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การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหน้าที่ส าคัญประการหน่ึงของรัฐ 

อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีส านักงานในต่างประเทศของไทยตั้งอยูแ่ม้
จะมีจ านวนไม่มากนัก แต่มักจะมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลา แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทาง
กงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น  ๆ  
จึงเป็นพัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียนที่สามารถสนับสนุนการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย  
ในประเทศที่ไม่มีส านักงานของกระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่ ทว่าจนถึงปัจจุบันความร่วมมือ
ดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 

ในทางตรงกันข้าม สหภาพยุโรปได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
พลเมืองของสหภาพยุโรปในประเทศที่สาม อันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของสหภาพยุโรป 
ซึ่งไทยและอาเซียนน่าจะสามารถน าบทเรียนของสหภาพยุโรปบางเร่ืองมาประยุกต์ใช้ได้  

ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศที่เป็ นอุปสรรค
และข้อจ ากัดที่ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตามแนวปฏิบัติดังกล่าวของอาเซียน และ 
ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับกลไกของสหภาพยุโรปพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ในแง่ของสาระและผลผูกพันทางกฎหมายของเอกสารที่เป็นพื้นฐานของความร่วมมือ และสหภาพยโุรป 
มีความพร้อมมากกว่าอาเซียนในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และความก้าวหน้าในการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน
ของอาเซียนและสหภาพยุโรป  

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า (1) ไทยควรสนับสนุนให้มี  
การด าเนินความร่วมมือตามแนวปฏิบัติดังกล่าวของอาเซียนโดยเร็ว (2) ไทยควรพัฒนาความร่วมมือ
ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ที่สามารถจะมาช่วยเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน และ  
(3) ในระยะยาวเมื่อสภาพเงื่อนไขเอื้ออ านวย ไทยและอาเซียนควรมีความพยายามที่จะพัฒนากลไก
ความร่วมมือของอาเซียนให้มีผลผูกพันกับประเทศสมาชกิและมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลอื
ในลักษณะเดียวกันกับของสหภาพยุโรป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหน้าที่ส าคัญประการหน่ึงของรัฐ 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 66 ระบุว่า “รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศ โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัน
และกัน ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทย
ในต่างประเทศ” นอกจากน้ีแล้ว รัฐบาลไทยในปัจจุบันและในอดีตต่างให้ความส าคัญกับการสนับสนุน
การทูตเพื่อประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและดูแลคนไทยในต่างประเทศดังจะเห็น
ได้จากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
โดยระบุถึง “การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก โดยการขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ”1  

จากข้อมูลของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 พบว่ามีคนไทยพ านักอยู่ในต่างประเทศประมาณ 1,375,211 คน และมีคนไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวประมาณ 10 ล้านคนต่อปี ท าให้ในแต่ละปีมีคนไทยในต่างประเทศขอรับ 
ความช่วยเหลือเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศรวม 40,823 คน2  

ปัจจุบันมีส านักงานของกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศทั่วโลก 99 แห่ง ตั้งอยู่ใน 
67 ประเทศ และในไต้หวัน มีเขตอาณาค รอบคลุม 180 ประเทศทั่วโลก 3 ประกอบด้วย 
สถานเอกอัครราชทูต 66 แห่ง สถานกงสุลใหญ่ 29 แห่ง คณะผู้แทนถาวร 3 แห่ง และส านักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง ด้วยเหตุน้ีจึงมีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่จ านวนหน่ึง 
ที่มีเขตอาณาครอบคลุมหลายประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีเขตอาณา

                                              
1 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ  ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที ่
25 กรกฎาคม 2562 ข้อ 4.5, หนา้ 5 
2 เอกสารประกอบการบรรยาย กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ กันยายน 2563 
3 ปัจจุบันมี 193 ประเทศทีเ่ปน็สมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
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ครอบคลุม แอฟริกาใต้ มอริเชียส ซิมบับเว เลโซโท แองโกลา แซมเบีย บอตสวานา นามิเบีย 
สวาซิแลนด์ มาลาวี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นจุดติดต่อส าหรับ หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอูรู 
ตูวาลู เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 
ที่มา: กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  

 

 
 

ภาพที่ 2 สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 
ที่มา: กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  
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การให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีส านักงานในต่างประเทศของไทยตั้งอยู่แม้จะ
มีจ านวนไม่มากนัก แต่มักจะมีความซับซ้อน4 และใช้เวลามากยิ่งขึ้น การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
อาจกระท าโดยการส่งเจ้าหน้าที่กงสุลจากส านักงานที่มีเขตอาณาครอบคลุม หรือจากส่วนกลาง 
เดินทางลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ ด าเนินการผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ เครือขา่ยคนไทย ขอความชว่ยเหลอื
จากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศน้ัน ๆ หรือขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต/ 
สถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะเฉพาะกิจเปน็แต่ละกรณี ท าให้บางคร้ังอาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยได้ทันท่วงที โดยเฉพาะ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อาทิ ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความรุนแรง ภัยสงคราม การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ฯลฯ  

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ (1) ไทย (เช่นเดียวกับทุกประเทศ) มีข้อจ ากัดในเร่ืองฐานข้อมูลคนไทย
ในต่างประเทศ เพราะไม่มีเคร่ืองมือที่จะบังคับให้คนไทยที่เดินทาง หรือไปอาศัยในต่างประเทศ  
ต้องมารายงานตัวที่สถานทูตสถานกงสุล ฐานข้อมูลที่มีเป็นการรวบรวมจากการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร การท าดัชนีกงสุล (consular index) ที่รวบรวมจากข้อมูลคนไทยที่มาใช้บริการด้ าน
กงสุล5 (2) การได้รับทราบข้อเท็จจริงเชิงลึกของสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาให้  
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการเสนอข่าวของสื่อและส านักข่าวต่าง ๆ  อย่างเดยีว 
ไม่มีรายละเอียดและไม่เป็นข้อมูลเชิงลึกเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ และต้องอาศัยการส่ง
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตที่เป็นเจ้าของเขตอาณาหรือจากส่วนกลางไปหาข้อมูลประเมินสถานการณ์และ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ และในหลายกรณีพบว่าข้อเท็จจริงในพื้นที่มีความแตกต่าง
จากที่ได้รับทราบผ่านสื่อ หรือรายงานของหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างมาก (3) ปัญหาการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนไทย หรือคนไทยตกทุกข์ ในหลายกรณีช่องทางการติดต่ออาจ
ถูกตัดขาดอันเน่ืองมาจากปัญหาไฟฟ้าดับ ระบบการใหบ้ริการโทรศัพทม์ือถอืหรืออินเตอร์เน็ตใช้การไมไ่ด้

                                              
4 กรณีตัวอย่างของความซับซ้อนในการใหค้วามชว่ยเหลอื อาทิ การด าเนินการให้ความช่วยเหลือน าตวันักท่องเที่ยว
ชาวไทยออกจากกัวเตมาลาอยา่งเรง่ด่วนเม่ือเดือนมีนาคม 2563 ภายหลังจากทีร่ัฐบาลกัวเตมาลาประกาศปดิ
พรมแดนและระงับการเดินรถภายในตัวเมืองและระหว่างเมืองทันทีเพ่ือยบัยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซโิก ต้องด าเนนิการแข่งกบัเวลาเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลอืนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว
ก่อนที่พรมแดนของกัวเตมาลาจะปิดลง การประสานงานกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องต้องใช้เวลา แต่ในทีสุ่ดสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ก็ประสบความส าเร็จในการประสานงานกับหนว่ยงานท้องถิ่นเพ่ือขอเคลื่อนยา้ยคนไทยออกจาก
พ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ และได้สอบถามข้อมูลติดต่อคนทอ้งถิ่นในกัวเตมาลาจากแหล่งต่าง ๆ  จนสามารถติดต่อคน
ท้องถิ่นให้จัดรถยนต ์รวมถึงเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภัยติดอาวุธ 3 คน (การเดินทางในกัวเตมาลามีความ
อันตราย) ท าการเคลื่อนย้ายนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยดังกล่าวจากโรงแรมทีพั่กในเมือง Lanquin ข้ามแดนมายังเม็กซิโก
ทางด่านชายแดน Tecun Uman และโดยสารเครื่องบนิตอ่มายงักรุงเม็กซิโก เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทยในเวลา
ต่อมา 
5 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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หรือใช้ได้เป็นเพียงบางช่วงเวลา และ (4) ปัญหาการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ กฎหมายเข้าเมืองของ
ประเทศน้ัน ๆ หรือการติดต่อประสานงานกับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลืออาจท าได้ยาก หรือไม่มี
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในสถานการณ์ไม่ปกติ 
หรือแม้แต่ในบางกรณีการส่งสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ถึงคนไทยก็ยังอาจจะไม่สามารถ
ท าได้6  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 23 ในปี 2556 ผู้น าอาเซียนรับทราบความคิดที่จะขยาย
การสนับสนุนแก่รัฐสมาชิกที่ไม่มีผู้แทนถาวรประจ าในประเทศที่สาม เพื่อช่วยคนชาติของรัฐสมาชิก
ดังกล่าวที่ต้องการความช่วยเหลือทางกงสุล และส่งเสริมให้มีการท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าว 
ต่อมาในการประชุม ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม–2 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้รับรองแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซีย นใน
ประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ (Guidelines on Consular Assistance by 
ASEAN Member States Missions in Third Countries to Nationals of Other ASEAN Member 
States) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุล  

แนวปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่จะสามารถสนับสนุน 
การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในประเทศทีไ่ม่มีส านักงานของกระทรวงการต่างประเทศตัง้อยู่  
ให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันไทยยังไม่เคยด าเนินการให้
ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีส านักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่  
โดยอาศัยกรอบความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้แจ้งรายชื่อหน่วย
ประสานงานหลักในกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและจัดหาความช่วยเหลือ
ครบทุกประเทศ7 และยังไม่มีรายงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความชว่ยเหลอื
ทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 
ทว่ามีการด าเนินการเฉพาะหน้าในลักษณะทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก8  

ในทางตรงกันข้าม สหภาพยุโรปได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
พลเมืองของสหภาพยุโรปในประเทศที่สาม ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของสหภาพยุโรป 

