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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ผู้ศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จาก

ประสบการณ์ในการท างานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564) ซึ่งผู้ศึกษารับผิดชอบงานฝ่ายกงสุล และได้สัมผัสกับ
ชุมชนไทยในเมืองต่าง ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา งานบริการด้านการกงสุลมีความท้าทายมากขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้
ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยในช่วงแรก สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องปิดอาคารที่ท าการเป็นการชั่วคราวและปิดบริการที่ผู้รับบริการต้องไป
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยเน้นให้บริการเฉพาะการให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือช่วยเหลือคนไทยและ
ยังคงให้บริการอ่ืน ๆ ที่สามารถด าเนินการทางไปรษณีย์ ซึ่ งพบว่า มีความต้องการรับบริการต่าง ๆ  
ทั้งท่ีผู้รับบริการต้องไปด าเนินการด้วยตนเอง เช่น การท าหนังสือเดินทาง การจดทะเบียนคนเกิด และ
การรับรองลายมือชื่อบุคคล และผู้รับบริการไม่ต้องไปด้วยตนเอง เช่น การรับรองเอกสารอ่ืน ๆ และ
การตรวจลงตราส าหรับคนต่างชาติ ปรากฏว่า งานตรวจลงตราซึ่งมีระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์
และสามารถยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ได้รับผลกระทบ ท าให้คนต่างชาติได้รับความสะดวกมากกว่า
คนไทย จึงเริ่มมีแนวคิดในการปรับรูปแบบการให้บริการบางประเภทที่สามารถกระท าได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาระบบของกรมการกงสุลและกรมการปกครอง เช่น การให้บริการท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินทาง
อีเมล์ การจดทะเบียนคนเกิดและการรับรองลายมือชื่อบุคคลโดยใช้การโทรศัพท์ผ่านไลน์กงสุลที่เปิด
กล้องวิดีโอเพ่ือยืนยันตัวบุคคล ซึ่งเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี 

ผู้ศึกษาจึงได้ตั้งค าถามของการศึกษาว่า การปรับปรุงบริการด้านการกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคปกติใหม่ สามารถด าเนินการได้อย่างไร โดยมี
สมมติฐานว่า กรมการกงสุลมุ่งด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการให้บริการตามนโยบาย “การทูตเพ่ือ
ประชาชน” โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากกรมการกงสุลได้พัฒนางานบริการด้านการกงสุลมาอย่าง
ต่อเนื่องตามค าขวัญว่า “การทูตเพ่ือประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการท างานและเรียบเรียงข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรงในการท างาน ทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาค้นคว้าและประมวลข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ และสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาตัวอย่างงานบริการประชาชนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งได้พัฒนาพอร์ทัล
แห่งชาติเพ่ือการดังกล่าว โดยผู้ศึกษาพบว่า  



จ 

1) การปรับรูปแบบการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นความ
พยายามท่ีมุ่งบริการประชาชน โดยอยู่ในกรอบของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาศัยทีมงาน อุปกรณ์และ
วิธีการที่สามารถกระท าได้เอง ซึ่งมีปัจจัยเกื้อหนุนและความท้าทายที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่การ
ให้บริการดังกล่าวยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับ เมื่อค านึงถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและ
ตัวอย่างการให้บริการด้านการกงสุลที่ทันสมัยของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งไทยสามารถพิจารณาน ามาปรับ
ใช้ได้ หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ขึ้นมาใช้เอง ก็จะมี
ค่าใช้จ่ายสูงมากและอาจจะไม่คุ้มค่างบประมาณเมื่อพิจารณางานด้านการกงสุลในภาพรวมหากสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่งอาจมีข้อริเริ่มที่คล้ายคลึงและซ้ าซ้อนกัน  

2) การพัฒนางานบริการด้านการกงสุลจ าเป็นต้องด าเนินการจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับ 
การพัฒนาระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรมการกงสุล
ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เป็นระบบออนไลน์ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันส าหรับส านักงานทุกแห่ง 
อีกท้ังสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณมากกว่าที่ส านักงานแต่ละแห่ง 
ต่างคนต่างท า โดยในอนาคตอาจพัฒนาเป็นพอร์ทัลของภาครัฐ โดยร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

รายงานการศึกษาฉบับนี้เน้นบริการหนังสือเดินทาง การจดทะเบียนเกิด และการรับรอง 
นิติกรณ์เอกสาร ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยมีตัวอย่างที่ดีของประเทศอ่ืนที่
สามารถน ามาปรับใช้ ประกอบกับพ้ืนฐานด้านกฎระเบียบที่รัดกุม ระบบฐานข้อมูลทะเบียนออนไลน์
ของกรมการปกครองที่รองรับ นโยบายรัฐบาลไทยที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ก็มีแผนขับเคลื่อนงานในส่วนของตน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ทั้งในส่วนของกรมการกงสุล สถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการมุ่งสู่รัฐบาดิจิทัลต่อไป 

 
 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

งานด้านการกงสุลเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจด้านการกงสุล ดูแลทุกข์สุข
ของพ่ีน้องคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ดังนั้น การเข้าถึงชุมชนไทยและให้บริการต่าง ๆ 
ด้านการกงสุลแก่คนไทยอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้ความส าคัญ 
และพยายามด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบถ้วนหน้าและผู้คนต้องปรับตัวอย่างมากเพ่ือ
ความอยู่รอด เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้ความส าคัญกับ
งานด้านการกงสุลเป็นอย่างมาก ท่านส่งเสริมให้มีความคิดอย่างอิสระและให้การสนับสนุนต่าง ๆ แก่
ฝ่ายกงสุลในการพัฒนางานบริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการท างานของผู้ศึกษามา
โดยตลอด เพราะท่านมีวิสัยทัศน์ มองวิกฤตการณ์และความท้าทายต่าง ๆ เป็นโอกาสเสมอ และเป็น
ต้นแบบในการท างานเชิงรุก รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 13 (นบท. 13) ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเอกอัครราชทูตพิษณุเป็นอย่างสูงในความเมตตา
กรุณาของท่าน รวมทั้งขอขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ที่ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดและแข็งขันเพ่ือฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ท างานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพ่ือ
ดูแลช่วยเหลือคนไทย ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมปรับตัวในการท างานเพ่ือให้บริการด้านการกงสุลไม่
หยุดชะงัก 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ 
เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ รองศาสตราจารย์ 
ดร. พลอย สืบวิเศษ ในการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เฉียบคมและ
ชัดเจนตั้งแต่ต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งช่ว ยจุด
ประกายความคิด ตีกรอบการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และให้แนวทางการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ หาค าตอบ
ตามประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ รวมทั้งได้ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่องและชี้แนะประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาประเด็นแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จนสามารถจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาของคณะผู้บริหารกรมการกงสุล ได้แก่ 
อธิบดีฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองอธิบดีณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีจาตุรนต์ ไชยะค า และ
ผู้อ านวยการพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตร นบท. 13 ทั้ง ๆ 
ที่เพ่ิงกลับมารับต าแหน่งใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง ท าให้ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลัง 
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และยังให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท างานอีกด้วย ผู้ศึกษาขอขอบคุณคุณอัญชลิต บุญจิต 
นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) และทีมงานทุกคนที่กองหนังสือเดินทางที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ศึกษาในการเริ่มต้นท างานที่กองหนังสือเดินทางและในการจัดท ารายงาน
การศึกษาฉบับนี้ รวมทั้งช่วยท างานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ในระหว่างที่ผู้ศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรม  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของ ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรุณาตอบรับให้
ผู้ศึกษาได้เข้าพบในเวลากระชั้นชิดเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลและค าแนะน าต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ และคุณสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจ  
ณ กรุงไทเป ซึ่งเคยปฏิบัติงานที่กองหนังสือเดินทางและดูแลโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นมา สถานะการด าเนินงาน และข้อควรค านึงเกี่ยวกับการพัฒนา 
งานหนังสือเดินทางในอนาคต  

กลุ่มบุคคลส าคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์-
วโรปการ ที่ได้ดูแลการจัดอบรมหลักสูตร นบท. 13 ได้อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลาง ความท้าทายของ
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์เกือบทั้งหมด โดยสถาบันฯ ยัง
สามารถจัดเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่ และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น นบท. 13 ทุกท่านในมิตรภาพและอัธยาศัยไมตรีผ่านการพูดคุย
อย่างสนุกสนานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่ม แม้จะมีโอกาสพบเจอกันไม่มากนักก็ตาม และที่ส าคัญ
ที่สุด ขอขอบพระคุณบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวส าหรับการสนับสนุน ความเข้าใจ และ
ก าลังใจที่เป็นแรงผลักดันให้แก่ผู้ศึกษาในการท างานมาโดยตลอด รวมถึงการจัดท ารายงานการศึกษา
ฉบับนี้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของการอบรมหลักสูตร นบท. 13 

ผู้ศึกษาหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจุดประกายแนวคิดที่สามารถน าไป
พิจารณาเพ่ือต่อยอดการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลของไทยให้ได้มาตรการสากล เช่นเดียวกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว และโดยที่ผู้ศึกษาได้มารับงานในต าแหน่งใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
ก็มีความหวังและความตั้งใจที่จะน าข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ไปเสนอผู้บริหารกรมการกงสุลเพ่ือ
พิจารณาแนวทางในส่วนที่สามารถกระท าได้เพ่ือพัฒนาระบบงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

งานด้านการกงสุลเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ 1 โดยมี 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ ท าหน้าที่
ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศให้ทั่วถึง  
โดยประสานงานและได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ จากกรมการกงสุล และยังเป็นส่วนหนึ่งของการทูต
เพ่ือประชาชน2 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังค าขวัญของกรมการกงสุล คือ “การทูตเพ่ือประชาชน  
ทุกแห่งหนเราดูแล”  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจด้านการกงสุล 
โดยนอกจากสหราชอาณาจักรแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ยังมีเขตอาณาดูแล
ไอร์แลนด์ด้วย ดังนั้น การเข้าถึงชุมชนไทยและให้บริการต่าง ๆ ด้านการกงสุลแก่คนไทยอย่างทั่วถึง  
จึงเป็นสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้ความส าคัญ และพยายามด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอทางเลือกในการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนที่ได้รับการสนับสนุน
จากกรมการกงสุลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การท า
บัตรประชาชนและงานทะเบียนราษฎรออนไลน์ เป็นต้น และส่วนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน ด าเนินการเอง เช่น ระบบจองคิวออนไลน์เพ่ือท าหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน 

                                           
1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 119 ตอนท่ี 105 ก วันท่ี 14 ตุลาคม 2545. 
2 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการท าให้การต่างประเทศเป็นการต่างประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมภายในประเทศอีก
ทางหนึ่ง 
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การปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างครอบคลุม รวมทั้งมีแบบฟอร์มที่ผู้รับบริการ
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์และกรอกมาล่วงหน้าเพ่ือความรวดเร็ว มีลิงค์เชื่อมไปยังบริการของ
หน่วยงานไทยอ่ืน ๆ เช่น กรมที่ดิน กรมศุลกากร และการใช้เฟซบุ๊กในการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบ
ค าถามต่าง ๆ ผ่านกล่องรับข้อความ (inbox) เป็นต้น  

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ยังจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อเดินทางไป
ให้บริการแก่ชุมชนไทยตามเมืองต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยเฉพาะเมืองที่มีชุมชนไทย
ขนาดใหญ่อาศัยอยู่และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคนั้นเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของ
ชุมชนไทยในเมืองอ่ืน ๆ โดยรอบ ซึ่งชุมชนไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากกรมการกงสุล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เนื่องจากรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรได้ด าเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ 3 ครั้ง3 รวมเป็นระยะเวลาเกือบ 8 เดือน 
และขอให้บริษัท/ส านักงานต่าง ๆ ปิดท าการเพ่ือจ ากัดการเดินทางและลดการแพร่ระบาด ท า ให้ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องปิดอาคารที่ท าการชั่ วคราวเช่นเดียวกับ 
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอ่ืน ๆ ในขณะที่ยังต้องให้บริการต่าง ๆ ที่สามารถกระท าได้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทย ขณะเดียวกัน การเดินทางระหว่างเมืองก็มีข้อจ ากัด
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ส่ งผลให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ ได้  ดังนั้น แม้ว่ า 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดบริการ แต่คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่พ านักอยู่นอก
กรุงลอนดอนและปริมณฑลก็จะไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ และสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน ก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างเมืองเพ่ือจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรได้เช่นเดียวกัน  
จึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการโดยน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในส่วนที่กระท าได้ เช่น การให้ 
บริการท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินทางอีเมล์ การสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ของเจ้าหน้าที่กงสุล
โดยใช้กล้องวิดีโอเพ่ือยืนยันตัวบุคคลส าหรับการจดทะเบียนคนเกิดและการรับรองลายมือชื่อบุคคล 
และการรับช าระค่าธรรมเนียมบริการด้านการกงสุลโดยบัตรเดบิต/บัตรเครดิตเพ่ือลดการสัมผัส
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค อีกท้ังก้าวทันสังคมไร้เงินสดและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่มักจะไม่พกเงินสดจ านวนมากแล้ว นับว่าสถานการณ์โควิด -19 เป็นตัว
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนไทย  

