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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

การส่งเสริม “การทูตเพ่ือประชาชน” โดยเฉพาะการคุ้มครองผลประโยชน์ และการดูแลคน
ไทย ตลอดจนแรงงานไทยในต่างประเทศนับเป็นเสาหลักที่ส้าคัญประการหนึ่งของการด้าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน และในยุคที่โลกมีความผันผวน มีความเสี่ยงทั้งจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้การด้าเนินภารกิจของ
กระทรวงการต่างประเทศในด้านการให้ความคุ้มครองคนไทย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมหากมี
ความจ้าเป็นต้องการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ มีความส้าคัญมากข้ึนเป็นล้าดับ 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการแผน
อพยพคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลในช่วงเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทร
เกาหลีเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยน้าแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา (Problem 
Solving) มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด้าเนินการตามแผนอพยพคนไทย 
และน้าแนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity 
Management – BCM) มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการแผนอพยพของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจัดท้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ส้าหรับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่อ่ืน ๆ ในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการดูแล
และคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศในภาพรวม 

ผลการศึกษาพบว่า คาบสมุทรเกาหลีเป็นพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ตึงเครียดและ
น้าไปสู่ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยพ้ืนฐานที่ส้าคัญ คือ การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายจึงด้าเนินความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น
ปฏิกิริยาตอบโต้การกระท้าของอีกฝ่ายหนึ่งมาโดยตลอด ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ต้องอพยพคนไทยออกจากคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ตึงเครียดเมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๕๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องประสบปัญหาในการบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยหลาย
ประการ ทั้งปัญหาเรื่องฐานข้อมูลคนไทยที่คลาดเคลื่อนและไม่สามารถระบุจุดที่อยู่ของคนไทยได้
อย่างชัดเจน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความ ตื่นตระหนกของคนไทย ปัญหา
เรื่องกลไกการสั่งการโดยเฉพาะกลไกในส่วนกลางที่ไม่มีโครงสร้างรองรับที่ชัดเจน ขาดเอกภาพ ปัญหา
เรื่องงบประมาณที่จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ปัญหาเรื่อง
การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งรวมถึงการขาดบุคลากรที่สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษา
เกาหลีได้ และปัญหาเรื่องการออกเอกสารเดินทางให้แก่คนไทย 

เมื่อน้าแนวคิดเรื่อง BCM มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการแผน
อพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง โดยจุดอ่อน
ที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงสร้างของบุคลากรที่มีข้าราชการชายในระดับปฏิบัติการเพียง ๑ คน และมี
บุคลากรที่สื่อสารด้วยภาษาเกาลีได้เพียง ๑ คน รวมทั้งขาดการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทยที่
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ส่วนกลาง และคนไทยในเกาหลีใต้ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ในขณะที่จุดแข็ง ได้แก่ 
การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยที่กรุงโซลซึ่งมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความมั่นคงและการคุ้มครองแรงงานไทยร่วมอยู่ในคณะกรรมการ
บริหาร  

การพัฒนาแผนอพยพคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งใน
เรื่องบุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก้าหนดความต้องการขั้นต่้าส้าหรับการฟ้ืนฟู
หรือกู้คืนการด้าเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ภาวะวิกฤติ (disaster recovery) 
โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากมีความขัดข้องของระบบสื่อสาร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้้าประปา นอกจากนี้ ยังต้องมีการซ้อมแผน
อย่างสม่้าเสมอเพ่ือทดสอบการใช้งานและสร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมี
การทบทวนแผนอพยพเป็นประจ้าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้อง
ให้ความส้าคัญกับการจัดท้าและปรับปรุงฐานข้อมูล คนไทยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีการก้าหนดนโยบายและกลไกในการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อพยพคนไทยในต่างประเทศท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ส่วนกลางและมีกลไกการสั่งการที่
เป็นเอกภาพ รวมทั้งควรพิจารณาจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Standard Operating 
Procedures – SOP) ในระดับชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการส้าหรับข้าราชการทั้งที่
ประจ้าการในต่างประเทศและที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้
ข้าราชการแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถน้าแผนอพยพและแนวทางในคู่มือฯ 
ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรบูรณาการแผนอพยพคนไทยและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เข้ากับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน โดยกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน อาจฝึกอบรมแรงงานไทยที่จะเดินทางไปท้างานในประเทศต่าง ๆ ให้
รับทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติตนในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ ที่เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนา
บุคลากรด้านการต่างประเทศโดยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักการทูตไทยให้รอบรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านการบริหารซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลักดันภารกิจด้านการต่างประเทศของ
กระทรวงฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา คือ ท่านเอกอัครราชทูต 
กิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และท่านอัครราชทูต พาสนา พุทธิก้าพล ที่กรุณา
สนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “การบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศ 
กรณีศึกษาสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี” ฉบับนี้ จะไม่สามารถส้าเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้
รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน คือ เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ ตระกูล 
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และรองศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงค์ วัฒนา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้
ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านทฤษฎี เนื้อหา และมุมมองในการ
วิเคราะห์ปัญหา 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้รับความอนุเคราะห์จากนายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล 
และนายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อ้านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ที่
กรุณาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการอพยพคนไทยภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านผู้อ้านวยการและเจ้าหน้าที่ประจ้าสถาบันการต่างประเทศ เทวะ
วงศ์วโรปการ ที่ได้กรุณาอ้านวยความสะดวกและให้การดูแลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การทูต รุ่นที่ ๕ (นบท. ๕) ด้วยไมตรีจิตรอันดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ 
ชาว นบท. ๕ ส้าหรับมิตรภาพและก้าลังใจ รวมทั้งคณะแพทย์ประจ้า นบท. ๕ ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ดูแลสุขภาพของผู้ศึกษาจนสามารถจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วง 

สุดท้ายนี้ หากมีส่วนใดของรายงานการศึกษาที่อาจคลาดเคลื่อนล้วนเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ศึกษา จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 

อุศณา พีรานนท์ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 

 
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที่ ๑  บทน้า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความส้าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๗ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๘ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๘ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๙ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๙ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๒ 

บทที่ ๓  ผลการศึกษา  ๑๔ 
๓.๑ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและด้าเนินการตามแผน

อพยพคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ๑๔ 
๓.๒  การพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด้าเนินการตามแผนอพยพ ๒๑ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๘ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๘ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๒๙ 

บรรณานุกรม ๓๓ 
ภาคผนวก ๓๔ 
  ก ภาพจ้าลองการยิงจรวด Unha-๓ ของเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๕ ๓๕ 
  ข แผนภูมิแสดงจ้านวนแรงงานไทยภายใต้ระบบการอนุญาตจัดส่งแรงงาน 

(Employment Permit System – EPS) จ้าแนกตามจังหวัด ๓๖ 
  ค ค้าแนะน้าส้าหรับการอพยพคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในกรณีเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉิน ๓๗ 
ประวัติผู้เขียน ๓๘ 



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑  จ้านวนชาวไทยที่พ้านักอยู่ในเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับชาวต่างชาติทั้งหมด ๑๖ 
 
 



ฌ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ ๑  คาบสมุทรเกาหลีแสดงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) กับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  

 ที่เส้นขนานที่ ๓๘ ๑ 
ภาพที่ ๒ แสดงความแตกต่างระหว่าง Northern Limited Line ที่ก้าหนดโดย UNC 

(เส้น A) และการก้าหนดเส้นเขตแดนของเกาหลีเหนือ (เส้น B) อย่างไรก็ตาม 
ทั้งสองเส้นแสดงให้เห็นว่า เกาะ Yeonpyeong (หมายเลข ๑) เกาะ 
Baengnyeong (หมายเลข ๒) และเกาะ Daecheong (หมายเลข ๓) อยู่ใน
อาณาเขตของเกาหลีใต้  ๒ 

ภาพที่ ๓ แสดงกระบวนการแก้ไขปัญหาของ Kepner & Tregoe ๑๐ 
ภาพที่ ๔ สรุปกระบวนการบริหารจัดการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในองค์กร ๑๑ 
ภาพที่ ๕ ขั้นตอนในการการจัดท้าแผนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ๑๒ 
 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yeonpyeong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Baengnyeong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Daecheong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Daecheong_Island


 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑  ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
๑.๑.๑  โดยที่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงด้วยการลงนามในข้อตกลงหยุดยิง (Armistice 

Agreement)๑ ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และกองก้าลัง
สหประชาชาติ (United Nations Command – UNC) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เพ่ือยุติการ
ใช้ก้าลังในคาบสมุทรเกาหลีโดยมิได้มีการเจรจาจัดท้าความตกลงสันติภาพ (Peace Agreement) 
ระหว่างกันเพ่ือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ คาบสมุทรเกาหลีจึงเป็นพ้ืนที่ที่เปรียบเสมือนอยู่ใน
สภาวะสงครามมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา 

 

 
 

ภาพที่ ๑ คาบสมุทรเกาหลีแสดงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
(เกาหลีเหนือ) กับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่เส้นขนานที่ ๓๘ 
  
๑.๑.๒  นอกจากนี้ เมื่อครั้งที่มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายยังประสบปัญหา

ในเรื่องการก้าหนดเขตแดนทางทะเล โดยเพียงแต่ตกลงกันว่า เกาะ ๕ เกาะในทะเลตะวันตก ได้แก่ 
เกาะ Yeonpyeong เกาะ Baengnyeong เกาะ Taecheong เกาะ Socheong และเกาะ 
                                                 
๑ ลงนามระหวา่ง Lt.Gen. William K. Harrison ในนามกองก้าลังสหประชาชาติ และ Gen. Nam Il ในนามกอง

ก้าลังประชาชนเกาหลีเหนือและอาสาสมัครประชาชนจีน (The Korean People's Army and the Chinese 
People's Volunteers) 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Yeonpyeong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Baengnyeong_Island


๒ 

  

 

 

Daecheong ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเกาหลีใต้ แต่เกาหลีเหนือและ UNC ไม่สามารถตกลงกัน
เกี่ยวกับการก้าหนดเส้นเขตแดนทางทะเล เนื่องจาก UNC ประสงค์จะให้ก้าหนดเส้นเขตแดนที่
เรียกว่า Northern Limited Line (NLL) โดยให้มีทะเลอาณาเขตห่างจากชายฝั่งเกาหลีเหนือ ๓ ไมล์
ทะเล ในขณะที่เกาหลีเหนือเรียกร้องให้ก้าหนดทะเลอาณาเขตห่างจากชายฝั่งของตนเอง ๑๒ ไมล์
ทะเล 

 

 
 

ภาพที่ ๒ แสดงความแตกต่างระหว่าง Northern Limited Line ที่ก้าหนดโดย UNC (เส้น A) และ
การก้าหนดเส้นเขตแดนของเกาหลีเหนือ (เส้น B) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเส้นแสดงให้เห็นว่า 
เกาะ Yeonpyeong (หมายเลข ๑) เกาะ Baengnyeong (หมายเลข ๒) และเกาะ 
Daecheong (หมายเลข ๓) อยู่ในอาณาเขตของเกาหลีใต้   
 
๑.๑.๓  ความแตกต่างในเรื่องการก้าหนด NLL ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดข้อพิพาทและน้าไปสู่

การปะทะกันด้วยก้าลังระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถึง ๗ ครั้ง ได้แก่  
๑)  ปี ๒๕๔๒ : เรือลาดตระเวนและกองเรือประมงเกาหลีเหนือข้าม NLL ที่บริเวณ

ใกล้เกาะ Yeonpyeong จึงถูกเกาหลีใต้ยิงสกัด 
๒)  ปี ๒๕๔๕ : เรือลาดตระเวนเกาหลีเหนือข้าม NLL ที่บริเวณใกล้เกาะ 

Yeonpyeong และถูกกองก้าลังเกาหลีใต้ยิงสกัด  
๓)  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ : กองเรือเกาหลีเหนือปะทะกับกองเรือเกาหลีใต้

บริเวณ NLL  
๔)  ปี ๒๕๕๒ : เรือปืนของเกาหลีเหนือข้าม NLL เข้าไปในน่านน้้าเกาหลีใต้บริเวณ

ใกล้เกาะ Daecheong และถูกยิงสกัดโดยกองเรือเกาหลีใต ้
๕)  เดือนมกราคม ๒๕๕๓ : เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่เข้าไปในเขตน่านน้้าเกาหลีใต้

บริเวณใกล้เกาะ Baengnyeong และถูกยิงตอบโต้โดยกองเรือเกาหลีใต้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daecheong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeonpyeong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Baengnyeong_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Daecheong_Island


๓ 

  

 

 

๖)  ปี ๒๕๕๓ : เรือรบ Cheonan ของเกาหลีใต้เกิดเหตุระเบิดและอับปางในทะเล
ตะวันตก ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต ๔๖ นาย รัฐบาลเกาหลีใต้เชื่อว่า ถูกยิงโดยเกาหลีเหนือ ในขณะที่
เกาหลีเหนือปฏิเสธและยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