                                              
6 สัมภาษณ์ บัญชา ยืนยงจงเจริญ, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 และ สัมภาษณ ์ฉัตรชัย วิริยเวชกุล, เอกอคัรราชทตู
ประจ ากระทรวง กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563  
7 ไทยแจ้งข้อมูลให้ส านักเลขาธิการอาเซียนแลว้เม่ือ 24 พฤษภาคม 2562 
8 สัมภาษณ์ ภูผา สุทธิ, นักการทูตปฏิบตัิการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563  
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โดยในปี 2549 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดท า Green Paper : Diplomatic and consular protection 
of Union citizens in third countries สรุปแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิของประชาคมยุโรป ในการ
ได้รับการคุ้มครองทางทูตและทางกงสุล มีการระบุถึงสิทธิที่พลเมืองของสหภาพยุโรปจะได้รับก าร
คุ้มครองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอื่น ๆ  ในประเทศที่สาม ในกรณี
ที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่บุคคลดังกล่าวมีสัญชาติตั้งอยู่ในมาตรา 23 9 
ของ Treaty on the Functioning of the European Union และในมาตรา 4610 ของ EU Charter 
of Fundamental Rights รวมทั้งได้ให้การรับรอง Council Directive on the coordination and 
cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of 
the Union in third countries เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เพื่อก าหนดระเบียบและแนวทางปฏบิตัิ
ที่ชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งช่วยให้การให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือพลเมือ งของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศที่สามที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศ น้ัน
ตั้งอยู่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไทยและอาเซียนน่าจะสามารถน าบทเรียนของสหภาพยุโรป  
บางเร่ืองมาประยุกต์ใช้ในบริบทของอาเซียนได้  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ต้องการศึกษาถึงข้อจ ากัดและอุปสรรค ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตามแนวปฏิบัติวา่ดว้ย
ความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชกิ
อาเซียนอื่น ๆ  โดยมุ่งที่จะศึกษาถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคในระดับภูมิภาค และในระดับระหว่าง
ประเทศเป็นส าคัญ รวมทั้งถอดบทเรียนจากกลไกการคุ้มครองคนชาติของสมาชิกสหภาพยุโ รปใน
ประเทศที่สาม  

 
  

                                              
9 Article 23: Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the 
Member State of which he is a national is not represented, be entitled to protection by the 
diplomatic or consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals 
of that State. Member States shall adopt the necessary provisions and start the international 
negotiations required to secure this protection. 
10 Article 46 Diplomatic and consular protection: Every citizen of the Union shall, in the terri tory 
of a third country in which the Member State of which he or she is a national is not represented, 
be entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the 
same conditions as the nationals of that Member State. 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิก
อาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ วิเคราะห์ถึงข้อจ ากัดและอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าว ที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความคุ้มครองคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น โดยถอดบทเรียนจากกลไกการคุ้มครองคนชาติ (ตาม Council 
Directive on the coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for 
unrepresented citizens of the Union in third countries) ของสหภาพยุโรป  

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย 
1) วิเคราะห์เอกสาร (documentary research) แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลอื

ทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 
แ ล ะ  Council Directive on the coordination and cooperation measures to facilitate consular 
protection for unrepresented citizens of the Union in third countries รวมถึงระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการให้ความคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 

2) สัมภาษณ์ ( interview) ผู้ เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองคนไท ย ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยตั้งอยู่  

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

ประเทศไทย (กรมการกงสุล) ไม่สามารถใช้แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดย
คณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของ รัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ สนับสนุน 
การให้ความคุ้มครองคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพราะมีข้อจ ากัดและอุปสรรคอะไรบ้าง  

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ประเทศไทย (โดยกรมการกงสุล) ไม่สามารถใช้แนวปฏิบัติว่าดว้ย
ความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชกิ
อาเซียนอื่น ๆ  สนับสนุนการให้ความคุ้มครองคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ภูมิภาค และในระดับระหว่างประเทศ  
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1 ได้รับทราบข้อจ ากัดและอุปสรรคในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประ เทศ  

ที่ท าให้ไทย (กรมการกงสุล) ไม่สามารถใช้แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลอืทางกงสุลโดยคณะทูตของ
รัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศทีส่ามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  สนับสนุนการให้ความคุ้มครอง
คนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.6.2 ผลการศึกษาท าให้ทราบแนวทางแก้ไขข้อจ ากัดและอุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้ไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าวในกรอบอาเซียน ในการให้การคุ้มครองคนไทย  
ในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่  

 
1.7 นิยามศัพท์ 

เขตอาณา หมายถึง ประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลดูแลด้วยแม้จะ ไม่มี
ส านักงานอยู่ในบริเวณน้ัน ๆ 

คนชาติ (national) หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใดประเทศหน่ึง 
Directive (EU) หมายถึง ข้อบังคับหรือข้อก าหนดของสหภาพยุโรปที่มีผลผูกพันทาง

กฎหมายต่อรัฐสมาชิก ถือเป็นกฎหมายล าดับรองจากสนธิสัญญาที่ก าหนดแนวทางให้แก่รัฐสมาชิกไป
จัดท ากฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับข้อก าหนด หากรัฐสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมาธิการยุโรปจะท าหน้าที่ควบคุมใ ห้ต้องปฏิบัติตาม และหากรัฐสมาชิกยังฝ่าฝืน
คณะกรรมาธิการยุโรปมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลยุติธรรมแห่งยุโรป และสุดท้ายแม้รัฐสมาชิกไม่
ด าเนินการจัดท าหรือแก้กฎหมายภายใน แต่ข้อก าหนดจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิกน้ัน 

Guidelines on Consular Assistance by ASEAN Member States Missions in 
Third Countries to Nationals of Other ASEAN Member States หมายถึง แนวปฏิบัติว่าด้วย
ความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชกิ
อาเซียนอื่น ๆ 

 
 



 

 

  
บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต พ.ศ. 2504 ( Vienna 
Convention on Diplomatic Relations 1961) 

มีข้อบทที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลคนชาติ และการที่ประเทศผู้รับต้องปฏิบัติ 
ในการดูแลคนชาติขอรัฐผู้ส่งได้แก่ 

ข้อ 3 นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของคณะผู้แทนทางทูตประกอบด้วย  
(ข) คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับภายในขีดที่จ ากัดที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศอนุญาตให้ 

2.1.2 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506 (Vienna 
Convention on Consular Relations 1963)  

มีข้อบทที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลคนชาติ และการที่ประเทศผู้รับต้องปฏิบัติ 
ในการดูแลคนชาติขอรัฐผู้ส่ง ได้แก่ 

ข้อ 5 หน้าที่ทางกงสุลประกอบด้วย (ก) คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของ
คนชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรที่จัดตั้งในรัฐผู้รับ ภายในขอบเขตที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศอนุญาต (ง) ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลง
ตราหรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง และ (จ) ช่วยเหลือคน
ชาติของรัฐผู้ส่งทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรที่จัดตั้งขึ้น 

ข้อ 36 การสื่อสารและการติดต่อคนชาติของรัฐผู้ส่ง  
(1) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุลในส่วนเกี่ยวกับคนช าติ

ของรัฐผู้ส่ง (ก) เจ้าพนักงานกงสุลจะมีเสรีภาพที่จะสื่อสารและเข้าถึงคนชาติของรัฐผู้ส่ง คนชาติของรัฐ
ผู้ส่ง จะมีเสรีภาพเช่นเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการเข้าถึงเจ้าพนักงานกงสุลของรัฐผูส้ง่ 
(ข) ถ้าคนชาติของรัฐผู้ส่งร้องขอ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้รับจะต้องแจ้งให้สถานท าการทางกงสุล
ของรัฐผู้ส่งทราบโดยไม่ชักชา้ ถ้าคนชาติของรัฐน้ันถูกจับกุม หรือถูกขังไว้ในเรือนจ า หรือถูกควบคุมตวั
ระหว่างการด าเนินคดี หรือถูกกักขังในลักษณะอื่นใดภายในเขตกงสุลการสื่อสารใดที่มีถงึสถานท าการ
ทางกงสุลโดยบุคคลที่ถูกจับกุมที่อยู่ในเรือนจ า ที่ถูกควบคุม หรือที่ถูกกักขังน้ัน เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
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จะต้องส่งต่อไปโดยไม่ชักช้าด้วยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องแจ้งใหบุ้คคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ชักชา้ถงึ
สิทธิของบุคคลน้ันตามอนุวรรคน้ี (ค) เจ้าพนักงานกงสุลมีสิทธิเข้าเยี่ยมคนชาติของรัฐผู้ส่งซึ่งอยู่ ใน
เรือนจ าถูกควบคุมหรือถูกกักขังสนทนาและติดต่อทางหนังสือกับคนชาติดังกล่าวและจักให้มีผู้แทน
ทางกฎหมายของบุคคลเช่นว่าน้ี เจ้าพนักงานกงสุลมีสิทธิเข้าเยี่ยมคนชาติของรัฐผู้ส่งคนใดซึ่งอยู่ ใน
เรือนจ า ถูกควบคุม หรือถูกกักขังในเขตของตนตามค าพิพากษาของศาลด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้า
พนักงานกงสุลต้องงดเว้นการด าเนินการแทนคนชาติซึ่งอยู่ในเรือนจ า ถูกควบคุม หรือถูกกักขัง ถ้าคน
ชาติผู้น้ันคัดค้านการกระท าเช่นว่าน้ันโดยชัดแจ้ง 

(2) สิทธิที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อน้ี จะต้องใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับของรัฐผู้รับภายใต้เงื่อนไขว่ากฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวต้องให้ผลอย่างเต็มที่ต่อความมุง่
ประสงค์ที่ได้มุ่งประสาทสิทธิไว้ตามข้อน้ี 

2.1.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527  
เป็นกฎหมายอนุวัติการของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต  

พ.ศ. 2504 
2.1.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541  

เป็นกฎหมายอนุวัติการของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล 
พ.ศ. 2506  

2.1.5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มาตรา 66 ระบุว่า “รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ โดยถือหลักความ

เสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ” 

2.1.6 กฎบัตรอาเซียน 
ก าหนดกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียน  
1) อารัมภบท ระบุถึงการตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพึ่ง พา

อาศัยกันระหว่างประชาชนและรัฐสมาชิ กอาเซียน ซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน และชะตากรรมร่วมกัน 

2) หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการ ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์ ความมุ่ง
ประสงค์ของอาเซียนคือ 13. เพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของ
สังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้าง
ประชาคมของอาเซียน 
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 บทความ “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ”11  

สรุปประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ
ส าหรับการปฏิบัติราชการในการประจ าการในต่างประเทศและในกระทรวงการต่างประเทศ โดยเห็นวา่
การที่กระทรวงการต่างประเทศจะคุ้มครองคนชาติไทยในต่างประเทศได้แค่ไหนย่อมขึ้นกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและขอ้จ ากัดด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในของไทย
หรือประเทศใดจะขัดกับพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมิได้ เพราะหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศบัญญัติไว้ว่ารัฐไม่อาจอ้างข้อบกพร่องของกฎหมายภายในของตนมาเป็นข้ออ้างการไม่ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

2.2.2 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่  5 ประจ าปี 2556 
เรื่อง การอพยพคนไทยในต่างประเทศ: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตผ่านกรณีศึกษา
เหตุการณ์อพยพคนไทยในอียิปต์ ลิเบียและญ่ีปุ่นในปี 2555 

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุลได้ศึกษาปัจจัยส าเร็จของกระทรวงการต่างประเทศในการ
อพยพคนไทยในต่างประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีการอพยพคนไทยในอียิปต์ ลิเบียและญ่ีปุ่น
ในปี 2555 และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางกลับประเทศไทย และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549) เพื่อสนับสนุนใหภ้ารกิจอพยพคนไทย
ในต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.2.3 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2559 
เรื่อง การพัฒนาระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่า งประเทศ โดยศึกษา
เปรียบเทียบกรณีฟิลิปปินส์ 

นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและความส าคัญ
ของบทบาทและภารกิจคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค  
โดยมุ่งเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัตแิละระเบียบการช่วยเหลอื
คนฟิลิปปินส์ที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร การเพิ่ม
อัตราก าลัง การจ้างเอกชนภายนอกมาช่วยด าเนินการ เพื่อปรับปรุงการด าเนินภารกิจการคุ้มค รอง
และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศ  

                                              
11 เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสร,ี กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ, วารสารสราญรมย ์ฉบับทีร่ะลึก
ครบรอบปีที่ 55 (กุมภาพันธ์ 2541): 273–286. 
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2.2.4 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2561  
เรื่อง การบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประ เทศ: 
กรณีศึกษาแรงงานไทยในต่างประเทศ 

นางวรพรรณี ด ารงมณี ได้ศึกษาปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานในเกาหลีใต้
อย่างผิดกฎหมาย และการปรับเปลีย่นการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเปน็เชิงรุกของกรมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศ และได้เสนอแนะการพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาดังกลา่ว 
บนพื้นฐานของทฤษฎี Collaborative governance พร้อมทั้งเสนอแนะแผนงานระยะเร่งด่ว นและ
ระยะยาวในการแก้ไขปัญหา 

2.2.5 แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซีย น
ในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ (Guidelines on Consular Assistance 
by ASEAN Member States Missions in Third Countries to Nationals of Other ASEAN 
Member States) 

เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกงสุลของคณะทูตประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ให้ความช่วยเหลือให้แก่คนชาติอาเซียนที่ร้องขอในประเทศที่สาม โดยมีหลักการว่าจะตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสมัครใจ พิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยูก่ับทรัพยากรที่มี ไม่กระทบต่อความยนิยอม
ของประเทศที่สาม และขึ้นอยู่กับการจัดการทวิภาคี ที่อ าจท าเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าจ าเป็น 
ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง  

แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่าการให้ความช่วยเหลือจะรวมถึงสถานการณ์ใดบ้าง 
หน่วยประสานงานหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทางความร่วมมือกับประเทศที่สาม การให้
ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ อาทิ การพิสูจน์สัญชาติ การด าเนินการกรณีเอกสารเดินทางสูญห าย  
ถูกควบคุมตัว เป็นเหยื่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์และการค้ามนุษย์ เจ็บป่วย เสียชีวิต เป็นต้น  
การจัดการด้านการเงิน การรายงานผล และให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติน้ีทุกสามปี  

2.2.6 Green Paper: Diplomatic and consular protection of Union citizens 
in third countries12  

คณะกรรมาธิการยุโรปสรุปแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิของประชาคมยุโรปในก าร
ได้รับการคุ้มครองทางทตูและทางกงสุล ก่อนที่จะมีการจัดท า Council Directive on the coordination 
and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens 
of the Union in third countries ในปี 2558 เอกสารดังกล่าวได้ระบุถึงสิทธิในฐานะพลเมืองของ

                                              
12 European Commission, GREEN PAPER Diplomatic and consular protection of Union citizens in 
third countries.COM (2006)712 final, [Online], 2006, Available from : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0712&from=EN [2020, July 28]  
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สหภาพยุโรปในการได้รับการคุ้มครองดูแลเมื่ออยู่ในประเทศที่สาม และความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริม
การคุ้มครองดังกล่าว พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาในทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไข ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การที่พลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ทราบถึงข้อมูล การให้การคุ้มครองของแต่ละประเทศสมาชิก
แตกต่างกัน ความยุ่งยากของขั้นตอนการช าระเงินคืนให้กับประเทศสมาชกิทีด่ าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอื 
และการยินยอมของประเทศที่สามให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้การช่วยเหลือคุ้มครองคนชาติ
สมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ ได้ 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐไทยต าม
รัฐธรรมนูญ การให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่แม้ว่าจะมีจ านวนไม่มากนัก แต่มักจะมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก ความร่วมมือ
ด้านกงสุลในกรอบอาเซียนตามแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลอืทางกงสลุโดยคณะทูตของ รัฐสมาชกิ
อาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
ด าเนินการให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและ  
สถานกงสุลใหญ่  

อย่างไรก็ตามไทยยังไม่สามารถใช้กลไกดังกล่าวในการให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองดว้ย 
ปัญหาและอุปสรรคใน 3 ระดับ13 ได้แก่  

1) ระดับภายในประเทศ อาทิ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทย  
2) ระดับภูมิภาค อาทิ สถานะทางกฎหมายของแนวปฏบิัติวา่ด้วยความช่วยเหลือทางกงสลุ

โดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  
3) ในระดับระหว่างประเทศ อาทิ มีความตกลงระหว่างประเทศก าหนดแนวทางการคุ้มครอง

ดูแลคนชาติ และการที่ประเทศผู้รับต้องปฏิบัติในการดูแลคนชาติของรัฐผู้ส่งไว้อย่างชัดเจน  
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปน่าจะช่วยใหส้ามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรค

ของไทยในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศไดช้ัดเจนมากยิ่งขึ้น และน าบทเรียนของสหภาพ
ยุโรปมาประยุกต์เพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้แนวปฏิบตัิว่าด้วยความชว่ยเหลอืทางกงสลุโดยคณะทตู
ของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ให้สามารถสนับสนุน
การให้ความคุ้มครองคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีประสิทธภิาพ
และทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น 
                                              
13 เนื่องด้วยกรอบระยะเวลาในการศึกษาที่มีจ ากดั ผู้ศึกษาจงึจ ากัดการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในระดับภูมิภาค
และระดับระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 

 
 
3.1 สรุปสาระส าคัญของแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิก
อาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 

1) การให้ความช่วยเหลือจะอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ โดยพิจารณาเป็นกรณี ไป 
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี ไม่กระทบต่อความยินยอมของประเทศที่สาม และขึ้นอยู่กับการจัดการทวิภาคี
ที่อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง  

2) การให้ความช่วยเหลืออาจรวมถึง เอกสารเดินทางช ารุดสูญหาย ถูกจับกุมหรือควบคมุตวั 
เป็นเหยื่อของอาชญากรรมอุกฉกรรจ์หรือการค้ามนุษย์ ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเจ็บป่วย เสียชวีติ 
การส่งตัวผู้ตกทุกข์กลับโดยปลอดภัย และความช่วยเหลืออื่น ๆ  

3) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก าหนดหน่วยประสานงานหลักในกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและจัดหาความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

4) ประธานคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม หรือผู้แทนประเทศสมาชิกควรแจ้ง
ประเทศเจ้าภาพให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการจัดการทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก  

5) การพิสูจน์สัญชาติ คนชาติที่ร้องขอจะยื่นเอกสารแสดงตนที่มีรูปถ่าย หรือเอกสารยืนยนั
ในรูปแบบอืน่ ๆ  ให้คณะทตูทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื เพื่อส่งตอ่ให้หน่วยประสานงานหลกัทีร้่องขอพิสูจน์ทราบ  

6) กรณีเอกสารเดินทางสูญหาย หลังจากพิสูจน์สัญชาติแล้ว คณะทูตที่ให้ความช่วยเหลือ
ต้องอ านวยความสะดวกและประสานงานกับประเทศเจ้าภาพ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับประเทศ
บ้านเกิดหรือประเทศที่มีถิ่นพ านักโดยทันที 

7) คณะทูตที่ให้ความช่วยเหลือจัดหาข้อมูลการเข้าถึงผู้แทนทางกฎหมาย ล่ามแปลที่มีใน
ประเทศที่สามแก่คนชาติที่ร้องขอกรณีถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัว  

8) คณะทูตที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรายงานเหตุต่อหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกรณีเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอุกฉกรรจ์และการค้ามนุษย์  

9) กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเจ็บป่วย คณะทูตที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
ข้อมูลโรงพยาบาล ให้ข้อมูลแก่หน่วยประสานงานหลักเพื่อแจ้งญาติ และอ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายทางการแพทย์ โดยคนชาติหรือหน่วยประสานงานหลักที่ร้องขอจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 
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10)  กรณีการเสียชีวิต ให้ค าแนะน าการจัดการเร่ืองการเสียชีวิตที่มีในท้องถิ่น โดยหน่วย
ประสานงานหลักที่ร้องขอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

11)  การให้ความช่วยเหลือกรณีส่งตัวผู้ตกทุกข์กลบัโดยปลอดภัย ต้องขึ้นกับความเห็นชอบ
ของหน่วยประสานงานหลักที่ร้องขอ ทั้งน้ี คนชาติหรือหน่วยประสานงานหลักที่ร้องขอจะรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

12)  การจัดการทางการเงินต้องได้ รับความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยประสานงานหลัก  
ที่ร้องขอและที่ให้ความช่วยเหลือ 

13)  รายงานให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติทราบ และมีการทบทวน
แนวปฏิบัติน้ีทุกสามปี  

 
3.2 อุปสรรคและข้อจ ากัดในระดับภูมิภาค 

3.2.1 สถานะทางกฎหมายของแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะ
ทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นในประเด็น
ผลทางกฎหมายว่า แนวปฏบิัติดังกล่าวเปน็เพียงแนวปฏบิัติโดยขอความชว่ยเหลือทางกงสุลของคณะทตู 
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนชาติที่ร้องขอ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี ไม่กระทบต่อความยินยอมของประเทศที่สาม และขึ้นอยู่กับการจัดการทวภิาคี 
ที่อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าจ าเป็น ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่ได้มีการระบุถ้อยค าที่เปน็การผูกพันรัฐสมาชกิอาเซียนใหต้้องด าเนินการ กอปรกับไม่มีการลงนามใด ๆ  
โดยรัฐสมาชิกอาเซียน เป็นเพียงการรับรอง ดังน้ัน แนวปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันในทางการเมืองของรัฐสมาชิกอาเซียน ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 14  

ในการด าเนินความร่วมมือภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าว ล าดับแรกประเทศสมาชิก
อาเซียนจะก าหนดหน่วยประสานงานหลักในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อท าหน้าที่ประสาน ง าน
และจัดหาความช่วยเหลือตามความเหมาะสม แต่เน่ืองจากแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันห รือ
สภาพบังคับทางกฎหมายท าให้ไม่สามารถบังคับให้ประเทศสมาชิกท าตามได้ จนถึงปัจจุบันพบว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ส านักเลขาธิการอาเซียนครบทุกประเทศ 
เน่ืองจากเห็นว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความเร่งด่วนและยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของ  
การด าเนินการที่ชัดเจน ความร่วมมือดังกล่าวจึงยังไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

                                              
14 บันทึกกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 0802/2415/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
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ตราบที่ส านักเลขาธิการอาเซียนยังไม่สามารถแจ้งเวียนรายชื่อหน่วยประสานงานหลัก15 ซึ่งจะเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือ  

3.2.2 ระดับการพัฒนาและทรัพยากรในต่างประเทศที่ต่างกันของประเทศสมาชิก  
คงไม่มีประเทศใดในโลกที่จะมีส านักในต่างประเทศได้ครบทุกประเทศ ยกตัวอย่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน อินโดนีเซียมีส านักงานในต่างประเทศรวม 132 แห่ง 16 ไทยมี 99 แห่ง  
กัมพูชามี 42 แห่ง17 สิงคโปร์มีมากกว่า 50 แห่ง18 บรูไนฯ มี 43 แห่ง19 และมีข้อสังเกตว่า มีบางประเทศ 
ที่มีจ านวนส านักงานในต่างประเทศที่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนคนชาติของตนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 20  