                                           
3 ล็อกดาวน์ครั้งแรกระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 
2563 และครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 6 มกราคม-12 เมษายน 2564 
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การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์
ในการท างานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ซึ่งผู้ศึกษารับผิดชอบงานฝ่ายกงสุล และได้สัมผัสกับชุมชนไทยในเมืองต่าง ๆ 
ทั้งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ท าให้ทราบข้อจ ากัดในการรับบริการของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และระบบ/เทคโนโลยีรองรับ ในขณะ
ที่ชุมชนไทยมีความหลากหลายทั้งในแง่ฐานะทางการเงิน ระดับการศึกษา ขีดความสามารถในการ
เข้าถึงและใช้เทคโนโลยี จึงนิยมรูปแบบการรับบริการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คนไทยจ านวนมาก
ค่อนข้างคุ้นเคยกับระบบบริการออนไลน์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ซึ่งรวมถึงการท า
หนังสือเดินทางและการคัดส าเนาเอกสารส่วนบุคคล เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส จึงมีค าถามว่า พวกเขา
สามารถรับบริการออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการในส่วนที่สามารถกระท าได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงพาระบบของกรมการกงสุล
และกรมการปกครอง เช่น การให้บริการท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินทางอีเมล์ การจดทะเบียนคนเกิด
และการรับรองลายมือชื่อบุคคลโดยใช้การโทรศัพท์ผ่านไลน์กงสุลที่เปิดกล้องวิดีโอเพ่ือยืนยันตัวบุคคล 
ซึ่งเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น  

ความพยายามและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ท าให้วิถีการด ารงชีวิต
ของคนเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป โดยจ าเป็นต้องจ ากัดการเดินทาง ลดการพบปะกันและลด
จ านวนคนที่สามารถพบปะกันได้ รักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือลดการแพร่และการติดเชื้อไวรัส จึงมี
การคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้โดยแทบไม่ต้องออกจากบ้านและสามารถท างานจาก
ที่บ้านได้ เช่น แอปพลิเคชั่นส าหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่นส าหรับการสั่งซื้ อ
อาหารแบบบริการจัดส่งถึงบ้าน ตลอดจนห้างร้านต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นสิ่งที่
ปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง กระทั่งกลายเป็นความคุ้นเคยและอาจจะเกิดความพึงพอใจ 
ในความสะดวกสบายในที่สุด ถูกเรียกว่าเป็น วิถีชีวิตใน “ยุคปกติใหม่ (New Normal)” 

ผู้ศึกษาคาดการณ์ว่าชุมชนไทยจะมีความคาดหวังที่จะยังคงได้รับบริการของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน ในรูปแบบส าหรับยุคปกติใหม่เช่นนี้หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้
และผู้คนสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่มีอิสระในการพบปะสังสรรค์ การเดินทาง และการท ากิจกรรมทาง
สังคมต่าง ๆ ตามปกติ และน่าจะมีความประสงค์ที่จะให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  
ปรับรูปแบบการบริการอ่ืน ๆ ที่พวกเขาไม่ต้องเดินทางไปรับบริการด้วยตนเอง โดยเฉพาะคนไทยใน
ไอร์แลนด์ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางไอริชจะต้องขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร
เพ่ือรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และยังต้องพักค้างคืนอีกด้วย นับเป็นภาระ
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ด้านค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมาก ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่า สถานเอกอัครราชทูตแห่ง อ่ืน ๆ ของไทยที่มี 
เขตอาณาดูแลหลายประเทศก็น่าจะได้รับค าถามและความคาดหวังเช่นนี้จากชุมชนไทยเช่นกัน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ข้างต้นอย่างยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากลมีความท้าทาย ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี การจัดเตรียม
ระบบและอุปกรณ์รองรับ การพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ขีดความสามารถของ
ผู้รับบริการในการเข้าถึงและใช้บริการ และที่ส าคัญที่สุด คือ นโยบายและการสนับสนุนของกรมการกงสุล 
การสนับสนุนและการบูรณาการภารกิจและฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคนไทยของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
และการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบใหม่ในการให้บริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงลอนดอน ข้อจ ากัด และอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านการกงสุลในยุคปกติใหม่  
1.2.2  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินการ เพ่ือให้กระ

ทรวงการต่างประเทศน าไปพิจารณาเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลของ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่อไป 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตระยะเวลา เน้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงมิถุนายน 2564  

ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2563 เป็นช่วงที่การด าเนินงานของฝ่ายกงสุลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่
ชุมชนไทยได้รับผลกระทบทั้งจากมาตรการล็อกดาวน์ในสหราชอาณาจักรและมาตรการจ ากัด  
การเดินทางระหว่างประเทศของไทย  

2) ขอบเขตการปฏิบัติงาน เน้นบริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน ซึ่งครอบคลุม สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 

3) ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย เน้นคนไทยที่มีถิ่นพ านักถาวรในสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
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1) วิเคราะห์กระบวนการท างานและเรียบเรียงข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรง 
ในการท างานของผู้ศึกษาซึ่งรับผิดชอบงานของฝ่ายกงสุล 

2) ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้าและประมวลข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ 
3) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการกงสุลและ 

การพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

การปรับปรุงบริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคปกติใหม่ สามารถด าเนินการได้อย่างไร 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

กรมการกงสุลมุ่งด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการให้บริการตามนโยบาย “การทูตเพ่ือ
ประชาชน” โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ท าให้ได้ศึกษาทบทวนการให้บริการด้านกงสุลในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในช่วงปกติและ
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งพิจารณาข้อจ ากัด อุปสรรค และความคาดหวังของผู้บริการ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการด้านการกงสุล  

1.6.2  ท าให้มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการด าเนินการในการพัฒนา 
งานบริการด้านการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  นโยบายการทูตเพื่อประชาชน 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ยึดนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนเป็นหลัก

ในการด าเนินงานมาโดยตลอด และได้น าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือเข้าถึง และ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ (1) การท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-passport) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 จนปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 แล้ว โดยมีการเชื่อมโยงระบบกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย (2) ระบบจองคิวท าหนังสือเดินทางออนไลน์เพ่ือ
รับบริการที่กรมการกงสุลและส านักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ (3) การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
“Thai Consular” ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่ใช้ง่ายและสะดวกส าหรับประชาชนในการค้นหาและ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ (4) การพัฒนาระบบบริหารข้อมูล Consular Index เพ่ือ
ประโยชน์ในการรวมรวมสถิติการด าเนินภารกิจด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยทั่วโลกซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการและการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์
ของกรมการกงสุลและกระทรวงการต่างประเทศต่อไป (5) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก  
ในการสื่อสารสาธารณะ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และแจ้ง
เตือนภัย (6) การพัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) ซึ่งทดลองและน าร่องให้บริการที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนและกรุงปารีส และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (7) ล่าสุด กรมการกงสุลได้พัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเพ่ือออกหนังสือรับรองการเดินทางไปยังประเทศไทย 
(Certificate of Entry: COE) ส าหรับคนไทยและคนต่างชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคัดกรอง
ผู้โดยสาร จากต่างประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งเริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาคม 
2563 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นส านักงานแรกที่น าร่องใช้ระบบดังกล่าว  

2.1.2  นโยบายรัฐบาลตามแนวทางของรัฐบาลดิจิทัล  
2.1.2.1  รัฐบาลไทยได้เริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และได้ประกาศนโยบายดิ จิทัล
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เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)4 ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)5 เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเมื่อวันที่  11 เมษายน 
2562 ได้มีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561-2580)6 ซึ่งให้นิยาม “รัฐบาลดิจิทัล” ว่าเป็น “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท างานและการให้บริการสาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐ
หรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทาง
กายภาพ พ้ืนที่ และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) Reintegration : การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2)  Needs-Based Holism : การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้ 
บริการสาธารณะที่ให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 

3)  Digitalization : การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหาร
สารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่
วิธีการท างานแบบเดิม 

2.1.2.2  รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและ
การให้บริการภาครัฐ จึงได้ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-25657 เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปประเทศว่าด้วยการบริหาร

                                           
4 รายงานการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พฤศจิกายน 2560 
5 มติคณะรัฐมนตรสีืบค้นจากเว็บไซต์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2559/993188151.pdf 
6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 47 ก วันท่ี 11 เมษายน 2562 
7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 127 ง วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
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ราชการแผ่นดินที่ได้มีการปรับเป้าหมายในเรื่องของความปกติใหม่ในหน่วยงานภาครัฐของไทย อีกทั้ง
แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งจะพัฒนาให้ไทยมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจนน าไปสู่
การพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มีวัตถุประสงค์  
5 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 

2) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่ดหมาย
เดียวกัน 

3) เพ่ือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ
ส าหรับก าหนดประเด็นแผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 

4) เพ่ือก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอบงบประมาณในการด าเนินงาน 

5) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

2.1.2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือก้าวทันกับสภาพการณ์ของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ในส่วนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั้น ระบุไว้ชัดเจนว่าจะยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
หลายประการ ซึ่งรวมถึงการปรับวัฒนธรรมการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส  

2.1.2.4  ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแผนแม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2581) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยในส่วน
ของประเด็นมีพลัง (Synergy) เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
ทุกมิติและทุกระดับ พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทยให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาขีดความสามารถ
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ขององค์กรและบุคลากรด้านการต่างประเทศเพ่ือด าเนินบทบาทเชิงรุก และส่งเสริมการบริหารจัดการ
และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการและธรรมาภิบาล  

2.1.2.5  ในปี 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25628 ซึ่งได้ก าหนดนิยามเพ่ิมเติมและเงื่อนไขเพ่ือก ากับดูแลให้การ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย เพ่ือลดภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ได้น าระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้แล้ว
อย่างแพร่หลายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
บริการที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องไปแสดงตนด้วยตนเองโดยใช้ระบบ  
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแทน  

2.1.3  แนวคิดระบบราชการ 4.0  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

ราชการ 4.09 โดยวางระบบและวิธีการท างานใหม่โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดินที่ดีเพ่ือรองรับการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 กล่าวคือ ภาครัฐต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen-Centric and Service-
Oriented Government) ซึ่งมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะภาครัฐ
อัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) รวมถึงเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน 
(Open and Connected Government) ทั้งระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือให้
ภาครัฐเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ เช่น การตอบสนองทันที/ทันเวลา มีการ
คาดการณ์/วางแผนล่วงหน้า สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างานรูปแบบเดิม  
การท างานผ่านระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การท างาน ณ สถานที่ใดก็
ได้ในทั่วทุกมุมโลก 

                                           
8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 67 ก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
9 ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ https://opdc.go.th/content/Mzk 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลล้วนมุ่งสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในส่วนของ
หน่วยงานราชการ ก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาวรรณกรรมและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนา
งานด้านการกงสุล ซึ่งจัดเป็นบริการสาธารณะส าหรับประชาชน แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับยุคปกติใหม่
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยตรง แต่มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน  
การกงสุลเพ่ือเข้าถึงและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะ  
การให้บริการคนชาติของตนที่พ านักในต่างประเทศ ซึ่งการเข้าถึงบริการต่าง ๆ มีข้อจ ากัดมากกว่า 
เมื่อเทียบกับบริการในประเทศของตนเอง โดยมีเนื้อหาและประเด็นส าคัญ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

2.2.1  การให้บริการด้านการกงสุลของประเทศอ่ืน ๆ  
รายงานการศึกษา เรื่อง “Die Nederlanders kom je ook overal tegen” 

(“Dutch people, you’ll find them anywhere”) จัดท าโดยองค์กร RAND Europe ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
วิจัยด้านนโยบายที่ไม่แสวงหาผลก าไร ตามค าสั่งของคณะกรรมาธิการด้านต่างประเทศของรัฐสภา
เนเธอร์แลนด์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการด้านการกงสุลของประเทศยุโรปบางประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เพ่ือระบุถึงโอกาส ความท้าทายและแนวทางการปรับปรุงในการ
ให้บริการและคุ้มครองคนชาติในต่างประเทศ ทั้งประเทศที่มีและไม่มีสถานเอกอัครราชทูตและ  
สถานกงสุลตั้งอยู่ ซึ่งมีบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “Consular services to citizen abroad : 
insights from an international comparative study”10 โดยเนื้อหาส าคัญสะท้อนให้ เห็ นว่ า 
ประเทศต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด 
ซึ่งประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีการให้บริการ
ด้านการกงสุลผ่านเว็บไซต์โดยมีระบบที่มีความม่ันคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีการยืนยันตัวตน 
เช่น สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ให้บริการยื่นขอหนังสือเดินทางผ่านเว็บไซต์แก่ประชาชนที่เป็น
ผู้ใหญ่และเคยเก็บข้อมูลชีวมาตรของบุคคลอยู่ในระบบฐานข้อมูลแล้ว  

2.2.2  การให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery)  
การให้บริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการนั้น มีการศึกษาและกล่าวถึงในเอกสารและบทความทางวิชาการหลายฉบับ ซึ่งล้วนมี
เนื้อหาสอดคล้องไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ บริการสาธารณะที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการของ

                                           
10 http://www.rand.org/t/RR4288 
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ผู้รับบริการ มีความสม่ าเสมอต่อเนื่อง และมีการพัฒนางานบริการทั้งคุณภาพและน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ อาทิ  

2.2.2.1  กุลธน ธนาพงศธร11 กล่าวว่า หลักการให้บริการ ได้แก่  
1)  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ 

ประโยชน์ และบริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนให ญ่
หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  

2)  หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน  

3)  หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคน
อย่างเสมอหน้า และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจาก
กลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด  

4)  หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้อง 
ไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ  

5)  หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจ
ให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

2.2.2.2  มิลเลทท์12 ได้ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจ
ทั้งหมด เป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 

1)  การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่า
บุคคลย่อมเกิดมาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ  
เท่าเทียมกันในด้านกฎหมายและการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ 
หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพทางสังคม  

2)  การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลส าเร็จของ 
การบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลส าเร็จของงานหรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้อ งมี
ประสิทธิภาพด้วย คือ ต้องทันเวลา หรือทันเหตุการณ์ ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลัง
ไฟไหม้หมดแล้ว การบริการนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ  

                                           
11 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14, อ้างใน การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปีงบประมาณ 2555 
12 Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14 อ้างใน การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปีงบประมาณ 2555 
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3)  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการ
อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จ านวน
ความต้องการในสถานที่ท่ีเพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย  

