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ปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภัย

ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน วิกฤตการณ์ล่าสุดเมื่อปลายปี 2562 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) ซึ่งมีการระบาด
ในวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว
เช่นกัน ดังนั้น รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และการให้
ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น และส่งผลกระทบต่อคนไทยในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฉบับสมบูรณ์ และการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedures: SOP) โดยวิธีการศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารราชการ  
การทบทวนวรรณกรรม นโยบายส าคัญของรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและ
คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในช่วงภาวะวิกฤต รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาจากกรอบแนวคิดล าดับภาวะวิกฤต  
โดย Timothy Coombs (Pre–Crisis, Crisis, Post–Crisis) โดยผลการศึกษาสามารถวิ เคราะห์ 
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Pre–Crisis Stage)  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทั่วไปที่ดี อาทิ  

การจัดท าแผนอพยพ การจัดทีมการท างานที่ชัดเจน แต่ยังพบอุปสรรคในประเด็นความไม่ชัดเจนของ
แนวทางการปฏิบัติในภาวะวิกฤตโรคระบาด ฐานข้อมูลคนไทยยังไม่สมบูรณ์ การไม่สามารถคาดการณ์
ทิศทางของโรคระบาด และกฎระเบียบของฝ่ายไทยและญี่ปุ่นที่ปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหัน เป็นต้น 

2.  การบริหารจัดการเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Crisis Stage) 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ระดมบุคลากรจากทุกฝ่ายในสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยปฏิบัติงาน

รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และมีการการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพ่ือสื่อสารให้คนไทย 
ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและรวดเร็ว แต่ยังพบข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ อาทิ แผนอพยพ 
ยังไม่ครอบคลุมการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด ไม่มีก าหนดการซักซ้อมแผนอพยพ จ านวน
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บุคลากรไม่เพียงพอ และเอกสารการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย โดยเฉพาะใบรับรอง fit–
to–fly มีความยากล าบากในการขอรับจากสถานพยาบาลญี่ปุ่น เป็นต้น 

3.  การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในอนาคต (Post–Crisis Stage) 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทบทวนการด าเนินการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือคนไทย 

ในภาวะวิกฤต ซึ่งได้ศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19  
โดยพบว่า แผนอพยพและคู่มือการปฏิบัติงาน มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ในสถานการณ์วิกฤต และพบว่าการจัดท าแผนเผชิญเหตุโรคระบาดไม่สามารถด าเนินการแต่เพียง
หน่วยงานเดียวได้ แต่ต้องหารือควบคู่ไปกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีที่
มีข้อจ ากัดในการอพยพคนไทยออกจากจุดเดียว เช่น จากกรุงโตเกียว 

ส าหรับแนวทางเพ่ือให้การด าเนินการในภาวะวิกฤตรูปแบบใหม่เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
จึงต้องทบทวนรายละเอียดและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบมาตรการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประกาศสู่
สาธารณชนหรือมีผลบังคับใช้ 

เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้รออกกฎระเบียบ 
และมาตรการเพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและอย่างฉับพลัน โดย
สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังไม่ได้รับแจ้งแนวปฏิบัติและไม่สามารถตอบชุมชนไทยได้ 

2. การประชุมหารือร่วมกันในรูปแบบ Workshop 
ทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ควรจัดเตรียมแผนงานก่อนเกิดวิกฤต

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. การจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์วิกฤต 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจะต้องเริ่มจากการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจบริหาร
สถานการณ์วิกฤต (Crisis Management Team: CMT) โดยประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมไปถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีมประเทศไทย  

4. จัดท าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดย Crisis Communication Team (CCT) 
จัดท าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้า โดยผนวกในคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารกับชุมชนไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. จัดหาแพทย์ไทยให้ค าปรึกษาผ่าน tele–conference 

เพ่ือให้ชุมชนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยสามารถพูดคุยแบบ real–time 
มองเห็นหน้าและสนทนากันได้โดยไร้ข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ และจัดหาแพทย์ไทยออกเอกสาร
รับรองส าหรับคนไทย โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ (fit–to–fly) ซึ่งมีความยากล าบากในการขอรับ
เอกสารดังกล่าวจากสถานพยาบาลในญี่ปุ่น  
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6. ประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงจุดบกพร่องที่จะต้องมีการปรับปรุง และ เตรียม
แผนงานส าหรับวิกฤตครั้งต่อไปเพ่ือเป็นการจัดองค์ความรู้ (Knowledge management) ให้กับ
บุคลากรชุดต่อไป 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาปัจจัยความส าเร็จและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในช่วงภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ รวมถึงการบูรณาการทีมประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและการ
คุ้มครองคนไทยเป็นหลักตามนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน ท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทายในยุคของวิถีชีวิต
ใหม่ หรือที่เรียกว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ประจ าปี 2563 ซึ่งมีบุคคลหลายท่านที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
การจัดท ารายงานฉบับนี้ โดยอันดับแรกผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจาราย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน
อย่างสูงที่ได้กรุณาตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และอาจารย์
ที่ปรึกษาอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และรองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล 
ที่กรุณาให้ความรู้ แนวทาง และข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งกรอบแนวคิด 
วิธีด าเนินการ และเนื้อหา ตั้งแต่เริ่มเสนอกรอบรายงานจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ท าให้รายงานฉบับนี้มี
ความเป็นระบบมากขึ้น ส าหรับข้อบกพร่องที่อาจเกิดข้ึนนั้น ผู้เขียนขอรับไว้เพียงผู้เดียว 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ที่กรุณาอนุญาตให้ผู้เขียนด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานของท่านอย่างเปิดกว้าง และได้เป็น 
ที่ปรึกษาทั้งก่อนและระหว่างการท ารายงานฉบับนี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ที่สละเวลาในการให้
สัมภาษณ์ท่ามกลางภารกิจการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังมีความเร่งรีบและเหน็ดเหนื่อย ซึ่งผู้เขียน
ขอเป็นก าลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลทั้งสามแห่งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

บุคคลที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวของผู้เขียน ดร. สญชัย นินนาท บิดา นางลดาวัลย์ นินนาท 
มารดา และนางสาวรัมภ์รดา นินนาท น้องสาว ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนผู้เขียนในช่วง
การอบรมหลักสูตรนี้และตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา นอกจากนี้ ขอขอบคุณนางสาว
กัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ และเป็นพลังใจ
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์  

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการที่ได้ทุ่มเทออกแบบเนื้อหาและองค์ประกอบของหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรชั้นน า มีคุณภาพ 
และเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งได้เอาใจใส่และอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรม และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น นบท. 12 ทุกท่านส าหรับมิตรภาพ
และอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง ซึ่งเป็นความทรงจ าที่ประทับใจอย่างยิ่งของผู้เขียน 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศึกษาวิจัยนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในกรณีของโรคระบาด ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดจากสาธารณภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมไปถึงคนไทยที่พ านักอยู่ในต่างประเทศจ านวนกว่า 1.6 ล้านคนในปี 2562 1 และ
นักท่องเที่ยวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศอีกจ านวนกว่า 10.6 ล้านคนในปี 25622  

นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) หลังการพบผู้ติดเชื้อรายแรกท่ีเมือง
อู่ฮ่ัน ประเทศจีน และได้มีการระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ท าให้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization–WHO)  
ได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) โดยสถานะล่าสุดเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกจ านวน 10.11 ล้านคน ใน 216 ประเทศ /เขตพิเศษ 
และในจ านวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจ านวน 5.02 แสนคน3 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ท่ีไร้พรมแดนและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั่วทั้งโลก ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลก ซึ่งน าไปสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน จึงถือได้ว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรงและ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก 

                                                 
1 กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ, “สถติิจ านวนคนไทยในต่างประเทศ ประจ าปี 2562,” สืบค้นเมื่อ 27 
กรกฎาคม 2563. http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/newWebV2/stat/ 
2 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกฬีา, “สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม 2562,” 22 มกราคม 2563, 
สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563. 
https://www.mots.go.th/download/article/article_20200123132729.pdf 
3 The Global Fund, “COVID-19 Situation Report #19,” Last modified 30 June 2020, Accessed 27 
July 2020. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid19_2020-06-30-
situation_report_en.pdf 



2 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรก
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยสถานะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสมจ านวน 3,171 คน 
และผู้เสียชีวิตจ านวน 58 คน4 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการส าคัญ ๆ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศของกรมการบินพลเรือนเรื่องการเข้า–ออกประเทศของอากาศยาน
ต่าง ๆ การประกาศของ ศบค. เรื่องหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและคนต่างชาติ 
และมาตรการด้านสาธารณสุขในการบริหารจัดการภายในประเทศ ซึ่งการด าเนิน มาตรการข้างต้น
ของรัฐบาลไทยส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ 

ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับมหาวิกฤตการณ์หลายรูปแบบ
มาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว  
สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด และพายุไต้ฝุ่น แต่โดยที่ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจ า ทั้งภาครัฐและ
ประชาชนญี่ปุ่นจึงมีการเตรียมพร้อมและมีแผนการรับมือกับวิกฤตการณ์เหล่านี้เพ่ือช่วยลดความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนได้ในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์ที่เกิดข้ึนจากโรคระบาดเป็นภัยที่เตรียมความพร้อมได้ยาก เนื่องจาก
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและแพร่กระจ่ายไปทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก
ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสมจ านวน 
18,631 คน และผู้เสียชีวิตจ านวน 972 คน5 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาตรการส าคัญ ๆ เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งคณะท างานระดับชาติเพ่ือบริหารจัดการโควิด-19 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ การจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศทั้งส าหรับอากาศยาน
และบุคคล การขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกจากบ้านและท างานที่บ้าน การให้เงิน
เยียวยาภาคเอกชนและคนที่มีถิ่นพ านักในญี่ปุ่น การออกข่าวสารและเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับคนต่างชาติ เป็นต้น 

วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ญี่ปุ่นจ านวนประมาณ 55,000 คน รวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 11 จังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา จ านวนประมาณ 7,500 คน และยังมีคนไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว เช่น 
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ซึ่งคนไทยในญี่ปุ่นต่างได้แสดงความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยอย่าง

                                                 
4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถานการณ์ในประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563.  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 
5 โทรเลขสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, สรุปสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชื้อรัส COVID-19, 30 มิถุนายน 2563 
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เร่งด่วน แต่โดยที่สายการบินพาณิชย์ทุกสายการบินยกเลิกการบินเป็นการชั่วคราวระหว่างญี่ปุ่น –
ประเทศไทยเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงได้ประสานงานอ านวยความสะดวกให้คนไทย
เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินอพยพและเที่ยวบินส่งสินค้า จ านวน 2,134 ราย รวมทั้งสิ้น 24 
เที่ยวบิน 

ผลกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศข้างต้นจึงน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจส าคัญของ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้แก่ การคุ้มครองและดูแลคนไทยในเขตกงสุลตามนโยบาย “การทูต
เพ่ือประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ทั่วโลกเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 

ในช่วง 6 เดือนแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้มาตรการ
บริหารงานในภาวะวิกฤต โดยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ก าชับให้การด าเนินการเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 เป็นภารกิจหลักของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้มอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันมีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว ได้แก่ ภารกิจการให้ความช่วยเหลือ 
คนไทย และภารกิจการเฝ้าติดตามและรายงานพัฒนาการของสถานการณ์ ในส่วนของการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ด าเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศไทย โดยเดินทางในเที่ยวบินพิเศษออกจากกรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คนไทยที่พ านักในเขตกงสุลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมถึง
จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยเพ่ือมอบให้คนไทยที่ร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ข้อแนะน า
และข้อมูลแก่คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาญี่ปุ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และโทรศัพท์สายด่วน นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ  
ยังประสานงานอ านวยความสะดวกให้คนต่างชาติที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง
ดังกล่าวด้วย  

แม้ว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีมาตรการและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ดีในช่วงภาวะวิกฤต
ดังกล่าว รวมทั้งสามารถให้การดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตดังกล่าว
ท่ามกลางปัจจัยและข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ กฎระเบียบของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น 
ระยะเวลาและรายละเอียดที่คาดการณ์ได้ยากของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้เขียนจึง
ประสงค์ที่จะท าการศึกษา ประเมิน และทบทวนการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือให้สามารถ
ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภายในให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การประสานงานกับ
หน่วยงานของไทยและญี่ปุ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญคือการให้ความช่วยเหลือและ
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อพยพคนไทยในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของคนไทยในญี่ปุ่น  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา    

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในภาวะ
วิกฤต  

1.2.2 เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทย 
ในภาวะวิกฤต  

1.2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในภาวะวิกฤต 
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1)  ด้านเนื้อหา จะเป็นการศึกษาการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

ในภาวะวิกฤตกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น โดยเน้นภารกิจการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในช่วง 6 เดือนแรกของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (มกราคม–มิถุนายน 2563) 

2) ด้านพื้นที่ จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
คนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เฉพาะเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ 
ภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ 