ความแตกต่างในเร่ืองจ านวนส านักงานในต่างประเทศท าให้เกิดปัญหาความเห็ น 
หรือผลประโยชน์ ที่ไม่ตรงกันของประเทศสมาชิก (อินโดนีเซีย กับบรูไน) 21 ประเทศที่มีทรัพยากรและ
มีส านักงานในต่างประเทศครอบคลุมมากกว่า มีความห่วงกังวลว่าจะตกอยู่ในฐานะประเทศที่ ให้  
ความช่วยเหลือแต่เพียงฝ่ายเดียว และประเทศที่มีทรัพยากรและส านักงานในต่างประเทศน้อยกว่าจะ
ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้รับความช่วยเหลือ22 และเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือคนชาติของตนผ่าน
กลไกความร่วมมือภายใต้แนวปฏิบัติดังกล่าวแทนการจัดตั้งส านักงานในต่างประเทศ ซึ่งจะมีภาระ  
ในด้านงบประมาณสูงกว่ามาก ดังน้ันสมาชิกบางประเทศจึงรู้สึกว่าการให้ความช่วยเหลือพลเมืองของ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ  เป็นภาระ สิ้นเปลืองทรัพยากร และต้องการความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลอื 
ว่าต้องด าเนินการในเร่ืองใดบ้าง โดยเฉพาะในการด าเนินการที่มีนัยในทางกฎหมาย อาทิ การออก

                                              
15 สัมภาษณ์ ภูผา สุทธิ, นักการทูตปฏิบตัิการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
16 From: https://kemlu.go.id/portal/en/page/29/kedutaan_konsulat [2020, August 12] ประกอบด้วย 
(สถานเอกอัครราชทตู132 representatives consisting of 95 Embassies, 3 Permanent Mission for the 
United Nations in New York and Geneva, and Permanent Mission for ASEAN in Jakarta 30 
Consulates General and 4 Consulates) 
17 From: https://www.mfaic.gov.kh/cambodia-missions-abroad [2020, August 12] 
18 From: https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Missions/Find-A-Singapore-Overseas-Mission [2020, 
August 12] 
19 From: http://www.mfa.gov.bn/Pages/missions-abroad02.aspx [2020, August 12] 
20 สัมภาษณ์ บัญชา ยืนยงจงเจริญ, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
21 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
22 สัมภาษณ์ ภูผา สุทธิ, นักการทูตปฏิบตัิการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563  
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มรณบัตร สูติบัตร เอกสารการเดินทาง ที่ประเทศสมาชิกต้องหารือกันในรายละเอียด ส่งผลท าให้
ความคืบหน้าในเร่ืองน้ีเป็นไปได้ช้า23  

นอกจากน้ียังมีประเด็นสืบเน่ืองเกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรและบคุลากรของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่วนมากจะเป็นสถานเอกอัครราชทตู
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องท าหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลคนชาติของตนในประเทศ
น้ัน ๆ และในประเทศที่เป็นเขตอาณาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลอือาจไม่ทั่วถงึหรือ
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์พิเศษที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก
หรือในวงกว้าง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในพื้นที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ
คนชาติของตนก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อมีทรัพยากรเหลือจึงสามารถน ามาจัดสรรเพื่อให้ความช่วยเหลอื 
คนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ 24 ทว่าในหลายกรณี ประเทศที่
ขอรับความช่วยเหลือต้องพบกับแรงกดดันจากภายในประเทศ ที่ต้องการให้ด าเนินการช่วยเหลือ
พลเมืองที่ตกทุกข์โดยเร็ว ท าให้ไม่สามารถรอรับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ  ได้  
ด้วยเงื่อนไขในเร่ืองของเวลา  

3.2.3 เน้ือหาของแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐ
สมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  

เน้ือหาของแนวปฏิบัติฯ เป็นเร่ืองการให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตงานที่ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันได้ ทว่ายังไม่มีรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
เพียงพอ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างทางกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี  
ความแตกต่างกันอย่างมาก ท าให้การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานร่วมกันท าได้ยาก 
การให้ความช่วยเหลือสว่นใหญ่จะเป็นลักษณะการให้ขอ้มูล หรือค าแนะน าแก่ผู้ทีม่าขอรับความชว่ยเหลอื 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่ให้ความช่วยเหลือจะท าหน้าที่เปน็จุดประสานกับประเทศเจ้าบา้น 
หรือประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือเท่าน้ัน การด าเนินการช่วยเหลือที่แท้จริงจะเป็นการด าเนินก าร 
หรือต้องเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือ  

นอกจากน้ี อาเซียนยังขาดความร่วมมือทางเทคนิคในหลายประเด็นที่จะช่วยลด
ความซับซ้อน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ที่ขอรับ  
ความช่วยเหลือตามแนวปฏิบตัิฯ อาทิ การก าหนดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประสานงานให้
เป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน การจัดท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่มีรูปแบบเดียวกัน แนวทางการจัดการ
ทางการเงินในกรณีที่ต้องมีการส ารองจ่าย และการขอรับเงินคืน เป็นต้น  

                                              
23 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
24 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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แนวปฏิบัติฯ ยังระบุด้วยว่า ความร่วมมือจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีแล ะ
ขึ้นกับการจัดการทวิภาคีของประเทศสมาชิกที่ เกี่ยวข้อง และมีก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  ในการให้ 
ความช่วยเหลือ25 ดังน้ัน ความร่วมมือจะเหน็ผลในทางปฏิบัตจิริงได้กต็่อเมื่อประเทศสมาชิกท าความตกลง
หรือการจัดการทวิภาคี ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รองรับอีกชั้นหน่ึง26 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้
เวลาในการเจรจาจนกว่าจะได้ข้อยตุิระหวา่งประเทศสมาชิกทีเ่กี่ยวขอ้ง เน่ืองจากเน้ือหาของแนวปฏบิตัฯิ 
ระบุแนวทางการด าเนินการไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับ
ใช้ในการเจรจาในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการได้ ซึ่งหากรอให้เกิดเหตุแล้วปร ะเทศสมาชิก 
ที่เกี่ยวข้องค่อยเร่ิมต้นการเจรจา ก็อาจจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ทัน 

3.2.4 การตระหนักรู้ถึงความร่วมมือของอาเซียนตามแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลอื
ทางกงสุลโดยคณะทูตของรฐัสมาชิกอาเซยีนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  

ปัจจุบันประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ทางการของประเทศต่าง ๆ  ยังไม่ตระหนักถึงความร่วมมือของอาเซียนตามแนวปฏิบัติว่าด้วย  
ความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชกิ
อาเซียนอื่น ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนและไทยต้องประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้  

1) ในหมู่ประชาชนว่าสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต  
และสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ได้ในกรณีที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสลุ 
ของไทยตั้งอยู่ในประเทศน้ัน ๆ  

2) ในหมู่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังทราบเกี่ยวกับ
กลไกความร่วมมือดังกล่าวในวงจ ากัด และยังไม่ทราบว่าหากมีพลเมืองของประเทศสมาชกิอาเซียนอืน่
มาขอรับความช่วยเหลือต้องด าเนินการอย่างไร และ  

3) ทางการของประเทศที่สามที่จะเป็นผู้ ให้ความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ 
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหน่ึง ด าเนินการให้  
ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้  

 
  

                                              
25 สัมภาษณ์ ภูผา สุทธิ, นักการทูตปฏิบตัิการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
26 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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3.3 อุปสรรคและข้อจ ากัดในระดับระหว่างประเทศ 
3.3.1 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ  

มีความตกลงระหว่างประเทศก าหนดแนวทางการคุ้มครองดูแลคนชาติ และการที่
ประเทศผู้รับต้องปฏิบัติในการดูแลคนชาติของรัฐผู้ส่งไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ อนุสัญญากรุงเวียนนา  
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต พ.ศ. 2504 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางก งสุล 
พ.ศ. 2506 โดยอาจสรุปได้ว่า รัฐจะสามารถให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลได้เฉพาะคนชาติของ
ตนเอง ทั้งที่เป็นปัจเจกชนและนิติบุคคล27  

การที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซีย นจะ
ด าเนินการให้การคุ้มครองและดูแลพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ตามหลักกฎหมายระหวา่ง
ประเทศแล้ว การให้การคุ้มครองพลเมืองของรัฐหน่ึงโดยอีกรัฐหน่ึงจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของ

                                              
27 ข้อ 3 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสมัพันธท์างทตู พ.ศ. 2504 ระบุว่า นอกจากประการอื่นแล้ว การ
หน้าที่ของคณะผู้แทนทางทูตประกอบด้วย (ข) คุ้มครองผลประโยชนข์องรัฐผู้สง่และของคนชาติของรัฐผู้สง่ในรัฐผูร้บั
ภายในขีดที่จ ากัดทีก่ฎหมายระหว่างประเทศอนญุาตให ้ 
 ข้อ 5 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสมัพันธท์างกงสุล พ.ศ. 2506 ระบุหนา้ทีท่างกงสุลประกอบด้วย (ก) 

คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้สง่และของคนชาติของรัฐผู้สง่ ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรทีจ่ัดต้ังในรัฐผู้รบั ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายระหวา่งประเทศอนุญาต (ง) ออกหนังสือเดนิทางและเอกสารเดินทางให้แกค่นชาติของรัฐผูส้่ง 
และตรวจลงตราหรอืออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรฐัผู้ส่ง และ (จ) ช่วยเหลือคน
ชาติของรัฐผู้ส่งทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กรที่จดัต้ังขึ้น 
 ข้อ 36 ของอนุสัญญากรุงเวยีนนาว่าดว้ยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506 ว่าด้วยการสื่อสารและการตดิต่อคน