4)  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการ
ตลอดเวลา จะต้องมีความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณชนเสมอ มีการฝึกอบรม
อยู่เป็นประจ า เช่น การท างานของต ารวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง  

5)  การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่
เติบโตพัฒนาไปทั้งทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน 
(Normative Concepts) และแนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts)  

2.2.3  เอกสารวิชาการส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
1)  รายงานการศึกษาของนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ (ปี 2553) เรื่อง “การพัฒนา

มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการงานกงสุลในต่างประเทศ” ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนางานกงสุล
ที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ สอดรับกับความคาดหวังของประชาชนภายใต้สถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับบริการของธุรกิจเอกชนที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเสนอ 
แนวทางการพัฒนา “บริการกงสุลในอุดมคติ” เพ่ือสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 
ซึ่งต้องมีการพัฒนาบริการทั้งในด้านเทคโนโลยี บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ 

2)  รายงานการศึกษาของนายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ (ปี 2555) เรื่อง “แนวทาง 
การพัฒนาการให้บริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ์-ทรู (Drive-Thru)” ซึ่งเกิดจากแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
ลดขั้นตอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 

3)  รายงานการศึกษาของนายฤาชัย จันทรสมบัติ (ปี 2556) เรื่อง “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานการให้บริการด้านการรับรองเอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์” ซึ่งศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและข้อจ ากัดในการให้บริการของกองสัญชาติและนิติกรณ์ เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

4)  รายงานการศึกษาของนางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ (ปี 2560) เรื่อง “การใช้สื่อ
ดิจิทัลและ Social Media เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศในยุค Digital Diplomacy : กรณีศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน” ซึ่งแม้
จะไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการกงสุลโดยตรง แต่ได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินภารกิจด้านการกงสุลของสถานเอกอัค รราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้ดีข้ึนตามแนวทางของรัฐบาลดิจิทัล 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในรายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะใช้กรอบแนวคิดของนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนของ

กระทรวงการต่างประเทศและนโยบายรัฐบาลดิจิทัลมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งหัวใจหลักคือ เน้น
การพัฒนาบริการด้านการกงสุลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงเทคโนโลยีรองรับที่จะ
น ามาใช้ได้และแนวนโยบายสนับสนุนที่จะเอ้ือต่อการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือเปรียบเทียบการให้  
บริการในปัจจุบันตั้งแต่ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 การให้บริการในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 
หรือยุคปกติใหม่ และรูปแบบการให้บริการที่ควรจะเป็นในอนาคต 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานฉบับนี้จะศึกษาการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ท าให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องปิดอาคารที่ท าการในระยะแรกโดยยังคงให้บริการบางประเภทที่กระท าได้ 
และเมื่อเปิดบริการก็จ าเป็นต้องจ ากัดจ านวนผู้รับบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสุขอนามัย
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ผู้รับบริการมีข้อจ ากัดในการเดินทาง
ไปรับบริการด้วยตนเอง แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับบริการนั้น ๆ เช่น การจดทะเบียนคนเกิดเพ่ือ
ขอสูติบัตรไทยและขอเอกสารเดินทางไทยให้บุตรเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย หรือคนไทยที่
จ าเป็นต้องท าสัญญากู้ยืมเงินธนาคารหรือมอบอ านาจให้ญาติเพ่ือด าเนิน ธุรกรรมในไทยหรือ
ด าเนินการอื่นใดแทนตน ซึ่งผู้รับบริการจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือรับรองลายมือชื่อ
บุคคล เป็นต้น ท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการโดย
ไม่ขัดกับระเบียบ ซึ่งต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และผู้ รับบริการที่ต้องมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลและความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการให้บริการด้านการกงสุลอย่างเป็นระบบ ทั้งในการให้บริการที่ 
กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศต่าง ๆ ต่อไป 
 
3.1  การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

3.1.1  บริบทของชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 
ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงบริบทของชุมชนไทยเพ่ือให้เห็นภาพของกลุ่มผู้รับบริการ โดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีเขตอาณาดูแลสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ซึ่งมีจ านวน
คนไทยประมาณ 60,000-70,000 คน และ 4,500-5,000 คน ตามล าดับ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการจากสถิติที่ เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนผู้มารับบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน จ านวนร้านอาหารไทยและกิจการอ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการไทย จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และสถิติการตรวจคนเข้าเมืองของ
ทางการสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจ านวนคนไทยที่แท้จริงมากกว่านี้ 
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เนื่องจากมีคนไทยจ านวนมากที่เดินทางมาตั้งรกรากหลายสิบปีก่อนโดยในช่วงแรกเข้ามาด้วยวีซ่า
ท่องเที่ยวและอยู่ยาวเพ่ือท างาน รวมทั้งเด็กลูกครึ่งที่เกิดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งหลายคน
ยังไม่ได้จดทะเบียนคนเกิดและขอสูติบัตรไทย การเก็บข้อมูลจึงยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแม้ว่า 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะสนับสนุนให้คนไทยลงทะเบียนเพ่ือแจ้งที่อยู่และข้อมูล 
การติดต่อเพ่ือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถแจ้งข่าวสารหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
อย่างไรก็ตาม คนไทยหลายคนไม่ประสงค์จะลงทะเบียน ซึ่งไม่ใช่อุปสรรคในการด าเนินงาน เนื่องจาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เข้าถึงชุมชนไทย  
ทั้งเว็บไซต์และเฟซบุ๊คซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 60,000 คนและเป็นช่องทางที่คนไทยนิยม อีกทั้งมีช่องทาง
ติดต่อทั้งเฟซบุ๊คแชตทางกล่องรับข้อความ (Inbox) โทรศัพท์สายด่วน และไลน์กงสุลที่คนไทยติดต่อ
ได้ตลอดเวลา 

ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงลอนดอน 
เบอร์มิงแฮม แมนเชสเตอร์ เอดินบะระ และคาร์ดิฟฟ์ในสหราชอาณาจักร และกรุงดับลิน เมืองคอร์ก 
ในไอร์แลนด์ และส่วนที่เหลือกระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวบริติช
หรือชาวไอริช ลูกติดของหญิงไทยที่ติดตามมารดามาพ านักถาวรและลูกครึ่ง คนไทยที่มาท างานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานร้านสปา และพนักงานบริษัท/ร้านขายของ และ
บางส่วนท าธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ร้านสปา รถเช่า บ้านเช่า รวมทั้งนักเรียน/
นักศึกษาซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 คนในสหราชอาณาจักร และประมาณ 100 คนในไอร์แลนด์ 
นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวที่สหราชอาณาจักรไม่ต่ ากว่าปีละ 100,000 คน
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหญิงไทยที่มีคู่สมรสหรือเพ่ือนชายคนสนิทเป็นชาวบริติช หรือมีบุตรหลานคนไทยที่
สมรสกับชาวบริติช 

จากบริบทของชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รวมทั้งประสบการณ์
ของผู้ศึกษาในการให้บริการด้านการกงสุล การพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในโอกาสและพ้ืนที่ต่าง ๆ 
และการให้ค าปรึกษาแนะน าทางโทรศัพท์สายด่วนและเฟซบุ๊ก ผู้ศึกษาเห็นว่าคนไทยซึ่งพ านักอยู่ใน 
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เป็นเวลานาน หรือคนไทยที่พ่ึงพาคู่สมรสในการจัดการธุระและงาน
เอกสารต่าง ๆ และคนไทยรุ่นใหม่มักจะคุ้นเคยกับบริการออนไลน์ของทางการสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์ ทั้งการท าหนังสือเดินทาง การขยายการตรวจลงตรา/ใบอนุญาตพ านักระยะยาว การท า
และการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ และช าระค่าธรรมเนียมผ่าน
ระบบออนไลน์ก่อนที่จะส่งเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ รวมถึงเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคล 
ดังนั้น งานบริการด้านการกงสุลในรูปแบบออนไลน์จึงเป็นบริการที่คนไทยส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย 
และผู้ศึกษาเชื่อว่าคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จะให้การตอบรับบริการด้านการกงสุล
ของไทยผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างดี  
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3.1.2  การปรับรูปแบบการให้บริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ในสถานการณ์ปกติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้บริการด้านการกงสุล 
ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร (การออกสูติบัตรและมรณบัตร) 
งานทะเบียนครอบครัว (การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า) งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร  
งานตรวจลงตรา และงานคุ้มครองคนไทย โดยผู้ร้องจะต้องไปรับบริการด้วยตนเองส าหรับงาน 
หนังสือเดินทาง งานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เนื่องจากต้องยืนยัน
ตัวบุคคล (ยกเว้นคนไทยในไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุ ซึ่งอนุโลมให้บริการทางไปรษณีย์เพ่ือ
ท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินส าหรับเดินทางกลับไทย หรือท าหนังสือเดินทางฉุกเฉินเพ่ือเดินทางไป 
สหราชอาณาจักรส าหรับการท าหนังสือเดินทางซึ่งจะต้องขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางไป 
สหราชอาณาจักรอีกด้วย) ในขณะที่ผู้ร้องที่ต้องการรับบริการนิติกรณ์และตรวจลงตราสามารถส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ได้ (ยกเว้นการรับรองลายมือชื่อบุคคลและการตรวจลงตราส าหรับสัญชาติ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มเฝ้าระวังที่จะต้องไปด้วยตนเอง) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  
โดยบริการไปรษณีย์ของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ 

ตามที่ ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่  1 เกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
เนื่องจากการปิดอาคารที่ท าการเป็นการชั่วคราวและข้อจ ากัดในการเดินทางเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ต้องระงับบริการที่
ผู้รับบริการต้องไปด าเนินการด้วยตนเองเท่านั้นและไม่สามารถอนุโลมได้ ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง
และงานบัตรประชาชน ในขณะที่ยังต้องให้บริการอ่ืน ๆ ที่สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มีความจ าเป็น โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการในส่วนที่กระท าได้ ซึ่งปกติผู้รับบริการต้องไปติดต่อด้วยตนเอง 
เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคจากมาตรการล็อกดาวน์ ดังนี้ 

3.1.2.1 การจดทะเบียนคนเกิด 
แม้ว่ากฎกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจดทะเบียนคนเกิดและ 

คนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 256213 มิได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการแจ้งเกิดว่า
ต้องด าเนินการภายในกี่วัน (ซึ่งแตกต่างจากการจดทะเบียนคนเกิดในประเทศไทยที่จะต้องแจ้งเกิด
ภายใน 15 วัน) ผู้ศึกษาพบว่าบิดามารดาส่วนใหญ่มักจะพาบุตรมาจดทะเบียนคนเกิดเมื่อตนเอง
สะดวก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองห่างไกล ซึ่งครอบครัวคนไทยในไอร์แลนด์เกือบทั้งหมดมักจะรอให้ 

                                           
13 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 131 ก วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไปออกหน่วยบริการกงสุลสุญจรที่ไอร์แลนด์ จึงพาบุตรมาจด
ทะเบียนเกิดเมื่อบุตรโตแล้ว เนื่องจากการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายสูงมากและคนไทย
ต้องขอรับการตรวจลงตราของสหราชอาณาจักรอีกด้วย จึงมีความยุ่งยากหลายประการ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์โควิด-19 ท าให้มีความต้องการจดทะเบียนคนเกิดและขอสัญชาติไทยเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากมาตรการจ ากัดการเดินทางของรัฐบาลไทยในช่วงแรก ๆ ที่เกิดสถานการณ์โควิด -19  
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 
และต่อมาได้ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยในการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 เช่น ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด-19 โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ ากว่า 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และการกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ท าให้มีคนไทยที่มีคู่สมรสต่างชาติมาขอจดทะเบียนคนเกิดให้แก่บุตรของตนเป็นจ านวนมากเพ่ือขอ
สัญชาติไทยและขอท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพ่ือให้บุตรสามารถเดินทางกลับไทยในฐานะบุคคล
สัญชาติไทยได้ มิฉะนั้น บุตรที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจะไม่สามารถเดินทางกลับพร้อมบิดามารดาสัญชาติไทยได้ 
และยังมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการกักตัวอีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาพบว่ามีทั้งกรณีที่เด็กเพ่ิงเกิดและเด็กโตแล้ว 
แต่ยังไม่เคยจดทะเบียนคนเกิดเนื่องจากบิดามารดายังไม่สะดวก ที่จะพาบุตรเดินทางไปยื่นค าร้องที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยในช่วงสถานการณ์ปกติเด็กเหล่านี้ใช้หนังสือเดินทางบริติช
หรือไอริชในการเดินทาง แต่ไม่สามารถกระท าได้ในช่วงที่รัฐบาลไทยก าหนดเงื่อนไขในการเดินทางเข้า
ประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังกล่าว 

กฎกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีข้ึน
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนคนเกิดส าหรับเด็กที่เกิดในสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์ยื่นค าขอจดทะเบียนคนเกิดพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ดังนั้น ในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ที่กล่าวถึงข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้อง
ปรับรูปแบบการให้บริการจดทะเบียนเกิดและท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินโดยที่บิดามารดาและบุตร  
ไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่จ าเป็นต้องพาบุตรเดินทางกลับไทย 
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รับค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ยื่นค าร้องผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์โดยเปิดกล้องวิดีโอ
เพ่ือสัมภาษณ์และยืนยันตัวบุคคลผ่านจอภาพ จึงสามารถให้บริการได้ตามปกติและอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนไทยที่มีความจ าเป็นต้องจดทะเบียนคนเกิดในสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัดในการเดินทาง
เช่นนี้ ซึ่งคนไทยที่ขอรับบริการดังกล่าวให้การตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับการใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้ว  
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3.1.2.2 การรับรองลายมือชื่อบุคคล 
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 253914 