๗)  ปี ๒๕๕๓ : กองก้าลังเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่โจมตีเกาะ Yeonpyeong ส่งผล
ให้นาวิกโยธินและพลเรือนเกาหลีใต้เสียชีวิต ๔ ราย และบาดเจ็บ ๑๙ ราย รวมทั้งสร้างความเสียหาย
แก่บ้านเรือนราษฎรเป็นจ้านวนมาก  

๑.๑.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อยู่ในสภาพเปราะบางและเป็น
ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ โดยเกาหลีเหนือมีความหวาดระแวงต่อภัย
คุกคามจากสหรัฐฯ ทั้งโดยการโจมตีด้วยอาวุธตามรูปแบบและอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะในบริบทของ
การชิงโจมตีตัดหน้า (pre-emptive strike) ซึ่งความหวาดกลัวภัยคุกคามดังกล่าวได้ปรากฏชัดเจน
ยิ่งขึ้นภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตที่ส่งผลให้เกาหลี
เหนือตกอยู่ในสภาวะที่ขาดผู้คุ้มครองความมั่นคง รวมทั้ งช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่าง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเด็นนี้ Bruce Cumings ศาสตราจารย์
และผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือประจ้า University of Chicago ได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐ
ทหารที่ลึกลับที่สุดในโลก (the most astounding garrison state in the world) ที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างรุนแรงและหวาดระแวงว่า ตนถูกคุมคามโดยโลกภายนอกที่อยู่
รอบตัวจึงจ้าเป็นต้องแสดงภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งและน่าสะพรึงกลัว (fearsome image)๒  

๑.๑.๕  สภาพการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อมุมมองและการก้าหนดนโยบายของผู้น้าเกาหลี
เหนือ โดยความอยู่รอดของระบอบ (regime survival) ได้กลายเป็นเป้าหมายส้าคัญของผู้น้าเกาหลี
เหนือทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การรวมชาติเกาหลี
ให้เป็นหนึ่งเดียว (reunification as the supreme national task) ๓ ท้าให้ผู้น้าเกาหลีเหนือตั้งแต่
ยุคของนาย Kim Il Sung ยึดมั่นในอุดมการณ์ Juche หรือการพ่ึงพิงตนเองทั้งทางการเมือง 
การทหาร เศรษฐกิจและการต่างประเทศ รวมทั้งการโดดเดี่ยวตนเองจากโลกภายนอก (isolation) 
เพ่ือให้สามารถควบคุมและจ้ากัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ อย่างเบ็ดเสร็จและไม่ท้าให้
สาธารณชนเกาหลีเหนือเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบหรือตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสภาพสังคม 
ชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จของผู้น้าเกาหลีเหนือ๔  

๑.๑.๖  ต่อมาในยุคของ นาย Kim Jong Il ผู้น้าคนที่สองของเกาหลีเหนือ นอกจากการยึด
มั่นในอุดมการณ์ Juche แล้วยังได้ด้าเนินนโยบาย “Songun” (military-first politics) โดยให้
ความส้าคัญกับการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหารมากกว่าการมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งทางการปกครอง โดยยกเลิกต้าแหน่งประธานาธิบดี 

                                                 
๒ Bruce Cumings, (2004), North Korea: Another Country, New York: The New York Press, p. 184. 
๓ (1998), Socialist Constitution of the Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang: Foreign 

Language Publishing House, p. 2.  
๔ Homer T. Hodge, ‘North Korea’s Military Strategy’, U.S. Army War College Quarterly, Spring 2003,  

p. 70. 



๔ 

  

 

 

(President) และประกาศยกระดับประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศ (National 
Defense Commission) ขึ้นเป็นต้าแหน่งผู้น้าสูงสุด (Supreme Leader) เมื่อปี ๒๕๔๑๕ นโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้เกาหลีเหนือมีกองทัพที่เข้มแข็ง โดย Homer T. Hodge อดีตนายทหารสหรัฐฯ และ
นักวิจัยอาวุโสด้านเอเชียศึกษาประจ้า US Army Intelligence Center (NGIC) มลรัฐเวอร์จิเนีย 
ประเมินว่า เมื่อปี ๒๕๔๖ เกาหลีเหนือมีก้าลังพลประจ้ากองทัพประมาณ ๑,๑๗๐,๐๐๐ คน และเมื่อ
รวมกองก้าลังส้ารองทั้งหมดจะมีก้าลังพลประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ท้าให้เป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่
เป็นดันดับ ๕ ของโลก๖ (รองจากจีน สหรัฐฯ อินเดีย และรัสเซีย) ในปัจจุบัน คาดว่ากองทัพเกาหลี
เหนืออาจมีกองก้าลังประจ้าการประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน เมื่อรวมกองก้าลังส้ารองทั้งหมดอาจมี
ก้าลังพลมากกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ คน แซงหน้ารัสเซียขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๔ ของโลก 

๑.๑.๗  แม้เกาหลีเหนือจะมีกองก้าลังตามรูปแบบ (Conventional Force) ที่เข้มแข็ง แต่
ผู้น้าเกาหลีเหนือตระหนักดีว่า สหรัฐฯ มีความได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมีอาวุธที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ท้าให้เกาหลีเหนือทุ่มเทงบประมาณเพ่ือการเสริมสร้างแสนยานุภาพทาง
การทหาร๗ ทั้งในการพัฒนาขีปนาวุธระยะไกลและอาวุธนิวเคลียร์ ดังจะเห็นได้ว่า เงื่อนไขส้าคัญ
ประการหนึ่งที่เกาหลีเหนือก้าหนดในการเจรจากับสหรัฐฯ มาโดยตลอด ก็คือ สหรัฐฯ ต้องให้
หลักประกันว่า สหรัฐฯ มิได้มีเจตนาที่จะเป็นอริต่อเกาหลีเหนือ (no hostile intention against 
North Korea) ทั้งนี้ การที่ประธานาธิบดี George W. Bush ได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นหนึ่งใน
แกนแห่งความชั่วร้าย (axis of evil) ในสุนทรพจน์แถลงนโยบายต่อรัฐสภาสหรัฐฯ (State of the 
Union) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๕ ท้าให้ผู้น้าเกาหลีเหนือมีความเชื่อว่า เกาหลีเหนือตกอยู่ภายใต้ภัย
คุกคามจากสหรัฐฯ ไม่ว่าเกาหลีเหนือจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ก็ตาม๘ ดังนั้น การพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์จึงมีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อเกาหลีเหนือในฐานะที่เป็นกลไกป้องปรามการโจมตี 
(deterrence) จากสหรัฐฯ ซึ่งในเรื่องนี้ นาย Kim Jong Il เคยแจ้งแก่ ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเมื่อเดือนสิงหาคม 
๒๕๔๘ ว่า สหรัฐฯ ใช้ประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เป็นข้ออ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการท้า
สงครามกับอิรักและกล้าที่จะเข้าโจมตีอิรักเพราะทราบดีว่าอิรักไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่จริง ดังนั้น 
เกาหลีเหนือจึงจ้าเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกโจมตี๙  

๑.๑.๘  ภายใต้พ้ืนฐานของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และสหรัฐฯ จึงด้าเนินไปในลักษณะของการมีปฏิกิริยาและปฏิกิริยาโต้ตอบ 
(action – reaction) มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๕๓ เมื่อเรือรบ Cheonan ของเกาหลีใต้
เกิดเหตุอับปางบริเวณใกล้ NLL ในทะเลตะวันตก เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการร่วม

                                                 
๕ Ibid, p. 72 
๖ Ibid, p. 73 
๗ นายพล Thomas Schwartz อดีตผู้บัญชาการ UNC เคยประเมินวา่ เกาหลีเหนือใช้จ่ายงบประมาณรอ้ยละ ๒๕ – 

ร้อยละ ๓๓ ของผลิตภัณฑม์วลรวมประชาชาติเพื่อเสรมิสร้างแสนยานุภาพของกองทัพ  
๘ Ashton B. Carter, ‘The Korean Nuclear Crisis’, Harvard Magazine (September-October 2003), p. 2. 
๙ ค้าบอกเล่าของ ดร. กันตธรี์ ศุภมงคล ต่อผู้เขียนซึ่งในขณะนั้นปฏบิตัิหน้าที่ประจ้าส้านักงานรัฐมนตรี ภายหลัง

เดินทางกลับจากการเยือนเกาหลเีหนือ   



๕ 

  

 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Joint Civilian-Military Investigation Group – JIG) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งทหารและพลเรือนของเกาหลีใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสวีเดน 
ระบุว่า เรือถูกโจมตีโดยตอร์ปิโด CHT-๐๒D ซึ่งผลิตโดยเกาหลีเหนือ๑๐ แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธ นาย 
Lee Myung Bak ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในขณะนั้นจึงประกาศที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับ
เกาหลีเหนือเพ่ือกดดันทางเศรษฐกิจ และต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน สหรัฐฯ และเกาหลี
ใต้ได้ซ้อมรบร่วมประจ้าปี Hoguk โดยมีกองก้าลังทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกว่า ๗๐,๐๐๐ นาย เกาหลีเหนือ
มองว่า การฝึกซ้อมร่วมดังกล่าวเป็นการยั่วยุและมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการโจมตีเกาะ Yeongpyeong 
ของเกาหลีใต้ด้วยปืนใหญ่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจ้านวนมาก 

๑.๑.๙  เมื่อนาย Kim Jong Un ขึ้นด้ารงต้าแหน่งผู้น้าสูงสุดคนที่สามของเกาหลีเหนือสืบ
แทนนาย Kim Jong Il เมื่อเดอืนธันวาคม ๒๕๕๔ ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวยังด้าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งแม้นาย Kim Jong Un 
จะระบุว่า การเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ควรได้รับการขจัดออกไป แต่ก็ยังย้้าถึง
เป้าหมายสูงสุดของเกาหลีเหนือเรื่องการรวมชาติเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งย้้าว่า ความ
ยิ่งใหญ่และความเข้มแข็งของกองทัพเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชาติ๑๑ เกาหลีเหนือ
จึงมุ่งหน้าด้าเนินนโยบายเพ่ือเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหาร โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๑๐  ในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ ถึงต้นปี ๒๕๕๖ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีทวีความ
ตึงเครียดภายหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวด Unha-๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินขนาด ๗-๘ ตัน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยเป็นการทดลองครั้งที่ ๓๑๒ 
เกาหลีเหนืออ้างว่า เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความมั่นคงของประเทศ เพ่ือต่อต้านการมุ่งร้ายของ
สหรัฐฯ ที่ขัดขวางโครงการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศของเกาหลีเหนือ การทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ดังกล่าวส่งผลให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องรับรองข้อมติที่ ๒๐๘๗ (๒๐๑๓)๑๓ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ และข้อมติที่ ๒๐๙๔ (๒๐๑๓)๑๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามล้าดับ 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เกาหลีเหนือได้ทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ แบบ KN-๐๒๑๕ ตก
ลงในทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) โดยอ้างว่า เป็นการทดลองยิงในระดับกองทัพเท่านั้น 

                                                 
๑๐Ministry of National Defense of the Republic of Korea, Investigation Result on the Sinking of 

ROKS Cheonan – Report Statement, News Item No. 592 (20 May 2010).  
๑๑ Kim Yong Jin, ‘NK Leader Calls for Better Ties with South’, The Korea Times (2 January 2013), p. 1.  
๑๒ เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลยีร์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๙ และครั้งทีส่องเมื่อปี ๒๕๕๒  
๑๓ ข้อมติฯ มีสาระส้าคัญประณามการยิงจรวดของเกาหลีเหนือและเรยีกร้องให้ทุกประเทศดา้เนินมาตรการคว่้า

บาตรตามที่ระบุไว้ในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ท่ี ๑๗๑๘ (๒๕๔๙) และ ๑๘๗๔ (๒๕๕๒) ทั้งในเรื่องการห้าม
การเดินทางและการอายัดทรัพยส์นิของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของเกาหลีเหนือ 

๑๔ ข้อมติฯ มีสาระส้าคัญแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกทุกประเทศปฏิบตัติามข้อแนะน้าของคณะท้างานเฉพาะกิจด้านการด้าเนินการทางการเงิน 
(Financial Action Task Force – FATF) ให้ด้าเนินมาตรการคว่้าบาตรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๕ มีพิสัยการยิง ๑๒๐ กิโลเมตร 



๖ 

  

 

 

๑.๑.๑๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการณ์ผ่าน 
Korean Central News Agency ว่าจะตอบโต้การกระท้าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและล่วงล้้า
อธิปไตยของเกาหลีเหนือ และจะถือว่าเป็นการเข้าสู่สภาวะสงครามอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบโต้
การซ้อมรบร่วม Key Resolve และ Foul Eagles ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ที่น้าเครื่องบิน B-๒ 
และ B-๕๒ มาใช้ รวมทั้งเพ่ือตอบโต้การที่สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทางทหารที่
ระบุให้สหรัฐฯ สามารถส่งก้าลังเข้าร่วมกับกองท้าหลังเกาหลีใต้ได้ทันทีหากถูกโจมตีหรือมีการตอบโต้
จากเกาหลีเหนือ   

