญ สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ความตองการของประชาชน  
และสอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 และรางรัฐธรรมนูญที่ไดมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2559  

การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมีเปาหมายเพื่อใหความคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากและประสบความเดือดรอนในตางประเทศ ภายใตวิธีการและระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 แตโดยที่
ภารกิจงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดพัฒนาความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ  ไปพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก การโยกยายถ่ินฐานของประชาชน ฯลฯ การปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจน้ี ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือ คนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 จึงควรจะตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการใหความชวยเหลือประชาชนเปนไปตามหลัก
ความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม โดยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ควรจะตองมี 
การทบทวนความสําคัญของภารกิจการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ เพื่อให
การทํางานของเจาหนาที่กงสุลมีความคลองตัว โปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความนาเช่ือถือมากข้ึน และ 
บรรลุวัตถุประสงคการคุมครองและชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากจริง 

ฟลิปปนสเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการโยกยายถ่ินฐานของ
ประชากรมากที่สุด โดยรัฐบาลฟลิปปนสทุกยุคทุกสมัยและนโยบายตางประเทศจะใหความสําคัญตอ
การคุมครองคนชาติในตางประเทศเปนอยางย่ิง มีการกําหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการให
ความคุมครองและชวยเหลือคนชาติที่ชัดเจนและเปนระบบ มีกองทุนใหความชวยเหลือคนฟลิปปนสที่
ตกทุกขไดยากในตางประเทศทุกประเภท อีกทั้งมีชุมชนฟลิปปนสในตางประเทศที่เปนเสมือน Track II  
ทําใหการคุมครองและชวยเหลือคนชาติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึง่เปนสิง่ทีป่ระเทศไทย
สามารถเรียนรูและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ  



จ 

จากผลการศึกษาพบวา ระเบียบที่เกี่ยวของกับการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549 เปนระเบียบที่มีแนวปฏิบัติและกําหนดหลักเกณฑเพื่อปองกันการแสวงหา
ประโยชนจากผูไมหวังดี โดยเฉพาะกระบวนการคามนุษย อยางไรก็ดี สถานการณของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของประชาชนที่สูงข้ึน ตลอดจนภารกิจของภาครัฐตามแนวทาง
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จะตองปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติและปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ดังกลาวใหครอบคลุมการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากจริง โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาค
และหลักมนุษยธรรม โดยจะตองกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนวา บุคคลประเภทใดที่จะตองชดใชเงินคืน
ใหแกทางราชการ บุคคลประเภทใดที่ไมตองชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ เพื่อมิใหเปนภาระของรัฐ 
ในขณะที่ กระทรวงการตางประเทศจะตองพัฒนาแนวปฏิบัติในการดําเนินภารกิจดังกลาวในเชิงรุกให
มากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและความรูดานงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศใหแกขาราชการใหมากข้ึน การเพิ่มอัตรากําลังใหเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน 
การประชาสัมพันธเชิงรุก การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ การจางเอกชน
ภายนอกใหเขามาชวยในการวิจัย วิเคราะห และรวบรวมขอมูลที่จะเอื้อใหการดําเนินภารกิจในดานน้ี
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนการพิจารณาจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือคนไทยที่
ตกทุกขไดยากในตางประเทศและเปนผูที่ประสบความเดือนรอนหรือความยากลําบากจริง 
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ดิฉันขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  
สันตะบุตร และผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานเปนอยางย่ิง ที่ได
กรุณาช้ีแนะ ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็น ที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล
ฉบับน้ีจนทําใหการจัดทํารายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี และในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบพระคุณ  
นายธนาธิป  อุปติศฤงค เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ผูบังคับบัญชาที่สนับสนุนและใหคําแนะนํา  
ในการเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 นายมุนินท  ปานิสวัสด์ิ อัครราชทูต ณ 
กรุงมะนิลา พี่นองและเพื่อนรวมงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาทุกทานที่เสียสละเวลา 
และชวยเหลือทํางานในความรับผิดชอบของดิฉันตลอดระยะเวลาการฝกอบรม นายธาตรี  เชาวชตา 
ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ทิพรัตน  บุบผะศิร ิคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และนายปกรณ  นิลประพันธ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ใหขอมูล ขอคิดเห็นและคําแนะนําในการจัดทํารายงาน 
ครอบครัว และเพื่อน ๆ ชาวไทยและชาวฟลิปปนส ตลอดจนพี่นองนักบริหารการทูต รุนที่ 8 สําหรับ
กําลังใจและมิตรภาพที่มีใหตอกันในชวงการฝกอบรม และที่สําคัญคือ นางสาวภัทรัตน  หงษทอง 
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและเจาหนาที่สถาบันฯ ที่เกี่ยวของทุกทาน 
สําหรับการจัดหลักสูตรการอบรมที่เปนเลิศและมีประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาแนวความคิด 
เสริมสรางประสบการณ และตอยอดความรูของดิฉันเพื่อนําไปพัฒนาและใชประโยชนสําหรับการ
ทํางานในอนาคตตอไป และในทายที่สุด ดิฉันขอขอบพระคุณทุกทานที่เอยนามถึงในขางตนมาอีกครั้ง 
ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหดิฉันมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การคุมครองและชวยเหลือคนชาติในตางประเทศเปนภารกิจที่รัฐบาลทุกประเทศให
ความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทยและฟลิปปนส และดวยกระแสโลกาภิวัตนทําใหการเคลื่อนยายถ่ินฐาน
ของประชากรโลกมีพลวัตรและซับซอนข้ึนดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน อาทิ ทองเที่ยว ทํางาน 
ศึกษา พํานัก ในตางประเทศเปนการถาวรหรือเปนการช่ัวคราว ซึ่งจากรายงานขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการโยกยายถ่ินฐาน (International Organisation for Migration) พ.ศ. 2558 ระบุวา  
คนฟลิปปนสประมาณ 5,315,848 คน หรือเทากับรอยละ 5.01 ของจํานวนประชากรฟลิปปนสที่
พํานักอยูนอกประเทศ ในขณะที่มีคนไทยประมาณ 854,327 คน หรือเทากับรอยละ 1.24 ของ
จํานวนประชากรไทยที่พํานักอยูนอกประเทศ1 ซึ่งแมจะเปนจํานวนที่ไมสามารถเปรียบเทียบกันได  
แตภารกิจงานคุมครองและชวยเหลือคนชาติของทั้งสองประเทศถือเปนวาระแหงชาติที่ทวีความสาํคัญ 
และมปีริมาณมากข้ึน  

ฟลิปปนสเปนหน่ึงในประเทศที่มีการโยกยายถ่ินฐานของประชากรมากที่สุดในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งหากศึกษาจากประวัติศาสตรของฟลิปปนสซึ่งเคยตกอยูภายใตการปกครอง
ของหลายประเทศ นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการสงออกแรงงานไปทํางานในตางประเทศ สถานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตกตํ่า ปญหาการวางงาน ทําใหการโยกยายถ่ินฐานของคนฟลิปปนสเปน
เสมือนวิถีชีวิตของคนฟลิปปนส ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ยกยองคนฟลิปปนสที่ไปทํางานใน
ตางประเทศวาเปนวีรบุรุษ (Hero) ที่มีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหรัฐบาล
ฟลิปปนสทุกยุคทุกสมัยและกระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญตอประเด็นการคุมครองและ
ชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศมากที่สุด  

ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและกระทรวงการตางประเทศโดยกรมการกงสุล
ใหความสําคัญและดําเนินภารกิจในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศอยางตอเน่ืองมา 
โดยตลอด ทั้งน้ี การดําเนินภารกิจในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเปนการ
ดําเนินการภายใตกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองคนชาติและนโยบายรัฐบาลดังน้ี 

1) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 ขอ 3 (ข) ระบุหนาที่
ของตัวแทนทางการทูตวา ตัวแทนทางการทูตมีหนาที่คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของคนชาติ
ของรัฐผูสงในรัฐผูรับภายในขีดจํากัดที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาตให2 

                                                
1
 International Organisation of Migration, Migration, World Migration [Online], Available from:  

https://www.iom.int/countries/thailand;  https://www.iom.int/countries/philippines. 
2
 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. 
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2) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 ขอ 5 (ก) ระบุหนาที่
ของตัวแทนทางกงสุลในดานการคุมครองผลประโยชนไววา คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของ 
คนชาติของรัฐผูสง ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรที่จัดต้ังข้ึนในรัฐผูรับ ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ระหวางประเทศอนุญาต3 

3) พันธกิจที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–
2561 และการดําเนินตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาลชุดปจจุบันที่แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 25574 

4)  รางรัฐธรรมนูญที่ไดมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 บัญญัติรองรับภารกิจ
น้ีไวในมาตรา 66 ดวยวา “รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน 
การปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวาง
ประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ”5 

เพื่อใหการดําเนินภารกิจดังกลาวสอดคลองกับพันธกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ
นโยบายของรัฐบาล และรางรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศไดจัดต้ัง “กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ” ซึ่งอยู
ภายใตกรมการกงสุล เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อใหการคุมครองและชวยเหลือแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ โดยมี 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเปนกลไกประสานการขับเคลื่อนภารกิจน้ี โดยสอดคลองกบั
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามภารกิจน้ี กระทรวงการตางประเทศ
ใชจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือคนไทย 
ที่ตกทุกขไดยากและประสบความเดือดรอนหรือตกเปนเหย่ือการคามนุษยในตางประเทศ เชน การให
ความชวยเหลือและดูแลคนไทยที่พํานักในตางประเทศ และที่เดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ 
รวมทั้งชวยเหลือแรงงานไทยและประมงไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ นอกจากน้ันยังใหความ
ชวยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิต การติดตามคนไทยผูสูญหาย และการชวยเหลือคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ
หรือภัยทางการเมืองในตางประเทศใหกลับภูมิลําเนาอยางปลอดภัย ภายใตวิธีการและระเบียบ

                                                
3
 Vienna Convention on Consular Relations 1963. 

4
 ขอ 2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายตางประเทศเปนสวนประกอบ

สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะ
นํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การ
คุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน 
5
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช….หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 หนา 20. 
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กระทรวงการคลังวาวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 โดยยึด
หลักการปฏิบัติตอคนไทยบนพื้นฐานของความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม6 

โดยที่ภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดพัฒนาความสําคัญมากข้ึนเรื่อย  ๆ
ไปพรอมกับการพัฒนาอยางกาวกระโดดของการคมนาคมขนสงระหวางประเทศ และการโยกยายถ่ินฐาน
ของประชากรโลก ตลอดจนความซับซอนของประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคามนุษย  
แตไมมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจน้ี ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ทําใหทางราชการมีภาระในการติดตามหน้ีสินที่เกิดจากการใชจายเงินทดรองราชการ
ดังกลาว นอกจากน้ี การใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศควรเปนการชวยเหลือตามหลักความ
เสมอภาค แตระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกลาวใหดุลพินิจแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางกวางภายใต
ดุลพินิจของหัวหนาสํานักงาน แมจะเปนผลดีที่ทําใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว แตก็อาจทําใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การไมกลาตัดสินใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติและหัวหนาสํานักงาน  
ทั้งยังเปนชองทางใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจในทางที่มิชอบได ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ
และตอบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศในภาพรวม นอกจากน้ี อาจจะเปนการเอื้อประโยชนตอ
กลุมบุคคลที่ไมหวังดี โดยเฉพาะกระบวนการคามนุษยที่อาศัยชองโหวของระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 
ในการดําเนินการ แมวาในแนวปฏิบัติที่ผานมา การใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศที่ประสบความยากลําบากและมาย่ืนคํารองขอใหสงตัวกลับภูมิลําเนา จะดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดภายหลังการพิสูจนสัญชาติวาเปนคนไทย โดยหากผูรอง
หรือครอบครัวไมมีเงินก็จะใหผูรองหรือครอบครัวทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน และ
หนังสือสัญญารับสภาพหน้ี พรอมทั้งบันทึกช่ือผูทําสัญญายืมเงินราชการเปนบุคคลที่กองหนังสือ
เดินทางยังจะไมออกหนังสือเดินทางจนกวาบุคคลดังกลาวจะชําระเงินคืนแกทางราชการตามที่ไดยืม
เงินคาใชจายในการชวยเหลือผูตกทุกขในตางประเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม  
แตไมไดมีการแยกประเภทวาเปนบุคคลยากไรหรือบุคคลที่อยูในสถานะยากลําบาก7 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กรณีน้ีจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพิจารณาทบทวน
ความสําคัญของภารกิจการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ และพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการปฏิบัติในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ รวมทั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 
เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศสามารถปฏิบัติภารกิจน้ีไดอยางคลองตัว โปรงใส  
มีประสิทธิภาพ และมีความนาเช่ือถืออยางแทจริง และบรรลุวัตถุประสงคในการชวยเหลือคนไทยที่ 
ตกทุกขไดยากจริง  

 
                                                
6
 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล, คูมือสําหรับประชาชน งานคุมครองและ

ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ). 
7
 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล, ขอมูลกองคุมครองและดูแลผลประโยชน

คนไทยในตางประเทศ, (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ, 2558). 