ก าหนดว่า การรับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยให้ยื่นค าร้อง
ขอนิติกรณ์ตามแบบที่ก าหนด ซึ่งในช่วงที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้มาตรการล็อกดาวน์ ท าให้คนไทย 
ทั้งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน เนื่องจากข้อห้ามการเดินทางข้ามพ้ืนที่ ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ปิดอาคารที่ท าการในช่วงแรก และแม้ต่อมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดให้บริการ  
ก็ยังมีคนไทยหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ ในขณะที่พวกเขาหลายคนถูกพักงาน
และขาดรายได้เนื่องจากบริษัทห้างร้านจ านวนมากต้องปิดบริการชั่วคราวในช่วงล็อกดาวน์ ท าให้พวกเขา
ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินส่งให้ครอบครัวอย่างเพียงพอ และไม่สามารถเดินทางกลับไทยเพ่ือไปท า
ธุรกรรมหรือกิจธุระอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง บางคนจ าเป็นต้องกู้เงินธนาคารในไทยเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่ไทย 
หรือต้องมอบอ านาจให้ญาติที่ไทยท าธุรกรรมต่าง ๆ แทนตน ซึ่งจะต้องไปลงลายมือที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน แต่ไม่สามารถกระท าได้เพราะมาตรการล็อกดาวน์ ดังนั้น เพ่ือให้บริการรับรอง
ลายมือชื่อบุคคลแก่ คนไทยที่มีความจ าเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องรีบใช้เอกสารเหล่านี้ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องให้บริการดังกล่าวโดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง โดยมี
ทางเลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การนัดสัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบเอกสารและลงลายมือชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยเปิดกล้องวิดีโอเพ่ือยืนยันตัวบุคคลผ่านจอภาพ และ (2) การให้
ค าแนะน าทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเตรียมเอกสารและผู้รับบริการส่งคลิปวิดีโอ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแนะน าตนเอง พร้อมแสดงเอกสารยืนยันตัวตน แสดงเอกสารที่จะต้อง
ลงลายมือชื่อ ท าการลงลายมือชื่อ และแสดงเอกสารที่ลงนามแล้ว เพ่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยัน
หลังจากได้รับเอกสารที่ผู้รับบริการได้ส่งเอกสารไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  
เพ่ือรับรองนิติกรณ์ตามที่ระเบียบก าหนด นับเป็นการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือคนไทยที่มี
ความเดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19  

3.1.2.3 การท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินและหนังสือเดินทางฉุกเฉินส าหรับคนไทย 
ที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับไทยแต่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย  

ในช่วงสถานการณ์ปกติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะให้คนไทย
ในสหราชอาณาจักรมายื่นค าร้องด้วยตนเองเพ่ือยืนยันตัวตนในลักษณะเดียวกับการท าหนังสือเดินทาง 
แม้จะเคยมีแนวคิดว่าจะมีวิธีการอ่ืนที่จะยืนยันตัวตนหรือไม่ หรือจะสามารถอนุโลมการยืนยันตัวตน

                                           
14 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติและวิธีการรับรองนิติกรณ์เอกสาร  จัดท าโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 



19 

 

เช่นเดียวกับคนไทยในไอร์แลนด์ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
หรือไม่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบส าเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางเล่มเดิมกับภาพถ่ายใบหน้าที่
ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่เคยท ากันมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์
เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีคนไทยจ านวนมากที่มีความจ าเป็นต้องกลับไทยเป็น
กรณีเร่งด่วนด้วยเหตุผลต่าง ๆ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย 
และยังไม่สามารถไปท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เนื่องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าว เช่น ตกงานเพราะร้านอาหารไทยและร้านสปาปิดให้บริการ เจ็บป่วยและ
ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้เนื่องจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เน้นการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นหลัก 
สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ เป็นต้น พวกเขาจึงประสงค์จะกลับไทย
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย และมีความต้องการท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนเหล่านี้และมีวิธีการที่รัดกุมเพ่ือ
ยืนยันตัวตน โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ปกติ (ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19) นั้น 
ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่กงสุล พบว่ามีข้อจ ากัดส าหรับบริการที่ผู้ร้องจะต้องไปรับบริการด้วยตนเองอยู่บ้าง 
โดยเฉพาะผู้ที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงหรือไม่สามารถลางาน
เพ่ือไปรับบริการได้ จึงมีคนไทยหลายคนที่ปล่อยให้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหมดอายุไปนานแล้ว 
และเมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ก็ต้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย หรือบางคน
เพ่ิงพาลูกไปจดทะเบียนคนเกิดเพ่ือขอสูติบัตรไทยเมื่อเด็กโตแล้วเพราะทั้งบิดาและมารดาจะต้องไป
พร้อมกัน ซึ่งกรมการกงสุลได้ริเริ่มโครงการกงสุลสัญจรเพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ในประเทศต่าง ๆ สามารถเดินทางไปให้บริการแก่ชุมชนไทยในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือ ท าหนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน จดทะเบียนคนเกิด และรับบริการนิติกรณ์โดยเฉพาะกรณีที่ต้องรับรองลายมือชื่อ
บุคคล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 ประมาณ  
5-6 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง) ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยค านึงถึงฤดูกาล วันหยุดส าคัญใน
เทศกาลต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกแก่ชุมชนไทย ซึ่งการลงพ้ืนที่
ให้บริการและพบปะประชาชนช่วยให้เข้าถึงชุมชนไทยและรับทราบปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงบริการต่อไป ในการนี้ หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถให้บริการที่
เข้าถึงประชาชนได้โดยสะดวกโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ ไม่จ ากัดเฉพาะในช่วงการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร  
ก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุม
สถานการณ์โควิด-19 และข้อจ ากัดในการเดินทาง ท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ยังไม่
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สามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน และได้ปรับ
รูปแบบการให้บริการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแทน 

อนึ่ง งานบริการตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติเป็นบริการเดียวที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นหนึ่งในส านักงานน าร่องที่ให้บริการ
ตรวจลงตราผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) โดยผู้รับบริการต้องลงทะเบียนเพ่ือสร้างบัญชีใช้งาน 
ยื่นเอกสารและช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ และส่งหนังสือเดินทางพร้อมหลักฐานการยื่น
ค าร้องที่พิมพ์จากระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ และซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากร จ่าหน้าถึง
ตนเอง เพ่ือขอรับการตรวจลงตราโดยใช้บริการทางไปรษณีย์ จึงกลายเป็นว่าชาวต่างชาติได้รับความ
สะดวกสบายมากกว่าคนไทย และเกิดค าถามว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะสามารถ
ให้บริการอ่ืนผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบส่วนกลาง
ที่พัฒนาโดยกรมการกงสุล และปัจจุบันน าร่องให้บริการที่สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ระหว่างขยายการบริการไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยทั่วโลกต่อไป 

3.1.2.4 การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ให้ความร่วมมือแก่ศาลไทย

ตามที่ได้รับค าร้องขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการสืบพยานโดยระบบการประชุมทาง
จอภาพเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ศาล คู่ความ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 ซึ่งนับว่าเป็นการ
ด าเนินงานในยุคปกติใหม่ที่การเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจ ากัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 มีกรณีสืบพยานโดยการประชุมทางจอภาพที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการที่ศาลไทยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่ต้องด าเนินการต่าง ๆ อย่างรัดกุม ได้พิจารณาน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้สามารถ
กระบวนการยุติธรรมด าเนินต่อไปได้โดยไม่ล่าช้า นับเป็นตัวอย่างที่ดีและสะท้อนถึงการมุ่งสู่รัฐบาล
ดิจิทัลด้วย ดังนั้น การให้บริการผ่านจอภาพ เช่น การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แบบเปิดกล้องวิดีโอในการ
สัมภาษณ์เพ่ือจดทะเบียนคนเกิดและการรับรองลายมือชื่อบุคคล จะสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ
ปกติ ดังเช่นที่บริษัทหลายแห่งในสหราชอาณาจักร รวมถึงธนาคาร เริ่มให้บริการลูกค้าผ่านจอภาพแล้ว 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าหรือน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ  

จากข้อจ ากัดและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ท าให้คนไทยมีความต้องการรับบริการด้านการกงสุลเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สามารถเดินทางไปรับ
บริการด้วยตนเอง ผู้ศึกษาเห็นว่าความจ าเป็นในการให้บริการและช่วยเหลือแก่คนไทยที่เดือดร้อน

                                           
15 มีแนวปฏิบัติตามหนังสือส านักงานศาลยุติธรรม ท่ี ศย 016/25948 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  
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ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญที่ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
พิจารณาปรับรูปแบบการให้บริการโดยน าเทคโนโลยียืนยันตัวตนผ่านจอภาพมาใช้ โดยค านึงถึงบริบท
ของคนไทยและความสามารถที่จะใช้บริการในลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้การให้บริการสอดคล้องกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นการคุ้มครองผู้รับบริการเพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ ซึ่งเป็นเพียงการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น โดยยังมีความท้าทายที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะสามารถ
พัฒนาการให้บริการลักษณะนี้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานต่อไป  

3.1.3  ปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายในการปรับรูปแบบการให้บริการของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ผู้ศึกษาเห็นว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการตามข้อ 3.1.2 ข้างต้น เกิดขึ้นได้
โดยมีทั้งปัจจัยสนับสนุน ในขณะที่มีข้อจ ากัดและความท้าทาย ทั้งด้านนโยบาย บุคลากร ทีมงาน 
อุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยี และผู้รับบริการ จึงต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อม เพ่ือยังคงสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

3.1.3.1  ด้านนโยบาย 
-  จากการศึกษาสถานการณ์ในช่วงการล็อกดาวน์ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็น

ช่วงแรกที่สถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรง ในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคนี้มากนัก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เห็นความจ าเป็นต้องปิดอาคารที่ท าการและปิดบริการของฝ่าย
กงสุลทั้งหมดเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้างท้องถิ่น  
ในการเดินทางไปท างานด้วยรถสาธารณะ โดยเน้นให้บริการให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นหลักเพ่ือตอบปัญหา
และข้อห่วงกังวลของคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ทั้งผ่านโทรศัพท์สายด่วนกงสุล เฟซบุ๊ก 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่า มีคนไทยหลายคนที่ยังจ าเป็นต้องรับบริการ เช่น การรับรอง
ลายมือชื่อบุคคลเพ่ือกู้เงินธนาคารในไทยเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 
หรือรับรองนิติกรณ์เอกสารอื่น ๆ และมอบอ านาจให้ญาติไปท าธุรกรรมในไทยแทนตน  

-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เริ่มเกิดแนวคิดที่จะปรับ
รูปแบบการให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ซึ่งเมื่อ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ให้เจ้าหน้าที่บางส่วนทยอยกลับเข้ามาท างานโดยสลับเวรเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่และติดเชื้อ  
จึงมีแผนที่จะให้บริการในลักษณะนี้ส าหรับบริการบางประเภทที่สามารถกระท าได้ โดยเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพ่ือมุ่งบริการให้มีความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด  

3.1.3.2  บุคลากรและทีมงาน 
-  เจ้าหน้าที่กงสุลได้ปรึกษาหารือและท าความเข้าใจกับทีมงานซึ่งเป็น

ลูกจ้างท้องถิ่น (ทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติไทย) ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้  
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บริการเนื่องด้วยความจ าเป็นจากสถานการณ์โควิด-19 และหน้าที่การให้บริการประชาชน โดยเฉพาะ
คนไทยที่เดือดร้อน อีกทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความเห็นและร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่สาธารณะ ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลที่ท าให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบบริการของ
ส านักงานต่าง ๆ ซึ่งลูกจ้างท้องถิ่นมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ แม้ว่าบางคนอาจจะแสดงท่าทีไม่
เห็นด้วยนักในช่วงแรกซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ประกอบกับความเหนื่อยล้า 
ที่ต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษเพ่ิมเติมจากการให้บริการด้านการกงสุลเพ่ือจัดเที่ยวบินพิเศษในการช่วยเหลือ
คนไทยกลับภูมิล าเนาในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 ซึ่งส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยประกาศห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ท าการบินไปยังประเทศไทย แต่เมื่อพวกเขาคุ้นชินกับ
การให้บริการ ในรูปแบบใหม่ที่กลายเป็นเรื่องปกติ และส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้สายการบินท าการบินได้ ก็ท าให้การท างานเป็นระบบมากขึ้น  

-  ผู้ศึกษาเห็นว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังมีความท้าทายด้าน
บุคลากรอีกประการหนึ่ง คือ ความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่ท าให้ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นบางส่วน
ต้องหยุดงานเพ่ือกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าลังคน โดยงานบริการของฝ่ายกงสุล
บางส่วนสามารถท างานจากที่บ้านได้ เช่น ตอบค าถามทางเฟซบุ๊กและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในขณะที่งานบางส่วนต้องเข้าไปท าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เท่านั้น เช่น งานเอกสาร
การทะเบียนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนออนไลน์ของกรมการปกครอง  
งานเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบรับค าร้องหนังสือเดินทางของ
กรมการกงสุล และงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร โดยในช่วงที่ผ่านมา มีลูกจ้างท้องถิ่นของฝ่ายกงสุลบาง
คนติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องกักตัวสังเกตอาการ ท าให้เสียก าลงคนในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดยในบางครั้งจ าเป็นต้องให้ลูกจ้างท้องถิ่นจากส่วนงานอื่นของ
ฝ่ายกงสุลมาช่วยท างานแทน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการสอนงานและสร้างเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ของลูกจ้างท้องถิ่นในส่วนงานต่าง ๆ ของฝ่ายกงสุลเพ่ือให้สามารถท างานของส่วนงาน
อ่ืนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่กงสุลพยายามให้ลูกจ้างท้องถิ่นลองสลับงานกันบ้างเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะและสร้างบรรยากาศการท างานที่ไม่จ าเจ ซึ่งลูกจ้างท้องถิ่นบางส่วนมีความพร้อม แต่บางส่วนมี
ความเคยชินกับงานที่ท าและไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นตัวช่วยที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ท าให้เริ่มมีการสลับงานและเรียนรู้งานอ่ืน ๆ ซึ่งต้อง
เรียนรู้ทั้งระเบียบและเสริมสร้างทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยท างานแทนกันได้ในภาวะ
วิกฤต 