๑.๑.๑๒  เกาหลีเหนือได้เพ่ิมมาตรการขมขู่ขึ้นเป็นล้าดับ โดยเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
เกาหลีเหนือประกาศที่จะรื้อฟ้ืนการด้าเนินงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ Yongbyeon ซึ่งถูกระงับการด้าเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕๑๖ รวมทั้งได้ประกาศปิดนิคม
อุตสาหกรรม Gaeseong ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เพียงแห่ง
เดียวที่ยังเหลืออยู่เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ และต่อมาเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เกาหลีเหนือได้
แจ้งเตือนคณะทูตในกรุงเปียงยางว่า ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ภายใต้สถานการณ์ตึง
เครียดที่เกิดขึ้นและขอให้อพยพเจ้าหน้าที่ทางการทูต และท้ายที่สุดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้
ออกแถลงการณ์แจ้งให้ชาวต่างชาติในเกาหลีใต้หาที่หลบภัยและเตรียมอพยพ  โดยจะท้าให้กรุงโซล
กลายเป็นทะเลเพลิง 

๑.๑.๑๓  สถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อคนไทยที่พ้านักอยู่ในเกาหลีใต้  ที่
มีอยู่กว่า ๔๓,๐๐๐ คน และคนไทยจ้านวนมากที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยในเกาหลีใต้ ซึ่งจากข้อมูลของ 
Ministry of Knowledge and Economy of Korea ระบุว่า ผู้ประกอบการของไทยเข้าไปลงทุน
และร่วมลงทุนในเกาหลีใต้รวม ๖๐ ราย เป็นเงินลงทุนรวมประมาณ ๕๑.๓๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๗ 
ที่ส้าคัญ ได้แก่ บริษัท CPK Foods System และ บริษัท Double A Korea นอกจากนี้ การเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชนไทยได้สร้างความตื่นตระหนกแก่คนไทยในวงกว้าง ท้าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซล ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายในด้านการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา (problem solving) 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คนไทยให้ลดความวิตกกังวล และ
การก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการด้าเนินการตามแผนอพยพคนไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คน ที่
พ้านักอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ กระจัดกระจายทั่วเกาหลีใต้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอนและ
ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัด แม้กระทรวงการต่างประเทศจะเคยมีประสบการณ์ในการอพยพคนไทยภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในลิเบีย หรือกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิที่
ญี่ปุ่น รวมทั้งมีนโยบายชัดเจนที่ก้าหนดให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
ต้องจัดท้าแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งต้องมีการซักซ้อมแผนเป็นระยะ ๆ โดยถือ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPI) แต่เมื่อน้ามาปฏิบัติจริง
                                                 
๑๖ ภายใต้กรอบความตกลงร่วมระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลเีหนือ ปี ๒๕๔๕ (U.S.-North Korea Agreed 

Framework 2002). 
๑๗ อ้างถึงในเอกสาร “การเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในเกาหล”ี จัดท้าโดยส้านักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง

โซล (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
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พบว่า แผนอพยพที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ยกร่างไว้ยังมีข้อบกพร่องและประสบปัญหาในทาง
ปฏิบัติหลายประการ ตลอดจนยังมิได้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น แนวทางการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ เป็นต้น  

๑.๑.๑๔  แม้ในปัจจุบันสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดย
เกาหลีเหนือได้ส่งสัญญาณว่า ประสงค์ให้นิคมอุตสาหกรรม Gaeseong กลับมาด้าเนินงานใหม่อีกครั้ง 
อันน้าไปสู่การหารือในระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ที่หมู่บ้าน Panmunjom ใน
เขตปลอดทหาร (De-Militarized Zone – DMZ) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม๒๕๕๖๑๘ แต่เมื่อพิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ปัญหาพ้ืนฐานในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และสหรัฐฯ อัน
ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และมุมมองของเกาหลีเหนือที่เห็นว่า สหรัฐฯ เป็นภัยคุกคามความมั่นคงยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือ ทั้งในเรื่องความอยู่รอด
ของระบอบ (regime survival) และการรวมชาติ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ในคาบสมุทร
เกาหลีจึงยังคงมีความเปราะบาง รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงประเด็นเรื่องวุฒิภาวะและคุณสมบัติของนาย 
Kim Jong Un ซึ่งเป็นผู้น้าที่มีอาวุโสน้อย ขาดประสบการณ์ในด้านการบริหารประเทศ ต้องพ่ึงพิง
อ้านาจของกองทัพและอาศัยอิทธิพลของนาง Kim Kyong Hui ผู้เป็นน้าสาวและนาย Jang Sung 
Taek น้าเขย จึงจ้าเป็นต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวในการด้าเนินนโยบายต่อเกาหลีใต้และสหรัฐฯ 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกองทัพและสาธารณชนในเกาหลีเหนือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง
และการใช้ก้าลังทางทหารจนส่งผลกระทบต่อคนไทยจนท้าให้ต้องอพยพคนไทยออกจากคาบสมุทร
เกาหลียังมีอยู่สูง ดังที่ นาย Ban Ki Moon เลขาธิการสหประชาชาติเคยแสดงความวิตกกังวลว่า 
“เหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดจากการค้านวณที่ผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจน้าไปสู่
สถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้”๑๙ จึงมีความจ้าเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ต้องเตรียม
ความพร้อมและพิจารณาปรับปรุงแผนอพยพคนไทยในลักษณะองค์รวม อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถก้าหนดยุทธศาสตร์ใน
การด้าเนินการตามแผนอพยพในภาวะวิกฤติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทร
เกาหลี เปรียบเทียบกับการด้าเนินการตามแผนอพยพคนไทยพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และน้า
แนวคิด/ทฤษฎีด้านการบริหารมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การน้าแนวคิด
เรื่องการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา (Problem Solving) มาใช้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ด้าเนินการตามแผนอพยพคนไทย และน้าแนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะ
วิกฤติ (Business Continuity Management – BCM) มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงการ

                                                 
๑๘ ‘Two Koreas Start Talks on Future of Idled Industrial Park’, The Korea Times (7 July 2013), p. 1.  
๑๙ Martin Sieff, ‘South Korea, U.S. on High Alert over North Korea’, Asia Pacific Defense Forum, (15 

April 2013) 
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บริหารจัดการแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

๑.๒.๒  เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อ่ืน 
ๆ ในอนาคตเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงฯ ในด้านการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศในภาพรวม๒๐  

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๓.๑ ศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลที่
เกิดข้ึนจริงในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ในการด้าเนินการอพยพคนไทยในกรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในลิเบีย หรือกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น  

๑.๓.๒  ศึกษาจากเอกสารของทางราชการ เช่น แผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูต  ณ 
กรุงโซล แผนอพยพคนไทยของกระทรวงกลาโหม ฯลฯ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการอพยพคนไทยในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น นายธงชัย ชาสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อ้านวยการกองคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการอพยพ คนไทยจากลิเบีย เป็นต้น 

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 

๑.๔.๑  สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซลในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๔.๒  สามารถจัดท้าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายได้มากท่ีสุด 

๑.๔.๓  สามารถแลกเปลี่ยน best practice กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยในประเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติ และช่วยสนับสนุนให้การด้าเนินงานของกระทรวงฯ และรัฐบาลไทยในด้านการคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 

 
 

                                                 
๒๐การปฏิบัตหิน้าท่ีด้านการคุ้มครองและผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจส้าคัญของรัฐบาลและ

กระทรวงการต่างประเทศท่ีก้าหนดไว้ตามรัฐธรรมนญู โดยมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริมการคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนตอ้งให้ความ
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ”  

  



 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎี  
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น้าทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving) มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการและด้าเนินการตามแผนอพยพ
คนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รวมทั้งได้น้าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management (BCM) มาใช้เป็นกรอบใน
การพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการด้าเนินการตามแผนอพยพดังกล่าว 

๒.๑.๑  การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

กล่าวไว้ในบทความทางวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและแนวปฏิบัติพ้ืนฐาน” ว่า ทฤษฎี
แก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหาทั่วไป (General Problem Solver) 
ของ Ernest & Newell (๑๙๖๙) ซึ่งเป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของมนุษย์ (Human Problem 
Solving) ในรูปแบบของโปรแกรมที่เป็นสถานการณ์จ้าลอง ผลงานนี้ช่วยวางรากฐานกระบวนทัศน์
เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลข่าวสารส้าหรับศึกษาเรื่ องการแก้ปัญหา หลักการของทฤษฎีนี้ คือ 
พฤติกรรมการแก้ปัญหาประกอบด้วย “วิธีการ-ปลายทาง-วิเคราะห์” ซึ่งเป็นการน้าปัญหามาแตก
ออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อย ๆ แล้วจึงจัดการแก้ไขปัญหาย่อย ๆ เหล่านั้นทีละเรื่อง ทั้งนี้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาใช้รูปแบบ (Model) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving and Decision Making – PSDM) ของ Kepner-Tregoe๑ ที่ Dr. Charles H. 
Kepner และ Dr. Benjamin B Tregoe ได้ร่วมกันพัฒนาโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญ ๔ 
ขั้นตอน ได้แก่ 

๑)  การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) โดยพิจารณาแยกสถานการณ์
ที่มีความซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ ตามการด้าเนินการเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญและพิจารณามอบหมาย
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม 

๒)  การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  

๓)  การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis) พิจารณาถึงเป้าหมาย และ
ก้าหนดทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงผลดี-ผลเสียและความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกก่อนจะ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของทั้งข้อมูลที่ได้ประมวลมา และประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ  

                                                 
๑ Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe, A Rational Manager: A Systematic Approach to 

Problem Solving and Decision Making (McGraw – Hill Book, 1965). 



๑๐ 

  

 

 

๔)  การวิ เคราะห์ปัญหาที่มีศักยภาพที่จะ เกิดขึ้นได้ ในอนาคต (Potential 
Problem Analysis) พิจารณาถึงปัญหาที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหาและก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน รวมทั้งแผนงานหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 
 

ภาพที่ ๓ แสดงกระบวนการแก้ไขปัญหาของ Kepner & Tregoe 
 
ที่มา : www.kepner-tregoe.com 

 
๒.๑.๒  กระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business 

Continuity Management – BCM)  
เป็นแนวคิดกระแสใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่าง

ต่อเนื่องภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว การก่อการจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ ซึ่ง
ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้บริหารองค์กรจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อการวางแผนหรือมาตรการ
ฉุกเฉินเพ่ือท้าให้องค์กรสามารถบริหารได้อย่างไม่ติดขัดจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

กระบวนการ BCM ถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic 
Management Process) ที่เป็นระบบ ท้าให้องค์กรสามารถก้าหนดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวว่าจะมีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และด้าเนินการก้าหนด
ยุทธศาสตร์ในการท้าให้องค์กรสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน  โดยแบ่งเป็น ๔ 
กระบวนการหลัก ได้แก่ 



๑๑ 

  

 

 

๑)  การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กร (Understanding the Organisation) 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติขององค์กร จุดอ่อน-จุดแข็ง ภารกิจหลัก รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

๒)  การก้าหนดทางเลือกส้าหรับการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Determining BCM Options)  

๓)  การพัฒนาและน้า BCM มาใช้ตอบสองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Developing 
and Implementing a BCM Response) 

๔)  การทดสอบ ซักซ้อม และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Exercising, Maintaining and Reviewing)  

 

 
 

ภาพที่ ๔ สรุปกระบวนการบริหารจัดการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
 
ที่มา: http://www.thebci.or 

 
จากกระบวนการขั้นต้นอาจพิจารณาก้าหนดขั้นตอนในการการจัดท้าแผนการ

บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติเป็น ๕ ขั้นตอนหลัก คือ  
๑)  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ (Analysis Phase) โดยเฉพาะ

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภารกิจหลัก (critical function) และภารกิจที่มีความส้าคัญ
รองลงมา (non-critical function) ขององค์กร เพ่ือให้สามารถจัดล้าดับความส้าคัญของภารกิจที่
จะต้องด้าเนินการ ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจมีต่อทั้ง
ส้านักงานหรือโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ระบบงานขององค์กร บุคลากรขององค์กร ห่วงโซ่การ
ปฏิบัติงานขององค์กร และผู้รับบริการขององค์กร 

๒)  ขั้นตอนในการออกแบบยุทธศาสตร์ (Solution Design Phase) เพ่ือฟ้ืนฟูหรือ
กู้คืนการด้าเนินภารกิจขององค์กรภายใต้ภาวะวิกฤติ (disaster recovery) โดยต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งในเรื่องบุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก้าหนดความต้องการขั้นต่้า
ส้าหรับการกู้คืนภารกิจขององค์กร 