ชาติของรัฐผู้ส่ง ระบุว่า (1) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การปฏิบตัิหนา้ทีท่างกงสุลในส่วนเกี่ยวกบัคนชาติของรฐัผู้ส่ง 
(ก) เจ้าพนักงานกงสุลจะมีเสรภีาพที่จะสื่อสารและเขา้ถงึคนชาติของรัฐผู้สง่ คนชาติของรัฐผูส้่ง จะมีเสรีภาพ
เช่นเดียวกันในส่วนทีเ่กี่ยวกับการสื่อสารและการเขา้ถงึเจา้พนกังานกงสุลของรฐัผู้ส่ง (ข) ถ้าคนชาติของรัฐผู้ส่งรอ้ง
ขอเจ้าหน้าที่ผูมี้อ านาจของรัฐผู้รับจะต้องแจง้ให้สถานท าการทางกงสุลของรัฐผู้สง่ทราบโดยไม่ชักช้า ถ้าคนชาติของ
รัฐนั้นถูกจับกมุ หรือถูกขังไว้ในเรือนจ า หรือถกูควบคุมตัวระหว่างการด าเนนิคดี หรือถกูกักขงัในลักษณะอื่นใด
ภายในเขตกงสุลการสื่อสารใดทีมี่ถึงสถานท าการทางกงสุลโดยบุคคลทีถู่กจบักุมทีอ่ยูใ่นเรอืนจ า ที่ถูกควบคุม หรือที่
ถูกกักขังนั้น เจ้าหนา้ทีด่ังกล่าวจะต้องสง่ต่อไปโดยไม่ชักช้าด้วยเจ้าหนา้ที่ดังกลา่วจะต้องแจง้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยไม่ชักช้าถงึสิทธขิองบคุคลนัน้ตามอนวุรรคนี ้(ค) เจ้าพนักงานกงสุลมีสิทธิเขา้เยี่ยมคนชาติของรัฐผู้สง่ซึ่งอยู่
ในเรือนจ าถกูควบคุมหรอืถูกกกัขังสนทนาและติดต่อทางหนงัสือกบัคนชาติดังกลและจักให้มีผู้แทนทางกฎหมายของ
บุคคลเช่นว่านี ้เจ้าพนักงานกงสุลมีสทิธิเข้าเยี่ยมคนชาตขิองรัฐผูส้่งคนใดซึ่งอยู่ในเรอืนจ า ถูกควบคุม หรอืถูกกกัขัง
ในเขตของตนตามค าพิพากษาของศาลด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าพนกังานกงสุลต้องงดเว้นการด าเนนิการแทนคนชาติ
ซึ่งอยู่ในเรือนจ า ถูกควบคุม หรือถูกกักขงั ถ้าคนชาติผูน้ั้นคัดค้านการกระท าเชน่ว่านั้นโดยชัดแจง้ 
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ประเทศที่สาม28 ซึ่งที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ประเทศเจ้าบ้านมักจะไม่มีข้อขัดข้อง หากเป็นเจตจ านง
ร่วมกันของทั้งสองประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุล29 ทว่าในทางปฏิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ของ
ประเทศเจ้าบ้านในพื้นที่อาจไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องขอรับก าร
ยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเจ้าบ้านก่อน 

นอกจากน้ี การด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามแนว ปฏิบัติฯ อาทิ การออก
เอกสารเดินทาง การเข้าเยี่ยมกรณีถูกจับหรือควบคุมตัว เป็นการด าเนินการที่สามารถท าได้โดยง่ าย 
เน่ืองจากกฎหมายระหว่างประเทศเอื้อให้ท าได้ ทว่าในบางกรณีมีนัยทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่นการ
ด าเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขอโอนตัวนักโทษ ควรจะเป็นการจัดการทวิภาคีระหว่างประเทศเจ้าบ้านและ
ประเทศของคนชาติน้ัน ๆ30 การให้ความช่วยเหลือที่ด าเนินการได้จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือใ น
เบื้องต้นเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ได้
เป็นพลเมืองของตนมีความละเอียดอ่อนอย่างมากในทางกา รทูต ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี  
อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ าสหพันธรัฐรัสเซีย ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเล
ระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) ได้เคยให้ความเห็น
กรณีที่มีผู้ต้องหาหรือนักโทษต่างชาติ (เช่นนักโทษลาวที่ถูกจ าคุกในสหรัฐฯ) ท าหนังสือถึงสถานทูต 
สถานกงสุลไทย เพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับความยุติธรรมจากกระทรวงการยุติธรรมของประเทศ
ผู้รับว่า สถานทูตสถานกงสุลไทยไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นอันขาด เพราะไม่ได้เป็นประเทศเจ้าของ
สัญชาติของบุคคลเหล่าน้ี จะเป็นการก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมของประเทศเจ้าบ้าน และท าเกินหน้า
เกินตาประเทศเจ้าของสัญชาติอีกด้วย ท าได้อย่างมากที่สุดคือหาโอกาสมอบค าร้องของบุคคลเหล่าน้ี
ให้เจ้าหน้าที่สถานทูต สถานกงสุลของประเทศเจ้าของสัญชาติรับไปพิจารณา โดยควรท าอย่าง

                                              
28 มาตรา 45 (c) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวา่ด้วยความสัมพันธ์ทางทูต พ.ศ. 2504 ระบุว่า รัฐผู้สง่อาจมอบหมาย
การอารักขาผลประโยชนข์องตนและของคนชาติของตนแกร่ัฐทีส่ามซึง่เป็นทีย่อมรบัได้แกร่ัฐผู้รบัก็ได้  
 มาตรา 46 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต พ.ศ. 2504 ระบุว่า ด้วยความยนิยอมล่วงหนา้

ของรัฐผู้รับและโดยค าขอรอ้งของรัฐทีส่าม ซึ่งไม่มีผู้แทนอยู่ในรัฐผู้รบั รัฐผู้สง่อาจรับให้การอารักขาชั่วคราวแก่
ผลประโยชน์ของรัฐทีส่าม และของคนชาตขิองรัฐทีส่ามก็ได้ และ 
 มาตรา 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสลุ พ.ศ. 2506 ว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ทางกงสุล

ในนามของรัฐที่สาม ระบุว่า เม่ือแจง้อย่างเหมาะสมแก่รัฐผูร้ับแล้ว สถานท าการทางกงสุลของรัฐผู้สง่อาจปฏบิัติ
หน้าที่ทางกงสุลในรัฐผูร้ับในนามของรัฐทีส่ามได้ เว้นแต่รฐัผู้รับนั้นจะคัดค้าน 
29 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
30 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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แนบเนียนและไม่เป็นทางการ มิฉะน้ัน หน่วยงานของประเทศเจ้าของสัญชาติอาจเข้าใจผิดว่า ไทย  
ไปบอกให้เขาดูแลคนชาติเขาให้ดี ๆ31  

3.3.2 มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้และมีความพร้อมมากกว่า  
มีองค์การหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่สามารถสนับสนุน หรือด าเนินการให้

ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของไทยตั้งอยู่ได้ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( International Organization for Migration: 
IOM) ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล ( intergovernmental organization) มีหน้าที่ในการ
ดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้อพยพ การปกป้องและให้ค าปรึกษารัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2494  
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ส านักงานของ IOM ที่กรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
มีความยืดหยุ่นในการด าเนินความร่วมมือด้วยมีความเข้าใจถึงข้อจ ากัดในเร่ืองกฎระเบียบด้านก าร
เบิกจ่ายงบประมาณของทางการไทย และที่ส าคัญคือมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง
ในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในพื้นที่32 ท าให้ในบางกรณีจะพบว่าการร่วมมือกับ IOM ในการ
ช่วยเหลือคนไทย อาจจะมีประสิทธิภาพ และด าเนินการได้รวดเร็วกว่าการขอความร่วมมือจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีส านักงานในประเทศที่ไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลตัง้อยู ่
ในอดีต IOM เคยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ คนไทยออกจากลิเบีย
และแรงงานประมงไทยจากโซมาเลียเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2562 ตามล าดับ  

 
3.4 สรุปสาระส าคัญของ Council Directive on the coordination and cooperation 
measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the 
Union in third countries ของสหภาพยุโรป  

สหภาพยุโรปให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสิทธิของประชาคมยุโรปในการได้รับความคุ้มครอง
ทางทูตและทางกงสุล โดยได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้ รับความคุ้มครองทางกงสุลของพลเมืองของ
สหภาพยุโรปในประเทศที่สามในกรณีที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของตนตั้งอยู ่

                                              
31 เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสร,ี กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ, วารสารสราญรมย ์ฉบับทีร่ะลึก
ครบรอบปีที่ 55 (กุมภาพันธ์ 2541): 273–286. 
32 สัมภาษณ์ บัญชา ยืนยงจงเจริญ, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
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ในมาตรา 20 (2) c33 และมาตราที่ 2334 ของ Treaty on the Functioning of the European Union 
และมาตรา 4635 ว่าด้วยความคุ้มครองทางทูตและทางกงสุลของ the EU Charter of Fundamental 
Rights  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้ให้การรับรอง Council Directive on the 
coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented 
citizens of the Union in third countries ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิก โดยก าหนด
มาตรการที่จ าเป็นในการประสานงานและร่วมมือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พลเมืองของประเทศ
สมาชิกในการใช้สทิธิในฐานะพลเมืองของสหภาพยุโรป ที่จะได้รับความคุ้มครองจากสถานเอกอัครราชทตู
ห รือ ส ถานกงสุลของประ เทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น  ๆ  ใ นประ เทศที่สาม  ใ นกรณีที่ ไม่มี 
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่พลเมืองผู้น้ันมีสัญชาติตั้งอยู่  

นอกจากน้ียังได้ให้การรับรอง Council Directive establishing an EU Emergency Travel 
Document เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ปรับปรุงระเบียบ รูปแบบ และคุณสมบัติด้านความปลอดภยั 
และก าหนดมาตรฐานกลาง ส าหรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency travel document) เพื่อลด
ความซับซ้อนและลดขั้นตอนในการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้กับพลเมืองของสหภาพยุโรป (และ
รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรป) ที่ท าหนังสือเดินทางสูญหายหรือช ารุด 
แล้วประสบปัญหาว่าไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติตั้งอยู่  
                                              
33 Citizens of the Union shall enjoy the rights and be subject to the duties provided for in the 
Treaties. They shall have, inter alia: (c) the right to enjoy, in the territory of a third country in 
which the Member State of which they are nationals is not represented, the protection of the 
diplomatic and consular authorities of any Member State on the same conditions as the 
nationals of that State; 
34 Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of 
which he is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or consular 
authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that State. Member 
States shall adopt the necessary provisions and start the international negotiations required to 
secure this protection. 
 The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after consulting the 
European Parliament, may adopt directives establishing the coordination and cooperation 
measures necessary to facilitate such protection. 
35 Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of 
which he or she is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or 
consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that 
Member State. 
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และเพื่อรองรับการด าเนินการตาม Council Directive on the coordination and cooperation 
measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in 
third countries ด้วยอีกฉบับหน่ึง โดยหากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด และไม่สามารถ
ติดต่อประเทศของพลเมืองที่มาขอรับความช่วยเหลือได้ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศที่ให้ความชว่ยเหลือสามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉนิ ให้แก่พลเมืองของประเทศสมาชกิอืน่ ๆ   
ที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติตั้งอยู่ โดยไม่ต้องปรึกษาหารือ
กับประเทศของพลเมืองที่มาขอรับความช่วยเหลือก่อนได้  

สาระส าคัญของ Council Directive on the coordination and cooperation measures to 
facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries 
ประกอบด้วย 

1) พลเมืองของสหภาพยุโรปที่ต้องการความคุ้มครองทางกงสุลในประเทศที่สามที่ ไม่มี
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของตนตั้งอยู่ สามารถขอรับความช่วยเหลือและความคุ้มครองจาก
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ในลักษณะเดียวกันกับที่
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลน้ันให้กับพลเมืองของตน 

2) สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณี ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัว เป็นเหยื่อของ
อาชญากรรม อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง เสียชีวิต การส่งตัวกลับในกรณีฉุกเฉิน และต้องการ
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน 

3) ประเทศสมาชิกต้องแจ้งข้อมูลผู้ประสานงานในกระทรวงการต่างประเทศให้ European 
External Action Service (EEAS) ทราบ 

4) คณะผู้แทนสหภาพยุโรปในแต่ละประเทศมีหน้าที่ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิก รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ 
ให้พลเมืองของสหภาพยุโรปตระหนักรู้ถึงสิทธิดังกล่าว 

5) ในการจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ของประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป ต้องมีแผนเพื่อรองรับพลเมืองสหภาพยโุรปที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทตู
หรือสถานกงสุลของตนตั้งอยู่ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  

6) สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือต้องแจ้ง
กระทรวงการต่างประเทศของพลเมืองสหภาพยุโรปที่ร้องขอความช่วยเหลือในทันที และอ านวยความ
สะดวกการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร้องขอความช่วยเหลือกับทางการของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติ  

7) พลเมืองสหภาพยุโรปที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่พลเมืองผู้น้ันมี
สัญชาติตั้งอยู่ ต้องช าระคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการได้รับความช่วยเหลือทางกงสุลแก่สถานเอกอัครราชทตู
หรือสถานกงสุลที่ให้ความช่วยเหลือในลักษณะและเงื่อนไขเดียวกันกับที่พลเมืองของประเทศที่ ให้
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ความช่วยเหลือ รวมทั้งมีการจัดท าสัญญายืมเงินเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานส าหรับประเทศส มาชิก
สหภาพยุโรปทุกประเทศ 

8) ประเทศสมาชิกที่พลเมืองของตนได้รับความช่วยเหลือต้องช าระคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศสมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และมีการจัดท า
แบบฟอร์มมาตรฐานส าหรับการขอรับเงินคืน 

9) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่จ าเป็นให้เป็นไป
ตาม Directive ฉบับน้ีภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

 
3.5  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐ
สมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ กับกรอบกลไก Council 
Directive on the coordination and cooperation measures to facilitate consular 
protection for unrepresented citizens of the Union in third countries  

3.5.1 สถานะทางกฎหมาย 
แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนใน

ประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ มีสถานะเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของรัฐสมาชิกอาเซียน ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย36 ในขณะที่ Council Directive on the 
coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented 
citizens of the Union in third countries เป็นข้อก าหนดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิก 
ถือเป็นกฎหมายล าดับรองจากสนธิสัญญาที่ก าหนดแนวทางให้แก่รัฐสมาชิกไปจัดท ากฎหมายหรือ
แก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับข้อก าหนด หากรัฐสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมาธิการยุโรป
จะท าหน้าที่ควบคุมให้ต้องปฏิบัติตาม และหากรัฐสมาชิกยังฝ่าฝืนคณะกรรมาธิการยุโรปมีอ านาจยื่น
ค าร้องต่อศาลยุติธรรมแห่งยุโรป และสุดท้ายแม้รัฐสมาชิกไม่ด าเนินการจัดท าหรือแก้กฎหมายภายใน 
แต่ข้อก าหนดจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิกน้ัน37 โดยใน Directive ระบุให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตอ้ง
ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่จ าเป็นให้เป็นไปตาม Directive ฉบับน้ี ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561  

สถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันของเอกสารสองฉบับดังกล่างข้างต้น (ซึ่งสะท้อน
รูปแบบ โครงสร้าง และประวัติศาสตร์ของอาเซียนและสหภาพยุโรปที่แตกต่างกัน) มีผลโดยตรงต่อ

                                              
36 บันทึกกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 0802/2415/2561 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม 2561 
37 จรัญ รัตตมณี และคณะ, กฎหมายประชาคมยุโรป หัวข้อ การบังคับใช้กฎหมายในยโุรป นโยบายภายนอกของ
สหภาพยโุรปและอาเซยีนสหภาพยุโรปกบับทลงโทษ, [ออนไลน]์, 2557, แหล่งที่มา: https://oia.coj.go.th/th/file/ 
get/file/20190208a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c093716.pdf [4 กันยายน 2563]. 
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ความคืบหน้าในการด าเนินความร่วมมือและผลในทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน หากแนวปฏิบัติฯ มีผล
ผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีพันธะที่จะต้องแจ้งส านัก
เลขาธิการอาเซียนถึงข้อมูลหน่วยประสานงานหลักในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและขับเคลื่อนความร่วมมือ อันจะส่งผลให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่คงเป็นการยากที่อาเซียนจะสามารถบังคับประเทศ
สมาชิกให้ปฏิบัติตามในลักษณะเดียวกันกับที่คณะกรรมาธิการยุโรปมีความสามารถที่จะควบคุม
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ต้องปฏิบัติตาม เน่ืองจากอาเซียนไม่มีสถานะเป็นองค์กรเหนือรัฐที่
ประเทศสมาชิกยอมสละอ านาจอธิปไตยบางส่วนให้องค์กรมีอ านาจในการตัดสินใจ และไม่มีองค์กรกลาง
ท าหน้าที่ด้านการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการในลักษณะเดียวกันกับสหภาพยุโรป  

3.5.2 สาระส าคัญของความร่วมมือ 
เน้ือหาของแนวปฏิบัติฯ และ Directive เป็นเร่ืองการให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์

ได้ยาก ครอบคลุมกรณีที่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ไม่แตกต่างกัน ทว่าหลักการพื้นฐานของ
ความร่วมมือน้ันแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแนวปฏิบัติฯ ระบุไว้ชัดเจนว่า การให้ความช่วยเหลือจะ
อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ โดยพิจารณาเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี และขึ้นอยู่กับ  
การจัดการทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ความร่วมมือตาม Directive 
เป็นเร่ืองของสิทธิของพลเมืองสหภาพยุโรป ที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทตู
และสถานกงสุลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ  ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่สถานเอกอัครราชทตู
หรือสถานกงสุลน้ันให้กับพลเมืองของตน  

นอกจากน้ี แนวปฏิบัติฯ ยังไม่มีรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  
ความร่วมมือจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีและขึ้นกับการจัดการทวิภาคีของประเทศสมาชิ กที่
เกี่ยวข้อง และมีก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ในขณะที่ Directive มีรายละเอียด
ทางด้านการบริหารงานธุรการ อาทิ การก าหนดแบบฟอร์มสัญญายืมเงินเป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน 
แนวทางการจัดการทางการเงินในกรณีที่ต้องมีการส ารองจ่าย และการขอรับเงินคืนที่มีการก าหนด
กรอบการช าระเงินคืนที่ชัดเจน และถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุในรายละเอียดของลักษณะเงื่อนไขการให้
ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีในเอกสารดังกล่าว แต่มีความชัดเจนส าหรับผู้ขอรับและเจ้าหน้าที่ผู้ ให้
ความช่วยเหลือว่าจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือในลักษณะและเงื่อนไขเดียวกันกับที่พลเมืองของ
ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือจะได้รับ 

ดังน้ัน ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือตาม Directive ของสหภาพยุโรปจึง
มีความชัดเจนกว่าแนวปฏิบัติฯ ของอาเซียน สหภาพยุโรปได้จัดการอบรมท าความเข้าใจและให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ จึง
สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้เกือบจะทันทีที่มีการร้องขอ เน่ืองจากมีความชัดเจนทั้งในเร่ือง
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ของหลักการ และรายละเอียดในการปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากแนวปฏิบัติ ฯ ของอาเซียนที่ประเทศ
สมาชิกต้องท าความตกลงหรือการจัดการทวิภาคีที่ เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับอีกชั้นหน่ึงก่อน 
อย่างไรก็ตาม การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสาระของแนวปฏิบัติฯ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกบั Directive 
ของสหภาพยุโรป เพื่อให้การด าเนินความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือสามารถท าได้อย่ารวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ในชั้นน้ีคงเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากประชาชนและรัฐบาลของประเทศส มาชิก
อาเซียนยังคงยึดมั่นในสิทธิการเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศ การพัฒนาในเร่ืองสิทธิพลเมืองของ
อาเซียนยังมีอยู่อย่างจ ากัด และห่างไกลจากแนวคิดเร่ืองสิทธิพลเมืองของสหภาพยุโรป ทว่าอาเซียน
สามารถร่วมมือกันในการจัดท ารายละเอียดทางด้านธุรการ การจัดท าแบบฟอร์มมาตรฐานร่วมกัน ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความชัดเจนส าหรับผู้ปฏิบัติ และท าให้สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็ว
มากขึ้น 

3.5.3 กลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือ 
แนวปฏิบัติฯ และ Directive ก าหนดให้มีหน่วยประสานงานหลักในกระทรวง 

การต่างประเทศ เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน จัดหาความช่วยเหลือ และขับเคลื่อนความร่วมมือ  
ทว่า Directive ยังได้ก าหนดให้ European External Action Service และคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ในแต่ละประเทศท าหน้าที่สนับสนุนในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้การด าเนิน 
ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือมีความต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากที่มี
หน่วยงานกลางมาช่วยสนับสนุนในการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อมูลในกรณีที่ประเทศ
สมาชิกมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ  

นอกจากน้ี สหภาพยุโรปยังมีกลไกส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินความร่วมมือ
และการให้ความช่วยเหลือตาม Directive ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยลดความซับซ้อน และอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ที่อาเซียนยังไม่มี นอกจากแบบฟอร์ม
เอกสารที่ใช้ในการประสานงานเป็นมาตรฐานกลางร่วมกันดังที่กลา่วมาแล้วขา้งต้น สหภาพยุโรปยังไดใ้ห้
การรับรอง Council Directive establishing an EU Emergency Travel Document เพื่อให้การ
จัดท าเอกสารเดินทางฉกุเฉินที่มีรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งใหอ้ านาจสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสลุ
ของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือสามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉนิให้แก่พลเมืองของประเทศสมาชกิ
อื่น ๆ ที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติตั้งอยู่ โดยไม่ต้อง
ปรึกษาหารือกับประเทศของพลเมืองที่มาขอรับความช่วยเหลือก่อนได้ หากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด และไม่สามารถติดต่อประเทศของพลเมืองที่มาขอรับความช่วยเหลือได้  

ทั้งน้ี ความร่วมมือในเร่ืองเอกสารเดินทางฉุกเฉินเป็นกลไกที่สนับสนุนการด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนชาติที่ส าคัญที่สุดประการหน่ึง และมักมีความเกี่ยวโยงกับการให้
ความช่วยเหลือกรณีอื่น ๆ อาทิ การส่งตัวกลับ การถูกจับกุมตัว อุบัติเหตุ เป็นเหยื่ออาชญากรรมและ
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การค้ามนุษย์ ซึ่งมักจะพบว่าหนังสือเดินทางของผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจสูญหาย ช ารุดเสียหาย 
หรือหมดอายุ  

ดังน้ันโดยเปรียบเทียบแล้วสหภาพยุโรปความพร้อมในด้านกลไกและเคร่ืองมือทีจ่ะ
สนับสนุนการด าเนินความร่วมมือตาม Directive มากกว่าอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญ ประเด็นที่อาเซียน
สามารถน าตัวอย่างของสหภาพยุโรปมาปรับปรุงกลไกความร่วมมือในเร่ืองน้ีของอาเซียนให้ดีขึ้นได้แก่ 
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของส านักเลขาธิการอาเซียนท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยในการประสานงานระหว่ าง
หน่วยประสานงานหลักของแต่ละประเทศสมาชิก ประเด็นที่นอกเหนือไปจากน้ีเป็นสิ่งที่ด าเนินการไดย้าก
ในกรอบของอาเซียน ด้วยข้อจ ากัดในเร่ืองของโครงสร้างและรูปแบบการรวมตัวของอาเซียน 
ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวโยงกับอ านาจอธิปไตย และประเด็นด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิก 