-  ดังนั้น จากประสบการณ์ในการท างานและทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่า 
สิ่งส าคัญที่ท าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถปรับรูปแบบการให้บริการได้อย่าง
ราบรื่นแม้ว่าจะมีข้อจ ากัดหลายประการ คือ การมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนและการสื่อสารกับ
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ทีมงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการท างานให้เป็นไปตามแผนอย่าง
ราบรื่น และค่อย ๆ แก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและ
ความเข้าใจของทีมงาน 

3.1.3.3  อุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยี 
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

(คอมพิวเตอร์และกล้องส าหรับการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์โดยเปิดกล้องวิดีโอ) และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้น จึงไม่มีข้อจ ากัดในการให้บริการ  

-  อย่างไรก็ตาม โดยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จ าเป็นต้อง
จัดทีมลูกจ้างท้องถิ่นของฝ่ายกงสุลเพ่ือสลับกันเข้ามาท างานในช่วงล็อกดาวน์ โดยลูกจ้างบางคนไม่มี
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงได้ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเก่าที่
ได้รับมาจากโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2 ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วหลังจากที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่จากโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 เพ่ือให้ลูกจ้างน า
กลับไปใช้ท างานที่บ้านได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยมีลูกจ้างท้องถิ่นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
และจ าเป็นต้องลาป่วยเป็นเวลานานเพ่ือพักฟ้ืนจากการผ่าตัดเพ่ือรักษาโรคมะเร็งและฉายแสงเพ่ือท า
เคมีบ าบัดอีกด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงได้ให้ลูกจ้างท้องถิ่นคนดังกล่าวยืม
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกลับไปท างานที่บ้าน และสับเปลี่ยนงานใหม่เพ่ือให้ปฏิบัติงานในส่วนที่ท าจากที่บ้าน 
ได้เป็นหลักและไม่กระทบต่องานในภาพรวมของฝ่ายกงสุล ซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งในการสับเปลี่ยนงาน
ตามท่ีได้กล่าวในข้อ 3.1.3.1 ข้างต้น นับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้สามารถให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

-  ในช่วงท างานที่บ้านดังกล่าว ลูกจ้างท้องถิ่นไม่มีปัญหาในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือท างานที่บ้าน เนื่องจากเป็นบริการพ้ืนฐานที่มีอัตราค่าใช้จ่ายไม่สูง ซึ่งหาก
เป็นการท างานในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการโทรคมนาคมก็อาจ
กลายเป็นอุปสรรคได้ 

-  ผู้ศึกษาเห็นว่าในด้านความท้าทายในเรื่องอุปกรณ์นั้น สถาน -
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนกลางเพียง 2 เครื่องเท่านั้น (ไม่นับรวม
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับระบบรับค าร้องหนังสือเดินทางและงานทะเบียนออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยและไม่ควรเคลื่อนย้ายไปจากอาคารที่ท าการ) จึงมีข้อจ ากัด
เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจ านวนมากเพ่ือรองรับ
การท างานนอกสถานที่ของบุคลากร อันแตกต่างจากบริษัทเอกชนที่อาจลงทุนในส่วนนี้และอาจมี
ความคาดหวังที่พนักงานจะต้องท างานนอกเวลาท าการ อีกทั้งบริษัทบางแห่งที่มีทุนทรัพย์ก็ใช้โอกาสนี้
ลงทุนด้านอุปกรณ์เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของพนักงานในส่วนที่ท างานจากที่บ้านได้และ
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ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าส านักงานแทน เพ่ือรองรับการท างานในยุคปกติใหม่ โดยสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน ท าได้เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์เท่านั้น 

3.1.3.4  ผู้รับบริการ 
-  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และมีช่องทางการติดต่อส าหรับคนไทยทั้งทางโทรศัพท์สายด่วน การส่ง
ข้อความทางเฟซบุ๊ก ไลน์กงสุล และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคนไทยสามารถสอบถามข้อมูลและ
ขอรับค าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยช่องทางที่คนไทยนิยมใช้ คือ การส่งข้อความทาง  
เฟซบุ๊ก (inbox) ซึ่งมีข้อดีคือ ความสะดวกในการให้ข้อมูลโดยละเอียดและสามารถส่งลิงค์จากเว็บไซต์
และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการสามารถอ่านเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ ในขณะที่
ชาวต่างชาตินิยมการติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในแต่ละวันมีผู้ติดต่อสอบถามและขอ
ความช่วยเหลือทั้งชาวไทยและต่างชาติผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมกว่า 400 ราย จึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอย
ตอบค าถาม 

-  พฤติกรรมของผู้รับบริการชาวไทยบ่งชี้ถึงขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรับบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของนางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ ที่ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ข้อ 2.2.3 (4) 
ซึ่งระบุว่า เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกงสุลและคุ้มครองคนไทยใน 
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เฟซบุ๊กกลายเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น 

-  อย่างไรก็ตาม ภาระในการให้บริการกลับตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ต้องคอยตอบค าถามและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งต้องอธิบายซ้ าแล้วซ้ าอีก
เพ่ือท าความเข้าใจกับคนไทยบางส่วนที่อาจจะยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว หรือไม่ชอบ
อ่านข้อมูลยาว ๆ จึงต้องอธิบายซ้ า ๆ ให้แก่คนไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติที่ต้องช่วยด าเนินการต่าง ๆ 
แทนคนไทย รวมทั้งจัดท าข้อมูลข่าวสารที่อธิบายขั้นตอนโดยใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ ส าหรับคนไทยด้วย 

-  ผู้ศึกษาเห็นว่า ความท้าทายในส่วนของผู้รับบริการอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 
กลา่วคือ  

(1)  ด้านเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือว่าไม่ใช่ปัญหาที่
น่ากังวล เพราะคนส่วนใหญ่สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในการติดต่อและค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  

(2)  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งพบว่า คนไทยจ านวนมาก
อ่านเพียงหัวข้อ/ชื่อเรื่องแต่ไม่อ่านเนื้อหาในรายละเอียดเพ่ือรับทราบและท าความเข้าใจในข้อมูล  
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ต่าง ๆ โดยเลือกที่จะโทรศัพท์หรือเขียนข้อความมาถามทางเฟซบุ๊กเพ่ือให้เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามที่ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กแล้ว โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน พยายามแก้ไขปัญหานี้โดยจัดท าข้อมูลที่ใช้ภาษาง่าย ๆ อธิบายแต่ละขั้นตอนเป็นข้อ ๆ 
แต่ก็ยังพบว่า มีคนที่อ่านข้อมูลอย่างละเอียดไม่มากเท่าที่ควร โดยมีน้อยรายที่สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
จากที่ได้อ่านแล้ว และส่วนใหญ่สอบถามในสิ่งที่ปรากฏในข้อมูล ซึ่งจากการสนทนากับผู้ที่สอบถาม
หลายคนพบว่า ส่วนใหญ่ทราบช่องทางที่จะค้นหาข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
แต่สะดวกกว่าที่จะสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่โดยตรง  

(3) ด้านขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือรับบริการ ซึ่งผู้รับ 
บริการจ านวนมากสามารถใช้เทคโนโลยีได้ หรือสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินการแทนในกรณีที่ไม่สามารถท าเองได้ โดยคนส่วนใหญ่ควรจะมีขีดความสามารถในด้านนี้เพ่ิม
มากขึ้นในอนาคตเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในยุคปกติใหม่และโลกได้พัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มขั้น  

 
3.2  แนวคิดในการปรับปรุงการให้บริการด้านการกงสุลในยุคปกติใหม่  

การปรับรูปแบบการให้บริการด้านการกงสุลตามข้อ 3.1.2 ข้างต้นท าให้เกิดแนวคิดว่า 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะปรับปรุงบริการด้านการกงสุลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคปกติใหม่ 
ได้อย่างไร เมื่อค านึงถึงนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่จะช่วยสร้างสภาวะที่เอ้ืออ านวยในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมิใช่เป็นการให้บริการเฉพาะกิจ แต่เป็นบริการมาตรฐาน 
ในสถานการณ์ปกติ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะเป็นปัจจัยเอ้ืออ านวย  
การด าเนินงานที่เป็นไปได้ และความท้าทาย ทั้งด้านนโยบาย รูปแบบการด าเนินงาน และบุคลากร 
รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการบริการลักษณะนี้ของประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งจะกล่าวถึงในข้อ 3.3 ดังนี้ 

3.2.1  นโยบายและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1.1  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ผู้ศึกษาเห็นว่า แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
ได้สะท้อนพัฒนาการปัจจุบันในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร16 ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ว่า ในภาวะปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้การด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับยุค
ของการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เข้ามามีบทบาทและทดแทนการ
ท างานของบุคคล ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการรับบริการของประชาชนมี
แนวโน้มจะเปลี่ยนไปด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  

                                           
16 dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-024/dga-029 
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวได้ถูกเร่งรัดเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เรียกว่า “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่ประชาชนจะต้องเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้า ท าให้ความจ าเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลมีเพ่ิมขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ ให้บริการ
ประชาชนจะต้องเร่งรัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการจากการให้บริการโดยตรงกับ
ประชาชน มาเป็นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจะด าเนินการให้บริการภาครัฐ
สามารถให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้นั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐให้เป็นดิจิทัล การบูรณาการบริการและข้อมูล
ภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างเบ็ดเสร็จและไร้รอยต่อ 
นอกจากการให้บริการประชาชนแล้วนั้น สถานการณ์โควิด-19 ท าให้หน่วยงานภาครัฐของไทย
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการท างาน เช่น การลดจ านวนบุคลากรที่จะต้องท างานที่ส านักงาน หรือ
หลีกเลี่ยงการประชุม ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ท าให้หน่วยงานภาครัฐจ า เป็นต้องน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น การปรับเปลี่ยน
การให้บริการและการท างานของหน่วยงานภาครัฐดังที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของ
การเปลี่ยนรูปแบบการท างาน (Digital Transformation) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น ในด้านนโยบาย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ามีปัจจัยเกื้อหนุนที่จะเร่งรัดให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการภาครัฐ โดยมีสถานการณ์โควิด-19 เป็นแรง
ขับเคลื่อน ซึ่งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนงานเพ่ือรองรับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดให้มีการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และจัดท าแบบ  
ค าขอรับบริการในรูปแบบดิจิทัลฟอร์ม เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
เน้นการด าเนินงานในประเทศไทย เพราะเป้าหมายหลักคือการให้บริการประชาชนในประเทศ  
ทั้งบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในไทย โดยบริบทของการให้บริการบุคคลสัญชาติไทยที่
พ านักอยู่ในต่างประเทศจะแตกต่างออกไป เช่น กรณีการจดทะเบียนคนเกิดของเด็กไทยในไทยนั้น 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการส่วนนี้ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ได้ระบุถึงแผนการพัฒนาบริการอัจฉริยะ 
(Smart Service) โดยแปรสภาพบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการ
สามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่บริการดิจิทัลในลักษณะ
อัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้องกับความ
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ต้องการ โดยผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อภาครัฐ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ผู้ปกครองไม่ต้อง
แจ้งเกิด แต่ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และส่งหลักฐาน
ให้ผู้ปกครองของเด็กเกิดใหม่เอง ในขณะที่ผู้ปกครองของเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศจะต้องพาเด็กไป
แจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพ่ือจดทะเบียนคนเกิดและขอสูติบัตร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาแผนการพัฒนาบริการในส่วนนี้ใน
อนาคตเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3.2.1.3  ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์17 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลว่า กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รับผิดชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการในส่วนของ : 

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 4G ของไทยครอบคลุมประชาชนร้อยละ 98 (อันดับที่ 2 
ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์) และจ านวนครัวเรือนในชนบทที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 69 
(อันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย) อีกท้ังไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มใช้ระบบ 5G 
เชิงพาณิชย์ 

2)  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการท าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้
ลื่นไหลมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่เดิมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักให้
เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

3)  การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยี
ดิจิทัล และบริการของรัฐได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพหรือพ้ืนที่ ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลที่
หลากหลาย และมีการสร้างความตระหนัก เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นทุกพ้ืนที่มี
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

4)  การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการบริหารจัดการ
ของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                                           
17 สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2564 
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สูงสุด เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น าไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ และมีชุด
ข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) ที่มีมาตรฐานสามารถ
เข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งขณะนี้หลายกระทรวงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแล้ว เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

5)  การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
โดยการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

6)  การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยทบทวน
กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ไทยมีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือต่อ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นต้น 

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั้น ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์ เห็นว่า 
ปัจจุบันมีโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย และเทคโนโลยีที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล แต่อาจยังติดขัดที่กฎระเบียบซึ่งคงต้องมีการทบทวนและแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้อง เช่น หากระเบียบก าหนดว่าผู้รับบริการจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ก็ต้องทบทวนและ
แก้ไขกฎระเบียบในส่วนนี้หากจะน าระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้แทน เป็นต้น  

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษายิ่งเห็นชัดว่าในภาพรวมของประเทศนั้น 
พัฒนาการต่าง ๆ ล้วนมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล โดยมีสถานการณ์โควิด-19 ที่ท าให้ผู้คนต้องปรับตัวเข้ากับ
ยุคปกติใหม่เป็นตัวเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายในด้านนี้อย่าง
ชัดเจน หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดท าแผนงานและขับเคลื่อนให้มีความคืบหน้า มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับ และมีการทบทวน แก้ไข และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับดูแล 
สร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองทั้งผู้รับและผู้ให้บริการดิจิทัล ในขณะที่สิ่งที่อาจเป็นความท้าทายคือ
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะต้องผลักดันและประสานงานกันต่อไป นับว่า 
สภาพแวดล้อมของไทยเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลเช่นกัน 

3.2.2  นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ 
3.2.2.1  นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 

มติชน18  

                                           
18 บทสัมภาษณ์ในมติชนออนไลน์ “ฉัตรชัย วิริยเวชกุล ‘อธิบดีกรมการกงสุล’ ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชน”, 
[ออนไลน์], 4 เมษายน 2564, แหล่งท่ีมา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2657374. 