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
1)  การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารราชการ เช่น โทรเลข บันทึก หนังสือ

ราชการ ค าสั่ง ประกาศ แนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ จะเป็นการศึกษาข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และ
แหล่งอื่นที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

2)  การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี นโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 

3)  การสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายกงสุลที่ปฏิบัติภารกิจที่ เกี่ยวข้องโดยตรงของ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเน้นประสบการณ์ 
การปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงภาวะวิกฤต  

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
งานศึกษาส่วนบุคคลนี้จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เป็นหลัก โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการวิจัย
เอกสารราชการและสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ด าเนินภารกิจให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทย 
ในภาวะวิกฤตกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วอย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินภารกิจดังกล่าว และมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้ความช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้การดูแลคุ้มครองคนไทยที่ยังพ านักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง 
ท่ามกลางอุปสรรค กฎระเบียบ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในญี่ปุ่น โดยน าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฉบับปรับปรุงกรณีเกิดภัยโรคระบาดมาใช้ในการด าเนินภารกิจช่วงก่อนเกิดวิกฤต (Pre–Crisis) 
ช่วงวิกฤต (Crisis) และหลังวิกฤต (Post–Crisis) 

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา  

1.6.1  ได้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครโอซากา ในช่วงภาวะวิกฤต 

1.6.2  เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครโอซากาในอนาคต โดยเฉพาะการจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฉบับสมบูรณ์ และการจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOP) ในภาวะวิกฤต 

1.6.3  เป็นข้อเสนอแนะส าหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยแห่งอ่ืน
น าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ในภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19)” ได้ท าการศึกษาด้วย
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข้างต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป โดยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายงานชิ้นนี้ประกอบไปด้วย  

2.1.1  นโยบายการทูตเพื่อประชาชน และกรอบแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองดูแลคนไทย 
ในต่างประเทศ 

“นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน” เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการต่างประเทศ และ
เป็นหนึ่งในส่วนประกอบส าคัญของนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบายให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบต่อภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็น
ภารกิจส าคัญและต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น
ต่าง ๆ ต่อกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 

นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจากสภาวะปัจจุบันที่มีประชาชนชาวไทยพ านักในต่างประเทศ
จ านวนกว่า 1.6 ล้านคนและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีความคาดหวังให้รัฐบาลเป็นที่ พ่ึงในการดูแลให้ 
ความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ได้ยาก และมักจะกล่าวว่า “กงสุลคือความหวังของคนไทยที่ทุกข์ร้อน”  
ซึ่งทีผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศใน
หลายรูปแบบ อาทิ กรณีตกทุกข์ได้อยากทั่วไป คนไทยถูกจับกุม คุมขังหรือต้องโทษในต่างประเทศ 
แรงงานไทยที่ถูกเอาเปรียบ หญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณี การส่งคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากกลับ
ภูมิล าเนา การให้ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต การให้ความช่วยเหลืออพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น6  

ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องน านโยบายการทูตเพ่ือประชาชน และกรอบ
แนวคิดในการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศมาเป็นกรอบหลักในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

                                                 
6 วรพร กาญจนะวงศ์. 20 ปี กรมการกงสุล. 2562. 
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2.1.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาล าดับภาวะวิกฤต “A Basic–Three–Stage Model” 
โดย Timothy Coombs 

2.1.2.1 ความหมายของภาวะวิกฤต (Crisis)  
ภาวะวิกฤต คือ ภาวะที่องค์กรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สร้าง

ผลกระทบในทางลบที่มาจากภายในหรือภายนอกองค์กร และสถานการณ์ที่อาจไม่ได้เกิดขึ้ นจากตัว
องค์กร แต่องค์กรมีความเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น ๆ และเป็นสถานการณ์ที่องค์กรมิอาจรู้ล่วงหน้าได้ 
(Pearson & Mitroff, 1993)  

2.1.2.2 ล าดับการเกิดภาวะวิกฤตและข้ันตอนการรับมือ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ล าดับการเกิดภาวะวิกฤตและขั้นตอนการรับมือ 
 

จากรูปภาพข้างต้น Coombs (2007) ได้อธิบายถึง A Basic–Three–
Stage Model ของภาวะวิกฤตและแนวทางรับมือ โดยสามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้  

1)  ระยะก่อนเกิดภาวะวิกฤต (Pre–Crisis) จะประกอบไปด้วยแนวทาง
รับมือ 

(1)  การค้นพบสัญญาณเตือน (Signal Detection) ส่วนใหญ่แล้ว
ก่อนเกิดภาวะวิกฤตเรามักจะพบสัญญาณเตือนจากข่าว และข้อมูลอ่ืนๆ เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการ
เตรียมการและการจัดการที่ดีเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อพบสัญญาณเตือน 
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไข  

(2)  การป้องกัน (Prevention) หมายถึงการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้  
– การจัดการประเด็น (Issue Management) คือ การจัดการ

แก้ปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะวิกฤต  
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– การก าจัดหรือลดระดับความเสี่ยง (Risk aversion)  
– การจัดการชื ่อเสียง (Reputation Management) คือ  

การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่สามารถสร้าง
ความเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กร รวมไปถึงการเตรียมรับมือภาวะวิกฤต ตั้งแต่การระบุถึงภาวะ
วิกฤต อาทิ การจัดเตรียมแผนรับมือภาวะวิกฤต การเตรียมทีมงาน โฆษก รวมไปถึงการวางแผนการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นต้น  

หากองค์กรสามารถจับสัญญาณเหล่านั้นได้ทันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจขององค์กรว่าจะเตรียมสร้างกลไกในการหลีกเลี่ยงวิกฤต หรือปล่อยให้วิกฤตเกิดขึ้น กลไกใน
การหลีกเลี่ยงวิกฤตจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันองค์กรจากวิกฤต จึงเรียกการจัดการวิกฤตในขั้นตอนนี้ว่า 
การจัดการวิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) บางสถานการณ์องค์กรละเลยต่อการ
ป้องกันวิกฤต ผลลัพธ์ที่ตามมาส่งผลท าให้เหตุการณ์ได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤต หรือ บางสถานการณ์  
ก็รุนแรงเกินกว่ากลไกของการป้องกันที่มีอยู่ขององค์กรจะสามารถรับมือได้ ผลลัพธ์ตามมาคือ
เหตุการณ์ก็ลุกลามกลายเป็นวิกฤตเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นองค์กรจ าเป็นต้องควบคุมความเสียหายที่
เกิดข้ึนให้เหลือน้อยที่สุดและพยายามควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุด 

2)  ระยะเกิดวิกฤต (Crisis Event) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่มีบางเหตุการณ์มา
กระตุ้นจนแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของภาวะวิกฤต ไปจนเหตุการณ์สิ้นสุดลง ในระหว่างวิกฤตนี้ 
องค์กรควรจะต้องรับรู้ถึงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น และด าเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสมหรือ  
ซ่ึงกระบวนการจัดการวิกฤตในขั้นตอนนี้เรียกว่าการจัดการวิกฤตเชิงรับ (Reactive Crisis Management) 

โดยแนวทางรับมือระยะเกิดวิกฤตนี้ จะประกอบด้วย  
(1) Crisis Recognition โดยสมาชิกขององค์กรต้องเข้าใจว่าได้เกิด

ภาวะวิกฤตขึ้นแล้ว และต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
(2)  Crisis Containment คือ การพยายามควบคุมและสกัดกั้น 

การลุกลามขยายตัว ของผลกระทบและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากวิกฤต โดยการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร โดยองค์กรจะต้องสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทั้งค าพูดและการกระท าควบคู่
กันไป 

นอกจากนี้ ในขั้นตอนดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการ
การตัดสินใจ (Decision–making) ที่มีเวลาอันจ ากัด และจะต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากภาวะวิกฤตด้วย 

3)  ระยะหลังภาวะวิกฤต (Post–Crisis) จะเป็นระยะที่ปัญหาต่าง ๆ 
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว องค์กรจะต้องพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป โดยมาตรการ
และการกระท าหลังภาวะวิกฤตจะมีส่วนช่วยองค์กร ดังต่อไปนี้  
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(1)  องค์กรสามารถเตรียมตัวส าหรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
ในอนาคตได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความประทับใจหรือมีความรู้สึก
ในเชิงบวกต่อความพยายามในการจัดการภาวะวิกฤตที่ผ่านมาขององค์กร  

(3) จะเป็นการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ภาวะวิกฤตได้สิ้นสุด
ลงแล้วอย่างแท้จริง 

การจัดการกับวิกฤตในขั้นตอนนี้จึงเรียกว่า การจัดการวิกฤตเชิงการโต้ตอบ 
(Interactive Crisis Management) เพ่ือองค์กรสามารถถอดบทเรียน (Learning) จากประสบการณ์
ในการโต้ตอบวิกฤตทั้งล้มเหลวและส าเร็จเพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถจับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า
ได้เร็วขึ้นและเตรียมรับมือกับวิกฤต สร้างกลไกในการหลีกเลี่ยงวิกฤต หรือในกรณีที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ก็จะรู้วิธีในการควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ องค์กร
ยังสามารถเรียนรู้จากระยะของการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตว่ามีความบกพร่องในการเตรียมพร้อม
ด้านใดเพ่ือจะหาทางพัฒนากระบวนการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการจัดการวิกฤตในระยะนี้เป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของการโต้ตอบวิกฤต  
ถอดบทเรียนจากการเตรียมความพร้อมในการรับมือวิกฤตซึ่งท าให้มองเห็นจุดบกพร่องในขั้นตอนการ
เตรียมรับมือมากข้ึน7  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าภาวะวิกฤตินั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะหลัก ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น ได้แก่ (1) ก่อนเกิดภาวะวิกฤติ ซึ่งจะมีแนวคิดในเรื่องของการป้องกัน และการเตรียมพร้อม
รับกับภาวะวิกฤต ซึ่งจะเข้ามามีส่วนส าคัญต่อการเฝ้าระวังสาเหตุที่อาจลุกลามน าไปสู่วิกฤตองค์กร 
รวมถึงการเตรียมแผนการสื่อสารเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤต (2) การเกิดภาวะวิกฤติ โดยองค์กรต้องรีบ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องมีทีมงานที่พร้อมปฏิบัติตามแผนการสื่อสารที่
เตรียมพร้อมและการให้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใส อันมีบทบาทอย่างมากในการช่วยควบคุม
การขยายตัว รวมถึงลดระดับความรุนแรงของภาวะวิกฤตลงได้ (3) หลังภาวะวิกฤติ จะเป็นการ
ประเมินและฟ้ืนฟูให้องค์กรกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติอีกครั้ง รวมถึงมีการเรียนรู้จากภาวะวิกฤติ
ที่ผ่านมาเพ่ือศึกษา ปรับปรุงและป้องกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

 

                                                 
7 W. T. Coombs, “Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of 
situational crisis communication theory,” Corporate Reputation Review, 2007. 
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ภาพที่ 2 ล าดับการเกิดภาวะวิกฤตและการจัดการวิกฤตเชิงรุก เชิงรับและเชิงการโต้ตอบ 
ที่มา: Pauchant and Mitroff (1992: 135) 

 
ในภาพข้างต้นแสดงให้เห็นกระบวนการจัดการวิกฤต 3 ล าดับ ซึ่งจะท าให้

มองเห็นภาพความพยายามโดยรวมในการจัดการวิกฤตขององค์กร (Total Crisis Management 
Efforts) โดยระยะของการถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิกฤตถือว่าเป็นระยะส าคัญเพราะหาก
องค์กรไม่เรียนรู้ความผิดพลาดจากประสบการณ์รับมือวิกฤตในอดีต ก็จะไม่สามารถหาวิธีการโต้ตอบ
วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานส่วนบุคคล (Individual Study) ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร การ
ทูต (นบท.) ซึ่งมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการขององค์กรกรณีเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  

2.2.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น” จัดท าโดยนายวราวุธ ภู่อภิญญา หลักสูตร  
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555 

นายวราวุธฯ ได้ศึกษากรณีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2554 โดยได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารสถานการณ์วิกฤตของ
รัฐบาลญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการต่าง ๆ 

นอกจากนี้ รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับดังกล่าวได้ศึกษาการด าเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในการให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนไทยในญี่ปุ่น และการเตรียมพร้อมส าหรับการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในด้าน
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บุคลากร อุปกรณ์ และแผนงาน ซึ่งกรณีการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวจะมีหลายประเด็นที่
คล้ายคลึงกับการบริหารจัดการกรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จากผลการศึกษา พบว่านอกจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการเตรียมความพร้อมและ
ซักซ้อมแผนอยู่ เสมอ ท าให้การรองรับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนที่ดี  
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนญี่ปุ่นท าให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่เกิดความระส่ าระสายขึ้นในสังคม โดยผ่านการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนตั้งแต่วัยเยาว์ของคนญี่ปุ่น และ
ประชาชนในระดับท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือกัน มิต้องรอคอยการช่วยเหลือจาก
ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ในส่วนของประเทศไทยนั้นควรที่จะมีการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ จากสังคมญี่ปุ่น 
และประชาชนจะต้องเชื่อมั่นในรัฐบาล รวมถึงปลูกจิตส านึกค่านิยมที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ในด้าน
สาธารณประโยชน์ และการรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