๑๒ 

  

 

 

๓)  ขั้นตอนการจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Implementation Phase) โดยการน้า
ยุทธศาสตร์ที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ ๒ มาจัดท้าเป็นแผนที่สะดวกในการน้ามาประยุกต์ใช้และ
สามารถน้ามาปฏิบัติได้  

๔)  ขั้นตอนการทดสอบแผน (Testing and Organisation Acceptance Phase) 
โดยท้าการซ้อมแผนเพื่อทดสอบว่า แผนที่เขียนไว้สามารถน้ามาใช้ได้จริงเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่รวมทั้ง
ได้รับการตอบสนองด้วยดีจากบุคลากรในองค์กรหรือไม่ 

๕)  ขั้นตอนการปรับปรุงแผน (Maintenance Phase) โดยการพิจารณาทบทวน
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับปรุงคู่มือส้าหรับบุคลากรขององค์กร ตลอดจนการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการน้าแผนมาใช้ในยามฉุกเฉิน  

 

 
 

ภาพที่ ๕ ขั้นตอนในการการจัดท้าแผนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ 
 

ที่มา: http://www.thebci.or 
 

๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง   
๒.๒.๑ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “บทบาทภาครัฐใน

การช่วยเหลืออพยพแรงงานในต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย” จัดท าโดย นายสุพจน์ บุญเจริญ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๓ ปี 
๒๕๕๔  

เป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการอพยพแรงงานไทยในกรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในลิเบีย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ โดยได้น้า
ทฤษฎีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน (Crisis and Emergency Management) มาใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยได้พิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการด้าเนินการของภาครัฐที่



๑๓ 

  

 

 

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีผลการศึกษาที่
ส้าคัญสรุปได้ว่า  

๑)  จุดอ่อนที่ส้าคัญ คือ ปัญหาเรื่องฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ท้างานในลิเบียใน
ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการก้าหนดแผนการอพยพแรงงานไทย รวมทั้งไม่มีการซักซ้อมแผน
อพยพล่วงหน้า ตลอดจนมีความล่าช้าในการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ 

๒)  จุดแข็ง คือ มีการประสานงานที่ดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
กรมการจัดหางาน โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในลิเบียที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทจัดหางานที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ผลการศึกษาฯ ย้้าถึงความจ้าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งต้องมีทีมงานที่ดี และต้องมีการติดต่อสื่อสารกันใน
ลักษณะเครือข่าย เพ่ือให้การด้าเนินการตามแผนอพยพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น” จัดท าโดย นายวราวุธ ภู่อภิญญา หลักสูตรนัก
บริหารการทูต รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔ 

เป็นการน้าแนวความคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) มาใช้
ศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลญี่ปุ่น กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประชาชน รวมทั้งองค์กรการกุศลเอกชนของญี่ปุ่นมีส่วน
ช่วยให้การกู้ภัยหรือการเตรียมความพร้อมลุล่วงไปด้วยดี  

ในส่วนของการบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นั้น ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีแผนฉุกเฉินที่ยกร่าง
โดยคณะกรรมการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเผยแพร่ให้ชุมชนไทยได้รับทราบ และเมื่อเกิดเหตุ
จริงพบว่า ประสบปัญหาในด้านกายภาพ ทั้งการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการไม่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ประสบภัยเนื่องจากไม่สามารถให้การรับรองความ
ปลอดภัยได้  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑  การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและด าเนินการตามแผนอพยพคนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

๓.๑.๑  การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
เมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีภายหลังจากที่เกาหลีเหนือ

ประกาศภาวะสงครามกับเกาหลีใต้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือตอบโต้การซ้อมรบร่วมประจ้าปี
ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ และได้เคลื่อนย้ายขีปนาวุธ Musudan ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง๑ ไป
ติดตั้งทางชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือ รวมทั้งได้ใช้สงครามจิตวิทยาออกข่าวข่มขู่ว่าจะมีการใช้
ก้าลังและอาวุธที่มีอ้านาจท้าลายล้างสูงโจมตีเกาหลีใต้ โดยระบุว่า สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
ใกล้จะสุกงอมเป็นสงครามนิวเคลียร์ และขอให้บริษัทต่างชาติ ชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวใน
เกาหลีใต้หาที่หลบภัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจ้า
กรุงโซล ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ดังนี้ 

๑)  การข่มขู่ของเกาหลีเหนือน่าจะมีเป้าหมายหลัก ๔ ประการ ได้แก่  
(๑) เพ่ือตอบโต้การฝึกซ้อมรบร่วม Key Resolve และ Foul Eagles 

ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ ซึ่งทุกครั้งที่มีการซ้อมรบประจ้าปีของเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ อีกฝ่าย
หนึ่งก็มักมีปฏิกิริยาตอบโต้ มีการเตรียมความพร้อมด้านการทหาร น้าไปสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดใน
คาบสมุทรเกาหลี 

(๒)  เพ่ือกระชับอ้านาจของนาย Kim Jong Un ซึ่งเพ่ิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้น้า จึง
ต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวและแสดงความกล้าหาญในการเป็นศัตรูกับสหรัฐฯ เพ่ือสร้างความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศ และเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกองทัพ ซึ่งเป็นเสาหลักในการค้้าจุนอ้านาจ
ของระบอบ 

(๓)  เพ่ือประเมินและทดสอบปฏิกิริยาของรัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้ภายใต้
การน้าของนาง Park Geun Hye ประธานาธิบดีหญิงคนแรก ซึ่งเพ่ิงสาบานตนเข้ารับต้าแหน่งเมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

(๔)  เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากสหรัฐฯ และกดดันให้มีการเจรจาทวิภาคี
แทนการเจรจา ๖ ฝ่าย (Six-Party Talk)๒ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักนิยมใช้มาตรการข่มขู่เช่น 
การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การแสดงแสนยานุภาพโดยการทดลองขีปนาวุธ หรือการสั่งเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารและพลังงานจากสหรัฐฯ เกาหลีใต้ หรือ
ญี่ปุ่น แลกกับการหยุดโครงการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ดังกล่าว (threat for aid strategy)  
                                                 
๑ มีรัศมีการยิง ๓,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลเมตร 
๒ ประกอบด้วยเกาหลเีหนือ เกาหลใีต้ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน และญี่ปุ่น 
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๒)  เมื่อพิจารณาจากเงื่อนเวลา จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาในอดีตเกาหลีเหนือ มักเลือก 
‘ปฏิบัติการ’ ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับโอกาสส้าคัญต่าง ๆ และในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ก็มี
โอกาสส้าคัญ ๒ วาระ คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันครอบรอบ ๑ ปีที่นาย Kim Jong Un ได้รับ
แต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศ (Chairman of the National 
Defense Commission) ของเกาหลีเหนือและวันที่ ๑๕ เมษายน ซึ่งเป็นวาระครบรอบ ๑๐๑ ปี ของ
นาย Kim Il Sung ผู้น้าคนแรกของเกาหลีเหนือ จึงมีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของวาระดังกล่าว 

๓)  ทั้งรัฐบาลและประชาชนเกาหลีใต้มิได้ถูกกดดันโดยค้าขู่ดังกล่าว รัฐบาลเกาหลี
ใต้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ รวมทั้งมิได้มีการประกาศยกระดับการเตือนภัยความมั่นคง ซึ่งรวมถึง
การเตือนภัยในพื้นท่ียุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน๓ ที่ระดับการเตือนภัยยัง
เป็นสีเขียวตามสภาวะปกติ ในขณะเดียวกัน สาธารณชนในเกาหลีใต้ก็ยังคงด้าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 
ไม่ได้มีการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงน้้ามันแต่อย่างใด  

๔)  แม้ในทางทหารจะมีข้อประเมินว่า สหรัฐฯ และเกาหลีใต้มีศักยภาพเพียง
พอที่จะป้องกันการโจมตีจากเกาหลีเหนือโดยมีการเสริมก้าลังในบริเวณ Northern Limit Line (NLL) 
ในทะเลตะวันตก และสหรัฐฯ ได้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ Terminal High Altitude Aerial 
Missile Defense (THAAD) ที่เกาะกวม รวมทั้งเชื่อมั่นว่า เกาหลีเหนือจะตระหนักถึงผลกระทบและ
ความสูญเสียที่ตนจะได้รับหากใช้ก้าลังโจมตีเกาหลีใต้และประเด็นเรื่องความใกล้เคียงของที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ (close proximity) ในทางทฤษฎีจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่เกาหลีเหนือจะ
ตัดสินใจโจมตีเกาหลีใต้หรือจะใช้อาวุธที่มีอ้านาจท้าลายล้างสูงเพราะเท่ากับเป็นการท้าลายล้างตนเอง 
(self-destruction) แต่ทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ และส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ ก็มีความวิตก
กังวลว่า โดยที่การข่มขู่ของเกาหลีเหนือมิได้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและประชาชนเกาหลีใต้ท้าให้
เกาหลีเหนือต้องเพ่ิมระดับของการข่มขู่ขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเกาหลีเหนืออาจติดกับดักของตนเอง
และถูกต้อนให้จนมุมจนต้องตัดสินใจปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อพิจารณาถึงประเด็นเรื่อง
วุฒิภาวะและการขาดประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศของนาย Kim Jong Un จึงมีความเสี่ยงที่
สถานการณ์ตึงเครียดจะลุกลามไปสู่การใช้ก้าลัง  

๓.๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่ต้อง

อพยพคนไทยออกจากคาบสมุทรเกาหลีมาโดยตลอด โดยร่วมกับทีมประเทศไทยในเกาหลีใต้ 
โดยเฉพาะส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ ส้านักงานแรงงานไทยฯ และส้านักงานบริษัทการบินไทยฯ 
จัดท้าแผนอพยพคนไทยโดยปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และได้ประชาสัมพันธ์แผน
อพยพให้คนไทยในเกาหลีใต้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์และเฟสบุค ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้ท้าการซักซ้อมแผนฯ กับเครือข่ายชุมชนไทย ชมรมนักเรียนไทย และศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดใน

                                                 
๓ ระดับการเตือนภัยที่ท่าอากาศยานทุกแห่งของเกาหลีใต้จะแบ่งเป็นระดับสีเขียว เหลือง และแดง ซึ่งหมายถึง

สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง และสภาวะที่มภีัยคุกคามคามมั่นคง  
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คาบสมุทรเกาหลี สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบปัญหาในการบริหารจัดการและด้าเนินการตามแผน
อพยพฯ ดังนี้ 

๑)  ปัญหาเรื่องฐานข้อมูลคนไทย:  
จากตัวเลขของส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ระบุว่า มีคนไทยพ้านักอยู่

ในเกาหลีใต้ ๔๓,๑๑๕ คน๔ โดยเป็นผู้ พ้านักอยู่อย่างถูกกฎหมาย ๒๕,๐๐๖ คน ผิดกฎหมาย 
๑๘,๑๐๙ คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยทั้งแรงงานที่จัดส่งตามระบบอนุญาตจัดส่งแรงงาน 
(Employment Permit System – EPS) ที่มีอยู่ ๑๘,๕๙๐ คนและแรงงานผิดกฎหมายซึ่งจากการ
ประเมินของส้านักงานแรงงานไทยฯ คาดว่า น่าจะมีราว ๒๐,๐๐๐ คน คนไทยที่สมรสกับชาวเกาหลี
ใต้ ๒,๖๑๙ คน ที่เหลือเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และส้านักงานต่าง ๆ ของ
ไทยและนักเรียนไทย  

 
ตารางท่ี ๑ จ้านวนชาวไทยที่พ้านักอยู่ในเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับชาวต่างชาติทั้งหมด 
 

จ้าแนก 
จ้านวน (คน) 

ผู้พ้านักอาศัยรวมทั้งหมด ผู้พ้านักอาศัยถูกกฎหมาย ผู้พ้านักอาศัยผิดกฎหมาย 
ยอดรวม ๑,๔๒๒,๖๒๒ ๑,๒๔๓,๗๘๗ ๑๗๘,๘๓๕ 