29 

 

เกี่ยวกับนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนของกรมการกงสุล ซึ่งมี 
ค าขวัญว่า “การทูตเพ่ือประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” โดยท่านอธิบดีเน้นว่า “ต้องเอาตัวเองไปอยู่ใน
จุดของประชาชนว่าถ้าเขาเดือดร้อนมาหาเรา เราต้องช่วยเขาอย่างไร ต้องดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์
กับประชาชนมากที่สุดในแง่ของการบริการ เราต้องเอาบริการไปหาประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนมาหา
การบริการ” อาทิ การขยายสาขาส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวใน 18 จังหวัด และยังมีบริการต่าง ๆ 
ที่จะขยายขอบข่ายออกไป อาทิ บริการรับรองเอกสาร ซึ่งขณะนี้มีการขยายไปยังส านักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว และมีแผนที่จะขยายไปยังส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่
พัทยาและจังหวัดภูเก็ตต่อไป นอกจากนี้ ท่านอธิบดียังให้ความส าคัญในการพัฒนางานบริการโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ โดยเน้นว่า “การบริการของกรมการกงสุลและส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งหมดจะต้อง
ขับเคลื่อนด้วยสิ่งส าคัญ คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริการ จากเดิมที่
ต้องให้คนมาหาก็ต้องปรับเพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากขึ้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการ เพ่ือให้เป็นการทูตเพ่ือประชาชนตามเจตนารมณ์ของเรา” 
เช่น การริเริ่มบริการตู้ท าหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (passport kiosk) ที่ส านักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวที่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ และมีแผนขยายการให้บริการไปที่ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่
เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการท าหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องมายื่นเรื่อง
ในเวลาราชการเท่านั้น และสามารถรับเล่มทางไปรษณีย์ ในส่วนของงานนิติกรณ์ นั้น กรมการกงสุล
อยู่ระหว่างการเจรจาหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือท าความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (one stop service) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคัดส าเนาและรับรอง
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษที่จุดเดียว หากเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลสามารถท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนได้ 

นอกจากนี้ เมื่อผู้ศึกษามารับต าแหน่งใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 หลังจากครบวาระประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ท่านอธิบดีได้ให้นโยบายในการท างานโดยเน้นย้ าการพัฒนาบริการโดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้สิ่งต่าง ๆ ที่เคยริเริ่มไว้ในอดีตแต่ยังเป็นไปไม่ได้ใน
ขณะนั้น สามารถกระท าให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเนื่องจากมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ได้ และมีตัวอย่างการให้บริการด้านการกงสุลที่ดีที่ได้ด าเนินการแล้วในประเทศอ่ืน ๆ ที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากรมการกงสุลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบริการ
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอยู่แล้ว  



30 

 

3.2.2.2  นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย19 นักการทูตช านาญการพิเศษ/อัครราชทูต 
ที่ปรึกษา ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจ ณ กรุงไทเป อดีตหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองหนังสือเดินทาง 
กรมการกงสุล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งมีการพัฒนา
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเก็บข้อมูลชีวมาตร (ลายนิ้วมือและม่ านตา) 
และการออกแบบรูปเล่มที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ลายน้ า ภาพใบหน้า
บุคคลที่ซ่อนอยู่ และอ่ืน ๆ ซึ่งในประเด็นการพัฒนาระบบการรับค าร้องหนังสือเดินทางผ่านเว็บไซต์นั้น 
นายสัณห์ฯ ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ต้องค านึงคือภาพถ่ายตามมาตรฐานของ International Civil 
Aviation Organization (ICAO) หากผู้รับบริการอัพโหลดภาพถ่ายของตนเอง ซึ่งอาจมีทั้งผู้ที่
ถ่ายภาพจากกล้องโทรศัทพ์มือถือ ถ่ายจากตู้บริการถ่ายภาพอัตโนมัติดังเช่นประเทศในยุโรปซึ่งจะเป็น
ภาพถ่ายตามมาตรฐาน ICAO หรือถ่ายจากร้านถ่ายภาพ โดยในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับค าร้อง 
จะเป็นผู้ถ่ายภาพให้ ในขณะที่ตู้ท าหนังสือเดินทางอัตโนมัติมีกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิตหนังสือเดินทางจะตรวจสอบและปรับภาพถ่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ICAO ซึ่งผู้ศึกษา
เห็นว่าในแง่ระบบและเทคนิคนั้น จะไม่เป็นข้อจ ากัดในการให้บริการแบบออนไลน์ เนื่องจาก
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รุดหน้าและไทยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้  

 
3.3  ตัวอย่างพอร์ทัลของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่ งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการประชาชนผ่านพอร์ทัลแห่งชาติที่เว็บไซต์ 
https://www.gov.uk ซึ่งรวบรวมข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมงานของหลายกระทรวง ตั้งแต่
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า การขอรับสวัสดิการสังคม
ด้านต่าง ๆ การช าระภาษีประเภทต่าง ๆ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การท าหนังสือเดินทาง การท า
และต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจลงตรา การท าและต่ออายุใบอนุญาตพ านักของคนต่างด้าว 
และการยื่นขอสัญชาติบริติช เป็นต้น โดยพอร์ทัลนี้ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ก่อนช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19 และได้มีการปรับปรุงบริการบางส่วนเพ่ิมเติมหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น การนัดหมาย
เพ่ือสัมภาษณ์ผ่านกล้องวิดีโอส าหรับการท าหนังสือเดินทางในรายที่จ าเป็นต้องยืนยันตัวตน เป็นต้น 
ท าให้การให้บริการไม่สะดุดในช่วงมาตรการล็อกดาวน์แม้ว่าอาจจะล่าช้าไปบ้าง ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดี
ของบริการภาครัฐที่หน่วยงานราชการของไทยสามารถพิจารณาน ามาปรับใช้ในการพัฒนาบริการ
ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาพอร์ทัลแห่งชาติ  

                                           
19 สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2564. 
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ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างบริการของรัฐบาลสหราชอาณาจักรบางรายการที่กรมการกงสุลและ
หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาน ามาเป็นต้นแบบในการให้บริการประชาชนได้ 
ดังนี้ 

3.3.1  การท าหนังสือเดินทางออนไลน์ 
บุคคลสัญชาติบริติชสามารถยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์

และช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ที่ https://www.passport.service.gov.uk/ ซึ่งมีลิงค์จากเว็บไซต์ 
https://www.gov.uk โดยเมื่อปี 2562 ส านักงานหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร (HM Passport 
Office) ได้ปรับปรุงบริการท าหนังสือเดินทางให้มีความสะดวกมากขึ้นโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพ่ือช่วยให้การอัพโหลดภาพถ่ายใบหน้าและการยืนยันตัวตน20 สามารถกระท าได้ง่ายขึ้น แม้แต่ผู้ใหญ่ 
(กล่าวคือบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป) ซึ่งขอหนังสือเดินทางเล่มแรกก็สามารถยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ 
โดยอาจมีการนัดสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันตัวตนอีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารประกอบแล้ว 
ซึ่งหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ส านักงานหนังสือเดินทางได้น าระบบสัมภาษณ์ผ่านกล้องวิดีโอมาใช้
แทนการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่ผู้รับบริการจะต้องไปที่ส านักงานหนังสือเดินทาง21 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ แม้ว่าการรับบริการหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรจะมีขั้นตอนที่
สะดวก โดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปที่ส านักงานหนังสือเดินทาง แต่ก็เป็นกระบวนการที่ใช้
เวลา ซึ่งในบางกรณีอาจใช้เวลานานถึง 10 สัปดาห์ ขึ้นกับปริมาณค าร้องที่ได้รับ การตรวจสอบ
เอกสารประกอบ และการยืนยันตัวตน ส าหรับผู้รับบริการที่อยู่ในต่างประเทศก็สามารถยื่นค าร้องผ่าน
ระบบออนไลน์เช่นกัน โดยจะต้องเลือกว่าตนพ านักอยู่ในประเทศใด ซึ่ งจะมีค่าบริการส่งหนังสือ
เดินทางแบบ courier ในอัตราที่แตกต่างกันไปเพ่ิมเติมจากค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางซึ่งช าระเงิน
รวมกันผ่านระบบออนไลน์ (ข้อมูลประกอบตามภาคผนวก ก.) ส าหรับผู้ที่พ านักในสหราชอาณาจักร
และมีข้อจ ากัดในการยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ ก็มีทางเลือกในการกรอกแบบฟอร์มกระดาษใน 
รูปแบบเดิมและ ยื่นค าร้องผ่านที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งซึ่งมีสาขาจ านวนมาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับบริการหนังสือเดินทางของไทยนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันในการผลิต 
และใช้เวลาอีก 1-3 วันในการจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์โดยขึ้นกับระยะทาง แต่ผู้ร้อง
ต้องเดินทางไปรับบริการด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการรับบริการที่ตู้ท าหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
โดยระบบการท าหนังสือเดินทางของไทยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
และเก็บข้อมูลชีวมาตรที่สามารถยืนยันตัวตนเป็นพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว และตู้ท าหนังสือ
เดินทางอัตโนมัติสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่ระบบการรับค าร้องหนังสือเดินทางออนไลน์

                                           
20 https://hodigital.blog.gov.uk/2019/02/13/applying-for-your-passport-online/ 
21 https://www.gov.uk/apply-first-adult-passport/after-you-apply 
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ผ่านเว็บไซต์ได้ในอนาคต โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งเคยมีหนังสือเดินทางและได้บันทึก
ข้อมูลชีวมาตรไว้แล้ว โดยออกแบบระบบรับค าร้องในเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการอัพโหลดภาพถ่าย
ใบหน้าที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ ICAO และการตรวจสอบลายนิ้วมือเพ่ือยืนยันตัวตนโดยใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone ที่มีกล้องและฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งผู้รับบริการ
จะต้องเลือกจังหวัด (ส าหรับผู้ที่พ านักในประเทศไทย) หรือประเทศที่ตนเองพ านัก และมีบริการที่ผู้ร้อง
สามารถตรวจสอบสถานะการท าหนังสือเดินทางและติดตามการจัดส่งเล่มในเว็บไซต์ได้ ในขณะที่ยังมี
บริการรับค าร้องที่กรมการกงสุล ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต และ  
สถานกงสุลใหญ่เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่มีข้อจ ากัดในการยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ และให้บริการ 
ท าหนังสือเดินทางส าหรับผู้เยาว์และผู้ที่ขอหนังสือเดินทางเล่มแรกเพ่ือบันทึกข้อมูลชีวมาตรก่อน 
รวมทั้งข้าราชการและพระสงฆ์ที่ประสงค์จะท าหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะท าหนังสือเดินทางเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องมีช่องทางให้ผู้ร้อง
สามารถเลือกรับบริการที่จุดให้บริการ โดยเลือกจังหวัดหรือประเทศที่พ านัก และสามารถจองคิวรับ
บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ 

ส าหรับการรับเล่มหนังสือเดินทางในไทยนั้น ปัจจุบันมีทางเลือกให้ผู้รับบริการมารับ
ด้วยตนเองที่กรมการกงสุลหรือส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ตนไปรับบริการและการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้รับบริการช าระค่าไปรษณีย์เองโดยจ่ายแยกต่างหากจากการช าระค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทางซึ่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนผู้รับบริการที่อยู่ในต่างประเทศนั้น กรมการกงสุลจะจัดส่ง
หนังสือเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยมีทางเลือกให้ผู้รับบริการมารับ
ด้วยตนเองและการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริการส่งแบบ courier โดยผู้รับบริการรับผิดชอบค่าส่งเอง 
ดังนั้น การออกแบบระบบรับค าร้องหนังสือเดินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องค านึงถึงสถานที่/
ประเทศที่ผู้ร้องพ านักอยู่ (ในลักษณะเดียวกับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ร้องต้องเลือกว่าจะ
รับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แห่งใด) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้ง
รายได้จากค่าธรรมเนียมและการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทาง รวมทั้งบริการส่งเล่มทางไปรษณีย์หรือ 
แบบ courier ซึ่งต้องหารือเพ่ือท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพ่ือให้การด าเนินงานไม่ขัดกับ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่ออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องเดินทางกลับไทย หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉินที่ออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเดินทางกลับไทยหรือไปประเทศอ่ืนหรือใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนตามที่
กล่าวถึงในข้อ 3.1.2 (3) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่พิมพ์เอกสารเหล่านี้เองภายใน
ส านักงานนั้น อาจให้มีทางเลือกในการยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกับหนังสือเดินทาง
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ธรรมดา และรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้งมาด้วยตนเองและส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนดังเช่นปัจจุบัน 

3.3.2  การคัดส าเนาเอกสารออนไลน์ 
ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส และ

ทะเบียนหย่า จัดเป็นเอกสารประเภทเอกสารการทะเบียนสาธารณะ (public records) กล่าวคือ 
บุคคลสามารถขอคัดส าเนาเอกสารเหล่านี้ได้แม้จะมิใช่เอกสารของตน โดยด าเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ https://www.gro.gov.uk/ ซึ่งมีลิงค์จากเว็บไซต์ https://www.gov.uk โดยผู้ขอคัด
ส าเนาจะต้องสร้างบัญชีเพ่ือใช้บริการและจะต้องมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อปรากฏใน
เอกสารนั้น โดยเฉพาะสูติบัตรเพ่ือป้องกันการน าสูติบัตรไปสวมสิทธิบุคคลอ่ืน ซึ่งผู้ขอคัดส าเนาจะ 
ต้องทราบ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อ-สกุลของบิดา ชื่อ-สกุลก่อนสมรสของมารดา หมายเลขสูติบัตร 
และอ าเภอที่จดทะเบียนเกิด (ข้อมูลประกอบตามภาคผนวก ข.) 