ผู้เขียนจึงเห็นว่ารายงานดังกล่าวสะท้อนปัจจัยความส าเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มี 
การเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับระดับประชาชนอยู่เสมอ ท าให้
การจัดการด้านภัยพิบัติของญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของผู้เขียนฉบับนี้ ที่มุ่งเน้น
ในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ซึ่งท าหน้าที่ 
เป็นผู้แทนรัฐบาล ดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในช่วงวิกฤต ผู้เขียนจึงได้รับแนวทางข้อเสนอแนะที่ดีของ
รายงานข้างต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์และศึกษาในรายงานของผู้เขียนต่อไป 

2.2.2  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “การอพยพคนไทยใน
ต่างประเทศ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตผ่านกรณีศึกษาเหตุการณ์อพยพคนไทยที่
อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่นปี 2554” จัดท าโดยนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล หลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 5 ปี 2556 

นายฉัตรชัยฯ ได้ศึกษาการด าเนินภารกิจส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการ
คุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในกรณีการอพยพคนไทยกลับประเทศไทยท่ามกลางข้อจ ากัดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับคนไทยและการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับดังกล่าวได้สรุปปัจจัยความส าเร็จต่าง ๆ ที่จะ
น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤต ซึ่งการเตรียมการอพยพ
คนไทยในกรณีดังกล่าวมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศไทยในกรณี  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จากการศึกษารายงานฉบับดังกล่าว พบว่าปัจจัยความส าเร็จในการอพยพคนไทย 
ในต่างประเทศ ประกอบด้วย (1) การเข้าใจขอบเขตทางกฎหมาย (Jurisdiction) ทั้งของประเทศเจ้าบ้าน 
ประเทศที่สาม องค์การระหว่างประเทศ และประเทศไทย ซึ่งการทราบถึงกฎหมายเหล่านี้จะท าให้ทราบถึง
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โอกาสและทางเลือกในการอพยพคนไทย (2) การลดปัจจัยเสี่ยงในการอพยพ อาทิ การประชาสัมพันธ์
ให้คนไทยทราบ เพ่ือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง (3) การเตรียมความพร้อมของ
แผนอพยพ และการซักซ้อมแผนอพยพ (4) การประสานงาน โดยการตั้งศูนย์ประสานงานที่สามารถ
ระดมสรรพก าลังคน งบประมาณ และบูรณาการท างานร่วมกัน (5) การช่วยเหลือฟ้ืนฟูและ 
การเยียวยาหลังจากที่มีการอพยพ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีการด าเนินงานในทุกขั้นตอน
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของปัจจัยความส าเร็จในการอพยพคนไทยมากขึ้น อาทิ การรณรงค์จัดท าทะเบียนคนไทยที่ทันสมัย
และเพ่ิมช่องทางการติดต่อคนไทย การมีผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอพยพคนไทย เป็นต้น  

จากการที่ได้ศึกษารายงานฉบับดังกล่าว ผู้เขียนจะน าแนวทางปัจจัยความส าเร็จ
และข้อเสนอแนะที่รายงานชิ้นนี้ศึกษามาวิเคราะห์ ประกอบเป็นเนื้อหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประมวลผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะในรายงานของผู้เขียนต่อไป 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิดเชิงทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น รายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้จะเน้น
การประเมินและวิเคราะห์การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในภาวะวิกฤต 
รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชนไทยและการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน า
กรอบแนวคิดของนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนในส่วนของการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ และกรอบแนวคิดในการศึกษาล าดับภาวะวิกฤตของ Timothy Coombs มาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์การศึกษาว่าการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีการเตรียมการรับมือกับ
ภาวะวิกฤตได้ครบถ้วนตามแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร อาทิ การเตรียมแผนป้องกัน การเตรียม
บุคลากร การจัดท าแผนการสื่อสาร เป็นต้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

แม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก 
ยังมิได้สิ้นสุดลง และยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ ากัดขอบเขตของ
การศึกษา รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงได้เน้นภารกิจการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ระหว่างช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา-19 
ในญี่ปุ่น และส่งผลกระทบต่อคนไทยในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  

รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงท าการศึกษาการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ  
ในประเด็นการให้ความเชื่อเหลือคนไทยในช่วงภาวะวิกฤตภายใต้ข้อจ ากัดจากมาตรการต่าง ๆ ของทั้ง
ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น แล้วน าแนวทางการศึกษามาวิเคราะห์การด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่า
มีประสิทธิภาพหรือไม่ และควรปรับปรุงการด าเนินการอย่างไร โดยใช้กรอบแนวคิดของนโยบายการทูต
เพ่ือประชาชนในส่วนของการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาล าดับของภาวะวิกฤตโดย Timothy Coombs รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศญี่ปุ่น8  

ในการรายงานผลการศึกษาบทนี้ ผู้เขียนจะเริ่มน าเสนอจากภาพรวมสถานการณ์โคโรนา-19  
ในญี่ปุ่น และการบริหารจัดการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อคนต่างชาติ ตามด้วยมาตรการของ
รัฐบาลไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดในการเข้า–ออกประเทศ และจึงจะน าเสนอการบริหาร
จัดการของสถานกงสุลใหญ่ในล าดับต่าง ๆ ของภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยกล่าวถึงอุปสรรคและข้อจ ากัด
ในการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในแต่ละช่วงของวิกฤต 
 
3.1  ภาพรวมการบริหารจัดการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของรัฐบาลญี่ปุ่น 

3.1.1  ภาพรวมสถานการณ์โคโรนา-19 ในญี่ปุ่น 
ญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือโควิด-19 

และเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างจนท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งแรก
ส าหรับ 7 จังหวัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และได้ขยายประกาศดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาล
                                                 
8 ภาคผนวก ข. ค าถามส าหรบัสัมภาษณ ์
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ท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการที่เข้มงวดและขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมและลดจ านวนการแพร่ระบาด ส่งผลให้การแพร่ระบาดและจ านวนผู้ติดเชื้อ 
ในแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุ กเฉินทั่วประเทศในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 และจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดทุก 3 สัปดาห์ เพ่ือพิจารณาการผ่อนปรน
มาตรการเพิ่มเติม (สถานะเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวนผู้ติดเชื้อรวม 18,631 คน)9  

ในช่วง 6 เดือนแรกของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ญี่ปุ่นได้ประสบเหตุการณ์ท้าทาย
ต่าง ๆ จากวิกฤตโควิด-19 นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในญี่ปุ่น  
เป็นชาวจีนในจังหวัดคากาวะ ซึ่งท าให้กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศมาตรการเข้มงวดขึ้นในการ
เฝ้าระวังบุคคลเดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่จังหวัดนาระ  
(เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ) พบผู้ติดเชื้อรายที่ 7 ในญี่ปุ่น แต่เป็นรายแรกที่ไม่ได้เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ จึงถือว่าเป็นการแพร่ระบาดจากภายในประเทศรั้งแรก ( first local transmission) 
ในเวลาเดียวกันนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินเที่ยวพิเศษเพ่ืออพยพคนญี่ปุ่นนับร้อยคนออกจากเมือง
อู่ฮ่ันกลับญี่ปุ่น ซึ่งพบ 3 คน ที่ได้รับการติดเชื้อโควิด-19 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นจึงได้ประกาศให้โควิด-19 
เป็นโรคติดเชื้อที่ถูกก าหนดตามกฎหมาย (designated infectious disease) ซึ่ งจะให้อ านาจ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายกักกันโรค เป็นต้น รวมทั้งได้ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เดินทางไปเมืองอู่ฮ่ัน
ภายใน 14 วัน เข้าประเทศญี่ปุ่น และได้ยกระดับการเตือนให้ชาวญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีน  
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคนไทยที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น10  

เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือ
กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บนเรือส าราญไดมอนด์ ปรินเซส (Diamond Princess) ที่จอดเทียบท่าเรือ
โยโกฮามา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือจ านวน 3,711 คน รวมคนไทย 25 คน 
(ผู้โดยสาร 2 คน และลูกเรือ 23 คน) ไว้บนเรือเป็นเวลา 14 วัน ท าให้เกิดการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นกว่า 
700 คน และเสียชีวิต 14 คน (คนไทยติดเชื้อฯ จ านวน 3 คน) ท่ามกลางการเรียกร้องจากรัฐบาล
นานาประเทศที่จะเร่งอพยพคนชาติตนออกจากเรือ ทั้งนี้ ในเดือนเดียวกัน นายชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้สั่งการให้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งเสนอแผนงานเพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 
และแผนงานช่วยเหลือทางการเงิน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ยกเลิกกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

                                                 
9 Nippon.com, “Japan Timeline,” Accessed 19 August 2020.  
http://www.nippon.com/en/articlelist.html?f=ncf-tag&s=Japan%20Timeline 
10 Nippon.com, “Japan Timeline.” 
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ทั้งหมด และขอให้โรงเรียนทุกระดับชั้นปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮอกไกโดได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นจังหวัดแรกในญี่ปุ่น11  

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 จ านวนผู้ติดชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นเกิน 500 คน 
และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย (ไม่รวมสถิติบนเรือ Diamond Princess) ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวได้ประกาศ
มาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ซึ่งเปรียบเสมือน “soft lockdown” ไปจนถึงวันที่ 14 
เมษายน 2563 ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มปฏิบัติในลักษณะคล้ายกัน ส่งผลให้เกิดภาวะตื่นตระหนกจาก
ประชาชนน าไปสู่การกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ในสภาวะวิกฤตนี้รัฐบาลญี่ปุ่นและคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันโอลิมปิกได้ตัดสินใจประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ออกไปเป็นปี 
2564 ในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของ
บุคคลจากจีน เกาหลีใต้ และอิหร่านเป็นการชั่วคราว เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากทั้งสาม
ประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ต่อมาญี่ปุ่นได้ออกมาตรการส าหรับ 111 ประเทศ โดยเฉพาะจาก
ยุโรป ที่จะต้องเข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ในขณะที่ 27 ประเทศ/เขต ทั่วโลก 
ได้ออกมาตรการจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศตนของคนญี่ปุ่น ในส่วนของสายการบินไทยได้หยุด  
ท าการบินจากทุกเมืองในญี่ปุ่นนับแต่วันที่ 28 มีนาคม 256312  

ในเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพ่ิมมาตรการบริหารจัดการและบรรเทา
อุปสรรคอันเกิดจากวิกฤตโควิด-19 เช่น การจัดหน้ากากอนามัยจ านวน 2 ชิ้นให้แก่ปะชาชนทุกคน 
แต่มาตรการดังกล่าวกลับได้รับเสียงวิพากวิจารณ์ว่าไม่มีประโยชน์ การให้เงินช่วยเหลือจ านวน 
100,000 เยน ส าหรับผู้มีถิ่นพ านักในญี่ปุ่นทุกคน การขยายเวลาพ านักในญี่ปุ่นออกไปอีก 3 เดือน 
ส าหรับคนต่างชาติที่วีซ่าหมดอายุ ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาที่คนต่างชาติในญี่ปุ่นก าลัง
ประสบอยู่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยและนักธุรกิจไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดี 
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มแย่ลง กอปรกับการมีข้อจ ากัดด้านสาธารณสุข เช่น 
อุปกรณ์การตรวจเชื้อโควิด-19 จ านวนเตียงในโรงพยาบาลมีอยู่น้อย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจึงได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ส าหรับ 7 จังหวัดรวมกรุงโตเกียวและนครโอซากา ต่อมา
เมื่อวันที่ 16 เมษายน ได้ขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ในส่วนของ
สถิติในเดือนเมษายน เป็นครั้งแรกท่ีมีผู้ติดเชื้อเกิน 500 คนต่อวัน และมีผู้ติดเชื้อสะสม (total cases) 
เกิน 10,000 ราย  

แม้ว่าในช่วงต้นเดือนของพฤษภาคม 2563 ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในญี่ปุ่น 
จะเพ่ิมขึ้นเกิน 500 คน แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา (active cases) ได้ลดลงต่ ากว่า 
10,000 คน รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เป็นล าดับ ๆ จนกระทั่งการประกาศยกเลิก
                                                 
11 ชวนิศ ชวนะวงศ,์ หัวหน้าฝา่ยกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, สัมภาษณ,์ 8 สิงหาคม 2563 
12 Nippon.com, “Japan Timeline.” 
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สถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการ
รักษาได้ลดลงต่ ากว่า 5,000 คน และประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับทั้งประเทศในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 โดยแถลงว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประสบความส าเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19  