ไทย ๔๓,๑๑๕ ๒๕,๐๐๖ ๑๘,๑๐๙ 
 

ที่มา: ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ 
  

คนไทยโดยเฉพาะแรงงานไทยเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่ว
เกาหลีใต้ โดยไม่ทราบจ้านวนและที่อยู่ที่ชัดเจน สถานเอกอัครราชทูตฯ และส้านักงานแรงงานไทยฯ 
ทราบแต่เพียงตัวเลขประมาณการแรงงานไทยที่จัดส่งผ่านระบบ EPS จ้าแนกตามจังหวัดต่าง ๆ โดยมี
เพียงประมาณ ๓,๐๐๐ คนเท่านั้น ที่เคยลงทะเบียนไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อครั้งจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งยังไม่มีการ
จัดตั้งเป็นองค์กรของคนไทยในรูปแบบของสมาคมหรือมีการรวมศูนย์ ณ ที่ใด ที่หนึ่งให้เป็นกลุ่มที่
ชัดเจน การติดต่อประสานงานกับคนไทยจึงต้องด้าเนินการผ่านศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทั้งที่
ด้าเนินงานโดยรัฐบาลเกาหลีใต้และองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวไทยอีก
เป็นจ้านวนมากที่มีก้าหนดเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ไม่ทราบจ้านวน 
ที่พักและพ้ืนที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชัดเจน สถานเอกอัคร ราชทูตฯ ต้องประสบปัญหาทั้งในการ
ประเมินตัวเลขและการระบุจุดพื้นท่ีที่จ้าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการเปิดให้คน
ไทยแจ้งลงทะเบียนชั่วคราวโดยขอให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งหมายเลขหนังสือ
เดินทาง ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ได้แก่ 

                                                 
๔ สถานะ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
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ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ เว็ปไซต์ และเฟสบุคของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๑,๔๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งบริษัทน้าเที่ยวเป็นผู้รวบรวมรายชื่อแจ้ง
ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ นักเรียนไทย และแม่บ้านไทยที่สมรสกับชายเกาหลีใต้ แต่แรงงานไทยซึ่งเป็น
คนไทยกลุ่มใหญ่ในเกาหลีใต้แจ้งลงทะเบียนเป็นจ้านวนค่อนข้างน้อย 

อนึ่ง จากการศึกษาประสบการณ์การอพยพคนไทยทั้งในกรณีของเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และสถานการณ์ไม่สงบทางการเมือง
ภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๕๔ พบว่า 
ปัญหาเรื่องฐานข้อมูลคนไทยที่คลาดเคลื่อน ไม่ทันสมัย รวมทั้งการที่ไม่สามารถระบุจุดหรือพ้ืนที่ที่คน
ไทยพ้านักอยู่เป็นปัญหาร่วมที่ส้าคัญที่เกิดขึ้นกับการอพยพคนไทยในทุกกรณี ถึงแม้ว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่จะพ้านักอยู่ใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ แต่ในทางปฏิบัติ คนไทยมักไม่ตระหนักถึ งความจ้าเป็นและไม่ให้
ความส้าคัญจนกว่าจะเกิดเหตุ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการก้าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนงานส้าหรับการอพยพคนไทย เช่น ในกรณีของลิเบียประเมินว่ามีแรงงานไทยที่ต้องอพยพทั้งสิ้น
ประมาณ ๒๓,๐๐๐ คน แต่เมื่อท้าการอพยพจริงพบว่ามีเพียง ๑๐,๖๗๘ คน๕ รวมทั้งแรงงานไทย
จ้านวนมากไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไป
ท้างานได้อีกเมื่อสถานการณ์สงบแล้ว หรือในกรณีของญี่ปุ่น ประเมินว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ในเขต
จังหวัดอะโอโมริ อีวาเตะ มิยากิ และฟูกุชิมะ ที่ได้รับผลกระทบและต้องอพยพประมาณ ๕๐๐ คน แต่
เมื่อกองทัพอากาศส่งเครื่องบินซี ๑๓๐ จ้านวน ๓ ล้าไปรับ ปรากฏว่า มีผู้เดินทางกลับเพียง ๓๙ ราย
เท่านั้น๖  

๒)  ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร:  
ในช่วงที่เกาหลีเหนือปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยใช้มาตรการข่มขู่อย่างต่อเนื่อง 

แม้สถานการณ์ในเกาหลีใต้โดยทั่วไปจะยังสงบและชาวเกาหลียังใช้ชีวิตอย่างปกติสุข แต่ข่าวที่ปรากฏ
ในสื่อมวลชนต่างชาติและสื่อมวลชนไทยซึ่งมีลักษณะสร้างภาพหรือปลุกเร้าอารมณ์เกินความเป็นจริง 
(sensationalized) ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์และ social network ต่าง ๆ ได้
ชี้น้าให้สาธารณชนไทยเกิดความเชื่อว่า สถานการณ์ก้าลังจะลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบและมี
ความจ้าเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากเกาหลีใต้ ท้าให้คนไทยตื่นตระหนก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้รับการติดต่อสอบถามทั้งทางโทรศัพท์ และทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ จากคนไทยเป็นจ้านวนมาก

                                                 
๕ สุพจน์ บุญเจรญิ, (๒๕๕๔), บทบาทภาครัฐในการช่วยเหลืออพยพแรงงานในต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน 

กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย, รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสตูรนักบรหิารการทูต 
รุ่นที่ ๓, น.๔๗. 

๖ วราวุธ ภู่อภิญญา, (๒๕๕๔), การบริหารจดัการภัยพิบัติ กรณีการเกดิแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น, รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๓, น.๑๔ – ๑๖. 



๑๘ 

  

 

 

เพ่ือขอให้ช่วยประเมินสถานการณ์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า ควรยกเลิกการเดินทางหรือไม่๗ 
ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนไทยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จ้านวนมากก็ติดต่อขอสัมภาษณ์
เอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ที่ดี เพ่ือควบคุมสถานการณ์ ลดความตื่นตระหนก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน โดย
ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการให้ข้อมูลข่าวสารโดยค้านึงถึงเป้าหมายเรื่องการคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์ของคนไทย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในภาพรวมด้วย  

จากข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด้าเนินมาตรการ
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

(๑)  สถานเอกอัครราชทูตฯ งดเว้นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกกรณี โดย
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการเสนอข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเพียงช่องทางเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสน สร้างความเป็นเอกภาพ และความน่าเชื่อถือ  

(๒)  ในขณะเดียวสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกับสาธารณชน
ชาวไทยโดยตรงผ่านเว็ปไซต์ เฟสบุค และ ทวิตเตอร์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และพบว่า สื่อ
อิเลคทรอนิกส์เหล่านี้เป็นช่องทางติดต่อที่มีประสิทธิภาพ โดยในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดจ้านวน
ผู้ติดตาม (follower) ข่าวสารทางเฟสบุคของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้นจากเวลาปกติที่มีจ้านวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน เป็นกว่า 
๕๖,๐๐๐ คน 

(๓)  ในด้านเนื้อหา (content) ของข่าวสารนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างมากในการน้าเสนอเพ่ือให้เกิดความสมดุล โดยมุ่งรายงานสถานการณ์ตาม
ข้อเท็จจริง ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ และข้อพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
โดยต้องเลือกให้ข่าวสารในช่วงเวลา (timing) ที่เหมาะสม เช่น ในระยะแรก (ปลายเดือนมีนาคม – ๙ 
เมษายน ๒๕๕๖) สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเพ่ือลดความตื่นตระหนกของประชาชน 
โดยการรายงานสถานการณ์ในเกาหลีใต้โดยทั่วไปตามข้อเท็จจริงว่ายังอยู่ในภาวะที่สงบ รัฐบาลมิได้
ประกาศยกระดับการเตือนภัย ประชาชนด้าเนินชีวิตตามปกติ ไม่มีการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค 
หรือน้้ามัน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ที่มีอยู่ ๑๐๓ แห่งก็มิได้อพยพ
คนชาติของตนออกจากเกาหลีใต้ หรือแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยวมิให้เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ 
และในระยะต่อมา (วันที่  ๑๐ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖) เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น แต่
สาธารณชนไทยเริ่มติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างมีสติมากขึ้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ก็มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยอาศัยประสบการณ์จากการอพยพคนไทยในประเทศอ่ืน เช่น การเตรียมหนังสือเดินทางและ
สิ่งของจ้าเป็น ได้แก่ ยาที่ต้องใช้เป็นประจ้า เงินสด และเสื้อผ้า ๑-๒ ชุดไว้ใกล้ตัว รวมทั้งนัดหมาย
เส้นทางหากมีความจ้าเป็นต้องอพยพ โดยก้าหนดให้ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนส้าหรับการ
                                                 
๗ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ช้าระเงินให้บริษัทน้าเที่ยวไปแล้วคนละประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท และหาก

ยกเลิกการเดินทางจะไมไ่ดร้ับเงินคืน 



๑๙ 

  

 

 

อพยพคนไทยที่อยู่ทาง ตอนเหนือ และท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮที่นครปูซานส้าหรับคนไทยที่
อาศัยอยู่ทางใต้ และในกรณีที่การอพยพทางอากาศไม่สามารถด้าเนินการได้ ก็ก้าหนดให้ใช้ท่าเรือที่
นครอินชอน เมืองพยองเทค และนครปูซานตามล้าดับ  

๓)  ปัญหาเรื่องกลไกการสั่งการ: 
แม้ทีมประเทศไทยในกรุ งโซลจะมีการจัดโครงสร้างที่ ชัด เจน โดย มี

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารฯ รวมทั้งมีการท้างานที่เป็นเอกภาพโดยมีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งในลักษณะ
ที่เป็นทางการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยและการประสานงานเป็นการ
ภายในระหว่างกัน แต่โดยที่การท้างานของทีมประเทศไทยที่ส่วนกลางยังไม่มีโครงสร้างองค์กรใด ๆ 
รองรับ ท้าให้ขาดเอกภาพในการด้าเนินงานและเกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกองทัพอากาศ ดังจะ
เห็นได้ว่า เมื่อเริ่มปรากฏข่าวเกาหลีเหนือใช้มาตรการยั่วยุ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ได้เตรียมแผนอพยพแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ 
โดยได้ก้าหนดจุดรวมตัวคนอพยพตามเมืองต่าง ๆ และจะขนส่งผู้อพยพไปยังประเทศที่สามที่ใกล้ที่สุด 
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน๘ และในเวลาต่อมา พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ได้เตรียมเครื่องบิน ซี ๑๓๐ จ้านวน ๒ ล้า และเครื่องแอร์บัส ๓๑๐ เพ่ือ
ล้าเลียงคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้กลับภายใน ๔๘ ชั่วโมง๙ การขาดการประสานงานจากส่วนกลาง 
รวมทั้งการขาดกลไกการสั่งการที่ชัดเจนดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างก็สั่งการให้ส้านักงานของตนในกรุงโซลด้าเนินมาตรการต่าง ๆ 
โดยขาดการบูรณาการแผนการด้าเนินงานให้เป็นเอกภาพ ทีมประเทศไทยที่กรุงโซลจ้าเป็นต้อง
ตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 

ทั้งนี้  เมื่อศึกษาจากกรณีของลิเบีย พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ประเทศที่ด้าเนินการอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสามารถอพยพแรงงานจ้านวน 
๓๕,๘๖๐ คน ได้ในเวลาเพียง ๑๑ วัน ในขณะที่ไทยใช้เวลาถึง ๒๔ วัน ในการอพยพแรงงานไทย
จ้านวน ๑๐,๖๗๘ คน ซึ่งปัจจัยส้าคัญส้าหรับความส้าเร็จของจีน คือ การสั่งการที่มีเอกภาพโดย
สามารถส่งเรือพาณิชย์ที่ขนส่งสินค้าในแถบตะวันออกกลางและเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาล้าจากกรุง
ปักกิ่งเข้าไปด้าเนินการอพยพแรงงานในทันที๑๐ ส้าหรับกรณีของไทย นั้น นายสุวัฒน์ แก้วสุข
ผู้อ้านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ๑๑ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการอพยพคนไทยออกจากลิเบีย ให้ทัศนะว่า แม้ในระยะแรกจะมีปัญหาด้านการ
ประสานงาน แต่ในภายหลังเมื่อมีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย” ขึ้นที่

                                                 
๘ “ก. แรงงานเผยแผนอพยพแรงงานไทยในเกาหลี หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน”, ส้านักนายกรัฐมนตรี ท้าเนียบ

รัฐบาล, ๑ เมษายน ๒๕๕๖.  
๙ “รออพยพคนไทย ทอ. ผวาสงครามเกาหลี สั่งซี ๑๓๐-แอร์บัสพร้อม,” แนวน.(๓ เมษายน ๒๕๕๖), น.๑. 
๑๐ สุพจน์ บุญเจริญ, อ้างแล้ว, น.๒๘. 
๑๑ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายสุวัฒน์ แก้วสุข ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลประจ้าสถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจา้ปี ๒๕๕๖ ที่โรงแรมอมิพีเรียลควนีส์ปาร์ค เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



๒๐ 

  

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง
แรงงาน เพ่ือร่วมกันประเมินสถานการณ์และอ้านวยการให้ความช่วยเหลืออพยพแรงงานและชุมชน
ไทย ก็ส่งผลให้การด้าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นหัวใจส้าคัญของความส้าเร็ จในการ
อพยพแรงงานไทยออกจากลิเบีย  

๔)  ปัญหาเรื่องงบประมาณ:  
เมื่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มตึงเครียด สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