ตามกฎหมายไทยนั้น บุคคลสามารถขอคัดส าเนาข้อมูลรายการเจ้าของทะเบียน
และเอกสารการทะเบียนได้หากบุคคลนั้นเป็นเจ้าของรายการหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
รายการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว และกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล 
แล้วแต่กรณี22 ซึ่งในปัจจุบัน กรมการปกครองได้พัฒนาเอกสารการทะเบียน 2 ภาษา (ไทยและ
อังกฤษ) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งสามารถขอรับบริการคัดและรับรองส าเนาเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้จ านวน 29 ประเภทเอกสาร23 นับว่ากฎหมายไทยมีความรัดกุมมากกว่าสหราชอาณาจักร

                                           
22 หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ท่ี มท 0309/ว 25348 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
23 ได้แก่ (1) รายการทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร (2) รายการทะเบียนคนตาย/มรณบัตร (3) รายการทะเบียนบ้าน (4) 
หนังสือรับรองการเกิด (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน (6) รายการทะเบียนสมรส (7) รายการทะเบียน
หย่า (8) รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (9) รายการทะเบียนการเปลี่ยนช่ือตัว (10) รายการทะเบียน
การตั้งช่ือสกุล (11) รายการทะเบียนการร่วมใช้ช่ือสกุล (12) รายการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล (13) ทะเบียน
รับรองบุตร (14) ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (15) ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (16) หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ช่ือสกุล 
(17) ทะเบียนอนุญาตให้ร่วมใช้ช่ือสกุล (18) หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ช่ือสกุล (19) 
ทะเบียนรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ช่ือสกุล (20) หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของ คน
ต่างด้าว (21) ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของคนต่างด้าว (22) หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของ
คนต่างด้าว (23) ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนต่างด้าว (24) แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของส านักทะเบียนกลาง (25) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน (26) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ (27) แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน



34 

 

เพ่ือคุ้มครองข้อมูลบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขอคัดส าเนาเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารภาษาอังกฤษ 
ยังต้องไปติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนไป
ด าเนินการแทน แล้วจึงน าเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
ของไทยในต่างประเทศ 

การบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ คือ  
การคัดและรับรองส าเนาเอกสารที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เช่น สูติบัตร 
ทะเบียนสมรส การรับรองค าแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย) และการรับรองลายมือชื่อ
บุคคลเพ่ือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทนเพ่ือคัดและรับรองส าเนาเอกสารที่ออกโดยส านัก
ทะเบียนในไทย (ส านักงานเขตหรือที่ท าการอ าเภอ) ซึ่งในอนาคต ผู้ศึกษาเห็นว่า หากกรมการกงสุล
สามารถหารือกับกรมการปกครองเพ่ือให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
เป็นนายทะเบียนที่สามารถคัดและรับรองส าเนาเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบทะเบียนออนไลน์ได้  
ไม่ว่าผู้ร้องจะจดทะเบียนที่ส านักทะเบียนใดก็ตาม และหากมีพอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่ผู้รับบริการ
สามารถยื่นค าร้องและช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์เพ่ือขอรับบริการเหล่านี้โดยเลือกสถานที่ที่จะรับ
บริการ (กรมการกงสุล/ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว/สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)  
มีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในลักษณะคล้ายคลึงกับบริการของสหราชอาณาจักร 
โดยผู้รับบริการสามารถขอคัดส าเนาได้เฉพาะเอกสารที่ตนเป็นเจ้าของรายการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเอกสารนั้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมการปกครอง ก็จะสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย และทะเบียนสมรสและหย่า โดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนออนไลน์ของกรมการปกครองอยู่แล้ว  
จึงนับว่ามีความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรในการด าเนินงานดังกล่าว 

3.3.3  การยื่นค าร้องการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารแบบ

รวมศูนย์ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของสหราชอาณาจักรในประเทศต่าง ๆ ได้ยุติ
การให้บริการรับรองนิติกรณ์แล้ว โดยผู้รับบริการจะต้องยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://www.gov.uk/get-document-legalised โดยเลือกบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร (legalisation) 
ในเว็บไซต์ https://www.gov.uk ซึ่งมีค าอธิบายขั้นตอนด าเนินการ การเตรียมเอกสาร อัตรา

                                           
ที่คัดรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(28) หนังสือรับรองการใช้อ านาจปกครองบุตร และ (29) หนังสือรับรองการใช้ค าน าหน้านามหญิง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าบริการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ โดยผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภทและจ านวนเอกสารที่ต้องการรับรองนิติกรณ์ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกลับซึ่งต้องระบุว่าเป็นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือ
ต่างประเทศเพ่ือก าหนดอัตราค่าบริการส่งเอกสาร และช าระค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์ (ข้อมูล
ประกอบตามภาคผนวก ค) หลังจากนั้น จะต้องส่งเอกสารต้นฉบับที่จะรับรองนิติกรณ์ไปยังส านักงาน
นิติกรณ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร โดยในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะ
ติดต่อผู้รับบริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแจ้งให้ทราบและจัดเตรียมเอกสารใหม่ส่งไปอีกครั้ง  

ส าหรับการรับรองลายมือชื่อบุคคลนั้น สหราชอาณาจักรใช้ระบบโนตารีพับลิก 
(notary public)24  ซึ่งผู้ที่ต้องการรับรองลายมือชื่อ รวมทั้งรับรองส าเนาเอกสารต่าง ๆ จากต้นฉบับ 
ทั้งเอกสารการทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ เช่น ปริญญาบัตร จะใช้บริการของโนตารีพับลิกเพ่ือรับรอง
เอกสารก่อนส่งไปรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ท าหน้าที่
โนตารีพับลิกนั้นตามตัวอย่างลายมือชื่อที่จดทะเบียนไว้ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร
จึงสามารถให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารโดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเองเพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคล  

ไทยไม่ใช้ระบบโนตารีพับลิก และนับตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา 
กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศไม่มีอ านาจตรวจลงตราและกระท าการนิติกรณ์ ซึ่งรวมถึง
ให้บริการรับรองลายมือชื่อบุคคลแก่คนไทย25 ทั้งที่เดิมสามารถด าเนินการได้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
คนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองห่างไกลหรือประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ 
ของไทยตั้งอยู่ ดังนั้น การให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของไทยจึงมีทางเลือกให้ผู้รับบริการยื่นค าร้อง 
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณีรับรองลายมือชื่อบุคคลที่จะต้องไปด้วยตนเองเท่านั้น) ทั้งที่
กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะ
ติดต่อผู้รับบริการกลับไป ดังนั้น คนจ านวนมากจึงนิยมไปรับบริการด้วยตนเองเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารก่อนเพ่ือความรวดเร็ว หรือด าเนินการผ่านบริษัทตัวแทนที่รับยื่นเอกสาร (กรณีที่
ไม่ใช่การรับรองลายมือชื่อ) และยังมีทางเลือกในการรับบริการทางไปรษณีย์หากไม่สะดวกที่จะ
เดินทางไปด้วยตนเอง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า  

                                           
24 โนตารีพับลิก คือ บุคคลผู้มีอ านาจรับรองเอกสาร สัญญา นิติกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใน
ต่างประเทศ โดยโนตารีพับลิกที่สามารถรับรองเอกสารได้นั้น ต้องมีการขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบของ
รัฐนั้น ๆ และมีตัวอย่างลายมือช่ือ ซึ่งเอกสารที่ได้รับการรับรองจากโนตารีพับลิก จะต้องได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
และหน่วยงานราชการในรัฐนั้น ๆ ด้วย  
25 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพเิศษ 153 ง วันที่ 10 มีนาคม 2564 
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1)  กรณีการรับรองเอกสารประเภทเอกสารการทะเบียน เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส 
หากมีระบบออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนที่สามารถคัดและรับรองส าเนาเอกสารได้ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.3.2 ก็จะเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

2)  กรณีการรับรองเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ปริญญาบัตร ทะเบียนสมรสของต่างประเทศที่
ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ แล้ว สามารถรับบริการด้วยตนเอง
และทางไปรษณีย์ตามท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

3)  กรณีการรับรองลายมือชื่อบุคคล ขณะนี้ยังจ าเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งอาจ
พิจารณาน าระบบการสัมภาษณ์และลงนามผ่านจอภาพ และก าหนดรหัสส าหรับการรับรองเอกสารที่
ผู้รับบริการสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์และแจ้งรหัสเพ่ือยืนยันว่าเป็นเอกสารที่ผู้รับบริการได้ 
ลงนามจริงตามที่เห็นในจอภาพเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
3.4  ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ 

จากผลการศึกษาในข้อ 3.1-3.3 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เคยมีแนวคิด 
ในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับระบบการให้บริการออนไลน์ในส่วนที่กระท าได้ เพ่ือให้การปรับรูปแบบ
การให้บริการตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 3.1.2 เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น ซึ่งจะไม่รวมถึงการให้บริการ
หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางฉุกเฉิน และเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่ต้องด าเนินการผ่านระบบของ
กรมการกงสุลเท่านั้น โดยระบบออนไลน์ดังกล่าวนี้จะมีทั้งการจองคิวล่วงหน้าเพ่ือรับบริการด้านการกงสุล
ส าหรับผู้ที่จะไปรับบริการด้วยตนเอง การนัดหมายผ่านระบบวิดีโอเพ่ือจดทะเบียนคนเกิดและรับรอง
ลายมือชื่อบุคคล การเตรียมเอกสาร การตรวจสอบสถานะการให้บริการ และการติดตามสถานะ 
การส่งคืนเอกสาร  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้สอบถามบริษัทเอกชนไทยรายหนึ่งเกี่ยวกับ 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งในแง่เทคนิคนั้น บริษัทแจ้งว่าสามารถกระท าได้
เนื่องจากมีเทคโนโลยีรองรับที่จะออกแบบเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยบริษัทได้
ประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ลักษณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาท และยังมีค่าบริการรายเดือน
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าดูแล/ซ่อมบ ารุงระบบ และค่าเช่าพ้ืนที่ระบบเคลาด์เพ่ือเก็บข้อมูลบุคคล
อย่างปลอดภัย เป็นเงินจ านวนประมาณ 1 แสนบาท/เดือน ซึ่งในแง่ความคุ้มค่าของงบประมาณและ
ภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวนั้น เป็นไปได้ยากที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ในขณะที่บริการบางประเภทยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง เช่น การคัดส าเนาเอกสาร
ตามท่ีกล่าวถึงในข้อ 3.3.3 ดังนั้น ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงยังคงให้บริการใน
รูปแบบใหม่ตามข้อ 3.1.2 ตามแบบที่เคยด าเนินการต่อไปเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
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โดยจะยังคงแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถกระท าได้เองเพ่ือพัฒนางานบริการด้านการกงสุลอย่าง
ต่อเนื่องโดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมและเทคโนโลยีที่จะเอ้ืออ านวยตามสถานการณ์ที่จะเปลี่ ยนแปลง
ไปในอนาคต 

อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็นว่า การพัฒนาบริการด้านการกงสุลอย่างเป็นระบบและมาตรฐาน
เดียวกันควรริเริ่มมาจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมการกงสุลมีนโยบายมุ่งพัฒนาบริการโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อยู่แล้ว 
และที่ผ่านมา ได้ท างานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาบริการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญ่ใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติมก็จะเป็นประโยชน์ ในการต่อยอด
นโยบายของกรมการกงสุลดังกล่าว  

 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ในการท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษาตั้งสมมติฐานการศึกษาไว้ว่า กรมการกงสุล  
มุ่งด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการให้บริการตามนโยบาย “การทูตเพ่ือประชาชน” โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
และตั้งค าถามการศึกษาว่า การปรับปรุงบริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคปกติใหม่ สามารถด าเนินการได้อย่างไร 

ผู้ศึกษาเห็นว่า การปรับรูปแบบการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
เป็นความพยายามที่มุ่งบริการประชาชน โดยอยู่ในกรอบของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาศัยทีมงาน 
อุปกรณ์และวิธีการที่สามารถกระท าได้เอง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถ
ด าเนินการในลักษณะนี้ต่อไปได้ แต่เมื่อค านึงถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและตัวอย่างการให้บริการ
ด้านการกงสุลที่ทันสมัยของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งไทยสามารถพิจารณาน ามาปรับใช้ได้ ดังเช่นที่ 
สหราชอาณาจักรได้จัดท าพอร์ทัลแห่งชาติส าหรับงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ก็จะเห็นว่า
การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐาน แต่หากจะ
พัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ขึ้นมาใช้เองในปัจจุบัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรมการกงสุลพัฒนาขึ้นมา โดยส านักงานแต่ละแห่ง ทั้งกรมการกงสุล ส านักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ สามารถเรียกดู
ข้อมูล ค้นหาค าร้อง พิจารณาอนุมัติ และบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้งานบริการราบรื่น เช่น 
การก าหนดอัตราค่าบริการตามสกุลเงินท้องถิ่น และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่พ านักในจังหวัดหรือประเทศนั้น ๆ ผู้ศึกษาเห็นว่า การพัฒนางานบริการด้านการกงสุล
จ าเป็นต้องด าเนินการจากส่วนกลาง เพ่ือให้เป็นระบบออนไลน์ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันส าหรับ
ส านักงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นกรมการกงสุล ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุลใหญ่ อีกท้ังสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณมากกว่า
ที่ส านักงานแต่ละแห่ง ต่างคนต่างท า หรือแม้กระทั่งพัฒนาเป็นพอร์ทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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ผู้ศึกษาเห็นว่า นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลและมีแผนพัฒนาบริการโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยมีสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้คนต้อง
ปรับตัวตามยุคปกติใหม่เป็นตัวเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลประกาศให้หน่วยงาน
ภาครัฐและบริษัทห้างร้านให้บุคลากรท างานจากที่พ านักในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 
รวมทั้งปิดสถานประกอบการ/สถานบริการบางประเภท ซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติงานที่กรมการกงสุลในช่วงนั้น 
พบว่า กรมการกงสุลจ าเป็นต้องลดการให้บริการและจ านวนบุคลากร รวมทั้งปิดส านักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวหลายแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 อีกท้ังปิด
ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพ่ิมเติมในต่างจังหวัดบางแห่งซึ่งถูกปรับมาอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) เพ่ือลดการเดินทางและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ในขณะที่มีประชาชนจ านวนมากต้องการรับบริการทั้งหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ โดยเฉพาะนักเรียนและ
นักศึกษาเพ่ือการศึกษาในต่างประเทศ พนักงานสายการบินหลายแห่ง คนไทยที่จะไปท างานในต่างประเทศ 
และคนไทยที่มีถิ่นพ านักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าส่วนหนึ่งเป็นคนไทยในสหราชอาณาจักร 
และไอร์แลนด์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ท าเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพ่ือกลับไทยเป็น
กรณีเร่งด่วน และบัดนี้คนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องท าหนังสือเดินทางเพ่ือกลับไปท างานหรือศึกษาต่อใน 
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าหากผู้รับบริการสามารถยื่นค าร้องผ่านระบบ
ออนไลน์โดยไม่ต้องไปรับบริการด้วยตนเอง ก็จะช่วยอ านวยความสะดวกและลดภาระในการเดินทาง 
แม้ในช่วงเวลาปกติก็ตาม เนื่องจากหลายคนไม่สะดวกลางาน และปัญหาจราจรที่ท าให้เสียเวลา 
เสียค่าใช้จ่าย และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศอีกด้วย  

ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าคนไทยในสหราช -
อาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการรับบริการออนไลน์จะได้รับประโยชน์หลายประการ
จากบริการด้านการกงสุลแบบออนไลน์ที่เป็นระบบ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน แม้ในช่วง
สถานการณ์ปกติที่ไม่มีข้อจ ากัดในการเดินทางก็ตาม เช่นเดียวกับที่คนต่างชาติได้รับความสะดวกจาก
ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ  

- ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าเสียเวลาในการเดินทางเพ่ือไปจดทะเบียนคนเกิด ท าหนังสือ-
เดินทาง และรับรองลายมือชื่อบุคคล รวมทั้งบริการนิติกรณ์อ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นบริการ
ออนไลน์ได้ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.3 

- สามารถจดทะเบียนคนเกิดได้โดยไม่ต้องรอเมื่อสะดวกหรือไม่ต้องรอสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงลอนดอน จัดหน่วยไปให้บริการกงสุลสัญจร ซึ่งจะช่วยให้การจดทะเบียนคนเกิดไม่ล่าช้า
จนกระทั่งเด็กโตแล้ว และบิดามารดาสามารถน าสูติบัตรเพ่ือไปขอเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านให้แก่บุตร 
ซึ่งจะท าให้เด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศมีสัญชาติไทยและมีสิทธิในฐานะคนไทยโดยสมบูรณ์  
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- ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการด้วยตนเอง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจ ากัดด้าน
กายภาพอ่ืน ๆ มีทางเลือกในการรับบริการ โดยอาจต้องมีบุตรหลานหรือผู้ดูแลช่วยเหลือในการใช้
เทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาตระหนักถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจ ากัด 
ในการใช้เทคโนโลยีอยู่บ้าง ซึ่งท าให้การให้บริการในปัจจุบันต้องมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับผู้รับบริการ 
กล่าวคือ ยังจ าเป็นต้องมีจุดให้บริการที่ส านักงาน แต่จ านวนเคาน์เตอร์ให้บริการจะลดลง อีกท้ังการมี
จุดให้บริการยังจ าเป็นส าหรับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มพิเศษ เช่น การท าหนังสือเดินทางเล่มแรกเพ่ือเก็บ
ข้อมูลชีวมาตร การท าหนังสือเดินทางทูตและราชการส าหรับข้าราชการและพระสงฆ์ การท าหนังสือ-
เดินทางของผู้เยาว์ และการท าหนังสือเดินทางเล่มด่วน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อคนเริ่ม
ปรับตัวและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลหลังจากที่ธุรกิจต่าง ๆ ได้ปรับตัวและปรับรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือความอยู่รอด ก็จะเป็นโอกาสส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการริเริ่มบริการที่น าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และไม่มี
ส านักงานให้บริการ อีกทั้งบริบทของแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน ทั้งจ านวนข้าราชการและลูกจ้าง
ท้องถิ่น จ านวนคนไทยและคนต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะปัญหาและความต้องการของคนไทย
ในแต่ละประเทศ พ้ืนที่/เขตอาณาที่รับผิดชอบ โครงสร้างพ้ืนฐานและความพร้อม เช่น ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของบริการไปรษณีย์ เป็นต้น อีกทั้งบริบทการให้บริการในไทยและ
ต่างประเทศก็แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจึงเป็นความท้าทาย
ที่จะต้องพิจารณาและหาวิธีการก้าวข้ามไปในอนาคตเพ่ือมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการศึกษาในข้อ 4.1 ข้างต้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการพัฒนางานบริการด้าน
การกงสุลในยุคปกติใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  งานหนังสือเดินทาง 

ผู้ ศึกษาเห็นว่ า  กรมการกงสุลได้ พัฒนาการท าหนั งสื อเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานบริการด้านกงสุลของ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก 
ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ควรรวบรวมบทเรียนจากการให้บริการ
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และตัวอย่างการให้ บริการหนังสือเดินทางของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับกรมการกงสุลในการด าเนินโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 4  
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ซึ่งกรมการกงสุลควรเตรียมการแต่เนิ่น ๆ เพ่ือก าหนดขอบเขตโครงการและรูปแบบการให้บริการเพ่ือ
พัฒนาระบบยื่นค าร้องหนังสือเดินทางออนไลน์ รวมทั้งขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการ 
ตลอดจนข้อพิจารณาในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกให้
ครอบคลุมมากที่สุด และออกแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมากที่สุด เพ่ือเป็นการสานต่อการ
พัฒนางานบริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในยุคปกติใหม่อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

4.2.1.2  งานรับรองนิติกรณ์เอกสารประเภทงานเอกสารการทะเบียนประเภทต่าง ๆ 
ผู้ศึกษาเห็นว่า งานรับรองนิติกรณ์เอกสารประเภทเอกสารการทะเบียน

ประเภทต่าง ๆ สามารถพัฒนาเป็นระบบบริการออนไลน์ได้ โดยเริ่มจากพัฒนาระบบการให้บริการ 
นิติกรณ์ในส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนออนไลน์ของกรมการปกครองซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือ
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะส่วนของงานทะเบียนออนไลน์ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่เพ่ือให้บริการคนไทยในต่างประเทศ และการจัดท า/การแปลเอกสารการทะเบียนจ านวน 
29 รายการ เป็นสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) เพ่ือสามารถให้บริการคัดส าเนาเอกสารจากระบบ
ทะเบียนออนไลน์และรับรองเอกสารที่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่ง เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนและมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมการปกครองอยู่แล้ว 
และผู้รับบริการสามารถขอคัดส าเนาได้เฉพาะรายการที่ตนเป็นเจ้าของเอกสารและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าวควรด าเนินการจากส่วนกลางโดยมีกรมการกงสุล
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเพื่อให้ระบบให้บริการที่เชื่อมต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกมีความเป็นเอกภาพ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งออกแบบให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยและมีระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพ่ือความมั่นใจของผู้ใช้บริการ โดยเชื่อมโยง
กับข้อมูลทะเบียนราษฎรและระบบทะเบียนออนไลน์ของกรมการปกครอง และให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

4.2.1.3  งานบริการที่จ าเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน 
ในส่วนของงานบริการที่จ าเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน เช่น กรณีการรับรอง

ลายมือชื่อบุคคลและการจดทะเบียนคนเกิดในต่างประเทศ นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรพิจารณาน าระบบ
ยืนยันตัวตนผ่านจอภาพมาประยุกต์ใช้ในลักษณะเดียวกับการสืบพยานโดยระบบการประชุมทาง
จอภาพที่ศาลไทยน าวิธีการนี้มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คู่ความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในยุค
ปกติใหม่ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจ ากัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตามที่กล่าวถึงใน 
ข้อ 3.1.2 (4) โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เอ้ือเฟ้ือสถานที่และเป็นตัวกลางระหว่าง
ศาลไทยกับคู่ความในต่างประเทศ  
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อย่างไรก็ตาม การยืนยันตัวตนผ่านจอภาพในการให้บริการของสถาน-
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นการนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์โดยเปิดกล้อง
วิดีโอเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ในช่วงสถานการณ์โควิด  
ในลักษณะคล้ายคลึงกับที่ส านักงานหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
ตามท่ีกล่าวถึง ในข้อ 3.3.1 ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถใช้วิธีการนี้อ านวยความสะดวกแก่คนไทยในพ้ืนที่
ห่างไกลและมีข้อจ ากัดในการเดินทางในช่วงสถานการณ์ปกติได้เช่นกัน  

ดังนั้น กรมการกงสุลในฐานะหน่วยงานกลางควรพิจารณาก าหนด 
แนวปฏิบัติและระบบให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับส าหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทั่วโลกเพ่ือรองรับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะนี้และทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะเป็นการยกระดับบริการด้าน
การกงสุลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศหรือพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งไม่มี
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เพ่ือลดภาระในการเดินทาง โดยในกรณีจดทะเบียนคนเกิดนั้น 
ทั้งบิดามารดา และบุตรที่ยังเป็นทารกจะต้องเดินทางไปพร้อมกันหากต้องไปด าเนินการด้วยตนเอง
เพราะไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เด็กเกิดในต่างประเทศและยังไม่ได้
จดทะเบียนคนเกิด แต่บิดามารดาได้พาเด็กเดินทางกลับไทยไปแล้วโดยใช้หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ โดยในกรณีเช่นนี้ บิดามารดาจะต้องไปยื่นเรื่องที่กรมการกงสุล ซึ่งจะเป็นภาระในการเดินทาง
ของผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด ดังนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการที่จ าเป็น ต้องมีการยืนยันตัวตนก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทั้งที่กรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง  

4.2.1.4  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สามารถด าเนินการเชิงรุกเพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมและเรียนรู้จากประสบการณ์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการพัฒนาระบบบริการ
ออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาพอร์ทัลแห่งชาติ โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับกระทรวงการต่างประเทศ
และส านักงานหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร เพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีมาพิจารณาปรับใช้ในการ
ปรับปรุงงานบริการเพ่ิมเติมในส่วนที่สามารถกระท าได้ รวมทั้งเป็นบทเรียนและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานบริการด้านการกงสุลในภาพรวมให้แก่กรมการกงสุลในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง และ
บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกมีแนวปฏิบัติและระบบ
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส่วนราชการไทย 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ

ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เสริมสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้บทเรียนจากการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และการ
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ให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานของลูกจ้างท้องถิ่นของฝ่ายกงสุล
หลังจากปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 2 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ขณะเดียวกันควรมีการ
ฝึกอบรมลูกจ้างท้องถิ่นในด้านที่จะเป็นประโยชน์เป็นระยะ ซึ่งอาจจัดทุกปีหรือทุก 2 -3 ปี โดย
พิจารณาจากข้อคิดเห็น (feedback) ที่ได้รับจากผู้รับบริการในช่องทางต่าง ๆ เช่น ทักษะในการ
ให้บริการ ทักษะในการสื่อสารกับประชาชน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นหลักสูตร 1 -2 วัน ๆ ละไม่เกิน  
3 ชั่วโมง เพ่ือไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถจัดการอบรมออนไลน์ได้ไม่ว่า
วิทยากรจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับความท้าทายใหม่ ๆ และเป็นการพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ออกมา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลอนดอน ได้ซักซ้อมขั้นตอนกับลูกจ้างท้องถิ่นอยู่แล้ว และควรด าเนินการเป็นประจ าเพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

4.2.2.2  ควรเตรียมวางแผนบุคลากรเพ่ือรองรับลักษณะงานที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสรรหาลูกจ้างท้องถิ่นเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง (หากมี) และลูกจ้างเหมา
บริการเพ่ือสนับสนุนงานด้านการกงสุล เพ่ือก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 
สามารถตอบโจทย์งานให้บริการในอนาคต ซึ่งแม้ว่างานให้บริการที่ต้องพบปะกับประชาชนโดยตรงจะ
มีแนวโน้มลดลง แต่ก็ต้องไม่ย่อหย่อนในด้านงานบริการ ในขณะที่งานบริการออนไลน์ งานดูแลระบบ
ออนไลน์ งานเอกสารทางไปรษณีย์ และงานบริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ประชาชนจะ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีจิตใจบริการและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วย ทั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ควรมีการปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่
อย่างเป็นกิจจะลักษณะมากข้ึนและมีการอบรมข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นเพ่ือจุดประกายความคิด
ริเริ่มและเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้รู้เท่าทันและสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ แนวโน้ม และ
ความท้าทายในรูปแบบใหม่ในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
แนวปฏิบัติที่ดีการให้บริการในยุคดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ/  
ผู้ให้บริการในยุคดิจิทัล การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาควิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและสหราชอาณาจักรเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอีกด้วย 

4.2.2.3  ในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ยังคงให้บริการใน
รูปแบบในยุคปกติใหม่ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.1.2 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปรับ
บริการด้วยตนเอง โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับและข้อคิดเห็น (หากมี) ของผู้รับบริการ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาบริการด้านการกงสุลแบบออนไลน์ในอนาคตที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้มากที่สุด และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าวิดีทัศน์และข้อมูลอินโฟ
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กราฟิกแนะน าบริการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และกระทรวงการต่างประเทศ 
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