ในเดือนมิถุนายน 2563 ประชาชนญี่ปุ่นเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นและธุรกิจ
ต่าง ๆ เริ่มเปิดให้บริการ ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษามีจ านวนต่ ากว่า 1,000 ราย กระทรวง
สาธารสุขญี่ปุ่นได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน COCOA (Contact–Confirming Application) บนมือถือที่จะ
เก็บข้อมูลเส้นทางการเดินทางของผู้ใช้งาน เพ่ือน ามาประมวลผลและแจ้งเตือนหากพบมีผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 อยู่ใกล้ชิดหรือเคยอยู่ใกล้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมาก่อน ในส่วนการคมนาคมทางอากาศ
สนามบิน Chubu Centrair ที่เมืองนาโกยา กลับมาเปิดให้บริการการบินระหว่างประเทศโดยเปิด
เส้นทางบินไปกรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเส้นทางแรก ทั้งนี้ นับได้ว่าระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นช่วงเวลาเดียวที่สถานการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่นอยู่ใน
ภาวะฟ้ืนฟูและมีสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา
เริ่มเพ่ิมมากข้ึนเกินขีด 1,000 คน  

การวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนญี่ปุ่น 
แม้ญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแรก ๆ ที่พบจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่รัฐบาล

ญี่ปุ่นด าเนินการค่อนข้างล่าช้าในการออกมาตรการที่เข้มงวดและครอบคลุมเพ่ือควบคุมสถานการณ์ 
ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องขยายระยะเวลาของการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ การที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีความล่าช้าในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค อาทิ จีนและเกาหลีใต้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท าให้รัฐบาลไม่อาจเข้าไปล่วงเกินสิทธิ
ของประชาชน และความระมัดระวังของรัฐบาลญี่ปุ่นในการด าเนินมาตรการที่จะส่งต่อผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างกว้างขวางเรื่องการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คะแนนนิยมของรัฐบาล 
ในเดือนเมษายน 2563 ลดลงเหลือร้อยละ 4113 ประเด็นส าคัญที่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาล ได้แก่  
(1) การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ล่าช้าเกินไปและไม่สามารถบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย  
(2) การประกาศใช้มาตรการควบคุมการเข้าประเทศล่าช้าและไม่เข้มงวด และ (3) การด าเนินการกรณี
เรือ Diamond Princess ที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอจนส่งผลให้อัตราการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี 

                                                 
13 The Mainichi Newspaper, “Majority in Japan don't approve Abe govt's coronavirus response: 
Mainichi poll,” Accessed 16 September 2020. 
https://mainichi.jp/english/articles/20200420/p2a/00m/0na/016000c 
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โดยภาพรวม ประชาชนญี่ปุ่นยังคงไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารประเทศท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นยังสามารถ
รักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ 

3.1.2  การบริหารจัดการและมาตรการด้านสาธารณสุขของญ่ีปุ่น  
จากข้อมูลของ Global Health Security Index14 ปี ค.ศ. 2019 ญี่ปุ่นจัดอยู่ล าดับที่ 21 

(ไทยจัดอยู่ล าดับที่ 6) ของภาพรวมดัชนีความมั่นคงด้านสาธารณสุข โดยญี่ปุ่นมีความพร้อมด้าน
สาธารณสุขในระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 59.5 (ไทยอยู่ที่ร้อยละ 73.2) 

รัฐบาลญี่ปุ่นมีการบริหารจัดการและใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่รัดกุม 
ครอบคลุม และเป็นระบบ ในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาด รัฐบาลญี่ปุ่นถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก
ประชาชนในการตัดสินใจที่ล่าช้าต่อการรับมือกับสถานการณ์ แต่ต่อมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้ง
คณะท างานฉุกเฉินเพ่ือจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 และได้ประกาศ “นโยบายพ้ืนฐานในการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการเชื้อ โควิด-19” เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในช่วงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมการระบาดในวงกว้าง หยุดยั้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอาการหนัก 
และลดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1) เน้นการเผยแพร่และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และทันท่วงทีต่อสถานการณ์
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะให้ข้อมูล
และความช่วยเหลือแก่ชาวญี่ปุ่นในประเทศซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว 

2) ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และยกระดับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR (Polymerase 
chain reaction) โดยใช้บริษัทเอกชนภายใต้การด าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่น และให้รัฐบาลท้องถิ่น
ประกาศสถิติจ านวนการตรวจและผู้ติดเชื้อเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

3) เน้นมาตรการป้องกันการระบาดเรื้อรังโดยการหลีกเลี่ยงโอกาสการติดเชื้อให้
หลีกเลี่ยง 3Cs คือ Closed spaces (พ้ืนที่ปิด) Crowded places (พ้ืนที่แออัด) และ Close–contact  
(มีการสัมผัสใกล้ชิด) ตลอดจนขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกที่พักอาศัยและการท างานจากบ้าน 

4) เร่งพัฒนาการผลิตยา/วัคซีนที่จ าเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ยา 
AVIGAN เครื่องช่วยหายใจ 

5) หลักเกณฑ์การตรวจเชื้อโรค COVID-19 เบื้องต้น ได้แก่ ต้องมีไข้สูงกว่า 37.5 
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 วัน และมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด อ่อนเพลีย มีไข้สูง 

                                                 
14 the Nuclear Threat Initiative (NTI) and the Johns Hopkins Center for Health Security (JHU), 
“Global Health Security Index: Building Collective Action and Accountability,” Accessed 19 August 
2020. https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-
Index.pdf 



18 

 

และผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวานและพบว่ามีอาการไข้หวัดอ่อน ๆ เช่น มีไข้และไอ
ติดต่อกันเป็นเวลา 4 วันขึ้นไป 

3.1.3  มาตรการด้านการเข้าเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ  
3.1.3.1 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่น

ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ 3 ประการ15 ได้แก่ 
1) จ ากัดการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ (entry ban) โดยเฉพาะ

ของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศตามประกาศ หรือผู้ที่เดินทางไปพ้ืนที่ที่ระบุในช่วง 14 
วันที่ผ่านมา (ปัจจุบันมีประเทศที่อยู่ในประกาศดังกล่าว รวม 111 ประเทศรวมถึงไทยและเขต
เศรษฐกิจ)  

2) ยกระดับประกาศค าแนะน าการเดินทางส าหรับชาวญี่ปุ่น (travel 
advisory) ในการเดินทางไปเกือบทุกประเทศเป็นระดับที่ 3 (ห้ามการเดินทาง) หรือระดับที่ 4 (ขอให้
อพยพออกและห้ามการเดินทาง)  

3) ก าหนดให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
จะต้องรับการตรวจ Polymerase chain reaction (PCR Test) และกักตัวในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ด้าน
การควบคุมโรคของญี่ปุ่นก าหนด (A location designated by the quarantine station chief) 
เป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะ 

3.1.3.2 มาตรการต่อไทย  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิก วีซ่า/ระงับ

การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งผู้ถือ APEC Travel Card โดยมีผลบังคับ
ใช้เมื่อ 28 มีนาคม 2563–ปลายเดือนเมษายน 2563 และต่อมาได้ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการ
ดังกล่าวไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ได้ประกาศใช้มาตรการกับไทยและเกือบ
ทุกประเทศ โดยในส่วนของ travel advisory ต่อไทย นั้น เมื่อ 31 มีนาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกระดับ
ค าแนะน าเป็นระดับที่ 3 (ห้ามการเดินทาง) จากระดับที่ 1 (ระมัดระวังการเดินทาง) อย่างไรก็ดี ค าเตือน
ดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ชาวญี่ปุ่นยังคงสามารถเดินทางมายังประเทศไทยในกรณีจ าเป็น  

3.1.3.3 มาตรการเดินทางผ่านทางอากาศ  
ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเปิดให้มีการเดินทางทางอากาศจากสนามบินนาริตะและ

ฮาเนดะ กรุงโตเกียว และสนามบินคันไซ (นครโอซากา) เท่านั้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสายการบิน
ของญี่ปุ่น 2 สายการบินที่ยังคงท าการบินขาเข้ามายังไทยในลักษณะ cargo flights/ repatriation 
flights ได้แก่ ANA และ Japan Airlines (สัปดาห์ละ 1–2 เที่ยวบิน) ในขณะที่สายการบินของไทย 
ได้หยุดท าการบินไปญี่ปุ่นทุกสายตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563  
                                                 
15 พิชญสิน ีมลูพฤกษ,์ หัวหน้าฝา่ยกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกยีว, สัมภาษณ,์ 8 สิงหาคม 2563 
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3.1.3.4 ทบทวนมาตรการผ่อนคลายการเข้าเมือง  
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า

ประเทศไทยได้แจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการทาบทามการผ่อนคลายมาตรการเข้าเมือง
ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะประกาศเรื่องการผ่อนคลาย
มาตรการข้างต้นกับ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีการแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางส าหรับนักธุรกิจ
ต่างชาติ (“Fast Track”) และช่องทางส าหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักในญี่ปุ่น (“Normal Track”) 
โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้จัดท าเอกสารข้อเสนอส าหรับการผ่อนคลายมาตรการฯ ให้ฝ่ายไทยพิจารณา 

  
3.2  มาตรการของรัฐบาลไทยในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 

ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และ
ได้ขยายออกไปเป็นคราวที่ 3 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น รัฐบาลไทยได้ก าหนดมาตรการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพ่ือการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดของเชื่อโควิด-19 
ในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงในต่างประเทศ 
ประกอบกับยังมีการเดินทางของบุคคลสัญชาติไทยและต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร 

รัฐบาลไทยจึงได้ออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้16  
3.2.1 อากาศยานดังต่อไปนี้สามารถท าการบินผ่าน บินเข้าออกนอกประเทศ หรือขึ้นลง

ในท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศได้ เมื่อได้รับการอนุญาตการบินจากส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

1) อากาศยานราชการหรือท่ีใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) 
2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing) 
3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออก

จากเครื่อง 
4) อากาศยานที่ท าการบินเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ท าการบินทาง

การแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพ่ือสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (Humanitarian 
aid, medical and relief flights) 

5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ท าการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับ
ภูมิล าเนา (Repatriation)  
                                                 
16 ส านักงานการบินพลเรือนแห่ประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563. 
https://www.caat.or.th/th/archives/category/news-events-th 



20 

 

6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft) 
3.2.2 การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นทางคมนาคม

ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ หรือโดยการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือ อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะอ่ืนใดย่อมกระท าได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี
หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อก าหนด เพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบจ านวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ส าหรับผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้มีสัญชาติไทย  
2) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในประเทศไทยได้ตามความจ าเป็น โดย
อาจก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้ 

3) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่าง
ประเทศอ่ืนตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจ าเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา 
หรือบุตรของตน ดังกล่าว 

4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
5) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งจ าเป็นต้องเดินทาง 

เข้ามาตามภารกิจและมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกประเทศที่ชัดเจน  
6) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดาหรือมารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย  
7) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือได้รับอนุญาตให้มี

ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน 

ในประเทศไทยตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว 
9) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย

ที่ทางการไทยรับรองตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือ
นักศึกษาของโรงเรียน นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอ่ืนของ
เอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน  

10) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้ามารับบริการการตรวจรักษาพยาบาล 
ในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาลโรค
โควิด-19  
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11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับตา่งประเทศ 

3.2.3 มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่ เดินทางเข้ามาในประเทศปฏิบัติตามเงื่อนไข  
เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งหรือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางหรือการเข้ามาในประเทศ  
รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตามระยะเวลาซึ่งทางราชการก าหนด หรือ
ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบการเดินทางในประเทศหรือการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว เพ่ือให้มา
รับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการติดเชื้อ17  

มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้นแม้จะเป็นการด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมกระบวนการและเอกสารให้แก่คนไทยและครอบครัวที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ 
ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีภารกิจในการชี้แจงและท าความเข้าใจกับคนไทยในเขตอาณาถึงความ
จ าเป็นของมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งคนไทยที่เข้าใจและยอมรับเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาล และจะมี
คนไทยอีกกลุ่มที่แสดงความไม่พอใจต่ออุปสรรคในการเดินทางกลับประเทศไทย 
 
3.3  การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

3.3.1  โครงสร้างและภารกิจประจ าของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มีอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนจาก

กระทรวงการต่างประเทศจ านวน 5 คน18 ประกอบไปด้วย กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (หัวหน้าคณะ
ผู้แทน) รองกงสุลใหญ่ (Head of Chancery) จ านวน 1 คน นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) 
จ านวน 2 คน และเจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 1 คน และมีอัตราลูกจ้างท้องถิ่นจ านวน 8 คน 

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเขตกงสุลครอบคลุม 11 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 7 
จังหวัดในภูมิภาคคันไซ (1) โอซากา (2) เกียวโต (3) เฮียวโกะ (4) นาระ (5) วากายามะ (6) ชิกะ  
(7) มิเอะ และ 4 จังหวัดในภูมิภาคชิโกะกุ (1) เอฮิเมะ (2) โคจิ (3) โทกูชิมะ (4) คากาวะ โดยมีภารกิจหลัก
คือให้บริการงานกงสุล ได้แก่ งานบริการคนไทย เช่น งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประชาชน งานนิติกรณ์ 