เตรียมความพร้อมตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในแผนอพยพคนไทย ปี ๒๕๕๕ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
คลังเบิกเงินสดจากธนาคารจ้านวนหนึ่งมาเก็บไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้สามารถส้ารองจ่ายได้
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เงินจ้านวนดังกล่าวเพียงพอแค่ส้าหรับการรองรับปัญหาเฉพาะ
หน้า เช่น ค่าอาหาร น้้า หรือค่าเช่ายานพาหนะส้าหรับการอพยพคนไทยในระยะเวลาประมาณ              
๓ – ๕ วัน แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อและจ้าเป็นต้องจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้คนไทยเป็นเวลานาน 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการ และจ้าเป็นต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนกลาง ทั้งนี้ ในกรณีของการอพยพคนไทยออกจากลิเบียนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติงบประมาณตามที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน
เสนอ จ้านวนรวม ๗๔๖ ล้านบาท๑๒ โดยขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณใช้เวลานานถึงประมาณ 
๑๐ วัน ท้าให้การด้าเนินการอพยพคนไทยออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยล่าช้าออกไปมาก  

๕)  ปัญหาเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น:  
บทบาทและมาตรการของรัฐบาลเกาหลีใต้มีความส้าคัญและเป็นหัวใจส้าหรับ

การดูแลช่วยเหลือชาวต่างชาติเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ รวมทั้งไทย ไม่สามารถ
ด้าเนินการใด ๆ ได้โดยล้าพัง โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากเกาหลีใต้ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ตึงเครียดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเกาหลีใต้ 
(Ministry of Foreign Affairs and Trade – MOFAT) ไม่ได้ด้าเนินมาตรการใด ๆ เมื่อถูกกดดันจาก
ประเทศต่าง ๆ MOFAT ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดย
เพียงแต่ยืนยันว่า สถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติและขอให้คณะทูตทุกประเทศเชื่อมั่นในรัฐบาลเกาหลีใต้
ซึ่งได้จัดท้าแผนอพยพหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยแผนอพยพให้      
สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ทราบได้ นอกจากนี้ MOFAT ยังระบุว่า ได้มอบหมายให้ส้านักงาน       
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ 
แต่การติดต่อกับส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงยุติธรรมก็ประสบปัญหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องประสานงานผ่านล่ามของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
จึงนับเป็นอุปสรรคส้าคัญและคงจะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นหากมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการอพยพ
ชาวต่างชาติออกจากเกาหลีใต้จริง  

                                                 
๑๒ จ้าแนกเป็นงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ๔๐๓ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการใน

ต่างประเทศ และของกระทรวงแรงงาน ๓๔๓ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท้างานในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการส่งคนงานกลับภูมลิ้าเนา (เน้นการเดินทาง
ภายในประเทศ) 



๒๑ 

  

 

 

๖)  ปัญหาเรื่องเอกสารเดินทางของคนไทย:  
โดยที่โครงการจัดท้าหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ ของกระทรวง

การต่างประเทศเพ่ิงเริ่มด้าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน     
จึงประสบปัญหาทั้งในขั้นตอนการรับค้าร้อง การตรวจสอบข้อมูล และการผลิตเล่มซึ่งต้องด้าเนินการ
โดยบริษัทจันวาณิชย์ที่ประเทศไทยก่อนจะจัดส่งให้ผู้ร้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ท้าให้ผู้ร้องได้รับ
เล่มล่าช้ากว่าปกติมาก ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี พบว่า มีคนไทยใน
เกาหลีใต้กว่า ๓๐๐ คนที่ยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ยังไม่ได้
รับเล่ม๑๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกองหนังสือเดินทาง และกองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหา และได้รับความร่วมมือด้วยดี
โดยกรมการกงสุลได้ให้ความส้าคัญกับการผลิตเล่มค้าร้องจากกรุงโซลเป็นอันดับแรก รวมทั้งได้จัดส่ง
หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุการใช้งาน ๑ ปี และเอกสารส้าคัญประจ้าตัว (Certificate of Identity – 
CI) ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกจ้านวนหนึ่ง เพ่ือใช้แทนหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ที่มีอายุการ   
ใช้งาน ๕ ปี ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ้าเป็น  

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์นายสุวัฒน์ แก้วสุข พบว่า ปัญหาเรื่องเอกสารเดินทาง
ของคนไทยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญที่สุดในการด้าเนินการอพยพ ต้องใช้ระยะเวลานานและใช้
บุคลากรจ้านวนมากในการตรวจสอบหลักฐานและด้าเนินการออกเอกสารเดินทางให้คนไทยเพ่ือ
ทดแทนหนังสือเดินทางที่สูญหาย โดยในกรณีของลิเบียกระทรวงการต่างประเทศต้องจัดส่งชุด
เจ้าหน้าที่จ้านวน ๕ คน เข้าไปรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและต้องใช้ระยะเวลาด้าเนินการนานถึง ๗ วัน  
 
๓.๒ การพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามแผนอพยพ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแผน
อพยพคนไทยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ  โดยให้ความส้าคัญกับกระบวนการตามแนวคิด 
Business Continuity Management (BCM) ซึ่งอาจจ้าแนกได้เป็น ๔ กระบวนการหลัก ดังนี้ 

๓.๒.๑  การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (Understanding the 
Organisation)  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดเป็นสถานเอกอัครราชทูตขนาดกลาง มี
บุคลากร ๙ คน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตฯ (ระดับ ๑๐) อัครราชทูต (ระดับ ๙) อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ระดับ ๘) เลขานุการเอก (ระดับ ๖) ๒ คน เลขานุการโท (ระดับ ๕) ๒ คน และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน ๒ คน ในขณะเดียวกันก็มีผู้แทนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรุงโซลเข้าร่วมเป็นทีม
ประเทศไทย ประกอบด้วย ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 
ส้านักงานแรงงานไทย ส้านักงานส่งเสริมการค้าไทย ส้านักงานเศรษฐกิจและการค้า และส้านักงาน
บริษัทการบินไทยฯ  

                                                 
๑๓ โดยปกตผิู้ยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางในต่างประเทศจะได้รับเลม่หนังสือเดินทางภายในเวลาประมาณ ๓-๔ 

สัปดาห ์
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ทั้งนี้ หากจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กร ภารกิจ และความเสี่ยงของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาได้ดังนี้   

๑)  จุดอ่อน  
(๑)  สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้าราชการที่ เป็นผู้ชายเพียง ๒ คน คือ

เอกอัครราชทูตฯ และเลขานุการโท ๑ คน ซึ่งโครงสร้างบุคลากรดังกล่าวอาจไม่มีความพร้อมเพียง
พอที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในสภาวะสงคราม  

(๒)  ในจ้านวนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง ๙ คน มีข้าราชการ
เพียง ๑ คนที่มีความรู้ภาษาเกาหลีในระดับที่สื่อสารได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องหากมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการอพยพคนไทย 

(๓)  ขาดการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทยในส่วนกลาง และไม่มีกลไก
รองรับการด้าเนินงานของทีมประเทศไทยในภาพรวม 

(๔)  ชุมชนไทยในเกาหลี ใต้ยั งไม่มีการรวมตัวที่ เข้มแข็ง ท้าให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ขาดก้าลังส้าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการด้าเนินการทั้งในด้านการกระจายข้อมู ล
ข่าวสารและการรวบรวมคนไทยในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการอพยพ   

๒)  จุดแข็ง 
(๑) ทีมประเทศไทยในกรุงโซลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้ง

ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองแรงงานไทยโดยตรง ได้แก่ ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 
ส้านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และส้านักงานแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญสนับสนุนการ
ด้าเนินการตามแผนอพยพคนไทย 

(๒) สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 
มีความสัมพันธ์อันดี และติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 

(๓)  โดยที่ไทยเคยส่งกองก้าลังเข้าร่วมกับกองก้าลังของสหประชาชาติใน
สงครามเกาหลี ในปัจจุบันไทยจึงเป็น ๑ ใน ๑๖ ประเทศที่มีผู้แทนอยู่ใน United Nations 
Command (UNC) โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามารถเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
และรับทราบข้อมูลข่าวสารเชิงลึกทางการทหารจากทั้ง UNC สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการติดตามพัฒนาการและประเมินสถานการณ์ 

(๔)  เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology - IT) ที่ทันสมัย และสถานเอกอัครราชทูตฯ เองก็มีการวางโครงสร้าง
และพัฒนาระบบเครือข่าย IT อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๖ ได้เพ่ิมคู่สายอินเตอร์เน็ตของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เป็น ๓ คู่สาย ความเร็วคู่สายละ ๑๐๐ Mbps๑๔ ท้าให้สามารถใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์
ติดต่อสื่อสารกับคนไทยในวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในที่
สามารถติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VOIP) รวม ๘ เลขหมาย เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อกับส่วนกลางด้วย  

                                                 
๑๔ Mega bit per second 



๒๓ 

  

 

 

๓)  ความเสี่ยง 
(๑)  โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ใน

ภาพรวมยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ได้ 
เกาหลีเหนือก็จะยังคงด้าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือรักษาการด้ารงอยู่ของระบบ (regime survival) และ
น้าไปสู่เป้าหมายเรื่องการรวมชาติเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียว (national reunification) ต่อไป ซึ่งรวมถึง
การใช้มาตรการข่มขู่เพ่ือบีบให้สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเจรจาเพ่ือให้ ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแลกการกับการระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ  

(๒)  ท้าเลที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอยู่ในเขต Yongsan-gu ใกล้กับ
ที่ตั้งของค่ายทหารสหรัฐฯ ในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการ
โจมตีของเกาหลีเหนือ หากเกิดภาวะสงคราม นอกจากนี้ ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตรจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ยังไม่มีสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งทางการเกาหลีใต้ก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่หลบภัยในกรณีที่มี
การโจมตีทางอากาศ โดยสถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานี Itaewon และ Hangangjin อยู่ห่างจาก          
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร  

(๓)  แม้ในภาพรวมเกาหลีใต้จะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย แต่หากเกิดภาวะสงครามเครือข่ายสื่อสารเหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ มี
ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี หรือเกิดภาวะที่ระบบเครือข่ายสื่อสารล่ม ดั งเช่นที่เคยเกิดขึ้น ในกรณี
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคลากรของสถานสถานเอกอัครราชทูตฯ การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ
ส่วนกลาง และระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับผู้รับบริการ คือ คนไทยในเกาหลีใต้ จึงมีความ
จ้าเป็นต้องจัดเตรียมระบบสื่อสารส้ารอง เช่น ระบบโทรศัพท์ผ่านสัญญาณดาวเทียมเพ่ือรองรับการใช้
งานในกรณีฉุกเฉิน 

(๔)  นอกจากนี้  หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจมีความเสี่ยงที่ระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะไฟฟ้าและน้้าประปา จะขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ สถานเอกอัครราชทูตจึง
จ้าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับ โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องปั่นไฟส้ารอง   

๔)  ภารกิจ 
 เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจพิจารณาก้าหนดภารกิจหลัก (critical 

function) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จ้าเป็นจะต้องด้าเนินการตามล้าดับ ดังนี้ 
(๑)  ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ตลอดจนประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดเพ่ือประกอบการพิจารณาก้าหนดมาตรการและ
เส้นทางการอพยพให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

(๒)  ตรวจสอบข้อมูลคนไทยให้เป็นปัจจุบัน โดยการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ในขณะที่ยังสามารถด้าเนินการได้  

(๓)  เตรียมการด้านงบประมาณโดยเบิกเงินสดจากธนาคารเพ่ือส้ารองไว้ให้
เพียงพอการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งจัดเตรียมประมาณการค่าใช้จ่ายและประสานกระทรวง       
การต่างประเทศเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอพยพคนไทย  

(๔)  ตรวจสอบหลักฐาน จัดเตรียมและออกเอกสารเดินทางส้าหรับคนไทย 



๒๔ 

  

 

 

(๕)  ประสานสายการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพอากาศ 
และกองทัพเรือ เพ่ือจัดอากาศยานและเรืออพยพคนไทยออกจากเกาหลีใต้  

(๖)  จัดเตรียมยานพาหนะภายในประเทศโดยเฉพาะรถบัส หรือเรือ ส้าหรับ
การคนย้ายคนไทยไปยังพื้นท่ีปลอดภัย  

(๗)  จัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราว เช่น วัดไทย๑๕ โรงเรียน และศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ส้าหรับคนไทยทั้งในกรณีผู้พักรอก่อนเดินทางกลับไปประเทศไทยหรือรอ
เดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม และในกรณีของผู้ที่ต้องการหลบภัยในพ้ืนที่ปลอดภัยแต่ไม่ประสงค์
เดินทางออกจากเกาหลีใต้  

(๘)  จัดเตรียมอาหารและน้้า ส้าหรับคนไทยให้ด้ารงชีวิตอยู่ได้ในระยะเวลา
ประมาณ ๑-๗ วัน 

(๙)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้เพ่ือขออนุมัติการบินผ่านของ
อากาศยาน ทั้งในกรณีที่เป็นเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาล้า และเรือของไทยที่จะ
ปฏิบัติภารกิจในการอพยพคนไทย  