4 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.2.1 ศึกษาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและความสําคัญของบทบาทและภารกจิการคุมครอง

และชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 
1.2.2 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน

ตางประเทศโดยมุงเนนปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 โดยเปรียบเทียบกับระเบียบการชวยเหลือ 
คนฟลิปปนสที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ 

1.2.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติและปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจ
คุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและความสําคัญของบทบาทและภารกจิการคุมครอง
และชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

1.3.2 ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทย
ในตางประเทศ โดยมุงเนนปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และแนวทางการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3.3 ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการนํา
ขอมูลจากการศึกษามาประมวล วิเคราะห และใชแนวทางแบบการพรรณนาโดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับฟลิปปนส (comparative description) เพื่อนําเสนอการวิเคราะหปญหาในภาพรวม พรอมทั้ง
แนวทางในการแกไขบรรเทาปญหาดังกลาวดังน้ี 

1)  การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ  โดยไดจากการสัมภาษณเ ชิงลึก ( In–depth 
Interview) ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล 
หนวยงานของไทยและฟลิปปนสที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศและประเทศเจาบาน อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําประเทศไทย กระทรวง
การตางประเทศฟลิปปนส กระทรวงแรงงานและการจางงานฟลิปปนส สมาคมคนฟลิปปนสใน
ประเทศไทยและคนฟลิปปนสที่พํานักอยูในประเทศไทย รวมทั้งการจัดทําแบบสอบถามความเห็นของ
คนไทยในฟลิปปนส และคนไทยในประเทศไทยเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ขอเสนอแนะ 

2)  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยไดจากการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ของทางราชการบรรดากระทรวงที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทย
ในตางประเทศ ไดแก มติคณะรัฐมนตรี ผลการประชุมระดับอธิบดี โทรเลขของสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญเกี่ยวกับขอคิดเห็นการปรับปรุงระเบียบการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
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ตางประเทศ และคูมือการปองกันและตอตานการคามนุษยของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการชวยเหลือคนชาติอื่น ๆ ในอาเซียนที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ อาทิ 
ฟลิปปนส 
 
1.4  ประโยชนของการศึกษา 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหการคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตลอดจนการเตรียมความพรอมของกระทรวงการตางประเทศในการทํางานเชิงรุก การพัฒนาระบบ 
และการพัฒนาขีดความสามารถของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในดานการคุมครองและชวยเหลือคนไทย 
ในตางประเทศ 
 
1.5  นิยามศัพท 

การกงสุล หมายความวา ภารกิจที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสาร
เดินทาง การคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และการดําเนินการในเรื่อง
สัญชาติและนิติกรณ 

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระเบียบวาดวยการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 
โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีฟลิปปนส ใชกฎหมาย แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 
2.1 กฎหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวของ 

2.1.1 แนวนโยบายของรัฐและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2.1.1.1 นโยบายตางประเทศ8 

นโยบายรัฐบาลขอ 2 การรักษาความมั่นคงและการตางประเทศ ขอ 2.4 
ระบุวา นโยบายดานการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผนดิน โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน 
รวมทั้งคนไทยที่ถูกหลอกเปนผูเสียหายในขบวนการคามนุษย เชน คาประเวณี ลูกเรือประมงไทย และ
แรงงานไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ และการใหบริการดานตาง ๆ แกประชาชน เชน หนังสือ
เดินทาง เปนตน 

2.1.1.2 แผนยุทธศาสตร 4 ปกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–25619 
แผนยุทธศาสตรฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินภารกิจ

ของกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งการคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 
โดยในกลยุทธขอ 7 กําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
แกประชาชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการดานการตางประเทศ โดยเฉพาะการกงสุล พิธีการทูต 
และกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับการบริการที่ ดีและทั่วถึงในดานการ
ตางประเทศ และขอ 8 กําหนดใหพัฒนาขีดความสามารถขององคกร เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
  

                                                
8
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา-
นุเบกษา, 2557), หนา 5. 
9
 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–

2561 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ), หนา 12, 40–43. 
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2.1.1.3 พันธกิจกระทรวงการตางประเทศ10 
ขอ 3 คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของ

คนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล และขอ 10 พัฒนาองคกร
ใหมีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

2.1.1.4 วิสัยทัศนของกรมการกงสุล11 
ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกข

ไดยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอก
ประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจแก
ประชาชนตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน  

2.1.1.5 พันธกิจของกรมการกงสุล12 
1) ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการให

ความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ช่ัวโมง 
2) ดําเนินมาตรการ/โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ 
3) จัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคตามความเหมาะสม

และจัดหนวยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่หางไกลไดรับ
บริการอยางทั่วถึง 

4) ขยายงานบริการดานการกงสุล ณ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดวยการเพิ่มงานบริการรับเรื่องสงตอในการใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศ และงานบริการดานนิติกรณ 

5) นํานวัตกรรมการใหบริการดานกงสุลเพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ประชาชน 

2.1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังน้ี13 

ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

                                                
10

 กระทรวงการตางประเทศ, วิสัยทัศนและพันธกิจ [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/9867-วิสัยทัศนและพันธกิจ.html. 
11

 กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ, วิสัยทัศน [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.consular.go.th/main/th/organize/19712 html. 
12

 กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ, พันธกิจ [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.consular.go.th/main/th/organize/19712 html. 
13

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา,  
เลม 120 ตอนที่ 100 ก (9 ตุลาคม. 2546), หนา 2. 
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ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ง. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
จ. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
ฉ. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
ช.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ  
การใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวคิดเพื่อประเมินปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกวามีปจจัยใดที่จะชวยสงเสริมและพัฒนางานคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ศึกษาจุดออนและจุดแข็งของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และรางระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ พ.ศ…. 
โดยเปรียบเทียบกับระเบียบวาดวยการชวยเหลือคนฟลิปปนสที่ตกทุกข ไดยากในตางประเทศ เพื่อนํา
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศมาปรับใชกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
คนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรดานการกงสุล และกลไกในการพัฒนางานดานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ และสนองตอบความคาดหวังของประชาชนไดมากทีส่ดุ 

2.1.3  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549  

เปนระเบียบที่กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศนําเงินทดรองราชการไปทดรองจาย
เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปน
ผูรักษาการตามระเบียบน้ี และปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจอนุมัติ
และสั่งจายเงินทดรองราชการ โดยการใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนในตางประเทศ
ในลักษณะที่ตองชดใชหรือไมตองชดใชเงินคืนทางราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ใหคํานึงถึง
หลักมนุษยธรรมและหลักความเสมอภาค  

2.1.4  รางระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือ
ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ พ.ศ. ...  

เปนการมอบอํานาจใหปลัดกระทรวงการตางประเทศรักษาการตามระเบียบน้ี โดย
มีอํานาจบริหารจัดการใชจายงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินชวยเหลือคนไทยที่
ตกทุกขไดยากในตางประเทศที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการใชจายเงินอุดหนุน โดยระบุกรณีการให 
ความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ กรณีที่ผูที่ตกทุกขไดยากมิไดเดินทางกลับ
ประเทศไทยที่ไมตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ ไดแก (ก) กรณีเกิดภัยพิบัติ เชน คาอาหาร  
คาเครื่องนุงหม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเปน (ข) กรณีตองโทษ
ในทางอาญา เชน คาของเย่ียม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล และ (ค) กรณีศพไรญาติหรือศพที่ญาติ
ไมสามารถรับภาระคาใชจายกรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ ไดแก คาจัดการศพ คาขนสงอัฐิกลับ
ประเทศไทย คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดการศพและการขนสงอัฐิกลับประเทศไทย และคาใชจายอื่น 
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ที่จําเปน และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด รวมทั้ง
ระบุกรณีที่จะตองชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ ใหทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน หนังสือ
สัญญารับสภาพหน้ี โดยเปนไปตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบจาก
สํานักงานอัยการสูงสุด โดยผูที่ไดรับความชวยเหลือตองชําระเงนิคืนแกทางราชการทั้งหมดในทันทีที่
ทวงถาม ทั้งน้ี ภายในเวลา 2 ป นับแตวันที่ทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน กรณีที่ผูไดรับ
ความชวยเหลือไมชดใชเงินคืนแกทางราชการภายในเวลาดังกลาว ใหยกเลิกและเรียกคืนหนังสือ
เดินทางของผูไดรับความชวยเหลือตามขอ 23 (6) แหงระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการ
ออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 

2.1.5  Philippine Laws and Regulation Affecting Filipinos overseas  
ไดแก Migrant Workers and Overseas Filipino ACT of 1995  

2.1.6 ประสบการณของผูเขียน 
ผู เ ขียนเคยปฏิบั ติงานในฐานะเจาหนาที่การทูต 3 กองคุมครองและดูแล

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล (พ.ศ. 2535–2536) เปนเวลา 1 ป และกงสุล
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา (ต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม 2557) เปนเวลา 2 ป 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของนางสิริพร  ภาณุพงศ เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่คุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ เปนการศึกษาวิเคราะห
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่คุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ โดยใชหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และการบริหารบุคคลแนวใหม 

2)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของนางสาวพรรณพิมล  สุวรรณพงษ เรื่อง การบริหาร
จัดการงานบริการประชาชนในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
เปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานบริการประชาชนใน
ตางประเทศใหดีย่ิงข้ึน โดยปรับเปลี่ยนจากการต้ังรับเปนการดําเนินการเชิงรุก เพื่อสรางความเช่ือมั่น
และเปนที่พึ่งของคนไทย โดยเนนการปรับปรุงการบริหารจัดการในเรื่องงาน–เงิน–คน ภายใต
สถานการณโลกปจจุบันและประเทศไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปญหาความมั่นคงทางการเมือง 
ปญหาความตอเน่ืองของรัฐบาล ปญหาในสวนราชการที่ตองประหยัดงบประมาณและมีขอจํากัดดาน
อัตรากําลัง เพื่อนํามาปรับปรุงงานบริการประชาชนในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากข้ึน 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

1) บทที่ 3 จะศึกษาภาพรวมของการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศโดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับฟลิปปนสวามีปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร โดยจะศึกษาวิเคราะหระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ประเด็น
ปญหาและอุปสรรค ขอดี ขอเสียของระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเปรียบเทียบกับระเบียบการ
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ชวยเหลือคนอาเซียนที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ อาทิ ฟลิปปนส และระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
การคุมครองและชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศใน 
การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2) บทที่ 4 จะนําเสนอแนวทางการปรับปรุงการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศในภาพรวม อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทย 
ในตางประเทศ พ.ศ. 2549 แนวทางในการพัฒนาบุคลากร และกลไกเพื่อพัฒนางานคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อใหการปฏิบัติงานดานคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตลอดจนปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและการดําเนินการเชิงรุก
เพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการไดตามที่คาดหวัง ในขณะที่
ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ดานงานกงสุลสามารถปฏิบัติงานดวยความมั่นใจและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ความสําคัญของการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

ภารกิจในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดพัฒนาความสําคัญมากข้ึนไป
พรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนที่จะตองปรับ
บทบาทและภารกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการไมเลือกปฏิบัติ หลักมนุษยธรรม และหลักความเสมอภาค  
โดยสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพันธกรณีที่ระบุไวในกฎหมายระหวางประเทศและ
แผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดังน้ี  

1) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961 ขอ 3 (ข) ระบุหนาที่
ของตัวแทนทางการทูตวา ตัวแทนทางการทูตมีหนาที่คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของคนชาติ
ของรัฐผูสงในรัฐผูรับ ภายในขีดจํากัดที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาตให14 

2) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 ขอ 5 (ก) ระบุหนาที่
ของตัวแทนทางกงสุลในดานการคุมครองผลประโยชนไววา คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของ
คนชาติของรัฐผูสง ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรที่จัดต้ังข้ึนในรัฐผูรับ ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
ระหวางประเทศอนุญาต15 

3) แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561  
4) การดําเนินตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาลชุดปจจุบันที่แถลงตอสภานิติ-

บัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 255716 ขอ 2.4 วาดวย การเสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวม
ทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน  
การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน  

5)  รางรัฐธรรมนูญที่ไดมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 บัญญัติรองรับภารกิจ
น้ีไวในมาตรา 66 ดวยวา “รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน

                                                
14

 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. 
15

 Vienna Convention on Consular Relations 1963. 
16

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา-
นุเบกษา, 2557), หนา 5. 
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การปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวาง
ประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ”17 

เพื่อใหการดําเนินภารกิจดังกลาวสอดคลองกับพันธกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ 
นโยบายรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศขางตน กระทรวงการตางประเทศ
ไดจัดต้ัง “กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ” ซึ่งอยูภายใตกรมการกงสุล ใหมี
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง ดูแล และรักษาผลประโยชนและชวยเหลือคน
สัญชาติไทย และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ รวมทั้งเปน
หนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให 
ความชวยเหลือแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
เปนกลไกประสานการขับเคลื่อนภารกิจน้ี  

ภารกิจของกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศที่สําคัญมีดังน้ี18 
1) การใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากที่เดินทางไปตางประเทศและประสบปญหา

ไมสามารถชวยเหลือตนเองได อาทิ นักทองเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพยสินและหนังสือเดินทาง เจ็บปวย 
ประสบปญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย ถูกจับกุมหรือขาดการติดตอกับญาติพี่นองและ
ครอบครัว  

2) การสงตัวคนไทยตกทุกขไดยากที่รองขอความชวยเหลือใหเดินทางกลับประเทศไทย 
การใหความชวยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ จะใหความอนุเคราะหในเรื่องการจัดการศพ 
ตามการรองขอของญาติในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการเองได โดยชวยเหลือประสานงานในการจัดสงศพ
กลับประเทศไทยในกรณีที่กระทําได หรือ ฌาปนกิจศพแลวสงอัฐิกลับประเทศไทยและการออกมรณบัตร  

3) การใหความชวยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปตางประเทศแลวตกทุกขไดยาก 
เพื่อขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญพิจารณาชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทย 

4) การใหความชวยเหลือหญิงไทยถูกหลอกคาประเวณี ปจจุบันมีหญิงไทยถูกหลอกลวง
และต้ังใจไปคาประเวณีในตางประเทศเพิ่มมากข้ึนในรูปแบบตาง ๆ เชน ไปทํางานเปนหมอนวด 
แผนโบราณไปทํางาน ในรานอาหารหรือไปรําไทย แตปรากฏวาเมื่อเดินทางไปถึง กลับถูกบังคับให
คาประเวณีหรือมีการบีบค้ันหรือผิดขอตกลง เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทราบหรือ
เมื่อไดรับแจงจากญาติในประเทศไทย ก็จะประสานงานกับตํารวจทองถ่ินใหไปชวยเหลือและ
ประสานงานในการสงตัวกลับประเทศไทย 
 
  

                                                
17

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 หนา 20 
18

 กองคุมครองแลดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ, กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศ : ภารกิจที่สําคัญของกองคุมครองฯ [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.consular.go.th/main/th/organize/5997/66477-ภารกิจที่สําคัญของกองคุมครองฯ.html. 
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3.2  สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 
รายงานขององคการระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถ่ินฐาน ( International 

Organisation for Migration) พ.ศ. 2558 ระบุวา มีคนไทยประมาณ 854,327 คน พํานักอยูนอก
ประเทศไทย โดยมีคนไทยขอรับหรือไดรับความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศจํานวน 
5,690 คน โดยแบงออกเปนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจํานวน 1,945 คน คิดเปนรอยละ 44.68 
ทวีปอเมริกาจํานวน 1,405 คน คิดเปนรอยละ 20.68 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจํานวน 900 คน  
คิดเปนรอยละ 16.49 และภูมิภาคตะวันออกกลางจํานวน 718 คน คิดเปนรอยละ 10.6119 

 
ตารางท่ี 1  สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2553–2558 
 

ป จํานวนคนไทยที่
ไดรับการชวยเหลอื 

หมายเหตุ 

2553 1,885 – 
2554 8,493 การอพยพชวยเหลอืคนไทยออกจากสถานการณความไมสงบใน

อียิปตและลิเบีย 
2555 2,071 – 
2556 3,192 การอพยพชวยเหลอืคนไทยออกจากสถานการณความไมสงบใน

อียิปต 
2557 3,265 การอพยพชวยเหลอืคนไทยออกจากสถานการณความไมสงบใน

ลิเบีย 
2558 5,690  

ที่มา: กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ 
 
3.3  ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

3.3.1  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549  

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุลได
ดําเนินการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศที่ประสบความยากลําบากและประสงคที่จะ
เดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งบัญญัติใหกระทรวงการตางประเทศมีเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนในตางประเทศตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง โดยใหปลัดกระทรวงการตางประเทศมีอํานาจบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการไดเทาที่ไมขัด

                                                
19

 ขอมูลกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2558 
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หรือแยงกับระเบียบฯ และใหปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายมีอํานาจอนุมติัและ
สั่งจายเงินทดรองราชการกรณีไดรับการรองขอจากคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ โดยไมถือ
เปนการชดใชความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว 

นอกจากน้ี ระเบียบฯ ดังกลาวกําหนดวา การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับ
ความเดือดรอนในตางประเทศในลักษณะที่ตองชดใชหรือไมตองชดใชเงินคืนทางราชการ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักความเสมอภาค อยางไรก็ดี คนไทยที่
ไดรับความชวยเหลือจะตองชดใชเงินคืนแกทางราชการโดยทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน 
ตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด และตองชําระเงินคืนแกทางราชการทั้งหมดในทันที 
ที่ทวงถาม ภายในเวลาสองปนับแตวันที่ทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน กรณีที่ผูไดรับ 
ความชวยเหลือไมชดใชเงินคืนแกทางราชการภายในเวลาดังกลาว ใหยกเลิกและเรียกคืนหนังสือ
เดินทางของผูไดรับความชวยเหลือตามขอ 23 (6) แหงระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการ
ออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 โดยใหกระทรวงการตางประเทศเปนโจทกฟองคดีในกรณีที่ตอง
ดําเนินคดีเพื่อเรียกใหชดใชเงินคืน 

3.3.2 รางระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือ
ชวยเหลือคนไทยท่ีตกทุกขไดยากในตางประเทศ พ.ศ. …  

รางระเบียบกระทรวงการตางประเทศฯ มอบอํานาจใหปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
มีอํานาจบริหารจัดการและอนุมัติการใชจายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินชวยเหลือ
คนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการใชจายเงินอุดหนุน ในกรณีไดรับการรองขอจากคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศ หัวหนาสํานักงานสามารถพิจารณาใหความชวยเหลือไดตามความจําเปน
และเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือนรอนเฉพาะหนาหรือเพื่อใหผูตกทุกขไดยากสามารถเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาในประเทศไทย แลวแตกรณี โดยไมถือเปนการชดใชความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว 

อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ กรณีที่
มิไดเดินทางกลับประเทศไทยโดยไมตองชดใชคืนทางราชการ ใหพิจารณาจายไดตามประเภทรายจาย
ดังน้ี 

1) กรณีเกิดภัยพิบัติ เชน คาอาหาร คาเครื่องนุงหม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล 
คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเปน 

2) กรณีตองโทษในทางอาญา เชน คาของเย่ียม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล  
3) กรณีศพไรญาติหรือศพที่ญาติไมสามารถรับภาระคาใชจายกรณีคนไทยเสียชีวิต

ในตางประเทศ ไดแก คาจัดการศพ คาขนสงอัฐิกลับประเทศไทย คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดการศพ
และการขนสงอัฐิกลับประเทศไทย และคาใชจายอื่นที่จําเปน และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดกรณีที่ตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ ใหดําเนินการ
เหมือนกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 
พ.ศ. 2549  



15 

 

3.3.3 ประกาศกระทรวงการตางประเทศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการจายเงิน
อุดหนุนสมาคม องคกรทองถ่ิน กลุมคนไทย เจาหนาท่ี พลเมืองดี ในประเทศและตางประเทศเพ่ือ
ชวยเหลืองานการกงสุล  

ประกาศกระทรวงฯ ดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ใหจายเงิน
อุดหนุนใหแกผูชวยเหลืองานการกงสุลไดครั้งละไมเกิน 50,000 บาท20 เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

 
3.4  การใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ21 ไดกลาวถึงหลกัการ 
การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศวา การใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ ไมควรเลือกปฏิบัติ ควรคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและความเสมอภาค รวมทั้งพันธกรณีที่
กําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ ที่ผานมาปญหาที่ประสบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 เกิดจากการตีความของ
เจาหนาที่กงสุลและ/หรือผูบังคับบัญชา ทําใหการชวยเหลือคนไทยบางครั้งมีความลาชาเพราะ
เจาหนาที่กงสุลและผูบัง คับบัญชาไมกลาตัดสินใจที่ จะอนุมั ติเงินชวยเหลือ ทั้ งที่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ดังกลาว ใหอํานาจแกหัวหนาสํานักงานในการใชดุลพินิจ มีระเบียบชัดเจน
เกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญารับสภาพหน้ี และหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน ในขณะทีค่นไทยกม็ี
ความคาดหวังตอสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ โดยเฉพาะในเรื่องของ “นํ้าใจ”  

ในการน้ี เพื่อใหการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศสนองตอบความคาดหวัง
ของประชาชนและหลักการขางตน กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล 
ไดพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ โดยไดพิจารณาเสนอกระทรวงการตางประเทศในการออกรางระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ พ.ศ. .… 
เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศสามารถใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณปละ 20 
ลานบาท ในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ กรณีที่มิไดเดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยไมตองชดใชคืนแกทางราชการ ไดแก 

1) กรณีเกิดภัยพิบัติ เชน คาอาหาร คาเครื่องนุงหม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล คาเชา
ที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเปน 

2) กรณีตองโทษในทางอาญา เชน คาของเย่ียม คาเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล  
3) กรณีศพไรญาติหรือศพที่ญาติไมสามารถรับภาระคาใชจายกรณีคนไทยเสียชีวิตใน

ตางประเทศ ไดแก คาจัดการศพ คาขนสงอัฐิกลับประเทศไทย คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดการศพ
                                                
20

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5.1 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาใชจายในการดําเนินงาน
การกงสุล พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาใชจายในการดําเนินงานการ
กงสุล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 
21

 สัมภาษณ  นายธาตรี  เชาวชตา,  ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ 
 กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ,  22 มิถุนายน 2559. 
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และการขนสงอัฐิกลับประเทศไทย และคาใชจายอื่นที่จําเปน และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด เพื่อใหเจาหนาที่กงสุลสามารถใชประกอบการตัดสินใจได
ในการความชวยเหลือได อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศจะตองกําหนดระเบียบและหลักเกณฑ
มารองรับรางระเบียบกระทรวงการตางประเทศฯ ดังกลาว (ขณะน้ีไดรับความรับความเห็นชอบใน
ระดับกระทรวงฯ แลว)  

แนวปฏิบัติการใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศโดยการใชระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ กําหนดใหผูตกทุกขทุกประเภทจะตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ โดยทําหนังสือ
สัญญารับรองการชดใชเงินคืน และหนังสือสัญญารับสภาพหน้ี หากไมคืนภายในชวงเวลาที่กําหนด 
กระทรวงการตางประเทศโดยกลุมงานนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงจะดําเนินการฟองคดีเพื่อ
เรียกรองใหลูกหน้ีนําเงินมาชดใชคืนแกทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีหนังสือถึง
สํานักงานอัยการตามภูมิลําเนาของลูกหน้ีเพื่อขอความอนุเคราะหในการฟองคดี ซึ่งกลุมงานนิติการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศจะตองสงเจาหนาที่ซึ่งมีอัตรากําลังเพียงนิติกร 5 คนไป
ประสานคดี โดยใชงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศสําหรับการเดินทางเพื่อประสานคดี  
ซึ่งจากสถิติระหวางป 2549–2552 พบวา มีลูกหน้ีประมาณ 1,000 รายที่ยังติดคางขําระเงินคืนแก
ทางราชการ และประมาณรอยละ 70 ที่สามารถติดตามเงินคืนมาได โดยรัฐตองสูญเสียงบประมาณที่
ไมสามารถติดตามคืนมาได คาใชจายในการประสานคดี ภายใตอัตรากําลังที่จํากัด ดังน้ัน การกําหนด
บทลงโทษในการระงับการออกหนังสือเดินทางใหแกผูที่ยังไมชดใชเงินคืนใหแกทางราชการตามแนว
ปฏิบัติปจจุบันจะเปนการบังคับใหผูตกทุกขมีความรับผิดชอบ อยางไรก็ดี หากจะมีการปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ วา บุคคลประเภทใดที่จะตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ หรือบุคคล
ประเภทใดที่ไมตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ จะตองมีวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
เพื่อพิสูจนใหไดวา ผูตกทุกขประเภทใดที่มิตองชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ โดยการรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
โดยเฉพาะผูตกทุกขที่เปนเหย่ือของการคามนุษย หากพิสูจนไดวา บุคคลที่ไดรับความชวยเหลือเปน
เหย่ือของการคามนุษยจริง อาจพิจารณาใหใชเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือบคุคลทีเ่ปนเหย่ือการคามนุษย 
หรือผูตกทุกขที่เปนแรงงานผิดกฎหมาย อาจพิจารณาใหใชเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศของกระทรวงแรงงาน โดยอาจจะตองปรับระเบียบการใชเงินจากกองทุนให
ครอบคลุมแรงงานที่เดินทางไปทํางานอยางผิดกฎหมายและไมไดเปนสมาชิกกองทุนดังกลาว 

นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังไดจัดทําประกาศกระทรวงการตางประเทศเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการจายเงินอุดหนุนสมาคม องคกรทองถ่ิน กลุมคนไทย เจาหนาที่ 
พลเมืองดี ในประเทศและตางประเทศเพื่อชวยเหลืองานการกงสุล มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2559 ใหจายเงินอุดหนุนใหแกผูชวยเหลืองานการกงสุลไดครั้งละไมเกิน 50,000 บาท22 
เพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ และชวยเหลือในฐานะ Track II  

                                                
22

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5.1 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาใชจายในการดําเนินงาน
การกงสุล พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาใชจายในการดําเนินงานการ
กงสุล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 
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การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศภายใตความรับผิดชอบของกระทรวง 
การตางประเทศสวนใหญจะเปนการคุมครองและชวยเหลือคนไทยประเภทนักทองเที่ยว แรงงานผิด
กฎหมาย ฯลฯ โดยยึดหลักความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม ในขณะที่คนไทยที่เปนแรงงานถูก
กฎหมายและเปนสมาชิกของกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานในตางประเทศจะไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลือจากกระทรวงแรงงานผานกองทุนดังกลาว และในกรณีคนไทยที่ถูกกระบวนการคามนุษย
หลอกลวงและพิสูจนไดวาเปนเหย่ือของกระบวนการคามนุษยก็จะไดรับความคุมครองและชวยเหลือ
ผานกองทุนเพื่อชวยเหลือบุคคลที่เปนเหย่ือของการคามนุษย ภายใตการดูแลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 
3.5  การใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงมะนิลา 

ปจจุบันมีคนไทยพํานัก ทํางาน ศึกษาตออยูในฟลิปปนสที่ลงทะเบียนรายงานตัวกับ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประมาณ 1,025 คน (สถานะเดือนพฤษภาคม 2559) สวนใหญ
จะเปนขาราชการและครอบครัว พนักงานบริษัทเอกชนไทย พนักงานองคการระหวางประเทศ 
พนักงานบริษัทตางชาติในฟลิปปนส และพนักงานบริษัท Call Center ของฟลิปปนส นักเรียน 
นักศึกษา ภริยานักการทูตและองคการระหวางประเทศ ภริยาชาวตางชาติที่ทํางานอยูในฟลิปปนส 
รวมทั้งคนไทยที่สมรสกับบุคคลสัญชาติฟลิปปนส โดยสวนใหญจะพํานักและทํางานอยูในกรุงมะนิลา 
และนครเซบู เกาะวิซายาส และที่เหลือจะพํานักอยูอยางกระจัดกระจายทั่วประเทศ  

โดยที่ไทยและฟลิปปนสเปนประเทศที่มีความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา
ระหวางกัน ทําใหคนไทยและคนฟลิปปนสสามารถเดินทางเขาออกโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา
และพํานักอยูไดเปนเวลา 30 วันในฐานะนักทองเที่ยว ในขณะที่การเดินทางไปฟลิปปนสใชเวลา
เดินทางโดยทางเครื่องบินประมาณ 3 ช่ัวโมง และเปนจุดเช่ือมตอจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ทําใหปริมาณนักทองเที่ยวและนักธุรกิจไทยเดินทางเขาไปในฟลิปปนสในระยะเวลาสั้น ๆ เพิ่มมากข้ึน 
อยางไรก็ดี ฟลิปปนสเปนประเทศหมูเกาะที่มักจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเปนประจํา  
เปนเสนทางผานของพายุไตฝุน และภูเขาไฟที่ยังไมสงบอีกจํานวนหน่ึง จึงยังไดรับผลกระทบจากเหตุ
ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ดินโคลนถลม คลื่นยักษสึนามิ ตลอดจนความเสี่ยงจากปญหา
อาชญากรรม และการกอการราย โดยเฉพาะในพื้นที่ในเกาะมินดาเนา ทําใหภารกิจในการคุมครอง
และชวยเหลือ คนไทยในฟลิปปนสมีความหลากหลาย ซึ่งปญหาสวนใหญของคนไทยในฟลิปปนส ไดแก 

1) การไมมารายงานตัวตอสถานเอกอัครราชทูต เน่ืองจากไมทราบและไมเห็นความสําคัญ
หรือความจําเปนของการรายงานตัวตอสถานทูตฯ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เขามาติดตอ
ธุรกิจระยะสั้น ๆ รวมทั้งการไมถอนช่ือออกเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ทําใหฐานขอมูลคนไทยใน
ฟลิปปนสยังไมเสถียร  

2) การพํานักอยูอยางผิดกฎหมายและ/หรือพํานักอยูเกินกําหนด คนไทยกลุมน้ีสวนใหญ
จะเปนคนไทยที่สมรสกับคนฟลิปปนส ภายหลังการสมรสมักจะเดินทางกลับมาพรอมครอบครัวชาว
ฟลิปปนสโดยไมไดขอรับการตรวจลงตราและไมไดไปเปลี่ยนประเภทวีซาใหถูกตอง เน่ืองจากไมทราบ
หรือไมเขาใจกฎหมายเขาเมืองของฟลิปปนส และสวนใหญจะมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับประเด็นสัญชาติวา 
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การสมรสกับคนฟลิปปนสจะไดสัญชาติฟลิปปนสในทันที จึงไมจําเปนตองขอรับการตรวจลงตรา23  
แตเมื่อประสบความเดือนรอนหรือความยากจน จึงคิดที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อแสวงหา
โอกาสใหมและไมตองการแยกกับครอบครัว จึงมาขอรับความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
โดยเขาใจวา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะชวยเหลือในการสงตัวกลับประเทศไทยโดยไมมีคาใชจายใด ๆ 
เหมือนคนฟลิปปนสที่ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลฟลิปปนส  

3) ใชวีซาผิดประเภท คนไทยกลุมน้ีสวนใหญจะเดินทางเขาฟลิปปนสโดยไมขอรับ 
การตรวจลงตราใหถูกประเภท สวนใหญจะเปนพนักงานบริษัทเอกชน นักเรียนหรือนักศึกษา โดยจะ
มาดําเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราในภายหลัง  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินการในเชิงรุกเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ขางตน โดยการ
ประชาสัมพันธภารกิจดานกงสุลและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนไทยในฟลิปปนสผาน (1) กลุมตัวแทน
คนไทยที่มีการรวมตัวอยางไมเปนทางการ และบริษัทเอกชนไทยในฟลิปปนส (2) เขารวมและจัด
กิจกรรมรวมกับคนไทย เชน การแขงขันกีฬากับกลุมคนไทย จัดการแขงขันกีฬาระหวางขาราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ กับ กลุมคนไทย (3) จัดโครงการกงสุลสัญจรไปตามเมืองตาง ๆ ที่มีคนไทย
พํานักอาศัย และเขาพบกับผูแทนของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาไทย (4) ปรับปรุงฐานขอมูลรายช่ือคนไทย 
โดยการประสานกับกลุมตัวแทนของบริษัทไทย กลุมคนไทย (5) การปรับปรุงเว็บไซตของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหมีความทันสมัยและปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประชาสัมพันธใหคนไทย
ทราบอยางตอเน่ือง รวมทั้งการจัดทําแผนอพยพ (6) การแจงขอมูล ขาวสาร เพื่อเตือนภัยแกคนไทย
ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูต (7) การเย่ียมเยียนคนไทยที่ถูกจับ 
จําคุก รวมทั้งการประสานกับทางการฟลิปปนสเพื่อขอทราบความคืบหนาของคดีอยางตอเน่ือง  
(8) เปดสายตรงทางโทรศัพท Line application ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และโทรสาร เปนตน 

อยางไรก็ดี ปญหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบคือ การไมมารายงานตัวตอสถานทูตฯ 
คนไทยจะติดตอสถานทูตฯ เมื่อประสบความเดือนรอน อาทิ ปญหาการตรวจลงตรา ปญหาการพํานัก
อยูเกินกําหนด ปญหาการทํา exit clearance โดยมีความเขาใจที่ผิด ๆ วา สถานเอกอัครราชทูตฯ  
มีอํานาจในการผลักดันเพื่อเรงการดําเนินการได ซึ่งปญหาดังกลาวนาจะแกไขได หากมีการสงเสริม
การรวมตัวของชุมชนคนไทยในฟลิปปนสและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยเพื่อใชเปน
                                                
23

 คนไทยที่สมรสกับคนฟลิปปนส สวนใหญจะเปนแรงงานที่ไปทํางานในตะวันออกกลาง ไตหวัน หรืออิสราเอล และ
เดินทางกลับไปฟลิปปนสพรอมกับครอบครัว โดยไมไดขอรับการตรวจลงตรา ซ่ึงหากมีการสมรสกันถูกตอง ทางการ
ฟลิปปนสจะอนุญาตใหไดรับการตรวจลงตราประเภท Balikbayan แก คนตางชาติที่สมรสกับชาวฟลิปปนสซ่ึงมีอายุ 
1 ป หลังจากน้ันจะตองขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวโดยสามารถพํานักอยูในฟลิปปนสไดครั้งละ 5 
ป แตคนไทยสวนใหญมักจะเขาใจผิดวาหากสมรสกับคนฟลิปปนสจะไดรับสัญชาติฟลิปปนสในทันที หรือหากอยูกิน
กับคนฟลิปปนสฉันทสามีและภริยาแลวสามารถพํานักอยูในฟลิปปนสโดยไมจําเปนตองขอรับการตรวจลงตรา และ
เม่ือประสบปญหาทางการเงินหรือไมสามารถเล้ียงดูครอบครัวได ก็จะมารองขอสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหชวยเหลือ
สงตัวกลับ โดยเขาใจวา หากประสบความเดือนรอนสถานเอกอัครราชทูตฯ จะชวยเหลือทั้งหมดโดยไมตองชดใชเงิน
คืนเหมือนที่คนฟลิปปนสไดรับการดูแลจากรัฐบาลฟลิปปนสซ่ึงตามระเบียบของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองฟลิปปนส
จะตองชําระคาปรับและดําเนินการเรื่อ exit clearance และตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สวนใหญจะตองชําระ
คาปรับและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ รวมแลวประมาณปละ 50,000 เปโซ หรือ 35,000 บาท ซ่ึงหากไมมีเงินชําระคาปรับ
ดังกลาวจะตองถูกบันทึกชื่อไวในบัญชีหามเดินทางเขาฟลิปปนส (blacklist) 
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ชองทางในการดําเนินนโยบายเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปน track II สนับสนุนการทํางาน 
ในภารกิจดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี ขณะน้ีคนไทยในฟลิปปนสยังไมมีการรวมตัวกัน
อยางเปนทางการ เปนเพียงการรวมตัวในลักษณะของกลุมกิจกรรมและเปนกลุมที่กอต้ังโดยบคุคลสอง
สัญชาติ (ไทยกับฟลิปปนส) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามเขาไปมีปฏิสัมพันธและใชเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานดานกงสุลและกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
โดยในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดต้ังชุมชนคนไทยในฟลิปปนสอยางเปนทางการ
โดยการขอความรวมมือจากบริษัทเอกชนไทยในฟลิปปนสใหเปนแกนกลางในการประสานงานตอไป 
 