                                                 
17 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถานการณ์ในประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563.  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 
18 เมื่อปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับลดจ านวนข้าราชการประจ าการที่สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซากา 
จาก 6 อัตรา เป็น 5 อัตรา ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการทีไ่ด้รบัมอบหมายงานกงสุลต้องรับภารกิจงานด้านอืน่เพิ่มขึ้นด้วย 
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งานคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนไทย และงานให้บริการคนต่างชาติ เช่น งานตรวจลงตรางาน
รับรองเอกสาร  

นอกจากงานด้านกงสุลแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีภารกิจส าคัญในงานด้าน 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม งานพิธีการทูต และงานสารนิเทศ นอกจากนี้ 
งานด้านการเงินการคลังและพัสดุจะมีเจ้าหน้าธุรการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะถูกก ากับดูแลโดยข้าราชการที่เป็นเสมือนหัวหน้าฝ่ ายรับผิดชอบ และเสนอให้
รองกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งก ากับดูแลงานทุกฝ่ายรวมทั้งงานบริหาร เพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอกงสุลใหญ่ฯ  

เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรข้าราชการในจ านวนที่จ ากัด
เพียง 5 ต าแหน่ง ดังนั้น ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านกงสุลจึงมีภารกิจอ่ืน
ภายใต้ความรับผิดชอบด้วย ได้แก่ งานเศรษฐกิจ ซึ่งในสถานการณ์ปกติข้าราชการดังกล่าวยังพอ
สามารถบริหารงานด้านกงสุลและเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือมีภาระ
งานพิเศษด้านกงสุล ก็ย่อมจะกระทบต่องานด้านอื่นอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างและภารกิจประจ าของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
 

กงสุลใหญ่
หัวหน้าคณะผู้แทน

รองกงสุลใหญ่                              
ปฏิบัติหน้าที่ Head of Chancery 

ช่วยหัวหน้าส านักงานในการก ากับดูแลงาน
บริหาร งานบุคลากร งานคลังและพัสดุ / 

กลั่นกรองงานทุกฝ่าย / 
ก ากับดูแลงานพิธี งานกงสุล / 

งานทีมประเทศไทย

กงสุล
นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา)
งานพิธีการทูต / งานสารนิเทศ / 
งานวัฒนธรรม / งานการเมือง /

งานองค์การระหว่างประเทศ

กงสุล
นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา)

งานกงสุล / งานนักเรียน นักศึกษา / งาน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

งานเศรษฐกิจ

ล่าม ผู้ช่วยด้าน
การเมืองฯ

เสมียน เสมียน เสมียน เลขา กสญ. พนักงานขบั
รถยนต์

พนักงานขับ
รถยนต์

กงสุล
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

งานคลัง /งานบุคลากร /งานลูกจ้าง / 
งานสารบรรณ / งานพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

/ โทรเลข
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ในการศึกษาการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในภาวะวิกฤต 
กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้เขียนได้แบ่งช่วงเวลาของวิกฤตเป็น 3 ระยะ ตามกรอบ
แนวคิด A Basic–Three–Stage Model ของ Timothy Coombs ได้แก่  

1) ช่วงเตรียมการก่อนเกิดวิกฤต (Pre–Crisis Stage) ผู้เขียนได้นิยามช่วง Pre–Crisis 
Stage ของการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปนับแต่
ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีสัญญาณเตือน 
(Signal Detection) ของการแพร่ระบาดในญี่ปุ่น 

2) ช่วงวิกฤต (Crisis Stage) ผู้เขียนได้ให้นิยามช่วง Crisis Stage ของการบริหาร
จัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นับแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป เมื่อสายการบินพาณิชย์ได้
เริ่มยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย–ญี่ปุ่น ส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าสู่การบริหาร
สถานการณ์วิกฤตและให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างแท้จริง ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในญี่ปุ่นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง รวมทั้งในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
น าไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลญี่ปุ่นในบางจังหวัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

3) ช่วงหลังวิกฤตและการเตรียมการส าหรับอนาคต (Post–Crisis Stage)  
ในปัจจุบัน วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่นยังไม่ได้สิ้นสุดลง จึงอาจยังไม่สามารถเรียกได้อย่าง
ถูกต้องนักตามนิยามว่าเป็นช่วงหลังสถานการณ์วิกฤต (Post–Crisis Stage) แต่เมื่อค านึงว่าการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นมาระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ประกอบกับในเดือน
พฤษภาคม–มิถุนายน 2563 ตัวเลขผู้ติดเชื้อฯ ในญี่ปุ่นค่อนข้างจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายวัน
มากนัก และเพ่ือประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนจึงได้ให้นิยามช่วง Post–Crisis Stage ของ
การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม–ปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจาก
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าสู่กระบวนการทบทวน (review) และเรียนรู้ (learning) เพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ในญี่ปุ่น 

3.3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Pre–Crisis 
Stage) (ช่วงกลางมกราคม–กลางมีนาคม 2563) 

โดยที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับเล็กไป
จนถึงระดับใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ในฐานะ
ตัวแทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศจึงมีภารกิจส าคัญภายใต้นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน  
ที่จะต้องให้ความคุ้มครอง ปกป้อง และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยที่พ านักอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ 
55,000 คน ทั้งสามหน่วยงานจึงมีมาตรการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็น
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เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่งต้องจัดท า ปรับปรุง และจัดส่งให้
กระทรวงการต่างปะเทศทราบเป็นระยะ ๆ 

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในญี่ปุ่นภารกิจหลักของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ คือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนไทย ให้ค าปรึกษาค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับ
การร้องขอ รวมไปถึงการติดตามสวัสดิภาพของคนไทยในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ แต่ยังไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องอพยพคนไทยออกจากประเทศญี่ปุ่น จึงยังมิได้น าแผนอพยพมาใช้อย่างสมบูรณ์ 

ในหลายเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนของญี่ปุ่นสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าเพ่ือให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและใช้
ความระมัดระวังในการด ารงชีวิตในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของสาธารณชนลงได้อย่างมาก รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการญี่ปุ่น
ประกาศให้ค าแนะน าต่อคณะกงสุลและคนต่างชาติ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีข้ันตอนการปฏิบัติ19 ดังนี้  

1) กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา / รักษาการกงสุลใหญ่ฯ เรียกประชุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ทันทีเมื่อได้รับข่าวสารหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานญี่ปุ่น
เกี่ยวกับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาอันใกล้ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารล่าสุด 

2) กงสุลใหญ่ฯ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกงสุลเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการติดตาม
สถานการณ์และแจ้งเตือนคนไทยในเขตอาณา รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
ใช้งาน เช่น แผนอพยพ โดยการก ากับดูแลของรองกงสุลใหญ่ฯ  

3) หัวหน้าฝ่ายกงสุลเสนอการแบ่งงาน / มอบหมายภารกิจเฉพาะให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกงสุลทุกคน โดยขอรับความเห็นชอบจากกงสุลใหญ่ฯ  

4) ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารและการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ และอาจรับนโยบายหรือข้อสั่งการเพ่ิมจากเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโตเกียว 

5) กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานกงสุลใหญ่ฯ  
(ทีมประเทศไทยประจ าโอซากา) เชิญประชุมกรรมการบริหารสถานกงสุลใหญ่ โดยจะมีหัวหน้า
หน่วยงานไทยในโอซากาเข้าร่วม20 เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และอาจมีการ
มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับคนไทย เช่น สายการบินไทย 

                                                 
19 ชวนิศ ชวนะวงศ,์ หัวหน้าฝา่ยกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, สัมภาษณ,์ 8 สิงหาคม 2563 
20 คณะกรรมการบริหารสถานกงสุลใหญ่ (หรือทีมประเทศไทย) ในโอซากา ประกอบด้วย สถานกงสลุใหญ่ ณ นคร
โอซากา ส านักงานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานโอซากา บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) สาชาโอซากา และธนาคาร
กรุงเทพ สาขานครโอซากา 
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6) ฝ่ายกงสุลแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น  
เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ ให้ชุมชนไทยในเขตอาณาทราบ รวมทั้งแจ้งช่องทางการติดต่อ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ผ่านโทรศัพท์ฮอตไลน์ 

7) ฝ่ายสารนิเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
รายงานให้กงสุลใหญ่ฯ ทราบ และจัดเตรียมประเด็นข้อมูลหากมีสื่อไทยขอสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ฯ 

8) รายงานพัฒนาการของสถานการณ์ทางโทรเลขให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบเป็นระยะ ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ก่อนเหตุการณ์วิกฤต 
 

การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติจะส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถด าเนินภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยเป็นการจัดการวิกฤตเชิงรุก ( Proactive Crisis 
Management) ลดความเสี่ยงต่าง ๆ และเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตขั้นต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ 
ที่แตกต่างไปจากภัยพิบัติรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปในวงกว้าง 
ดังนั้น การเตรียมการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงอาจไม่สามารถ
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กระท าได้ล่วงหน้ามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับภัยพิบัติอ่ืน ๆ แต่การเตรียมการต่าง ๆ ได้เริ่มขึ้น เมื่อ
ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายแรกในวันที่ 16 มกราคม 2563  

การด าเนินการหลัก ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ใน Pre–Crisis Stage เมื่อมีการพบ
การติดเชื้อรายแรกในญี่ปุ่น เป็นไปตามขั้นตอนข้างตน โดยกงสุลใหญ่ฯ มอบหมายให้ฝ่ายกงสุล
ติดตามสถานการณ์เพ่ือแจ้งข่าวสารแก่คนไทยในเขตอาณา ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และหน่วยงานทีมประเทศไทยในโอซากา ฝ่ายสารนิเทศติดตามข่าวสารเพ่ือประมวลและรายงานให้  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกท่ีพบการแพร่ระบาดนั้น คนไทยในญี่ปุ่นยังไม่ได้ตื่นตระหนก
มากเท่าไร และการเดินทางเข้าออกญี่ปุ่นยังสามารถท าได้โดยสายการบินพาณิชย์ จึงยังไม่มีการ
ประสานหรือขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในขณะนั้น 

อุปสรรคของการด าเนินการในช่วง Pre–Crisis Stage  
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ21 

พบอุปสรรคหลักของการด าเนินการในช่วง Pre–Crisis Stage ดังนี้ แนวทางการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
ท าให้การเตรียมการต่าง ๆ ในขณะนั้นทั้งจากส่วนกลางในประเทศไทยและหน่วยงานไทยใน
ต่างประเทศเองยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน แหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาญี่ปุ่น ภารกิจหลัก
ในช่วงนี้คือการเฝ้าติดตามข่าวสารและสถานการณ์ ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่น 
จึงต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นผู้ติดตาม แปล และรายงาน ซึ่งจะเกิดความล่าช้ากว่าที่ข้าราชการ
จะปฏิบัติเอง กระบวนการต่าง ๆ ยังไม่ถูกก าหนด โดยที่การติดตามข่าวสารเป็นภารกิจหลักในช่วงนี้ 
กระบวนการอื่น ๆ อาทิ การจัดเตรียมคณะท างานหรือบุคลากรเป็นการเฉพาะ การมอบหมายภารกิจ
เฉพาะ การจัดสรรงบประมาณ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การวางระบบส าหรับการสื่อสารข่าวสารข้อมูล 
จึงยังไม่ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจน รวมทั้งการปรับหรือการน าแผนฉุกเฉินมาใช้ แผนอพยพไม่
สอดคล้องกับโรคระบาด โดยแผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพ22 ที่มีอยู่จะเป็นลักษณะของแผนในภาพรวม 
และไม่สอดคล้องกับวิกฤตการณ์โรคระบาดโดยตรง จึงไม่สามารถน าแผนดังกล่าวมาใช้ได้อย่าง
สมบูรณ์ แม้ว่าแผนดังกล่าวจะก าหนดขั้นตอน งบประมาณ หน่วยงานปฏิบัติ สถานที่รวมพลที่ชัดเจน
ก็ตาม ไม่สามารถคาดการณ์วิกฤตโรคระบาด ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Signal Detection) และ
การป้องกัน (Prevention) ตามแนวคิด A Basic–Three–Stage Model ในสถานการณ์โรคระบาด 
อาจกระท าได้ยากเนื่องจากลักษณะของวิกฤตการณ์ดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  

                                                 
21 ชวนิศ ชวนะวงศ์, หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563 
   พิชญสิน ีมูลพฤกษ์, หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2563 
   พรพรรณ ภู่เพียงใจ, หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะม สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2563 
22 ภาคผนวก ก. แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส าหรับพ้ืนที่ในเขตอาณาของสถานกงสลุใหญ่  
ณ นครโอซากา 
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3.3.3  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเม่ือเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 
(Crisis Stage) (ช่วงกลางมีนาคม–ปลายพฤษภาคม 2563) 