(๑๐) ประสานสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น จีน ญี่ปุ่น 
และไต้หวัน เพ่ือขอความร่วมมือในการอพยพคนไทยผ่านประเทศเหล่านั้น  

(๑๑) บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือควบคุมไม่ให้คนไทยตื่นตระหนก ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานส่วนกลาง และ
คนไทยในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด้าเนินการตามแผนอพยพด้าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๓.๒.๒  การก าหนดทางเลือกส าหรับการบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Determining BCM Options)  

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีจนน้าไปสู่การใช้ก้าลัง   
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาก้าหนดทางเลือกในการด้าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

๑)  หากสถานการณ์สู้รบอยู่ในวงจ้ากัดและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
เกาหลีใต้ เช่น ในกรณีของการโจมตีเกาะ Yongpyeong เมื่อปี ๒๕๕๓ อาจไม่มีความจ้าเป็นต้อง
อพยพคนไทยออกจากเกาหลีใต้ แต่เลือกอพยพคนออกจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบไปยังพ้ืนที่ที่
ปลอดภัยแทน 

๒)  ในกรณีที่สถานการณ์ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ และท่าอากาศยาน
นานาชาติทุกแห่งยังเปิดให้บริการ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถส่งคนไทยกลับประเทศโดย
เครื่องบินพาณิชย์ของไทยทั้งบริษัทการบินไทยฯ และสายการบิน Business Air โดยก้าหนดให้ใช้ท่า
อากาศยานนานาชาติอินชอนส้าหรับการอพยพคนไทยที่อยู่ทางตอนเหนือ และท่าอากาศยาน
นานาชาติกิมแฮ ใกล้นครปูซาน ส้าหรับการอพยพคนไทยที่อยู่ทางภาคใต้ ทั้งนี้ การบินไทยฯ และ 
Business Air มีบริการเที่ยวบินโซล-กรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนอย่างน้อย ๕ 
เที่ยวต่อวัน ความจุเฉลี่ยประมาณ ๑,๖๐๐ คนต่อวัน และการบินไทยมีเที่ยวบินตรง ปูซาน-กรุงเทพฯ 
และปูซาน-ภูเก็ต รวมสัปดาห์ละ ๓ เที่ยว  
                                                 
๑๕ ในปัจจุบันมีวัดไทยท่ีเพิ่งเริ่มก่อตัง้ในเกาหลีใต้ ๒ แห่ง คือ วัดธรรมเจติยาราม ท่ีเมืองอันซาน และวัดพุทธรังสี 

เมอืงโพงด้า ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดคยองกี  



๒๕ 

  

 

 

๓)  หากจ้านวนชาวไทยที่ต้องอพยพมีจ้านวนมากจนไม่สามารถเดินทางโดย
เที่ยวบินปกติ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจความร่วมมือกระทรวงฯ ประสานสายการบินที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดเที่ยวบินพิเศษในการด้าเนินการเพ่ิมขึ้น โดยนอกเหนือจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
แล้วอาจพิจารณาใช้ท่าอากาศยานคิมโปเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง 

๔)  หากสายการบินพาณิชย์ไม่สามารถรองรับการอพยพได้เพียงพอหรือไม่สามารถ
ให้บริการได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจมีความจ้าเป็นต้องประสานกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือขอ
ความร่วมมือกองทัพอากาศจัดส่งเครื่องบินทหาร เช่น ซี-๑๓๐ ไปช่วยด้าเนินการอพยพ 

๕)  ในกรณีท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลเพียงประมาณ 
๓๐ กิโลเมตร ไม่สามารถใช้งานได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จ้าเป็นต้องอพยพคนไทยจากทางตอนเหนือลง
ไปที่นครปูซานทางภาคใต้ของคาบสมุทรเกาหลีเพ่ือรอเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งอาจเลือก
ด้าเนินการได้เป็น ๒ แนวทาง คือ  

(๑)  เดินทางทางรถยนต์ โดยอาศัยทางหลวงหมายเลข ๑ (North-South 
Highway) ซึ่งอาจประสบปัญหาเรื่องสภาพการจราจร เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นเดียวที่
เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของเกาหลี 

(๒)  เดินทางทางเรือจากท่าเรือพยองเทคทางตะวันเฉียงใต้ของกรุงโซล ไปขึ้น
ที่ท่าเรือปูซานซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางที่สะดวกกว่า 

๖)  ในกรณีที่การอพยพทางอากาศไม่สามารถด้าเนินการได้หรือมีความจ้าเป็นต้อง
อพยพคนเป็นจ้านวนมาก อาจพิจารณาใช้การอพยพทางเรือ โดยก้าหนดจุดส้าหรับการอพยพขึ้นที่
ท่าเรือปูซาน (ภาคใต้ของประเทศ) และที่ท่าเรือพยองเทค (ภาคตะวันตกของประเทศ) และสามารถ
เลือกด้าเนินการได้เป็น ๒ กรณี คือ 

(๑)  รัฐบาลไทยโดยกองทัพเรือจัดส่งเรือมารับผู้อพยพจากท่าเรือปูซานกลับ
ประเทศไทย  

(๒)  จัดส่งผู้อพยพไปยังประเทศที่สามที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน หรือไต้หวัน 
เพ่ือรอส่งต่อไปยังประเทศไทย โดยก้าหนดให้ใช้ท่าเรือปูซานส้าหรับการอพยพไปเมือง ฟุกุโอกะและ
เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่น และใช้ท่าเรือพยองเทคส้าหรับการอพยพไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ไต้หวัน   

๓.๒.๓  การพัฒนาและน า BCM มาใช้ตอบสองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Developing 
and Implementing a BCM Response)  

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจ้าเป็นต้องพัฒนาแผนอพยพคนไทย โดยต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องบุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก้าหนดความ
ต้องการขั้นต่้าส้าหรับการฟ้ืนฟูหรือกู้คืนการด้าเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ภาวะ
วิกฤติ (disaster recovery) โดยมีองค์ประกอบส้าคัญที่ต้องพิจารณาปรับปรุงจากแผนอพยพคนไทย
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑)  ด้านบุคลากร 
(๑) ต้องจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ โดยนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (local staff) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วอาจ



๒๖ 

  

 

 

ขอความร่วมมือหรือจัดจ้างนักเรียนไทยเพ่ิมเติม เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยน้อย เช่น ท่า
อากาศยาน ท่าเรือ หรือในพ้ืนที่พักรอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องแยกการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ควรมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้อย่างน้อย ๕ คน 

(๒) ต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานความ
เป็นคนไทย เอกสารประจ้าตัว และด้าเนินการออกเอกสารเดินทางให้คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทาง 
โดยในปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบุคลากรฝ่ายกงสุลที่มีความช้านาญในการออกหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว (๑ ปี) และหนังสือส้าคัญประจ้าตัว (Certificate of Identity – CI) รวม ๔ คน ซึ่งอาจไม่
เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เหล่านี้ อาจต้องรับผิดชอบในการ
ติดต่อประสานงานด้านอ่ืน ๆ ด้วย จึงมีความจ้าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากส่วนกลาง
เช่นเดียวกับกรณีของลิเบีย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศฯ ได้กรุณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ ๕ คน ไป
ด้าเนินการออกเอกสารเดินทางให้คนไทย 

๒)  ทรัพยากร 
(๑) ต้องจัดเตรียมงบประมาณส้าหรับการอพยพคนไทย โดยหากพิจารณาบน

พ้ืนฐานของการอพยพแรงงานไทยประมาณ ๑๐,๕๐๐ คน ออกจากลิเบีย ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๔๐๓ ล้านบาทแล้ว คาดว่า หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีอาจมีคนไทยที่จ้าเป็นต้อง
อพยพในจ้านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นราว ๓๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จ้าแนกเป็น 
- ค่าเดินทางในประเทศ ๕,๐๐๐ บาท/คน X ๑๐,๕๐๐  ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางกลับประเทศไทย ๒๐,๐๐๐ บาท/คน X ๑๐,๕๐๐  ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก/อาหาร/เบ็ดเตล็ด ๕,๐๐๐ บาท/คน X ๑๐,๕๐๐  ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ          ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     รวม   ๓๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ต้องจัดเตรียมหนังสือหนังสือเดินทางชั่วคราว (เล่ม ๑ ปี) เพ่ือใช้แทน

หนังสือเดินทางในกรณีที่จ้าเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่สามเพ่ือรอการส่งกลับ อย่างน้อย ๑๐๐ 
เล่ม และ CI ส้าหรับกรณีการเดินทางกลับประเทศไทยโดยตรง อย่างน้อย ๑,๐๐๐ ฉบับ 

๓)  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
(๑)  ต้องพัฒนาระบบการลงทะเบียนคนไทยให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก 

รวดเร็ว เป็นระบบ และเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒)  ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์ดาวเทียมเพ่ิมเติม

จากปัจจุบันที่มีอยู่ ๓ เครื่อง เป็น ๕ เครื่อง เพ่ือรองรับในกรณีที่เครือข่ายสื่อสารปกติ ไม่สามารถ    
ใช้งานได้  

(๓)  ต้องจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟส้ารองเพ่ือใช้งานทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
และท่ีศูนย์ปฏิบัติการส่วนแยกอย่างน้อย ๕ เครื่อง 

๓.๒.๔  การทดสอบ ซักซ้อม และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการตามแผน
อพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Exercising, Maintaining and Reviewing)  



๒๗ 

  

 

 

หัวใจส้าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท้าให้การด้าเนินการตามแผนอพยพฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ การซ้อมแผนเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้งเพ่ือทดสอบว่า แผนที่เขียนไว้สามารถน้ามาใช้ได้จริงเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่และได้รับ
การตอบสนองด้วยดีจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้รับบริการคือ คนไทยที่ต้องอพยพ
หรือไม่ ทั้งนี้ กรมการกงสุลได้ก้าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการด้าเนินงาน (Key 
Performance Index – KPI) ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจ้าทุก ๖ 
เดือน ซึ่งในกรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ใช้โอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมกงสุล
สัญจร และการประชุมชมรมนักเรียนไทย ซักซ้อมแผนกับเครือข่ายคนไทยและศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับทีมประเทศไทยจะต้องพิจารณาทบทวน
แผนอพยพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยต้องมีการปรับปรุงแผนเป็นประจ้าอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งอาจมีความจ้าเป็นต้องจัดท้าคู่มือและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในการน้าแผนมาใช้ในยามฉุกเฉิน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่จ้ากัด 

 



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา  

๔.๑.๑  สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีมีแนวโน้มที่จะมีความตึงเครียดและน้าไปสู่ความ
ขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ที่ส้าคัญ ได้แก่  

๑)  การขาดกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจนในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต้ โดยมีเพียงการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแต่มิได้มีการเจรจาจัดท้าความตกลง
สันติภาพระหว่างกันเพ่ือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ  

๒)  การตีความท่ีแตกต่างกันในการก้าหนดเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเล  
๓)  การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับ

เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภัยคุกคาม ท้าให้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะ 
action-reaction อย่างต่อเนื่อง  

๔)  ความจ้าเป็นของผู้น้าเกาหลีเหนือต้องรักษาความอยู่รอดของระบอบ (regime 
survival) ท้าให้ด้าเนินนโยบายเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหาร โดยเฉพาะการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์ และเลือกที่จะด้าเนินยุทธศาสตร์ Threat for Aid โดยการข่มขู่คุกคามเพ่ือกดดันให้มีการ
เจรจาแลกความช่วยเหลือด้านอาหารและพลังงานกับการระงับโครงการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ 

๕)  ปัจจัยเกี่ยวกับ นาย Kim Jong Un ผู้น้าคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือซึ่งมีอายุน้อย 
ขาดวุฒิภาวะ และประสบการณ์ในการบริหารประเทศ จ้าเป็นต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวกับสหรัฐฯ และ
เกาหลีใต้เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ 

๔.๑.๒  ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโซลจ้าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอพยพคนไทยออกจากคาบสมุทร
เกาหลี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ตึงเครียดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยหลายประการ ทั้งปัญหาเรื่องฐานข้อมูลคนไทยที่
คลาดเคลื่อนและไม่สามารถระบุจุดที่อยู่ของคนไทยได้อย่างชัดเจน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือลดความตื่นตระหนกของคนไทย ปัญหาเรื่องกลไกการสั่งการโดยเฉพาะกลไกใน
ส่วนกลางที่ไม่มีโครงสร้างรองรับที่ชัดเจน ขาดเอกภาพ ปัญหาเรื่องงบประมาณที่จ้าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนกลางอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ปัญหาเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
ซึ่งรวมถึงการขาดบุคลากรท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีได้ และปัญหาเรื่องการออกเอกสาร
เดินทางให้แก่คนไทย 

๔.๑.๓  จากปัญหาที่เกิดขึ้นหากน้าแนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management- BCM) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า  