3.6  การคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศ 

3.6.1  พ้ืนฐานของสังคมฟลิปปนส 
ฟลิปปนสเปนประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่อยูภายใตอิทธิพล

ของสเปนและสหรัฐอเมริกามาอยางยาวนาน กอนจะไดมีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง ทําให
สังคมฟลิปปนสมีลักษณะของอํานาจนิยม มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกผสมผสานอยูดวย ไดรับ
วัฒนธรรมและคานิยมทางครอบครัวซึ่งเปนแบบประเพณีนิยมและระบบเจาขุนมูลนาย ความใกลชิด
และความผูกพันกันในครอบครัว การนับถือผูอาวุโส และการยึดมั่นในศาสนามาจากสเปน แตไดรับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ฟลิปปนสยังเปนประเทศที่
ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุมทั้งทางเช้ือชาติและภาษา โดยแตละกลุมจะมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของตนเอง เน่ืองมาจากภูมิประเทศของฟลิปปนสที่ประกอบไปดวยเกาะแกงจํานวนมาก 
ทําใหมีความหลายหลายทางภาษาและวัฒนธรรม โดยฟลิปปนสมีภาษาถ่ินมากกวา 80 ภาษา  
จึงทําใหฟลิปปนสใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและภาษาในการสื่อสาร นอกเหนือจากเรื่องภาษา 
ฟลิปปนสยังมีคานิยมเรื่องการเปนหน้ีบุญคุณ การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในระหวางญาติพี่นอง 
เพื่อนฝูง และใหสํานึกในบุญคุณของผูที่ชวยเหลือ และในชวงสงครามเย็นที่มีการตอสูระหวางคายโลกเสรี
กับคายคอมมิวนิสตจากการเขามาของสหรัฐฯ ทําใหฟลิปปนสในขณะน้ันตองพึ่งพาสหรัฐฯ ประชาชน
เริ่มปรับตัวและรับคานิยมจากโลกเสรีตะวันตกมากข้ึน มองวาโลกตะวันตกเปนดินแดนแหงความหวัง 
นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ปญหาการวางงาน จํานวน
แรงงานไมสอดคลองกับอุปสงคของงานภายในประเทศ จึงทําใหเกิดการโยกยายถ่ินฐานของคน
ฟลิปปนสมากข้ึน24 

3.6.2 พัฒนาการการโยกยายถ่ินฐานของคนฟลปิปนส25 
คนฟลิปปนสเริ่มโยกยายถ่ินฐานไปตางประเทศเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1906 โดย

ในชวงป ค.ศ. 1906–1934 คนฟลิปปนสเขาไปเปนคนงานในโรงงานออยและสัปปะรดที่เกาะฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา และทํางานดานการเกษตรในรัฐแคลิฟอรเนีย กรุงวอชิงตัน และเมืองโอเรกอน รวมทั้ง
                                                
24

 ศูนยโลกสัมพันธไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. "มวลชน," แปลโดย ปุญญวันต  จิตประคอง, 
[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1095. 
25

 Josefino I. Torres, The Protection of Migrant Workers : The Centerpiece of the Philippines 
Workers’ Migration Program, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and 
Employment, Republic of the Philippines. 
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โรงงานบรรจุแซลมอนกระปองในอลาสกา และทํางานดานบริการ งานบาน และในเรือสินคา ซึ่งยุติไป
ในป ค.ศ. 1937 เน่ืองจากกฎหมายกําหนดวาเรือสัญชาติอเมริกันจะตองมีคนสัญชาติอเมริกันรอยละ 
90 และโดยที่ฟลิปปนสเปนเขตอาณาของสหรัฐฯ การเดินทางภายในสหรัฐฯ ของคนฟลิปปนสจึงเปน
การเดินทางภายในประเทศ จนถึงป ค.ศ. 1934 ที่ฟลิปปนสไดรับเอกราชจากสหรัฐฯ ทําใหจํานวนคน
ฟลิปปนสที่เดินทางไปทํางานไปสหรัฐฯ ลดลงเน่ืองจากมีการจํากัดโควตาวีซาไปสหรัฐฯ เหลือปละ 50 คน 
จึงทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในฮาวาย  

ในชวงป ค.ศ. 1960–1970 นโยบายสงเสริมการโยกยายถ่ินฐานในยุโรป (pro–
European immigration) อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลฟลิปปนสในชวงป ค.ศ. 1970 ที่สงเสริมการสงออก
แรงงานทั้งมีฝมือและไมมีฝมือไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมาก เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ตกตํ่า จํานวนประชากรในวัยทํางานมีมากกวาปริมาณงานภายในประเทศ ทําให
แรงงานฟลิปปนสเดินทางไปทํางานในแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เยอรมัน ญี่ปุน และประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลางมากข้ึน 

ในป ค.ศ. 1974 รัฐบาลภายใตการปกครองของนายเฟอรดินาน มารกอส 
(Ferdinand Marcos) ไดบัญญัติกฎหมายแรงงาน (Labor Code of the Philippines) เพื่อให
ภาครัฐและภาคเอกชนฟลิปปนสเขามามีบทบาทในการกระบวนการสงออกแรงงานไปตางประเทศ 
โดยคณะกรรมการการพัฒนาการจางงานในตางประเทศและคณะกรรมการคนเรือแหงชาติ 
(Overseas Employment Development Board and the National Seaman Board) ภายใต
กระทรวงแรงงานและการจางงานฟลิปปนส (Labor and Employment Ministry) ไดจัดต้ัง
สํานักงานบริหารการจางงานในตางประเทศของฟลิปปนส (Philippine Overseas Employment 
Administration–POEA) ข้ึนมาเพื่อใหมีอํานาจต้ังแตกระบวนการจัดทําสัญญาจางงาน การ
ตรวจสอบการสงแรงงาน การออกใบอนุญาต การออกระเบียบ และควบคุมการจางงานของบริษัท
จัดหางาน เปนตน รวมทั้งการสรรหาและจับคูระหวางแรงงานกับนายจาง โดยในชวงแรกภาคเอกชน
ไดเขามาชวยภาครัฐดําเนินการ แตมีการเก็บคาธรรมเนียมเทากับเงินเดือนหน่ึงเดือนของแรงงาน  
ซึ่งภาครัฐเห็นวา เปนการสรางภาระใหแกแรงงานเน่ืองจากแรงงานบางคนมีฐานะยากจนตองกูเงิน  
ทําใหเปนหน้ีต้ังแตกอนที่จะไดงานทํา จึงตองทํางานเพื่อชดใชหน้ี ดังน้ัน POEA จึงจําเปนที่จะตองเขา
มาดําเนินการกระบวนการทั้งหมดจนกวาจะสงออกแรงงานไปทํางานในตางประเทศ  

กรณีการประหารชีวิตแรงงานฟลิปปนสในสิงคโปรเมื่อป ค.ศ. 1995 เปนจุดสําคัญ
ที่ทําใหรัฐบาลฟลิปปนสใหความสําคัญตอการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศมากข้ึน 
มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ Migrant Workers and Overseas Filipinos Act (RA8042) 
และจัดต้ังสํานักงานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานกิจการแรงงาน (Office of 
Undersecretary of migrant workers affairs) ใหเปนหนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศ 
ในการใหความชวยเหลือแรงงานที่มีปญหาทางกฎหมายในตางประเทศ และมีสภาแรงงานสมัพนัธแหงชาติ 
(National labor relations council) ทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับปญหาการจางงานและการติดตาม
สิทธิและผลประโยชนของแรงงาน ในขณะเดียวกัน องคกรที่มิใชเอกชน องคกรดานศาสนา และ
องคการดานการโยกยายถ่ินฐานไดรวมมือกันเพื่อสงเสริมและปกปองสิทธิของผูโยกยายถ่ินฐานโดยการ
ผลักดันใหมีการบัญญัติกฎหมาย เชน The Anti–Trafficking in Persons Act of 2003, The 
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Overseas Absentee Voting Act of 2003, the Citizenship Retention and Reacquisition of 
2003 การใหสัตยาบันของฟลิปปนสตอ UN Convention on the Rights of All Migrant Workers 
and Their Families, UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children 

การไปทํางานในตางประเทศของคนฟลิปปนสถือเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต 
คนฟลิปปนส ปจจุบันฟลิปปนสเปนประเทศที่สงออกแรงงานมากที่สุดในเอเชีย โดยรัฐบาลฟลิปปนส
ใหความสําคัญตอการคุมครองและดูแลคนฟลิปปนสในตางประเทศเปนอยางย่ิง โดยไดออกกฎหมาย
มารองรับการบริหารจัดการและการคุมครองคนฟลิปปนสในตางประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาบรรดา
ประเทศในเอเชีย ฟลิปปนสมีกระบวนการสงออกแรงงานไปทํางานในตางประเทศไดอยางสมบูรณ
และยุติธรรมครอบคลุมต้ังแตกอนออกเดินทางไปจนถึงประเทศผูรับ การเดินทางกลับ และการ
กลับคืนสูสังคม (reintegration) ซึ่งเปนการแสดงความพยายามของรัฐบาลในการสรางสมดุลระหวาง
ความตองการของตลาดแรงงานกับการคุมครองคนชาติ นอกจากน้ี ดวยจุดแข็งของแรงงานฟลิปปนส
ในตางประเทศที่ไดเปรียบดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ภายใตความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองคกรที่มิใชเอกชนในฟลิปปนสและ
เครือขายซึ่งไมเพียงแตใหบริการหรือสนับสนุนแรงงานฟลิปปนส แตสนับสนุนสิทธิของแรงงานดวย 
โดยฟลิปปนสถือเปนประเทศแรกที่มีการยกรางกฎหมายเพื่อสรางมาตรฐานการคุมครองและสงเสริม
สวัสดิการของแรงงาน ครอบครัวและคนฟลิปปนสในตางประเทศที่ประสบความเดือดรอนใหสูงข้ึน 

3.6.3 ปญหาของคนฟลิปปนสในตางประเทศ 
1) ไมรายงานตัวตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อเดินทางถึงประเทศผูรับ26 เน่ืองจาก 

                                                
26

 แมวารัฐบาลฟลิปปนสจะมีกฎระเบียบในการชวยเหลือและคุมครองคนฟลิปปนสในตางประเทศที่เขมแข็ง แตยัง
ประสบปญหาเน่ืองจากปญหาขอกําหนดเรื่องเงินเดือนขั้นต่ําที่กําหนดโดยรัฐบาลฟลิปปนส ทําใหประเทศผูรับไม
สามารถจายเงินเดือนขั้นต่ําใหแกแรงงานฟลิปปนสในจํานวนที่รัฐบาลฟลิปปนสกําหนดได โดยรัฐบาลฟลิปปนสได
กําหนดเงินเดือนขึ้นต่ําไวที่ 400 ดอลลารสหรัฐตอเดือน แตบางประเทศในอาวเปอรเชียและประเทศในเอเชีย
สามารถจายเงินเดือนขั้นต่ําไดเพียง 200-250 ดอลลารสหรัฐ แตเม่ือแรงงานเดินทางถึงประเทศผูรับจะตองเซ็น
สัญญาใหมโดยไดรับเงินเดือนต่ํากวาที่ทําสัญญาและคาธรรมเนียมที่ประเทศผูรับกําหนด ซ่ึงแรงงานไมประสงคที่จะ
รายงานตอรัฐบาลฟลิปปนสเน่ืองจากกลัวเสียโอกาสในการทํางาน และหากมีการฟองรองตามกฎหมายจะตองใช
เวลานานและมีคาใชจายสูง นอกจากน้ัน บริษัทจัดหางานมักจะโยนภาระการจายเงินสมาชิก OWWA และคา
ประกันใหแกแรงงานฟลิปปนส 