3.5.4 การตระหนักรู้ของประชาชน เจ้าหน้าที่ และคณะทูตของรัฐสมาชิก  
ปัจจุบันประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ทางการของประเทศต่าง ๆ  ยังไม่ตระหนักถึงความร่วมมือของอาเซียนตามแนวปฏบิัติฯ จึงมีความจ าเปน็
อย่างยิ่งที่อาเซียนและไทยต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ใน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สหภาพยุโรปได้ให้ความส าคัญกับประเด็นน้ีเป็นอย่างมากและได้มีการเตรียม 
ความพร้อมล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี 2550 โดยก าหนดแผนงานในการสร้างความตระหนักรู้ใน Effective 
consular protection in third countries: the contribution of the European Union Action 
Plan 2007–2009 อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
จัดตั้งเว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการให้ความคุ้มครองทางกงสุลเป็นการเฉพาะ เผยแพร่
ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศที่สาม จัดการ
อบรมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 38 ซึ่งอาเซียน
สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินการสร้างความตระหนักรู้ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ  

3.5.5 อุปสรรคและข้อจ ากัดที่เกี่ยวเน่ืองกับกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครอง
คนชาติ 

การที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะด าเนินการให้การคุ้มครองและดูแลพลเมืองของประเทศสมาชิกอืน่
ล้วนต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีก ากับไว้อย่างชัดเจน และขึ้นอยู่กับความยินยอมของ

                                              
38 Commission of the European Communities, Effective consular protection in third countries: the 
contribution of the European Union Action Plan 2007–2009, [Online], Available from: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0767&from=en [28 July 2020]. 
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ประเทศที่สาม อย่างไรก็ตาม การที่ Directive มีสถานะผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการชี้แจงเพื่อให้ได้รับความยินยอมของประเทศที่สามหรือประเทศ
เจ้าบ้าน  

นอกจากน้ี สหภาพยุโรปได้ตระหนักถึงปัญหาและเตรียมการในเร่ืองน้ีล่วงห น้า  
มาตั้งแต่ปี 2550 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ระบุใน Effective consular protection in third 
countries: the contribution of the European Union Action Plan 2007–2009 (1) แนะน าให้
ประเทศสมาชิกเจรจาเพิ่มข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการยินยอมให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานก งสุล
ด าเนินการให้ความคุ้มครองพลเมืองของสหภาพยุโรป ในความตกลงทวิภาคีของประเทศสมาชิกกับ
ประเทศที่สาม (2) คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอที่จะเจรจาเพิ่มข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้
ความคุ้มครองพลเมืองของสหภาพยุโรป ในความตกลงที่ท ากับประเทศที่สาม และ (3) พิจารณาความ
เป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะให้ความคุ้มครองพลเมืองของสหภาพยุโรปโดยผ่านคณะผู้แทนสหภาพ
ยุโรป39  

ในทางตรงกันข้ามแนวปฏิบัติฯ ของอาเซียนระบุให้ประธานคณะกรรมการอาเซียน
ในประเทศที่สาม หรือผู้แทนประเทศสมาชิกแจ้งประเทศเจ้าภาพให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ และ
การจัดการทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก กอปรกับสถานะทางกฎหมายของแนวปฏิบัติที่ ไม่มี ผล
ผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศสมาชิก ท าให้การด าเนินการเพื่อให้ได้ รับความยินยอมของประเทศ  
ที่สามหรือประเทศเจ้าบ้านมีความยากล าบากมากกว่าในกรณีของสหภาพยุโรป และอาจจะต้อง
ด าเนินการเจรจากับประเทศเจ้าบ้านเป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม อาเซียนก็อาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุใน Action Plan ของสหภาพยุโรปได้ เน่ืองด้วยโครงสร้างและ
รูปแบบการรวมตัวของอาเซียนในปัจจุบันไม่เอื้อที่จะให้ท าได้ เกินกว่าขอบเขตอ านาจของอาเซียนและ
เป็นการก้าวล่วงอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก 

 
 
 

                                              
39 Commission of the European Communities, Effective consular protection in third countries: the 
contribution of the European Union Action Plan 2007–2009, [Online], Available from: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0767&from=en [28 July 2020].  



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชกิอาเซียนในประเทศทีส่าม
แก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านก งสุล
เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองทางกงสลุแกพ่ลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน และเปน็
อีกช่องทางหน่ึงในการด าเนินการให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ ไม่ มี
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ ตามนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชนของรัฐบาล 
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ  

หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้รับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวในปี 2561 ก็ยังไม่มีความคืบหน้า
เท่าที่ควร ประเทศสมาชิกบางประเทศยังไม่ได้แจ้งชื่อหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของตน  
ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้  
แนวปฏิบัติดังกล่าว จึงอาจจะเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวใช้ได้มีประสิทธิภาพ
มากน้อยแค่ไหนเพียงไร อย่างไรก็ตาม การที่ไทยจะอาศัยกลไกความร่วมมือดังกล่าว จากการศึกษา
พบว่า มีปัจจัยในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ ที่จะเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคที่ส าคัญ 
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3  

แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ในทางปฏิบัติแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มที่
จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่น ๆ  เป็นพื้นฐานแห่งความร่วมมือ ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการใหค้วามช่วยเหลือพลเมืองในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติหลายคร้ังในอดตี 
การมีแนวปฏิบัติฯ เป็นสิ่งที่ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกัน แม้ว่าจะเป็นเอกสารที่ไม่มีสถานะผูกพั นทาง
กฎหมายกับประเทศสมาชิก แต่เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี มีผลในทางจิตใจ และย่อมจะดีกว่าไม่มีเอกสารใด ๆ  
เลยที่สามารถใช้เป็นแนวทางและเอกสารอ้างอิงในการด าเนินความร่วมมือ การจะอาศัยความร่วมมือ
เฉพาะหน้าเป็นรายกรณีดังที่เคยท ามาในระยะยาวอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืน40  

ก่อนหน้าที่จะมีการจัดท าแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของ รัฐ
สมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
จัดท า Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third 
                                              
40 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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Countries to Nationals of ASEAN Member Countries in Crisis Situation ที่ มี ส าระส าคั ญ 
ในการวางแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ายคนชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนไปยังที่ปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิฯ แล้วจะมีความยุง่ยาก 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิก ของประเทศเจ้าบ้าน 
และกฎหมายระหว่างประเทศน้อยกว่า ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะต้องใช้เวลาในการหารือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ และหารือในรายละเอียดของการปฏิบัติในระดับเจ้าหน้าที่ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้เกิดความชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แนวปฏิบัติฯ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

เมื่อเปรียบเทียบกับกลไกการให้ความช่วยเหลือคนชาติในประเทศที่สามในกรณีที่ไม่มี 
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศเจ้าของสั ญชาติตั้งอยู่ จะพบว่าทั้งอาเซีย นและ
สหภาพยุโรปมีปัญหา ข้อจ ากัดและอุปสรรคในทางปฏิบัติที่ใกล้เคียงกัน แต่หากพิจารณาในแง่ของ
สาระ และผลผูกพันทางกฎหมายของเอกสารที่เป็นพื้นฐานของความร่วมมือในเร่ืองดังกล่าว จะพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และหากเปรียบเทียบกันในแต่ละด้านจะพบว่าสหภาพยุโ รปมี
ความพร้อมมากกว่าอาเซียนในทุก ๆ ด้าน  

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของกลไกความร่วมมือฯ ของอาเซียนและ
สหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่แตกต่างกันของอาเซียนและ
สหภาพยุโรป 41 โดยแนวปฏิบัติฯ เป็นเอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในขณะที่ Council 
Directive on the coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for 
unrepresented citizens of the Union in third countries มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิก และ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่จ าเป็นให้เป็นไปตาม Directive 
ฉบับน้ีภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

นอกจากน้ียังเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงของการรวมตัวของอาเซียนและสหภาพยุโรปที่มี
ระดับและลักษณะที่แตกต่างกัน สหภาพยุโรปมีสถานะเป็น Supranational Organisation ที่มี
อ านาจในการออกกฎระเบียบ และบังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบัตติาม รวมทั้งมีการพัฒนาหลักและแนวคดิ
ในเร่ืองการเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป และสิทธิที่พึงมีพึงได้ของพลเมืองของสหภาพยุโรป ในขณะ
ที่อาเซียนเป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตย ด าเนินการบนหลักการของการปรึกษาหารือ ฉันทามติ และ
ความร่วมมือ (consultation, consensus and cooperation)42 จึงไม่อาจสามารถสรุปได้ว่ากลไก
ความร่วมมือของสหภาพยุโรปหรือของอาเซียนแบบไหนมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากกว่ ากัน  
แต่เป็นกลไกความร่วมมือที่เหมาะสมและเป็นไปได้ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของสหภาพยุโรปและ
                                              
41 สัมภาษณ์ ฉัตรชัย วิริยเวชกลุ, เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
42 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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ของอาเซียน การจะน ากลไกความร่วมมือในด้านน้ีของสหภาพยุโรปที่ดูเสมือนว่าจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าของอาเซียนในทางทฤษฎีมาใช้กับอาเซียนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อพิจารณาในแง่ของอ านาจ
ตามกฎหมายและโครงสร้างของอาเซียน แต่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการน าแนวปฏิบัติ และกลไก
ความร่วมมือบางประการมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทของอาเซยีน
ได้ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สนับสนุนและผลักดันให้มีการด าเนินความร่วมมือตามแนวปฏิบัติว่าด้วยความ

ช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐส มาชิก
อาเซียนอื่น ๆ โดยเร็ว  

 แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียน
ในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เป็นแนวคิดที่ดีและเป็นประโยชน์กับไทยและ
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างมากในอนาคต สามารถสนับสนุนการด าเนินนโยบายการทูตเชิงรุก
เพื่อประชาชนของรัฐบาลไทย ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทย 
ในต่างประเทศ ไทยได้สนับสนุนการเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในเร่ืองดังกล่าวมาตั้งแต่เ ร่ิมต้น  
โดยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การให้
ความช่วยเหลือดูแลประชาชน43 แม้ว่าคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่รู้สึกว่าตนเป็นพลเมอืง
ของอาเซียน ทว่าแนวปฏิบัติฯ จะเป็นกลไกส าคัญประการหน่ึงที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างประชาคม
อาเซียนในระยะยาว ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากอาเซียน อีกทั้ง  
ไม่ควรกังวลว่าไทยจะตกอยู่ในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลอืมากกว่าการได้รับความช่วยเหลือจาก
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ท าให้ไทยเสียประโยชน์ แต่ควรมองว่าจะเป็นการสร้างความรู้สึกเชิงบวก และ
น าไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 44  

หากพิจารณาถึงจ านวนคนไทยที่อาศัยและเดินทางไปต่างประเทศ และจ านวน
ส านักงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอยู่ทั่วโลก โดยเปรียบเทียบกับของประเทศสมาชิกอาเซยีน
ประเทศอื่น ๆ แล้ว ไทยมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ และฝ่ายที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือ  
มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายที่จะขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมื อ ซึ่งไทยมีข้อจ ากัดในบางภูมิภาค
เน่ืองจากมีส านักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะใน
ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศมุสลิม ลาตินอเมริกา ในขณะที่มิตรประเทศในอาเซียนบางประเทศ 
                                              