ในภาพรวม สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ระดมบุคลากรจากทุกฝ่ายไปช่วยปฏิบัติงานรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวในช่วง Crisis Stage โดยกงสุลใหญ่ฯ มอบหมายฝ่ายกงสุลดูแลเรื่องการช่วยเหลือ
คนไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องการส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย และมอบหมายฝ่ายสารนิเทศ
ดูแลงานด้านการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและมาตรการของรัฐบาลไทย 
และรัฐบาลญี่ปุ่น และให้ฝ่ายคลังดูแลงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือคนไทย ในส่วนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นทุกคนได้รับมอบหมายให้เน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นหลัก ซึ่งภารกิจงาน
ในส่วนอื่น ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถูกลดปริมาณและความส าคัญลงโดยปริยาย  

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ด าเนินการในภาวะวิกฤต ดังนี้ 
1) การสื่อสารกับประชาชนชาวไทย  

1.1) สื่อสารไปยังกลุ่มคนไทยที่พ านักในญี่ปุ่นระยะยาว และมีความจ าเป็น 
ต้องอยู่ในญี่ปุ่น (อาทิ คนไทยที่มีคู่สมรสชาวญี่ปุ่น แรงงาน) ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกันโรค และมาตรการที่ทางการญี่ปุ่นและทางการท้องถิ่นก าหนด  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โดยไม่ตื่นตระหนก  

1.2) สื่อสารไปยังกลุ่มคนไทยที่พ านักในญี่ปุ่นระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว 
(อาทิ นักท่องเที่ยว นักเรียน) ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวทาง
ป้องกันโรค และมาตรการที่ทางการญี่ปุ่นและทางการท้องถิ่นก าหนด เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ 
ตลอดจนได้รับข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้อง เพ่ือใช้ตัดสินใจเดินทางกลับไทยโดยไม่ตื่นตระหนก 

1.3) ให้ค าแนะน ากับนักท่องเที่ยวไทยหรือผู้ที่มีแผนเดินทางมายังคันไซและ 
ชิโกะกุให้ได้รับข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้อง เพ่ือใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการเดินทางมาญี่ปุ่น 

1.4) ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่
ระบาด ข้อแนะน า ข้อควรปฏิบัติ หมายเลขติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดและการติดเชื้อ
ในแต่ละพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ ผ่านเว็บไซต์แลเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนขอให้ชุมชนไทย
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทางเว็บไซต์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
ญี่ปุ่น และจังหวัดต่าง ๆ 

1.5) ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางช่องทางต่าง ๆ ของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ อีเมล เฟซบุ๊ก โทรศัพท์ และหมายเลขฮอตไลน์ฝ่ายกงสุล 
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2) การด าเนินการภายในของสถานกงสุลใหญ่ฯ  
2.1) ก าชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ติดเชื้อจากภายนอก และไม่ให้มี
การแพร่เชื้อภายในส านักงาน 

2.2) ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคและมาตรการของทางการญี่ปุ่นและ
ทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบรายวัน 

2.3) ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และทีมประเทศไทยในโอซากา 

2.4) ติดตามการด าเนินการของคณะกงสุลในพ้ืนที่  
2.5) ติดตามสถานการณ์การคมนาคมขนส่งภายในและระหว่างประเทศ  

การยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ ที่บินระหว่างไทยกับท่าอากาศยานคันไซ (โอซากา)  
โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าประเทศญี่ปุ่นภาคตะวันตก 

2.6) บริหารจัดการภายในสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น และนโยบายของจังหวัด อาทิ  

2.7) ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและวิธีการท างานของบุคลากรในสถานกงสุลใหญ่ฯ 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการเดินทางซึ่งจะน ามาสู่การแพร่ระบาดภายในส านักงาน  

2.8) ปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการให้บริการของฝ่ายกงสุล โดยระงับการให้ 
บริการที่ไม่มีความเร่งด่วนชั่วคราว เพ่ิมมาตรการด้านสุขอนามัยของผู้มาติดต่อ เช่น งดให้บริการ
บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส/มีอาการไอ) ให้ผู้มาติดต่อสวม
หน้ากากอนามัยและท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรคที่มือเมื่อเข้ามายังส านักงาน เพ่ือลดความเสี่ยงของ
การแพร่เชื้อ 

2.9) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกคน วัดอุณหภูมิร่างกาย 
จดบันทึก สังเกตอาการ ดูแลรักษาสุขภาพส่วนบุคคล และท าความสะอาดมือทุกครั้งที่เดินทางมาถึง
ส านักงาน 

3) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
3.1) แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดซื้อเตรียมไว้ อาทิ 

เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้แก่คนไทยในจังหวัดต่าง ๆ  
3.2) ขอรับการสนับสนุนสิ่งของที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถหาได้ในญี่ปุ่นจาก

กระทรวงการต่างประเทศ อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์  
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ภารกิจหลักและภารกิจเร่งด่วนของสถานกงสุลใหญ่ฯ นับแต่การยกเลิกการท าการบิน
ของสายการบินพาณิชย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น คือการประสานงานให้ความช่วยคนไทยในเขตกงสุลที่
ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดให้ในรูปแบบ
ของเที่ยวบินอพยพคนไทย (repatriation flight) และเที่ยวบินส่งสินค้า (cargo flight) โดยต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนที่ทางการไทยก าหนด โดยเฉพาะเอกสารประกอบการเดินทาง  
ซ่ึงจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนและจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่งพบว่า การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความยากล าบากและความท้าทาย
อย่างมาก เนื่องจากจ านวนโควตาที่ ศบค. ก าหนดส าหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับไทยในแต่ละวันมี
จ านวนจ ากัดและไม่สามารถรองรับจ านวนคนไทยทั้งหมดที่ประสงค์จะกลับไทยได้ จึงต้องท าการ
ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นการล่วงหน้า เอกสารที่ทางการไทย
ก าหนด เช่น ใบรับรอง fit–to–fly ไม่สามารถไปขอจากโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปได้ และต้องขอ
ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง การส ารองบัตรโดยสารเครื่องบินมีข้ันที่ซับซ้อนกว่าปกติมาก เนื่องจาก
เป็นเที่ยวบินพิเศษไม่สามารถท าการจองผ่านช่องทางปกติ ทั้งนี้ โดยที่จะต้องมีการลงทะเบียนส าหรับ
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยและคนไทยจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่กรุงโตเกียว  
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้มีการแบ่งงานเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจไม่ซ้ าซ้ อน
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในสถานการณ์ปกติหรือแม้แต่กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
สามารถอพยพคนไทยกลับประเทศไทยได้จากเขตคันไซ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ  
จะปฏิบัติภารกิจแยกกันโดยดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยในเขตอาณาของตนเท่านั้ น จึงจะไม่มีการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีวิกฤตโควิด-19 ที่คนไทยจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย
จากกรุงโตเกียวเท่านั้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันและแบ่งงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  การแบ่งงานด้านการเข้าออกประเทศของคนไทยระหว่างสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เฉพาะในกรณีวิกฤตโควิด-19 

ภารกิจ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว (สอท.) 

สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา (สกญ.) 

1. การประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือแจ้งจ านวนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทาง
กลับไทย และเพ่ือขอรับการจัดสรรโควตาราย
สัปดาห์ / รายเดือน 

✓ – ในระยะแรก สกญ. จะ
เป็นผู้รวบรวมจ านวนคน
ไทยในเขตกงสุลที่ประสงค์
จะเดินทางกลับไทย และ
แจ้งให้ สอท. ทราบและ
ด าเนินการต่อไป 
– ในระยะต่อมา สอท. ได้
จัดท าแบบลงทะเบียน
ออนไลน์ให้คนไทยจากทุก
พ้ืนที่กรอก โดยไม่ต้อง
ผ่าน สกญ. เพื่อลด
ขั้นตอน 
– สกญ. จะด าเนินการให้
เฉพาะส าหรับคนไทยที่
เพ่ิงพ้นคดี และจะออก
จากเรือนจ า 

2. ประสานงานกับสายการบิน (ปัจจุบันมีสาย
การบิน ANA และสายการบิน JAL ที่ท าการบิน 
repatriation flight) เพ่ือก าหนดวันบินประจ า
สัปดาห์ / เดือน และจ านวนผู้โดยสาร 

✓ – 

3. ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบก าหนดการ
บิน และรายละเอียดการด าเนินการ โดยเฉพาะ
เรื่องเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย (1) ใบรับรอง
สุขภาพ fit–to–fly และ (2) ใบรับรองการ
เดินทาง certificate of entry 

✓ – 

4. รวบรวมจ านวนคนไทยที่แจ้งความประสงค์
จะเดินทางกลับในแต่ละเที่ยวบิน 

✓ – 
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ภารกิจ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว (สอท.) 

สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครโอซากา (สกญ.) 

5. ออกใบรับรองการเดินทางเข้าไทย 
(certificate of entry) ให้คนไทยที่จะเดินทางกลับ 

✓ – ในระยะแรก สกญ. จะ
เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าว
ให้คนไทยในเขตกงสุลที่
ประสงค์จะเดินทางกลับไทย 
– ในระยะต่อมา เอกสาร
ดังกล่าวสามารถออกให้
คนไทยได้ทางออนไลน์ 
สอท. จึงเป็นผู้ออกให้ทุกคน 

6. ตอบข้อซักถามและให้การแนะน าแก่คนไทย
ที่ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง 
เฟซบุ๊กและอีเมล์ 

✓ ✓ 

7. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน
ที่กรุงโตเกียว 

✓ – 

 
1) แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดท าแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับ
พ้ืนที่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ โดยเอกสารดังกล่าวประกอบ
ไปด้วย23 (1) แผนช่วยเหลือคนไทย ซึ่งจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ออกเป็น 5 ระดับ 
ก าหนดปัจจัยบ่งชี้ ปัจจัยควบคุม เป้าหมาย และการด าเนินการในแต่ละระดับ (2) รายละเอียด
ขั้นตอนปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งก าหนดบทบาทของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ (3) แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ซึ่งเปรียบเสมือน Action Plan ของการประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับหน่วยงานทีมประเทศไทย
ในโอซากา ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าวเป็นแผนอพยพคนไทยในภาพรวมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในญี่ปุ่น 
แต่มิได้เป็นแผนเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงานในวิกฤตเกิดโรคระบาด 

จากการศึกษาแผนฯ ดังกล่าว ประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียนในช่วง
เหตุการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แผนฯ ดังกล่าวได้ก าหนดและแบ่งแยกระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดปัจจัยบ่งชี้ เป้าหมาย และ  
                                                 
23 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, เอกสารแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับพื้นที่ในเขตอาณาของ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (ภูมิภาคคันไซและเกาะชิโกะกุ ประเทศญี่ปุ่น), (เมษายน 2563).; ภาคผนวก 
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การด าเนินการให้สอดรับกัน และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป 
ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง อย่างไรก็ดี แผนฯ ดังกล่าวมิได้ครอบคลุม
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด เช่น โควิด -19 ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีขั้นตอนและ
รายละเอียดที่แตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดเป็นเหตุการณ์ที่มิได้จบลงโดยทันที่
อย่างเช่นกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องมี
แผนปฏิบัติการที่สามารถรองรับกับวิกฤตการณ์ที่มีระยะเวลานาน ซึ่งจะต้องรองรับทั้งเรื่องบุคลากร 
การประสานงานวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น  

นอกจากแผนอพยพคนไทยฯ ดังกล่าวแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดท าร่างแผน
เผชิญเหตุกรณีเกิดโรคระบาด ตามข้อสั่งการของกระทรวงการต่างประเทศหลังเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 โดยร่างแผนฯ ก าหนดระดับความรุนแรงของสถานการณ์เป็น 4 ระดับ และระบุ
รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละระดับ แต่ยังมิได้ลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
แต่ละคนและยังมิได้รวมสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในวิกฤตโควิด-19  

4)  ผลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
ในด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทย คนไทยมีการตอบรับอย่างดีต่อ 

การด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างไรก็ดี ยังมีอุปสรรคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ  
สถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ การจ ากัดโควตาคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย กฎระเบียบหรือ  
การออกประกาศที่มีการปรับเปลี่ยนกระทันหัน บุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มีจ ากัด เป็นต้น 

ในด้านการบริหารจัดการ กงสุลใหญ่ฯ มีการบริหารและตัดสินใจอย่างทันท่วงที 
โดยมีการมอบหมายภารกิจในช่วงวิกฤตอย่างชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในด้านบุคลากร แม้จะมีข้อจ ากัดของจ านวนข้าราชการแต่ผู้ที่รับผิดชอบงานให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานด้วยความตั้งใจและทุ่มเท 

ในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การประสานงานมากขึ้นโดยปริยายระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และกระทรวง  
การต่างประเทศ 

ในด้านงบประมาณ ส่วนกลางได้จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทย เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีความท้าทายในเรื่องกฎระเบียบของกระทรวงการคลังที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เอกสารในการ
เบิกจ่ายจ านวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการท่ามกลางเวลาที่จ ากัด  
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5)  อุปสรรคของการด าเนินการในช่วง Crisis Stage 
ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กงสุลฯ พบอุปสรรคหลัก ๆ ของการด าเนินการ