แนวทางแกไขปญหาของรัฐบาลฟลิปปนส 
3.1 รัฐบาลฟลิปปนสไดเจรจากับประเทศผูรับในการจัดเตรียมดานประกันสังคม (social security) ใหแก

แรงงานฟลิปปนส โดยการจัดทําความตกลงทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ  
3.2 รัฐบาลฟลิปปนสจัดระบบประกันสังคม (Social Security System - SSS) ใหแกสมาชิกแรงงาน

ฟลิปปนสในตางประเทศ (Overseas Foreign Workers – OFWs)  
3.3 องคกรที่มิใชเอกชน (NGOs) ใหบริการดานกฎหมายแกแรงงานฟลิปปนสในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ์ิและ

สัญญา นอกจากน้ียังจัดการสัมมนาใหความรู และใหคําปรึกษาดานจิตวิทยาแกแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ เชน 
Economic Resources Center for Overseas Filipinos, Philippines and Unlad Kabayan Migrant 
Services Foundation and Asian Migrant Center  
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เขามาทํางานผิดกฎหมาย ไมไดรับการตรวจลงตราถูกประเภท หรือไมไดลงทะเบียนไวกับกระทรวง
แรงงานและจางงานฟลิปปนส จึงเกรงวา หากรายงานตัวตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสํานักงาน
แรงงานจะทําใหถูกสงตัวกลับ ทั้งน้ี คนฟลิปปนสบางคนมีปญหาหน้ีสินต้ังแตกอนที่จะเดินทางออกมา
ทํางานในตางประเทศ  

2) หลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเพื่อทํางานในประเทศที่มีความเสี่ยง 
ปจจุบันมีแรงงานฟลิปปนสยังคงหลบหนีไปทํางานในประเทศที่มีความเสี่ยง เชน ลิเบีย โดยไมผาน
กระบวนการตามกฎหมายแรงงานฟลิปปนส  

3) หลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเพื่อทํางาน โดยใชวีซาผิดประเภท ปจจุบันมี
คนฟลิปปนสจํานวนมากใชประโยชนจากความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราเดินทางเขามา
ในประเทศไทยแบบนักทองเที่ยวและทํางานอยางผิดกฎหมาย โดยไมผานกระบวนการจัดหางานจาก
กระทรวงแรงงานและการจางงานฟลิปปนส และดวยรูปพรรณสัณฐานที่มีความคลายคลึงกับคนไทย
จึงสามารถหลบลอดจากการตรวจจับได  

3.6.4 กลไกและกระบวนการการใหความคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสใน
ตางประเทศ  

รัฐบาลฟลิปปนสใหความสําคัญตอการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสใน
ตางประเทศ โดยไดกําหนดไวในเสาหลักที่ 3 ของนโยบายตางประเทศ27 ใหความสําคัญตอการ
ชวยเหลือคนชาติ โดยมีหนาที่ตาม Foreign Service Act ค.ศ. 1991 และ Migrant Workers and 
Overseas Filipinos Act of 1995 (ฉบับแกไข) ที่กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศกําหนดและ
อนุวัตินโยบายและโครงการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานฟลิปปนสและให
การชวยเหลือดานกฎหมายและกงสุลตอคนฟลิปปนสที่ประสบความเดือดรอน และเขารวมการประชุม
ระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิและสวัสดิการของคนงานฟลิปปนส
ในตางประเทศ โดยการเขาไปมีสวนรวมในการรางกฎหมายระหวางประเทศเพื่อปกปองสิทธิและ
สงเสริมสวัสดิการ รวมทั้งการมอบหมายใหสถานทูต สถานกงสุลในตางประเทศสนับสนุนการปรบัปรงุ
เงื่อนไขของแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ การสรางความสัมพันธและสมานสามัคคีระหวางแรงงาน
กับประเทศผูรับผานรูปแบบของความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งการจัดทําความตกลง โดยการเนนการ
ทํางานแบบบูรณาการในลักษณะทีมชาติ (one country–team approach) 

นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือดาน
กฎหมายแกแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ โดยเปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับ
หนวยงานภายในประเทศที่ดูแลดานกฎหมาย รวมทั้งกับกระทรวงแรงงานและการจางงาน 
(Department of Labor and Employment–DOLE) สํานักงานบริหารการจางงานในตางประเทศ
ของฟลิปปนส (Philippine Oversea Employment Administration–POEA) สํานักงานการบริหาร
ดานสวัสดิการแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ (Office of Working Oversea Worker Welfare 
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 เสาหลักของนโยบายตางประเทศฟลิปปนสมี 3 ขอ คือ  
(1) preserve and enhancement of national security 
(2) promotion and attainment of economic security 
(3) protection of the rights and promotion of the welfare and interest of Filipinos overseas 
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Administration–OWWA) และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรที่มิใชรัฐบาลในการให
ความชวยเหลือดานกฎหมายแกแรงงานฟลิปปนสและคนฟลิปปนสในตางประเทศที่ไดรับความ
เดือดรอน) รวมทั้งการบริหารกองทุนใหความชวยเหลือดานกฎหมาย (Legal Assistance Fund)  

รัฐบาลฟลิปปนสไดแบงกลไกและความรับผิดชอบในการคุมครองและชวยเหลือ 
คนฟลิปปนสในตางประเทศดังน้ี  

1) กระทรวงการตางประเทศ28 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
แตงต้ังรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานกิจการแรงงาน (Migrant Workers Affairs) 
ข้ึนตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศมีอํานาจหนาที่
ในการดูแลแรงงานในตางประเทศ  

2) กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส โดยให
ความสําคัญตอการดูแลผลประโยชนของฟลิปปนสและคนฟลิปปนสในประชาคมโลก โดยถือวาคน
ฟลิปปนสในตางประเทศเปนหุนสวนสําคัญที่จะชวยรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนสงเสริมและ
คุมครองสิทธิและความเปนอยูของคนฟลิปปนสในตางประเทศ  

3.6.5 กลไกและนโยบายของรัฐบาลฟลิปปนสเพ่ือคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนส
ในตางประเทศ 

1) Republic Act 10022 กําหนดใหบริษัทตางชาติที่จะจางงานชาวฟลิปปนส
จะตองดําเนินการผาน Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ขอ
ใบอนุญาตตามกฎและระเบียบของ POEA หนวยงานของรัฐบาลฟลิปปนสจะมีหนาที่ในการเจรจา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกแรงงาน โดยจะตองมีเงินประกัน 1 ลานเปโซ หรือประมาณ 7 แสนบาท
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม กฎของ POEA 

2) การใหความรู และการฝกอบรมแกแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ  
โดย Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) จะจัดสัมมนาใหแกแรงงานฟลิปปนส
ทั้งกอนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศที่ทํางานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจคนเขาเมือง 
กระบวนการศุลกากร การดํารงชีวิตในตางประเทศ ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศที่จะไปทํางาน และ
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่จะขอรับความชวยเหลือในกรณีที่ประสบปญหาในตางประเทศ รวมทั้งการ
ฝกอบรมดานภาษา วัฒนธรรม และการจัดการกับความเครียด 
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 โครงสรางกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนสประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 1 คน 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 5 คน (ดานนโยบาย ดานความสัมพันธเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดาน
กิจการแรงงาน ดานบริหาร และ ดานความม่ันคงของพลเรือนและประเด็นที่เก่ียวของ) ในสวนของบุคลากร
ประกอบดวยขาราชการ 1,499 คน โดยอยูในกระทรวงการตางประเทศ 260 คน สํานักงานภูมิภาคและสํานักงาน
กงสุลเคล่ือนที่ 1,333 คน และประจําการอยูในตางประเทศ (อเมริกา 335 คน เอเชียแปซิฟก 637 คน ยุโรป 380 
คน ตะวันออกกลางและแอฟริกา 474 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 318 คน ลูกจางทองถิ่น 493 คน สํานักงาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ 183 คน) ในสวนของสํานักงานประกอบดวย สํานักงานกงสุลภูมิภาค 21 แหง สํานักงานกงสุล
เคล่ือนที่ 5 แหง สถานทูต 60 แหง คณะทูตประจําองคการสหประชาชาติ 4 แหง และสถานกงสุลใหญ 20 แหง, 
แหลงที่มา: เว็บไซตกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส http://www.dfa.gov.ph 
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3) รัฐบาลฟลิปปนสจะตองสรรหาหลักประกันที่ดีที่สุดใหแกแรงงานฟลิปปนสใน
ตางประเทศ โดยแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศจะตองไดรับประกันครบวงจรทั้งประกันอุบัติเหตุ 
การเสียชีวิตโดยธรรมชาติ รวมทั้ งคาสง ตัวกลับ คาตอบแทน การเรียกรองสิทธิประโยชน  
คารักษาพยาบาล เปนตน นอกจากน้ี แรงงานฟลิปปนสในตางประเทศจะตองสมัครเปนสมาชิกของ
สํานักงานประกันสุขภาพของฟลิปปนส (Philippine Health Insurance Corporation–PhilHealth)  
ซึ่งจะคุมครองแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศกรณีเจ็บปวย 

4) รัฐบาลฟลิปปนสต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือคนชาติ (Assistance to Nationals–
ATN) เพื่อสนับสนุนการชวยเหลือแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ โดยกองทุนดังกลาวประกอบดวย
คาสงกลับภูมิลําเนา การชวยเหลือดานสวัสดิการแกแรงงานฟลิปปนสที่ประสบความเดือดรอน การสงศพ
หรืออัฐิ การติดตามสิทธิประโยชน เปนตน ซึ่งจะครอบคลุมถึงแรงงานฟลิปปนสที่ทํางานอยางไม
ถูกตองตามกฎหมายดวยกองทุน ATN จะไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยกองทุนเพื่อชวยเหลือดาน
กฎหมาย (Legal Assistance Fund–LAF) นอกจากน้ีสํานักงาน OWWA ในหลายประเทศยังเปน 
ที่พักพิงช่ัวคราวสําหรับแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศเพื่อใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

5) OWWA จะรับผิดชอบการอํานวยความสะดวกในการสงกลับแรงงานฟลิปปนส
ในตางประเทศที่ประสบความเดือดรอน และสงกลับศพ รวมไปถึงการใหความชวยเหลือที่ทาอากาศยาน 
การจัดหาที่พักพิงช่ัวคราว การใหคําปรึกษาดานจิตวิทยา และการลดความเครียด และการใหบริการ
รับ–สง นอกจากน้ี เมื่อแรงงานฟลิปปนสครบสัญญาการจางงานและเดินทางกลับประเทศ จะไดรับ
การฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําธุรกิจ การบริหารจัดการดานการเงิน 
โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณจํานวน 2 พันลานเปโซ (ประมาณ 44 ลานดอลลารสหรัฐ) ตอป 
 
3.7  การใหความคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต
ฟลิปปนสประจําประเทศไทย29 

การใหความคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศเปนนโยบายหลักที่กําหนด
ไวอยางชัดเจนในนโยบายตางประเทศฟลิปปนส นอกจากน้ีความเขมแข็ง วัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของคนฟลิปปนสที่มักจะมีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมทางศาสนาหรือมีการพบปะกัน ทําใหชุมชน
คนฟลิปปนสในตางประเทศถือเปนกําลังสําคัญและเปนเสมือน Track II ของสถานทูตและสถานกงสลุใหญ
ฟลิปปนสในตางประเทศในการชวยสนับสนุนการทํางานเพื่อคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสใน
ตางประเทศ รวมทั้งคอยเปนหูเปนตาใหแกทางราชการไดอยางดีย่ิง  

การดําเนินการของรัฐบาลฟลิปปนสในการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสตกทุกขไดยาก
ในตางประเทศ สถานทูตฯ จะใหความคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสทุกคนอยางเสมอภาคและ
บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรม หลักความเสมอภาค ไมวาจะเปนแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 
หากในประเทศใดมีสํานักงานแรงงาน สํานักงานแรงงานจะเปนผูดูแลโดยการประสานงานกบัสถานทตูและ

                                                
29

 สัมภาษณ  Mr. Jim Gabrillo Minglana,  เลขานุการตรีและรองกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจํา
ประเทศไทย,  17 มิถุนายน 2559. 
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สถานกงสุลใหญฟลิปปนสในประเทศน้ัน ๆ แตหากไมมีสํานักงานแรงงาน สถานทูตและสถานกงสุล
ใหญจะดําเนินการเอง  