43 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
44 สัมภาษณ์ ฉัตรชัย วิริยเวชกลุ, เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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อาทิ อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย มีส านักงานในเกือบทุกประเทศเน่ืองด้วยมีความรู้สึกร่วมกันทางศาสนา 
และฟิลิปปินส์ที่ต้องดูแลคนชาติที่ท างานในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก45  

2) พัฒนาความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่สามารถจะมา
ช่วยเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ไทยควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือในเร่ือ งน้ีกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยมุ่งที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถจะ
มาช่วยเสริมซึ่งกันและกันในส่วนที่ขาด โดยอาศัยแนวปฏิบัติฯ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความร่วมมือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่ได้เห็นข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่  
ไม่มีส านักงานของกระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่ รวมถึงการเกิดขึ้นของภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั่วโลกที่มีมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาในแง่ของความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ46 ซึ่งการใช้ประโยชน์
จากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ในการให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยตกทุกข์จะได้เปรียบการอาศัยเอกชน หรือเครือข่ายคนไทยในพื้นที่ตรงที่  เจ้าหน้าที่ของ  
สถานเอกอัครราชทูตมีเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต และได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าจากประเทศ
เจ้าบ้าน ซึ่งจะช่วยให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในก รณีที่มี
สถานการณ์พิเศษ47  

3) ในระยะยาวเมื่อสภาพเงื่อนไขเอื้ออ านวยควรมีความพยายามในการพัฒ นา
กลไกความร่วมมือของอาเซียนให้มีลักษณะเดียวกันกับของสหภาพยุโรป  

การพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนให้มีลักษณะเดียวกับของสหภาพยุโรปเปน็
เร่ืองของอนาคต และขึ้นกับความพร้อมของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน48 แต่ด้วยระดับของ  
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและแนวโน้มการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ การยกระดับ
แนวปฏิบัติฯ ให้เป็นเอกสารความร่วมมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและมีผลบังคับให้ประเทศสมาชิก
ต้องด าเนินการในลักษณะเดี ยวกันกับ Directive ของสหภาพยุโรปยังเป็นเร่ืองที่ท าได้ยากเพราะ 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ระดับการพัฒนา โครงสร้าง สถานะทางกฎหมายของอาเซีย นและ
สหภาพยุโรปก็มีความแตกต่างกัน การด าเนินความร่วมมือต่าง ๆ ในอาเซียนยังขึ้นอยู่กับกฎหมาย

                                              
45 สัมภาษณ์ บัญชา ยืนยงจงเจริญ, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
46 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
47 สัมภาษณ์ ฉัตรชัย วิริยเวชกลุ, เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
48 สัมภาษณ์ บัญชา ยืนยงจงเจริญ, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
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ภายในของแต่ละประเทศ49 และในท้ายที่สุดความร่วมมือจะขึ้นอยู่กับความตกลง/ การจัดการทวิภาคี 
เน่ืองจากความร่วมมือที่ไทยจะมีกับแต่ละประเทศ หรือแต่ละกรณีก็อาจจะมีความแตกต่างกัน  
โดยขึ้นกับกฎระเบียบภายในของประเทศที่ไทยจะมีความร่วมมือด้วยเป็นส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือมีความคล่องตัวมากกว่า50  

เอกสารความตกลงของอาเซียนมีจ านวนน้อยมากที่เป็นเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย ถ้าทุกประเทศยังไม่พร้อมและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกนั
อย่างมาก การจัดท าเอกสารความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองร่ว มกัน  
โดยไม่ต้องมีข้อกฎหมายมาผูกมัดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่จะต้องมีความชัดเจนในเร่ือง
หลักการการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินความร่วมมือ เข้ากับบริบท
และโครงสร้างของอาเซียนมากกว่า เพราะหากเร่ิมต้นจากการสร้างพันธะทางกฎหมายให้ประเทศ
สมาชิกต้องปฏิบัติตาม ก็จะมีบางประเทศสมาชิกถอนตัว เน่ืองด้วยมีความห่วงกังวลในเร่ืองภาระทาง
งบประมาณมากเกินไป51  

ในระยะยาวเมื่อสภาพเงื่อนไขเอื้ออ านวย ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนควร
ยกระดับกลไกความร่วมมือของอาเซียนให้มีผลผูกพันทางกฎหมายให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือพลเมืองของประเทศสมาชิกอื่น ๆ  ของอาเซียน และพัฒนาเคร่ืองมือที่จะช่วย
สนับสนุนการด าเนินความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ
เดียวกันกับของสหภาพยุโรป (อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่
ต่างกัน) ซึ่งจะช่วยให้ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถให้การคุ้มครองดูแลพลเมืองของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่ช่วยพัฒนาให้ประชาชนรู้สึกถงึ
การเป็นพลเมืองของอาเซียน ส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่
ประชาชน เพื่อบรรลุถึงการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับ
การส่งเสริมให้มีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของ
อาเซียน  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) ผลักดันให้กลไกความร่วมมือภายใตแ้นวปฏบิัติวา่ด้วยความช่วยเหลือทางกงสลุ

โดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ สามารถ
เร่ิมด าเนินการได้โดยเร็ว โดยเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศแจ้งรายชื่อหน่วยประสานงานหลัก
ในกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและจัดหาความช่วยเหลือให้ครบทุกประเทศ 

                                              
49 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
50 สัมภาษณ์ ฉัตรชัย วิริยเวชกลุ, เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
51 สัมภาษณ์ อุศนา พีรานนท์, อธิบด ีกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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พร้อมทั้งเสนอให้มีเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการอาเซียนท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานงานกลางให้ กับ
ประเทศสมาชิก52 เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง 

2) ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกจัดการประชุมกลุ่มย่ อย
เพื่อหารือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน ก าหนด
รายละเอียดและหลักการที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือเพื่อมารองรับ มิฉะน้ันจะเกิดปัญหาและ
ความล่าช้าในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนกับความร่วมมือภายใต้
กลไก Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third 
Countries to Nationals of ASEAN Member Countries in Crisis Situation รวมทั้งอาจน าแนวทาง 
การปฏิบัติในประเด็นทางเทคนิคบางประการที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกันแล้วมาใช้โดยไม่ต้องมี
การมาหารือในรายละเอียดเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองเดียวกันอีก  

3) ด าเนินความร่วมมือในประเด็นและมิติที่ไม่มีความซับซ้อนกับประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยอาศัยแนวปฏิบัติฯ โดยเฉพาะการหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็น
สื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับคนไทยในพื้นที่ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก ในส่วนความร่วมมือ
ในประเด็นที่มีนัยทางกฎหมาย อาทิ การพิสูจน์สัญชาติ การออกเอกสารเดินทางแทนรัฐบาลไทย ยัง
เห็นควรให้คงแนวปฏิบัติที่ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ท า
หน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงาน ติดต่อส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ทางการไทยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
และด าเนินการหรือท าหน้าที่ส่งเอกสารส าคัญให้แก่คนไทยที่ขอรับความช่วยเหลือ  

4) ยกระดับแนวปฏิบัติฯ ให้มีผลผูกพันในทางปฏิบัติมากขึ้น โดยพิจารณาจัดท า
ความตกลงหรือการจัดการทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกที่สามารถจะช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกนั
ในส่วนที่ขาด ในลักษณะ win–win โดยพิจารณาจากจ านวนของส านักงาน และจ านวนประชากรใน
ต่างประเทศ ที่ตั้งของส านักงาน และขอบเขตการให้ความช่วยเหลือจ ากัดเฉพาะบางเร่ือง ที่ท าไดง้า่ยกวา่53 
ซึ่งจะต้องมีการท าการศึกษาอย่างจริงจังต่อไป 

5) เตรียมความพร้อมในเร่ืองบุคลากรเพื่อรองรับงานด้านการคุ้มครองและดูแล 
คนไทย และคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือคนชาติอาเซียนอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

6) พิจารณาน าแนวปฏิบัติบางอย่างของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ โดยเฉพาะวิธีการ
ประสานงาน วิธีการท างาน การสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

                                              
52 สัมภาษณ์ ภูผา สุทธิ, นักการทูตปฏิบตัิการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 13 สิงหาคม 2563 
53 สัมภาษณ์ ชาตรี อรรจนานนัท,์ อธิบดี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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สารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ แต่
มิใช่วิธีการบังคับใช้อ านาจของรัฐ54 

 
 

 
 
 

                                              
54 สัมภาษณ์ ฉัตรชัย วิริยเวชกลุ, เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563 
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ภาคผนวก ก. 
ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 
1.  กรุณาอธิบายปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มี สอท./

สกญ. ตั้งอยู่ 
  
2.  จนถึงปัจจุบันได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มี สอท./สกญ. ตั้งอยู ่

โดยอาศัยกรอบความร่วมมือ Guidelines on Consular Assistance by ASEAN Member 
States Missions in Third Countries to Nationals of Other ASEAN Member States ของ
อาเซียนหรือไม่ และท่านเห็นว่าเหตุใดไทยจึงยังไม่เคยด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้
ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือดังกล่าว 

  
3.  ท่านมองเห็นปัญหา ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคที่ส าคัญ (โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคและระหว่ าง

ประเทศ) ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มี สอท./สกญ. ตั้งอยู่ โดย
อาศัยกลไกของอาเซียนตามที่ระบุใน Guidelines on Consular Assistance  

  
4.  ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียนควรเป็นไปในทิศทางใด ที่ไทยจะ

สามารถได้ประโยชน์สูงสุดในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ไม่มี สอท./สกญ. ตั้งอยู่  
  
5.  ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีความร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือพลเมืองยุโรปในประเทศที่สามที่

ไม่มี สอท. หรือ สกญ. ของคนชาติน้ันตั้งอยู่ ตาม Council Directive on the coordination 
and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented 
citizens of the Union in third countries ท่านคิดว่าหากมีการด าเนินการในกรอบอาเซียนใน
ลักษณะเดียวกันกับของสหภาพยุโรป (อาทิ การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน การท าความตก
ลงที่มีผลบังคับใช้มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของประเทศสมาชิก) จะช่วยขจัด
อุปสรรค และข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นของไทยได้หรือไม่ 

  
6.  ประเด็นอื่น ๆ ที่อยากเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข. 
แนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียน 

ในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  
พร้อมค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ 
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ภาคผนวก ค. 
Council Directive on the coordination and cooperation measures  

to facilitate consular protection for unrepresented citizens of  
the Union in third countries 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ช่ือ–สกุล นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – Diploma in World Politics London School of Economics 

and Political Science, สหราชอาณาจักร 
 – Master of Arts in International Political Economy 

มหาวิทยาลัย Warwick, สหราชอาณาจักร 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2542 ฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2544 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2547 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
พ.ศ. 2549 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
พ.ศ. 2551 นักการทูตช านาญการ กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน 
พ.ศ. 2552 นักการทูตช านาญการ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ  
 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2557 นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ 
 และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
พ.ศ. 2561– นักการทูตช านาญการพิเศษ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย 
กันยายน พ.ศ. 2563 ในต่างประเทศ กรมการกงสุล 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ 
 
 