 



๒๙ 

  

 

 

๑)  สถานเอกอัครราชทูตฯ มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง โดยจุดอ่อนที่ส้าคัญ ได้แก่ 
โครงสร้างของบุคลากรที่มีข้าราชการชายในระดับปฏิบัติการเพียง ๑ คน และมีบุคลากรที่สื่อสารด้วย
ภาษาเกาหลีได้เพียง ๑ คน รวมทั้งขาดการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทยที่ส่วนกลาง และคนไทย
ในเกาหลีใต้ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ในขณะที่จุดแข็ง ได้แก่ การประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยที่กรุงโซลซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
ความมั่นคงและการคุ้มครองแรงงานไทยร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหาร การที่ไทยได้รับประโยชน์
ด้านข่าวกรองจากการเข้าร่วมอยู่ใน UNC และความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เกาหลีใต้ ท้าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทยในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 

๒)  ในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ส้าคัญ 
ได้แก่ แนวโน้มของสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีที่ไม่มีความแน่นอนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
ปะทะกันด้วยก้าลัง รวมทั้งท้าเลที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ คือ 
ค่ายทหารสหรัฐฯ ท้าให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการโจมตีของเกาหลีเหนือ และหากเกิด
ภาวะสงครามก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดข้องในระบบสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้้าประปา จึงจ้าเป็นต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับความเสี่ยง
ดังกล่าว 

๓)  เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จ้าเป็นต้องก้าหนดภารกิจ
หลักที่ต้องด้าเนินการ (critical function) แยกออกมาจาก non-critical function ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนอพยพคนไทยที่จะจัดท้าขึ้นโดยครอบคลุมถึง การประเมินสถานการณ์ 
การตรวจสอบข้อมูลคนไทยให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบหลักฐานและออกเอกสารเดินทางให้กับคนไทย 
การจัดเตรียมงบประมาณ การจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราว ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร น้้าและอาหาร 
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการประสานงานในด้านต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทยและเกาหลีใต้ บริษัทการบินไทย ตลอดจนการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศท่ีสามเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยอ้านวยความสะดวกในการอพยพคนไทย 

๔)  การพัฒนาแผนอพยพคนไทยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องบุคลากร 
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก้าหนดความต้องการขั้นต่้าส้าหรับการฟ้ืนฟูหรือกู้คืนการ
ด้าเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ภาวะวิกฤติ (disaster recovery) นอกจากนี้ ยังต้อง
มีการซ้อมแผนอย่างสม่้าเสมอเพ่ือทดสอบการใช้งานและสร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนต้องมีการทบทวนแผนอพยพเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งอาจมีความจ้าเป็นต้องจัดท้าคู่มือและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในการน้าแผนมาใช้ในยามฉุกเฉิน  

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑  รัฐบาลควรมีการก้าหนดนโยบายและกลไกในการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อพยพคนไทยในต่างประเทศท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ส่วนกลางและมีกลไกการสั่งการที่
เป็นเอกภาพ โดยอาจยกระดับศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยซึ่งจัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจเมื่อเกิดภัยพิบัติ
หรือสถานการณ์ไม่สงบเป็นรายกรณีขึ้นเป็นกลไกที่มีโครงสร้างและกลไกการด้าเนินงานที่ชัดเจนใน
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รูปแบบของ “คณะกรรมการประสานความช่วยเหลือคนไทยภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินใน
ต่างประเทศ” ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพ่ือร่วมกันประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการ
อ้านวยการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยหากมีความจ้าเป็น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการให้
ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ  

๔.๒.๒  รัฐบาลไทยควรให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์
ฉุกเฉินอย่างจริงจัง โดยนอกเหนือจากการจัดท้าแผนอพยพท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ้าประเทศ
ต่างๆ ต้องจัดท้าแล้ว รัฐบาลควรพิจารณาจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Standard 
Operating Procedures – SOP) ในระดับชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการส้าหรับ
ข้าราชการทั้งที่ประจ้าการในต่างประเทศและที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในกรณีที่เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อให้ข้าราชการแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การเสนอขออนุมัติ
งบประมาณส้าหรับการอพยพคนไทยหน่วยงานใดเป็นผู้ รับผิดชอบ แนวทางและช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานในกรณีที่จะต้องจัดส่งอากาศยานและเรือไปรับผู้อพยพ ประเด็นที่ควรต้องเตรียมการทั้งใน
สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่มี ความจ้าเป็นต้องอพยพ รวมทั้งแนวทางในการตรวจสอบ
หลักฐานและการออกเอกสารเดินทางให้คนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรมีการฝึกอบรมบุคลากร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถน้าแผนอพยพและแนวทางในคู่มือฯ 
ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๓  ควรบูรณาการแผนอพยพคนไทยและคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เข้ากับภารกิจของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อาจ
ฝึกอบรมแรงงานไทยที่จะเดินทางไปท้างานในประเทศต่าง ๆ ให้รับทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติตนในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

๔.๒.๔  รัฐบาลควรรณรงค์อย่างจริงจังให้คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งที่เป็น
แรงงาน นักเรียน นักศึกษา คู่สมรสของชาวต่างชาติ และผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลานาน
ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่พ้านักและหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพ้ืนที่ทราบ  

๔.๒.๕  กระทรวงการต่างประเทศควรวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวให้มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สามเพ่ิมมากข้ึน  

๔.๒.๖  กระทรวงการต่างประเทศควรวางยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรมกับประเทศท่ีสาม โดยเฉพาะประเทศที่มีแรงงานอยู่ในต่างประเทศเป็นจ้านวนมากและมี
ศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนชาติของตน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด้าเนินการอพยพคนไทยในต่างประเทศ โดยแนวทางหรือรูปแบบความร่วมมือที่
อาจพิจารณาความเป็นไปได้ ได้แก่ การสนับสนุนยานพาหนะ เช่น กรณีที่อพยพทางเรือจากเกาหลีใต้
ไปจีน แรงงานไทยอาจร่วมโดยสารไปเมืองท่าใดเมืองท่าหนึ่งในจีนเพ่ือรอการส่งต่อกลับประเทศไทย 
เป็นต้น 
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๔.๒.๗  การจัดท้าแผนอพยพต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องกลัวสูญเสียรายได้หากไม่สามารถเดินทางกลับไปท้างาน ในประเทศนั้น ๆ ได้
อีกเมื่อสถานการณ์สงบ จึงยอมเสี่ยงที่จะพ้านักอยู่ในประเทศนั้นต่อโดยไม่เดินทางกลับประเทศไทย 
ดังนั้น การก้าหนดทางเลือกในแผนอพยพ นอกจากการส่งกลับประเทศไทยแล้ว อาจต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมถึงการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้คนไทยในพ้ืนที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วย 

๔.๒.๘  นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานอาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมบทบัญญัติของ
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท้างานในต่างประเทศ๑ เพ่ือก้าหนดให้แรงงานที่จะไปท้างานใน
ต่างประเทศทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่จัดส่งโดยรัฐหรือไม่ก็ตามต้องจัดส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทน
การส่งเงินโดยสมัครใจในปัจจุบัน เพ่ือให้แรงงานทุกคนได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จาก
กองทุน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และการได้รับเงิน
ชดเชยกรณีที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพราะปัญหาความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม หรือ
โรคระบาด ซึ่งจะได้รับคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

๔.๒.๙  สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรด้าเนินนโยบายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ไทยในสาธารณเกาหลีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตั้งวัดไทยที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้งทั้ง ๒ 
แห่ง คือ วัดธรรมเจติยาม เมืองอันซาน และวัดพุทธรังสี เมืองโพงดัม เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมคนไทยและ
อาจสามารถใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวส้าหรับคนไทยในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

๔.๒.๑๐ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับส้านักงานแรงงานไทยฯ ควรจัดการฝึกอบรม
อาสาสมัครแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกับแรงงานไทย 
รวมทั้งช่วยเหลือในการด้าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องอพยพคน
ไทยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๔.๒.๑๑ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรเสริมสร้างความร่วมมือกับชมรมนักเรียน
ไทยในเกาหลีใต้ และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้  ซึ่งในปัจจุบันมี ๒ 
มหาวิทยาลัย คือ Hanguk University for Foreign Studies (HUFS) และ Pusan University for 
Foreign Studies (PUFS) เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย-เกาหลี ซึ่งจะเป็นก้าลัง
ส้าคัญในการสนับสนุนการด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่นในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๔.๒.๑๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องให้ความส้าคัญอย่างจริงจังกับการปรับปรุงฐานข้อมูล
คนไทยให้ทันสมัย โดยอาจพิจารณาจัดท้าข้อเสนอของบประมาณเพ่ือจัดจ้างบุคลากรท้าการส้ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกับส้านักงานแรงงานไทยฯ และศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งอาจขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานก้าหนดให้แรงงานไทยทุกคนที่
เดินทางกลับประเทศไทยต้องแจ้งโยกย้ายกลับภูมิล้าเนาเพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

โดยที่ในปัจจุบันสถานการณ์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมีความผันผวน ประกอบกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ท้าให้คนไทยในต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก
                                                 
๑ กองทุนเรียกเก็บในอัตราที่ก้าหนดไว้สา้หรับแต่ละประเทศ โดยกรณีของเกาหลีใต้ เรียกเก็บรายละ ๕๐๐ บาท ใน

ปัจจุบันกองทุนมียอดคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๗๕๔ ล้านบาท (สถานะเมือ่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)  
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สถานการณ์ไม่สงบทางการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง
การให้ความคุ ้มครองคนไทยภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีความส้าคัญเพิ่มขึ ้นเป็นล้าดับ        
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศต่าง ๆ จึงมีความจ้าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวใจ
ส้าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมแม้ในขณะที่สถานการณ์ยังปกติ การประสานความร่วมมือระหว่าง
ทุกภาคส่วน ทั้งระหว่างทีมประเทศไทยในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าบ้าน เครือข่าย
ชุมชนไทย และองค์กรเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทยที่ส่วนกลาง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนอพยพคนไทยเป็นไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยโดยเฉพาะในเรื่อง
การส่งเสริม ‘การทูตเพ่ือประชาชน’ ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาอย่างแท้จริง 
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ภาพจ้าลองการยิงจรวด Unha-3 ของเกาหลีเหนือเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก ข  
แผนภูมิแสดงจ านวนแรงงานไทยภายใต้ระบบการอนุญาตจัดส่งแรงงาน 

(Employment Permit System – EPS) จ าแนกตามจังหวัด 
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๑.   คนไทยที่พ้านักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีทั้งรงงานไทย นักเรียนไทย และคนไทยที่สมรส
กับชาวเกาหลีควรลงทะเบียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซล ทราบที่เว็ปไซต์ www.thaiembassy.org/seoul หรือเฟสบุค Royal Thai Embassy, 
Seoul  

๒.   สถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดข้ึนในเกาหลีและอาจส่งผลกระทบต่อชาวไทยที่พ้านักอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่มี ๒ รูปแบบ คือ ๑) สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีขยายตัวจนถึงขั้นไม่มี
ความปลอดภัย และ ๒) ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัยและวาตภัย รวมทั้ง
ภัยที่เกิดจากโรคระบาด อาทิ ไข้หวัดนก 

๓.   เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้คนไทยปฏิบัติตัวดังนี้ 
๓.๑   ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการเกาหลีใต้และสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด 

ทั้งจากเฟสบุค เว็ปไซต์ และเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือแรงงานในเขตท่ีท่านพ้านักอยู่ 
๓.๒   สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งคนไทยในพ้ืนที่ประสบภัยให้เดินทางไปยังจุดรวมตัว

ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือรอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ ต่อไป หากไม่สามารถเดินทางไปยังจุดรวมตัว
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ไปรวมตัวยังจุดรวมตัวของฝ่ายเกาหลีเพ่ือรอรับความช่วยเหลือจากทางการ
เกาหลีใตเ้ช่นเดียวกับประชาชนเกาหลีในพื้นที่ 

๓.๓   โดยปกติพ้ืนที่ที่ทางการเกาหลีใต้ก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศ 
คือ สถานีรถไฟใต้ดิน 

๔.   ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งที่คนไทยควรจัดเตรียมมีดังนี้ 
๔.๑   หนังสือเดินทาง หากไม่มีอาจเตรียมหลักฐานความเป็นคนไทย เช่น ส้าเนาทะเบียน

บ้าน หรือบัตรประจ้าตัวประชาชนไว้ให้พร้อม 
๔.๒   เสื้อผ้าที่จ้าเป็นส้าหรับระยะเวลา ๒ – ๓ วัน 
๔.๓   ยาประจ้าตัวที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ 
๔.๔   เงินสดติดตัวจ้านวนหนึ่ง 
๔.๕   น้้าดื่มและอาหารแห้ง     
๔.๖   โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และไฟฉายขนาดพกพา 
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