ปจจุบันมีคนฟลิปปนสพํานักอยูในประเทศไทยจํานวน 14,000 คน (สถานะเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2559) หากรวมคนฟลิปปนสที่ถือสองสัญชาติจะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 17,000 คน ในขณะที่
สมาคมคนฟลิปปนสในประเทศไทย (Association of Filipino in Thailand–AFT) แจงวา มีคน
ฟลิปปนสพํานักอยูในประเทศไทยประมาณ 70,000 คน30 ในสวนของสถานทูตฟลิปปนสประจํา
ประเทศไทยไดมีการดําเนินภารกิจเพื่อคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในประเทศไทย ดังน้ี  

1) การจัดทํา Citizen’s Charter เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่และสายการบังคับบัญชา
ภายในฝายกงสุลมีหนาที่ (1) การทําหนังสือเดินทาง (2) นิติกรณ (3) การตรวจลงตรา (4) การให
ความชวยเหลือคนชาติ (Assistance to Nationals–ATN) โดยใหความชวยเหลือและคุมครองคน
ฟลิปปนสที่ประสบความเดือดรอน รวมทั้งคนเรือและแรงงาน  

2) กรณีสถานทูตฯ ไดรับแจงวามีคนฟลิปปนสไดรับความเดือดรอนก็จะใหความชวยเหลือ
ในโอกาสแรก พรอมทั้งจัดที่พักพิงช่ัวคราวภายในสถานทูตฯ และชวยเหลือจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
และสงกลับภูมิลําเนา ทั้งน้ี หากมีคาใชจายเกิดข้ึน สถานทูตฯ จะตองขออนุมัติงบประมาณจากเมอืงหลวง 
เพื่อใชเงินจากกองทุน ATN และ LAF โดยผูที่ตกทุกขไมตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ แตใน
บางครั้งหากคาใชจายมีจํานวนไมมาก ชุมชนฟลิปปนสจะระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุมชวยเหลือ
เพราะเห็นวาหากรองบประมาณจากทางราชการจะใชเวลานาน 

3) สถานทูตฯ ใชชุมชนฟลิปปนสในประเทศไทย31 เปนชองทางในการติดตอ รวบรวม
ขอมูลคนฟลิปปนสในประเทศไทย และใหคําแนะนําคนฟลิปปนสที่ประสบความเดือดรอน หรือเขามา
ทํางานอยางผิดกฎหมาย  

4) สถานทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรไปในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย และพบปะกับผูนําชุมชน
ฟลิปปนสในไทยเพื่อใหชวยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินกับคนฟลิปปนสในไทย  
การจัดสัมมนาใหความรูดานกฎหมาย/ระเบียบการเขาเมืองของไทยปละ 1 ครั้ง และจัดงานสงเสริม
วัฒนธรรมปละ 1 ครั้งเพื่อใหคนฟลิปปนสทําความรูจักกัน 

 
3.8 สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศ 

1) การใหความชวยเหลือคนชาติ (Assistance to Nationals–ATN) ในชวงปลายเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2015 มีคนฟลิปปนสทํางานอยูในตางประเทศประมาณ 7,979,716 คน โดยในชวง

                                                
30

 สัมภาษณ  Mrs. Aurora Buan Cornelio,  ที่ปรึกษา Association of Filipino in Thailand,  18 มิถุนายน 
2559. 
31

 ชุมชนคนฟลิปปนสในประเทศไทยมีทั้งหมด 10 กลุม โดยกลุมที่จดทะเบียนกับทางราชการไทยมี 2 กลุมคือ  
(1) Association of Filipino in Thailand (AFT) และ (2) Philippine Ladies’ Group (PLG) และอีก 8 กลุมใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของไทยที่ไมไดจดทะเบียน มีบทบาทในการชวยเหลือคนฟลิปปนสที่ประสบความเดือนรอนใน
ประเทศไทย สงเสริมความรวมมือกับฝายไทยในการเผยแพรภาพลักษณของฟลิปปนสในประเทศไทย ใหคําปรึกษา
แกคนฟลิปปนสที่เขามาพํานักในประเทศไทย รวมมือกับสถานทูตในการจัดเสวนาใหความรูดานกฎหมายเขาเมือง 
และกฎหมายที่เก่ียวของของไทย และรวมงานพบปะชุมชนฟลิปปนสในประเทศไทย 
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ปลายเดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน ไดรับการชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส 
27,145 คน โดยใชเงินจากกองทุน ATN และจํานวน 810 คน ไดรับการจัดหาทนายความและความ
ชวยเหลือทางกฎหมายโดยใชเงินจากกองทุน Legal Assistance Fund (LAF) ของกระทรวง 
การตางประเทศฟลิปปนส 

2) ในป ค.ศ. 2015 กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนสไดใชงบประมาณจํานวน 
299,067,558.58 เปโซจากงบประมาณ 301 ลานเปโซ หรือเทากับรอยละ 99.32 ในการจัดหาที่พัก
ช่ัวคราว ของจําเปนพื้นฐาน การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การสงกลับ และกรณีฉุกเฉิน 

3) ในป ค.ศ. 2015 กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนสใชงบประมาณจากองทุน LAF 
จํานวน 144,336,969.49 เปโซ และจํานวน 286,320,996.03 เปโซ จากกองทุน ATN ในการจาง
ทนายความ การใหบริการและคําปรึกษาทางกฎหมายสําหรับคนฟลิปปนสที่มีปญหาทางดานกฎหมาย
ในตางประเทศ เทียบเทากับรอยละ 99.89 

 
ตารางท่ี 2  สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสในตางประเทศ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557– 

7 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

ชวงเวลา จํานวนคนฟลิปปนสในตางประเทศท่ีไดรับการชวยเหลือ 
มกราคม–ธันวาคม 2557 20,939 
มกราคม–ธันวาคม 2558 27,815 
 จํานวนคนฟลิปปนสท่ีเปนเหยื่อการคามนุษยท่ีไดรับการชวยเหลือ 
มกราคม 2557 420 
มกราคม 2558 271 
 จํานวนคนฟลิปปนสท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีไดรับการชวยเหลือ 
สถานะ ณ วันที่  
7 มกราคม 2559 

2,470 

ที่มา: กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.dfa.gov.ph 
 

ตารางท่ี 3  สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสโดยใชเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือดาน
กฎหมาย พ.ศ. 2554–2558 

 

ป งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
(เปโซ) 

งบประมาณท่ีใช 
(เปโซ) 

จํานวนคนท่ีไดรับ 
การชวยเหลือ 

2558 148,951,899.79 144,336,969.49 839 
2557 50,562,677.86 50,510,784.03 253 
2556 60,000,000.00 39,437,322.14 246 
2555 60,000,000.00 15,301,638.50 627 
2554 80,000,000.00 9,488,216.03 132 

ที่มา: กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.dfa.gov.ph 
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ตารางท่ี 4  สถิติการคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสโดยใชเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนชาติ  
พ.ศ. 2554–2558 

 
ป งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

(เปโซ) 
งบประมาณท่ีใช 

(เปโซ) 
จํานวนคนท่ีไดรับ

การชวยเหลือ 
2558 301,100,000.00 286,320,996.03 36,290 
2557 461,919,793.00 439,438,824.22 29,691 
2556 362,659,060.87 350,739,267.87 18,029 
2555 480,800,651.91 105,617,806.44 6,359 
2554 420,371,703.01 303,471,051.10 8,339 

ที่มา: กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.dfa.gov.ph 
 
3.9 ประมวลผลการศึกษา 

3.9.1  แนวทางการคุมครองและชวยเหลือคนชาติของไทยและฟลิปปนส 
ไทยและฟลิปปนสเปนประเทศที่ใหความสําคัญตอการคุมครองและชวยเหลือคนชาติ

เปนอยางย่ิง แตดวยกระบวนการและแนวทางในการใหความชวยเหลือ รวมทั้งจํานวนคนชาติของ 
ทั้งสองประเทศที่แตกตางกัน โดยในสวนของฟลิปปนสมีคนฟลิปปนสในตางประเทศเกือบ 7 ลานคน 
และสวนใหญจะเปนแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งมีกรอบและกองทุนในการใหความชวยเหลือกรณีประสบ
ความเดือดรอน ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลฟลิปปนสไมวาจะเปนแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 
จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลฟลิปปนสทั้งหมดโดยการใชเงินจากกองทุนชวยเหลือคนชาติ (ATN) 
และกองทุนเพื่อชวยเหลือดานกฎหมาย (LAF) ในกรณีที่ตองโทษหรือมีประเด็นดานกฎหมาย โดยไม
ตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ อีกทั้งความเขมแข็งชองชุมชนฟลิปปนสในตางประเทศที่เปนเสมือน 
Track II ในขณะที่กระบวนการและแนวทางการใหความชวยเหลือแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศแมวาจะมีนโยบายการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และผูที่ไดรับการชวยเหลือจะตองชดใชเงินคืนแก
ทางราชการ ยกเวน ในบางกรณีที่ระบุไวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข แตถือไดวาระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ดังกลาวไดวางกรอบไวอยางรัดกุมเพื่อปองกันการแสวงประโยชนจากกลุมที่ 
ไมหวังดี โดยเฉพาะกระบวนการคามนุษย ตลอดจนเปนการสรางวินัยและความรบัผิดชอบใหแกคนไทย 
อยางไรก็ดี การจัดต้ังกองทุน ATN และกองทุน LAF ในกรณีของฟลิปปนสนาจะอีกทางเลือกหน่ึงที่จะ
ชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากจริง โดยจะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือ
ระเบียบใหรัดกุมมากข้ึนเพื่อสรางความมั่นใจใหแกเจาหนาที่ในการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

3.9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549  

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไดวางกรอบพื้นฐานสําหรับใหความชวยเหลือคนไทย
ตกทุกขไดยากในตางประเทศ และเพื่อปองกันการใชประโยชนของกลุมผูไมหวังดี โดยเฉพาะ
กระบวนการคามนุษย ในขณะที่สถานการณระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีปญหาที่
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อุบัติใหมจากสาเหตุการคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ การอพยพเคลื่อนยายของคนไทยทั้งใน
รูปแบบของนักทองเที่ยว แรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เปนตน ซึ่งตามแนวปฏิบัติที่
กระทรวงการตางประเทศกําหนดภายหลังการพิสูจนสัญชาติวาเปนคนไทย โดยหากผูรองหรือ
ครอบครัวไมมีเงินก็จะใหผูรองทําหนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืน และหนังสือสัญญารับสภาพหน้ี 
ใหบันทึกช่ือผูทําสัญญายืมเงินราชการเปนบุคคลที่กองหนังสือเดินทางยังจะไมออกหนังสือเดินทาง
จนกวาบุคคลดังกลาวจะชําระเงินคืนแกทางราชการตามที่ไดยืมเงินคาใชจายในการชวยเหลือผูตกทุกข 
ในตางประเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาคและหลักมนุษยธรรม โดยไมไดมีการแยกประเภทวาเปน
บุคคลยากไรหรือบุคคลที่อยูในสถานะยากลําบาก  

อยางไรก็ดี กรณีคนไทยที่มีฐานะยากจนและตกทุกขไดยากจริง อาทิ คนไทยที่ไป
พํานักอยูในตางประเทศเปนเวลานาน และไมไดอยูอยางถูกกฎหมายเขาเมืองเน่ืองจากความไมรู 
เพิกเฉย หรือความเขาใจผิดเกี่ยวกับระเบียบการเขาเมือง และเมื่อประสบความเดือนรอนเน่ืองจากไม
สามารถดูแลครอบครัวตางชาติได และประสงคที่จะเดินทางกลับประเทศไทยหรือตองการเดินทาง
ออกไปเพื่อต้ังตนชีวิตใหม และผูตองหาที่ไดรับการปลอยตัว แตกลับตองมาประสบกับปญหาการติดหน้ีสิน
กับทางราชการ ในกรณีเชนน้ี เทากับเปนการเพิ่มภาระใหแกผูที่ตกทุกขจริง และไมไดชวยใหคน
เหลาน้ีสามารถลืมตาอาปากได ในการน้ี ภาครัฐควรกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ชัดเจนหรือจัดต้ังกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือบุคคลเหลาน้ี เพื่อใหเจาหนาที่กงสุลและผูบังคับบัญชา
สามารถใหความชวยเหลือไดโดยไมตองตีความคําวาเปนผูตกทุกขไดยากหรือเปนผูที่ประสบ 
ความยากลําบาก  

3.9.3 การใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยท่ีตกทุกขไดยากในตางประเทศแบบ
ไมตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ 

1) คนไทยไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐและไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคบน
พื้นฐานของหลักมนุษยธรรม 

2) คนไทยขาดวินัยและความรับผิดชอบ 
3) เอื้อประโยชนตอกระบวนการคามนุษย  
4) รัฐสูญเสียงบประมาณ  
5) ผูตกทุกขไดยากจริงไดรับการชวยเหลือไมทั่วถึง ไมมีงบประมาณหมุนเวียน

สําหรับชวยเหลือคนที่ตกทุกขไดยากจริง 
3.9.4 การใหความคุมครองและชวยเหลือคนไทยท่ีตกทุกขไดยากในตางประเทศแบบ

ตองชดใชเงินคืนแกทางราชการ 
1) คนไทยที่มีฐานะยากจนและตกทุกขไดยากจริงไมไดรับการชวยเหลือจากรัฐ 

และเปนการเพิ่มหน้ีสินใหแกคนที่ยากจนอยูแลว 
2) ลดปญหาการใชประโยชนจากระเบียบฯ ดังกลาวของกลุมกระบวนการคามนุษย 
3) สรางระเบียบวินัยและความรับผิดชอบใหแกคนไทย 
4) รัฐไมสูญเสียงบประมาณ 
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3.9.5 ประเด็นท่ีสามารถเรียนรูไดจากฟลิปปนส 
1) การจัดต้ังกองทุน Assistance to Nationals Fund และ Legal Assistance 

Fund กระทรวงการตางประเทศสามารถนําเงินจากกองทุนมาใชในการชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก
โดยไมตองชดใชเงินคืนทางราชการ อาทิ กรณีคนไทยที่ถูกจําคุกในตางประเทศและไดรับการปลอยตัว 
คนไทยที่พํานักอยูเกินกําหนดในตางประเทศเปนระยะเวลามากกวา 10 ปข้ึนไป โดยในกรณีน้ีจะตอง
มีการวางหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาและการตรวจสอบสถานะที่แทจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากน้ียังสามารถใชรางระเบียบกระทรวง
การตางประเทศวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ 
พ.ศ. .… ข้ึนมา เพื่อชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศและพิสูจนไดวามีสถานะยากจนจริง 
เพื่อสนองตอบนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและเปนการปฏิบั ติตามหลักมนุษยธรรมและ 
ความเสมอภาค อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศจะตองกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบข้ึนมา 
เพื่อรองรับการใชจายเงินอุดหนุนดังกลาวใหรัดกุม เพื่อปองกันการใชจายเงินในทางที่ผิดและเปนการ
เอื้อประโยชนแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง  

2) การเพิ่มงบประมาณและบุคลากรใหแกกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศใหมากข้ึน เพราะเปนกองที่ดูแลปลายเหตุและไดรับการคาดหวังจากประชาชนมากที่สุด  
จึงควรจะมีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอในการดําเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อผลักดันใหงานคุมครอง
และชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3)  การสนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางประเทศ โดยการ
จัดสรรงบประมาณแยกออกจากงบโครงการกงสุลสัญจรและงบโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนไทยในตางประเทศ โดยใชระบบกลไกประชารัฐ อาศัยความรวมมือระหวางคนไทยกับ
ภาคเอกชนไทยในตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจัดสัมมนาหรือพบปะกับคนไทยใน
ตางประเทศ  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ภารกิจการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเปนนโยบายทีร่ฐับาลไทยทกุยุคทกุสมยั
ใหความสําคัญ โดยกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของหลัก 
ความเสมอภาค และหลักมนุษยธรรม ทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวัง
ของประชาชนที่สูงข้ึน กระทรวงการตางประเทศจําเปนที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับปจจัย
แวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อเตรียมรับมือกับประเด็นทาทายตาง ๆ  โดยเฉพาะกบัปญหาทีอ่บุติัใหม 
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน และเพื่อใหการดําเนินภารกิจดังกลาวสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงทีดี่ 
พ.ศ. 2546 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวา ไทยและฟลิปปนสเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่ใหความสําคัญตอภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนชาติในตางประเทศเปนอยางย่ิง เน่ืองจาก
ฟลิปปนสเปนประเทศที่มีการสงออกแรงงานไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหรัฐบาล
ฟลิปปนสตองวางกรอบและกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ  เพื่อคุมครองและชวยเหลือคนฟลิปปนสที่ตกทุกข
ไดยากในตางประเทศ แตโดยที่คนฟลิปปนสในตางประเทศสวนใหญจะเปนแรงงานถูกกฎหมาย 
ดังน้ัน การใหความชวยเหลือจึงเปนไปตามกรอบที่กําหนดไวโดยกองทุนของกระทรวงแรงงานและ 
การจางงาน ในขณะที่ รัฐบาลฟลิปปนสไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือคนชาติ 
และกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือดานกฎหมาย และแตงต้ังรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อดูแลภารกิจในดานน้ีเปนการเฉพาะ และการสนับสนุนจากชุมชนคนฟลิปปนสในตางประเทศ 
เปนเสมือน track II 

ในสวนของประเทศไทยแมวาจะมีคนไทยในตางประเทศนอยกวา แตสามารถที่จะเรียนรู
แนวทางจากฟลิปปนส เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาแนวทางในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยการจัดวางกรอบกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติวาดวย
การคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศและคูมือในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่กงสุลถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน การจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือคนไทย
ที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ รวมทั้งการจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือทางดานกฎหมายแกคนไทยที่
ประสบความเดือนรอนทางดานกฎหมาย รวมทั้งการสงเสริมความเขมแข็งชองชุมชนไทยใน
ตางประเทศ การปรับปรุงบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการดําเนินภารกิจคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเชิงรุก การเพิ่มและพัฒนาบุคลากรดานคุมครองและดูแลผลประโยชน
คนไทย 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
งานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเปนเสมือนงานหนาดาน และปดทองหลงัพระ 

โดยประเด็นทาทายภารกิจในดานน้ี ไดแก สถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปญหาที่อุบัติใหม 
ความคาดหวังของประชาชนตอภาครัฐมีสูงข้ึน ทัศนคติเกี่ยวกับงานดานกงสุลของเจาหนาที่กระทรวง
การตางประเทศ ความรูดานกฎหมาย ในขณะที่ภาครัฐจะตองทํางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญตอการคุมครองและ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการน้ี 
กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร การเพิ่ม
อัตรากําลัง และการจางเอกชนภายนอก(outsource) เขามาชวยในการดําเนินการ โดยแบงออกได
เปน 2 ระยะดังน้ี 

4.2.1 ระยะสั้น 
4.2.1.1 การเพิ่มอัตรากําลัง 

ปจจุบันภารกิจคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศมีปริมาณงาน
เพิ่มมากข้ึนและมีความหลากหลาย ความคาดหวังของประชาชนที่สูงข้ึน ภารกิจของภาครัฐตาม 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในขณะที่ 
อัตรากําลังของกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมีอัตรากําลังจํานวนจํากัด 
โดยเปนเจาหนาที่การทูต 4 คน พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว ทําใหการทํางานซึ่งจะตองมีทั้ง
การดําเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธบทบาทและภารกิจ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงการ
ตางประเทศในการคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ 
ในขณะที่ยังมีภารกิจที่จะตองใหความชวยเหลือและคุมครองคนไทยในกรณีเกิดเหตุวิกฤต เชน กรณี
ภัยพิบัติ เหตุกอการราย เปนตน และในขณะเดียวกัน กลุมงานนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่ง
เปนหนวยงานที่จะติดตามการฟองรองติดตามการชดใชเงินคืนแกทางราชการ มีบุคลากรที่จํากัด โดยมีนิติกร 
5 คน และหัวหนากอง 1 คน จึงมีความจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศจะตองพิจารณาการเพิ่ม
อัตรากําลังในภารกิจงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

4.2.1.2 การพัฒนาบุคลากร  
กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู

เกี่ยวกับงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใหแกบุคลากรของกระทรวงฯ โดยเฉพาะ
ขาราชการแรกเขา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก จริยธรรม ปรับทัศนคติ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภารกิจดังกลาววาเปนภารกิจสําคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญ โดยการจัดฝกอบรม
ขาราชการทุกระดับที่จะไปดํารงตําแหนงกงสุลเกี่ยวกับกฎระเบียบและพัฒนาการใหม ๆ ของงาน
คุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหมากข้ึน  

4.2.1.3  การประชาสัมพันธเชิงรุก  
กระทรวงการตางประเทศควรส ง เสริมการทํางานเ ชิงรุก  เพื่ อ

ประชาสัมพันธงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ โดยใชเครื่องมือผานสื่อตาง ๆ ไดแก 
(1) สื่อโทรทัศนและวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ (2) social media ไดแก facebook, twitter, line application 
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เปนตน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือและคุมครองคนไทยใน
ตางประเทศ และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรายงานตัวตอสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ
เมื่อเดินทางไปตางประเทศ (2) การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน บรรจุขอมูลของแตละสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน การปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินสําหรับแจกที่ทาอากาศยาน 
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (3) การประชาสัมพันธในหนังสือเดินทางเพื่อเตือนใหคนไทย
รายงานตัวกอนออกเดินทางไปตางประเทศหรือเมื่อเดินทางถึงประเทศตาง ๆ และวิธีการรายงานตัว  

4.2.1.4  การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ  
กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูต  

สถานกงสุลใหญทุกแหงจัดงานสัมมนาหรือพบปะกับคนไทยเปนประจําทุกปเพื่อเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับระเบยีบการเขาเมือง การดํารงชีวิตในตางประเทศใหแกคนไทย โดยเฉพาะในประเทศที่มีคนไทย
อาศัยอยูอยางกระจัดกระจายและจํานวนไมมาก และเพื่อเปนชองทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกคนไทยในตางประเทศ และเปนเครื่องมือของสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญในการชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตางประเทศ 

4.2.2 ระยะยาว 
4.2.2.1 การจัดทํา Consular Service Act  

เพื่อใหความสําคัญแกงานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ
มากข้ึน กําหนดแนวปฏิบัติ ระเบียบและหลักเกณฑที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อเปนคูมือ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่กงสุลมากข้ึน  

4.2.2.2 การจางเอกชนภายนอก (Outsource) 
โดยที่สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่จํานวน

บุคลากรดานคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศมีอยูอยางจํากัด กระทรวงการตางประเทศ
อาจพิจารณาจัดจางเอกชนภายนอก (outsource) ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเตรียมความพรอมกรณีเกิดวิกฤต ไดแก (1) การจัดทําระบบฐานขอมูลคนไทยใน
ตางประเทศ (2) การจัดทํา visa data center โดยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วโลก เพื่อรวบรวมขอมูล
การเดินทางไปตางประเทศของคนไทย (3) การจัดทําเว็บไซตดานคุมครองและชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ประเด็นปญหาที่ควรระวัง ขอมูลของ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในแตละประเทศ แนวทางการชวยเหลือตนเองในเบื้องตน 
กรณีตกทุกขไดยากหรือประสบภัยพิบัติ เปนตน (4) การวิจัยและรวบรวมขอมูลระเบียบ/กฎหมายเขาเมือง
ของแตละประเทศทั่วโลก  

4.2.2.3 การจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก 
กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการ

คุมครองและชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ วางระเบียบ กฎเกณฑ และเงื่อนไขให
ชัดเจน และรวมมือกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใน
การติดตามและตรวจสอบสถานะของผูตกทุกขไดยาก เน่ืองจากปจจุบันมีคนไทยที่ไปทํางานใน
ตางประเทศโดยไมไดผานข้ันตอนการหางานในตางประเทศของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งไมไดเปน
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สมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน ทําใหคนไทยกลุมน้ี รวมทั้งคนไทย
ที่ถูกหลอกลวงไปคาประเวณีหรือทํางานที่ผิดกฎหมายในตางประเทศมากข้ึนไมไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลือ อยางไรก็ดี การพิจารณาจัดต้ังกองทุนฯ ดังกลาวจะตองวางระเบียบกฎเกณฑ และเงื่อนไข
ใหชัดเจนเพื่อปองกันการแสวงประโยชนจากชองโหวของระเบียบ โดยเฉพาะกระบวนการคามนุษย  
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