ในช่วง Crisis Stage ดังนี้ แผนอพยพคนไทยยังไม่สมบูรณ์ แผนอพยพคนไทยมิได้เป็นแผนเฉพาะ
ส าหรับการปฏิบัติในวิกฤตโรคระบาด จึงไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการเตรียมการในสถานการณ์ดังกล่าว 
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ จ านวนข้าราชการไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎระเบียบของฝ่ายไทยที่ปรับเปลี่ยนกระทันหัน หน่วยงานราชการไทยออกกฎระเบียบ
และมาตรการอย่างกะทันหัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า จึงเป็นอุปสรรคส าหรับ  
การน าไปปฏิบัติให้ทันท่วงทีและถูกต้อง เอกสารการเดินทางของคนไทย เอกสารประกอบการเดินทาง
กลับประเทศไทยที่ทางการไทยก าหนด โดยเฉพาะใบรับรอง fit–to–fly มีความยากล าบากในการ
ขอรับจากสถานพยาบาลญี่ปุ่น อุปกรณ์สื่อสารส าหรับการประชุมออนไลน์ การติดต่อสื่อสารและ 
การประชุมออนไลน์กับหน่วยงานทีมประเทศไทยยังไม่มีความคล่องตัว เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสาร
ระหว่างกันยังมีไม่พร้อมสมบูรณ์  

3.3.4  การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในอนาคต (Post–Crisis 
Stage) (ช่วงปลายพฤษภาคม–ปลายมิถุนายน 2563) 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทบทวนการด าเนินการบริหารจัดการภายในและให้  
ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤต ดังนี้ 

1)  น าฐานข้อมูลคนไทยในเขตอาณามาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยฝ่ายกงสุลได้
รวบรวมและประมวลข้อมูลจากเอกสารที่คนไทยได้มายื่นขอรับบริการจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วง 5 ป ี
ที่ผ่าน รวมทั้งขอข้อมูลคนไทยที่อยู่ในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ ในอดีต
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอให้คนไทยในเขตอาณาลงทะเบียนข้อมูลส าหรับการติดต่อ แต่ในทางปฏิบัติคนไทย
ไม่นิยมลงทะเบียนเนื่องจากเกรงว่าทางราชการจะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ จึงส่งผลให้
ฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศไม่ทันสมัยหรือครบถ้วนตามความเป็นจริง 

2)  น าแผนฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาปรับให้เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งจัดท าแผนฉุกเฉินแยกเป็นอีกฉบับเป็นการเฉพาะส าหรับการด าเนินการในภาวะวิกฤตในกรณี
โรคระบาด โดยน าประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมามาบรรจุในแผนดังกล่าว 

3)  ทบทวนการจัดระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึง
ชุมชนไทยในเขตอาณาให้ได้มากที่สุด โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ปรับปรุงการรับและตอบค าถามทาง
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและอีเมล และจัดท าตารางมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและช่วยตอบค าถามผ่าน
ช่องทางดังกล่าว 

4)  กงสุลใหญ่ฯ จัดประชุมติดตามสถานการณ์กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
อย่างเป็นประจ า โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณาและด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
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5)  กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานทีมประเทศไทยอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และติดตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

6)  ส ารวจการใช้งานของอุปกรณ์ฝ่ายกงสุลที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
คนไทย เช่น โทรศัพท์ดาวเทียม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระเบียบส าหรับช่วยเหลือคนไทย 
เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น 

7)  ตรวจสอบงบประมาณและจัดท าข้อเสนองบประมาณภายใต้ระเบียบกระทรวง 
การคลังและข้อสั่งการจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสามารถรองรับการด าเนินการของ  
สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
ในญี่ปุ่น  

ในการด าเนินการขั้นตอนข้างต้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ สถานกงสุลใหญ่ฯ 
มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่
สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันวิกฤตการณ์ในลักษณะดังกล่าวได้ก็ตาม เมื่อผู้บริหารสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤต รวมไปถึงสวัสดิภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรก็จะมีความประทับใจและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป
ท่ามกลางสถานการณ์ท่ียังอาจเป็นภัยต่อทุกคนได้  

การจัดการกับวิกฤตในขั้นตอนนี้จึงเป็นการบริหารจัดการเชิงการโต้ตอบ 
(Interactve Crisis Management) ตามแนวคิด A Basic–Three–Stage Model โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการโต้ตอบวิกฤตทั้งล้มเหลวและส าเร็จเพ่ือพัฒนาองค์กรให้
สามารถจับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าได้เร็วขึ้นและเตรียมรับมือกับวิกฤต รวมทั้งสร้างกลไกในการ
ควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และโต้ตอบวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
ต่อไปในอนาคต 

อุปสรรคของการด าเนินการในช่วง Post–Crisis Stage 
ส าหรับช่วง Post–Crisis Stage อุปสรรคหลัก ๆ ในการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ได้แก่ จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อสถานการณ์วิกฤตคลี่คลายลง บุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ต้อง
กลับไปปฏิบัติภารกิจในฝ่ายประจ า รวมทั้งข้าราชการฝ่ายกงสุล ซึ่งมีภารกิจงานด้านอ่ืนด้วย จึงเกิด
ข้อจ ากัดของบุคลากรที่จะวิเคราะห์ ทบทวน และเตรียมการส าหรับวิกฤตครั้งต่อไป ขาดแผนเผชิญ
เหตุกรณีเกิดโรคระบาดแบบบูรณาการ แม้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดท าร่างแผนเผชิญเหตุกรณี 
โรคระบาด แต่จากประสบการณ์ในการด าเนินการช่วงวิกฤตโควิด-19 จะพบได้ว่าการมีแผนสมบูรณ์นั้น 
ไม่สามารถด าเนินการแต่เพียงหน่วยงานเดียว มีความจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีการอพยพคนไทยได้จากเมืองเดียวเท่านั้น ฐานข้อมูลคนไทยไม่สมบูรณ์  
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สถานกงสุลใหญ่ฯ พยายามรวบรวมข้อมูลคนไทยในเขตอาณา และชักชวนคนไทยให้ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูล แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความสนใจหรือความประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาบทที่ 3 ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
และคุ้มครองคนไทยในญี่ปุ่น รวมไปถึงมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 
และการด าเนินการของรัฐบาลไทยในการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งโรคระบาดโควิด -19 เป็น 
โรคระบาดที่มิได้คาดการณ์มาก่อนถึงความรุนแรงและความรวดเร็วของการแพร่ระบาด โดยทั่วโลกยัง
ต้องเผชิญกับวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็น New Normal ที่ทั่วโลกจะต้องปรับตัวทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่  แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองซึ่ งเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับ  
การเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยังต้องเผชิญกับรูปแบบใหม่ของการแก้ปัญหา
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ในส่วนของประเทศไทย การเตรียมการรับมือและบรรเทาปัญหาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
คนไทยในต่างประเทศยังต้องเดินหน้าต่อไป รัฐบาลไทยมีมาตรการรับมือกับวิกฤตโควิด -19  
ที่คล้ายคลึงกับญี่ปุ่นแต่มีระดับความเข้มงวดมากกว่าญี่ปุ่น ทั้งในด้านการจ ากัดการเดินทางเข้าออก
ประเทศ การประกาศสภาวะฉุกเฉิน มาตรการ Social distancing เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าสถิติของผู้ติดเชื้อ
ในประเทศไทยต่ ากว่าในญี่ปุ่นอยู่มาก และนานาชาติให้การยอมรับกับการควบคุมการแพร่ระบาดของไทย 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินการในภาวะวิกฤตรูปแบบใหม่เกิดประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  
จึงต้องทบทวนรายละเอียดและปรับปรุงการด าเนินงานของฝ่ายไทย เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองคนไทย
ด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ สร้างความเชื่อมั่นในหมู่คนไทยในต่างประเทศต่อภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือคนไทยด้วยความมุ่งม่ันอย่างแท้จริง 

4.1.1  บทบาทและความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ต่อการบริหาร
จัดการวิกฤตโรคโควิด-19 

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ภารกิจที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ด าเนินการเป็น
ล าดับแรกคือการแจ้งเตือนคนไทยให้ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ และไทยมี
มาตรการรองรับอย่างไรต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้ค าแนะน าคนไทยในการปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
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สถานการณ์อย่างทันท่วงที โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และต่อเนื่อง 

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และทีมประเทศไทย เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินภารกิจดูแล ให้ความช่วยเหลือ และ
คุ้มครองคนไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น คนไทยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์เป็นหลัก แต่ยังมีหลายคนที่ติดต่อสอบถามข่าวสารกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ผ่านโทรศัพท์ 
ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงต้องประเมินและปรับปรุงคุณภาพของช่องทางการติดต่อออนไลน์ให้คนไทย
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  

เพ่ือให้การติดต่อกับคนไทยสะดวกยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่ม สถานกงสุลใหญ่ฯ 
ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นระบบและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือประโยชน์  
ในการกระจายข่าวสาร รวมทั้งการอธิบาย ชี้แจง และท าความเข้าใจกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดง
ความไม่พอใจต่อการบริหารจัดการของภาครัฐไทย 

นอกจากนี้ การมีแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ และลงรายละเอียดส าหรับ 
การปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ จะท าให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากแผนฉุกเฉินแล้ว ควรมีแนวทางการปฏิบัติ (SOP) 
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานจริง 

การมีผู้บริหารองค์กรที่ให้ความส าคัญและความใส่ใจในการด าเนินภารกิจใน 
ทุกระดับชั้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ได้ช่วยให้การด าเนินภารกิจต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตเป็นไปอย่างถูกทิศทาง 
รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเห็นได้จากการตอบรับที่ดี
จากชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ  

4.1.2  ข้อจ ากัดของแผนอพยพของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
จากการศึกษาแผนอพยพของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งการน าเอากรอบแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารวิกฤตมาประกอบการศึกษา สรุปได้ดังนี้  
4.1.2.1 ไม่ครอบคลุมโรคระบาด 

แม้แผนอพยพของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ แต่
แผนดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมสถานการณ์วิกฤตด้านโรคระบาดเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเน้นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติและการอพยพคนไทยเป็นหลัก  

4.1.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่ชัดเจน 
แผนอพยพดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในการมอบหมายหน้าที่ 

ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ จะต้อง
มีการก าหนดและมอบหมายภารกิจในเวลานั้น ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
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4.1.2.3 ไม่มีการซักซ้อม 
แผนอพยพดังกล่าวมิได้มีการซักซ้อมอย่างเป็นประจ าและไม่ได้มีการ

เผยแพร่ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1.2.4 ยังไม่สามารถใช้กับวิกฤตโควิด-19 

ด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของแผนอพยพดังกล่าวที่มิได้ครอบคลุมถึง
วิกฤตโรคระบาดเป็นการเฉพาะ จึงคงไม่สามารถน ามาใช้กับสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับรัฐบาล  

1)  การแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบมาตรการล่วงหน้า 
โดยที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีการออกกฎระเบียบ

และมาตรการเพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและอย่างฉับพลันใน
หลายกรณี จึงควรมีการแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ
ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประกาศสู่สาธารณชนหรือมีผลบังคับใช้ เนื่องจากเกิดหลายกรณีที่สถานกงสุล
ใหญ่ฯ ยังไม่ทราบแนวปฏิบัติและไม่สามารถตอบค าถามจากชุมชนไทยได้  

2)  ระเบียบงบประมาณควรมีความยืดหยุ่น 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินภารกิจ

ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถสอดรับ
กับสถานการณ์ที่มีปัจจัยทั้งด้านเวลาและการด าเนินการ 

3)  การจัดสรรข้าราชการฝ่ายกงสุลเป็นการเฉพาะ 
การจัดสรรข้าราชการให้เพียงพอต่อภารกิจงานกงสุลมีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการด าเนินงานด้านกงสุลและการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ หากจัดสรรข้าราชการไม่เพียงพอจะ
ส่งผลให้ข้าราชการที่ดูแลงานกงสุลต้องดูแลงานด้านอื่นควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านกงสุลไม่เกิดประสิทธิภาพ 

4.2.1.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  
การบูรณาการของทีมประเทศไทยคือหัวใจส าคัญต่อความส าเร็จของการ

บริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เช่นเดียวกับที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอ
ซากา โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤต โดยทีมประเทศไทยภายใต้การน าของกงสุลใหญ่ฯ ควรมีหน้าที่
ร่วมกันในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) ประชุมหารือร่วมกันในรูปแบบ Workshop 
ประชุมหารือร่วมกันในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อจัดเตรียมแผนงานก่อนเกิดวิกฤตและให้การด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงหลังการเกิดวิกฤต เพ่ือทบทวนแผนงานอย่างสม่ าเสมอในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานในช่วงวิกฤต  

2)  เสนอของบประมาณ 
จัดท าข้อเสนอของบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์หรือ

เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3) การจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์วิกฤต 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจะต้องเริ่มจากการจัดตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management Team: CMT) โดยประกอบด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมไปถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีมประเทศไทย 
ซึ่งจะเป็นแนวร่วมที่ส าคัญในการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์วิกฤต ได้แก่ (1) คณะท างานติดตาม
และประเมินสถานการณ์ ท าหน้าที่รวบรวมข่าวสารและมาตรการและประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ท้องถิ่น (2) คณะท างานให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทย รับผิดชอบภารกิจเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ชุมชนไทย ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน าแก่ชุมชนไทย และดูแลเรื่องการอพยพและส่ง
คนไทยกลับประเทศไทย และ (3) คณะท างานด้านการบริหารและประสานงาน ซึ่งมีภารกิจในการ
ประสานงานกับหน่วยงานทีมประเทศไทย รวมถึงการบริหารงบประมาณและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างคณะท างานเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์วิกฤต 
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4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ24  
4.2.2.1 การเตรียมการก่อนเกิดวิกฤต (Pre–Crisis Stage) เพ่ือเป็นการบริหาร

จัดการวิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) 
1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานข่าวท้องถิ่น 

เนื่องจากแหล่งข่าวและข่าวสารในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็น
ภาษาญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรมอบหมายและจัดเวรให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสลับกันติดตามและ
รายงานข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินคนไทยในเขตอาณา (Signal 
Detection) เพ่ือจะได้มีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าและแจ้งเตือนคนไทยได้ทันท่วงที   

2) ชักชวนคนไทยลงทะเบียนในฐานข้อมูล 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรท าการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้คนไทย

ลงทะเบียนในฐานข้อมูล โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
มากกว่าที่จะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

3) จัดท าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตโดย Crisis Communication 
Team (CCT) 

จัดท าแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้า โดยผนวกในคู่มือ 
การปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารกับชุมชนไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยคณะท างาน
ด้านการติดตามและประเมินสถานการณ์จะเป็น Crisis Communication Team (CCT) มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยมี
โครงสร้างของการสื่อสาร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2  ข้อเสนอโครงสร้างของการสื่อสารในภาวะวิกฤต  

ข้อพิจารณา การตอบค าถามและให้ข้อมูลแก่คนไทย 
เนื้อหา – การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

– มาตรการของรัฐบาลไทย 
– การด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
– การด าเนินการต่อไปในอนาคต 

ข้อพิจารณา การตอบค าถามและให้ข้อมูลแก่คนไทย 
รูปแบบการสื่อสาร – ข่าวประชาสัมพันธ์ / แถลงการณ์ /ประกาศ เป็นต้น 

– สื่อสารแบบทางเดียวหรือแบบสองทาง 

                                                 
24 ภาคผนวก ค. สรุปอุปสรรคและขอ้เสนอแนะใน 3 ข้นตอนของวิกฤต 
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ข้อพิจารณา การตอบค าถามและให้ข้อมูลแก่คนไทย 
ช่องทางการสื่อสาร – สื่อที่จะน ามาใช้ อาทิ สื่อออนไลน์  

– สื่อที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคนส่วนใหญ่ 
– ผ่านกระบอกเสียงของชุมชนไทย (Influencer) 

 
4.2.2.2 ระหว่างการเกิดวิกฤต (Crisis Stage) เพ่ือเป็นการบริหารจัดการวิกฤต

เชิงรับ (Reactive Crisis Management) 
1)  จัดหาแพทย์ไทยให้ค าปรึกษาผ่าน tele–conference 

โดยค านึงถึงสวัสดิภาพของคนไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร รวมไปถึงขวัญก าลังใจในช่วงระยะเวลาวิกฤต เห็นควรมีการเพิ่มการช่วยเหลือจาก
บุคลากรทางแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพ่ือบรรเทาจิตใจที่เกิดจากการวิตกกังวลที่มิได้กลับ
ประเทศไทยของคนไทยในต่างแดน ซึ่งบุคลากรทางแพทย์ดังกล่าวควรเป็นแพทย์ไทยที่อยู่ในญี่ปุ่น 
หรือหากไม่สามารถหาแพทย์ไทยในญี่ปุ่นได้ อาจประสานแพทย์ในประเทศไทยที่พร้อมจะให้
ค าปรึกษาผ่านระบบ tele–conference หรือที่เรียกกันว่าโทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่ให้
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ real–time มองเห็นหน้าและ
สนทนากันได้โดยไร้ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 

2) จัดหาแพทย์ไทยออกเอกสารรับรองส าหรับคนไทย 
จากกรณีที่ทางการไทยก าหนดเอกสารในการเดินทาง เช่น ใบรับรอง

แพทย์ (fit–to–fly) ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถขอรับจากโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปได้ และยัง
ต้องขอภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อาจพิจารณาหาแพทย์ไทยในญี่ปุ่นหรือที่ก าลังศึกษาในญี่ปุ่นมา
ท าการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นเพ่ือออกเอกสารรับรอง fit–to–fly ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวก
อย่างยิ่งแก่คนไทย และเป็นการสกัดกั้นการขยายตัวของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคนไทย (Crisis 
Containment) 

3) การประสานงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการประสานงานภายใน

และภายนอกองค์กร รวมถึงโปรแกรมการประชุมออนไลน์ที่มีมาตรฐานและใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ 
Microsoft, Cisco, GoToMeeting 

4.2.2.3 หลังจากการเกิดวิกฤต (Post–Crisis Stage) เพ่ือเป็นการบริหารจัดการ
วิกฤตเชิงการโต้ตอบ (Interactive Crisis Management) 
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1) ประเมินผลการด าเนินงาน 
การประเมินข้อดีข้อเสียของคู่มือการปฏิบัติงานและแผนงานต่าง ๆ 

รวมถึงจุดบกพร่องที่จะต้องมีการปรับปรุงครั้งต่อไป 
2) เตรียมแผนงานส าหรับวิกฤตครั้งต่อไป 

การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมด เพ่ือเป็นการจัด 
องค์ความรู้ (Knowledge management) ให้กับบุคลากรชุดต่อไป หรือเพ่ือเป็นการศึกษา ทบทวน
ในการเตรียมแผนงานวิกฤตครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
หนังสือ 
ฉัตรชัย วิริยเวชกุล. การอพยพคนไทยในต่างประเทศ: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตผ่าน

กรณีศึกษาเหตุการณ์อพยพคนไทยที่อียิปต์ ลิเบียและญี่ปุ่นปี 2554. รายงานการศึกษาส่วน
บุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 5. กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.  

วราวุธ ภู่อภิญญา. การบริหารจัดการภัยพิบัติ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น. รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 4. กระทรวงการต่างประเทศ, 2555. 

Chan, David. Combating a Crisis–The Psychology of Singapore's Response to COVID-19. 
Chapter 3: Ongoing Reactions When Coping with Control Measures, (2020): 
29–44. 

Coombs, W. T. Protecting organization reputations during a crisis: The development 
and application of situational crisis communication theory. Corporate 
Reputation Review, 10(3), (2007): 163–176. 

Pauchant, T. C., and Mitroff, I.I. Transforming the crisis–prone Organization: Preventing 
Individual, Organizational, and Environmental Tragedies. San Francisco: 
Jossey–Bass, 1992. 

Pearson, C.M., Mitroff, I.I. From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis 
management. The Academy of Management Executive, 7(1), (1993): 48–59. 

 
การสัมภาษณ์ 
กฤษณ์ ตันคณารัตน์. กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา. สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2563. 
ชวนิศ ชวนะวงศ์. กงสุล หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา. สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม  

2563. 
พรพรรณ ภู่เพียงใจ. กงสุล หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ. สัมภาษณ์,  

9 สิงหาคม 2563. 
พิชญสินี มูลพฤกษ์. ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว. สัมภาษณ์,  

8 สิงหาคม 2563. 



44 

 

สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์. เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว. สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2563. 
อัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ. กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ. สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2563. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ. ประวัติกรมการกงสุล. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

https://consular.mfa.go.th/th/page 
ธีวินท์ สุพุทธิกุล. 101 One-On-One Ep.145: ญี่ปุ่นในสมรภูมิ COVID-19. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

https://www.the101.world/101-one-on-one-ep-145/ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ. สถานการณ์ COVID-19 ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ. 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/สถานกงสุลใหญ่-ณ-เมืองฟูกูโอกะ-
Royal-Thai-Consulate-General-in-Fukuoka-313322955912380 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา. สถานการณ์ COVID-19 ในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/rtcgosaka/  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว. สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/rtejapan 

ส านักข่าวบีบีซี. โควิด-19: ไม่มีล็อกดาวน์ แถมมีประชากรวัยชรามาก แต่ท าไมญี่ปุ่นจึงมียอดตายต่ า. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-53307060 

Michael Penn. Working Timeline of COVID-19 in Japan. [Online]. 2020. Available from: 
http://shingetsunewsagency.com/2020/07/23/working-timeline-of-COVID-19-
in-japan/ 

Nippon.com. Japan Timeline. [Online]. 2020. Available from: http://www.nippon.com 
/en/articlelist.html?f=ncf-tag&s=Japan%20Timeline 

U.S. Department of State’s Foreign Affairs Manual (FAM) and Associated Handbooks 
(FAHs). Consular Crisis Management. [Online]. 2020. Available from: 
http://fam. state.gov/FAM/07FAM/07FAM1810.html 

The Center for Strategic and International Studies (CSIS). Japan’s Response to COVID-19: A 
Work in Progress. [Online]. 2020. Available from: http://www.csis. 
org/analysis/japans-response-COVID-19-work-progress 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



46 

 

ภาคผนวก ก 
แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส าหรับพื้นที่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

 

 
แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ส าหรับพื้นที่ในเขตอาณาของ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (ภูมิภาคคันไซและเกาะชิโกะกุ 
ประเทศญี่ปุ่น) 

 
 

จัดท าโดย  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
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แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 

(สถานะ ณ 5 เมษายน 2562) 

 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (สกญ.) มีเขตอาณาครอบคลุม 11 จังหวัดในเขตคันไซ 

และเกาะชิโกะกุ ได้แก่ (1) โอซากา (2) เฮียวโกะ (3) เกียวโต (4) มิเอะ (5) นาระ (6) ชิกะ (7) วากายามะ 
(8) เอฮิเมะ (9) โคจิ (10) โทกูชิมะ และ (11) คากาวะ ซึ่งมีจ านวนคนไทยประมาณ 6,858 คน (ข้อมูล
จาก ก. ยุติธรรมญี่ปุ่น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561) โดยเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดเหตุภัยพิบัติ ได้แก่ 
แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น คลื่นยักษ์สึนามิ และอุทกภัย โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ “Nankai Trough” ความรุนแรงขนาด 8 ริกเตอร์ ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า ในพ้ืนที่ซึ่ง
ครอบคลุมเขตอาณาของ สกญ.  

สกญ. จึงได้จัดท าแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยไว้เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแบ่ง
ระดับการด าเนินการเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของการเตรียมความพร้อม สี ขนาดและความรุนแรง การเตรียมตัวรับมือ 
ระดับที่ 1: ระดับปกติ สีขาว สถานการณ์ปกติ ด ารงชีวิตปกติ 
ระดับที่ 2: การเตรียมพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดเล็ก 

สีเขียว ขนาดเล็ก / ไมรุ่นแรง / 
กระทบพื้นที่ในวงจ ากัด 

ด ารงชีวิตปกติ / ตดิตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด / เฝ้าระวัง 

ระดับที่ 3: การเตรียมพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดกลาง 

สีเหลือง ขนาดกลาง / มีความรุนแรงใน
พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
/ กระทบพื้นที่จ ากัด 

ด ารงชีวิตปกติ หลีกเลีย่ง  
การเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง ติดตาม
ข่าวสารอย่าง ใกล้ชิด เตรียมความ 
พร้อมหากสถานการณเ์ลวร้ายลง 

ระดับที่ 4: กรณีภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต
ตามปกตติลอดจนความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของคนใน
พื้นที ่

สีแสด สถานการณ์รุนแรงมาก/ 
กระทบพื้นที่ในวงกว้างขึ้น 

ย้ายไปพ านักในพ้ืนท่ีที่ ทางการ
ก าหนด / ตดิตาม ข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด / เตรียมพร้อมอพยพหาก
สถานการณ์เลวร้ายลง 

ระดับที่ 5: กรณีภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตจนถึงขัน้
อพยพคนไทยออกนอกประเทศ 

สีแดง ขนาดใหญ่ มีความรุนแรงมาก
ที่สุด และกระทบต่อพื้นที่ใน 
วงกว้าง 

อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่หรือ
นอกประเทศ 
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ระดับ 1 (สีขาว) สถานการณ์ปกติ 
  

ปัจจัยบ่งช้ี สถานการณ์ด าเนินปกต ิ
ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลบริหารงานตามปกติ 
เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของ สกญ. และผู้เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการ 
1. จัดตั้งเครือข่ายจุดติดต่อกับคนไทย ผ่านเครือข่ายคนไทย สมาคมนักเรียนไทย มูลนิธิและ

หน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานและการแจ้งข่าวสาร 
2. จัดท ารายชื่อและข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ 

สถานีต ารวจ โรงพยาบาล สายการบิน หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือน การบินไทย สกญ. 
ต่างประเทศใน นครโอซากา และองค์การระหว่างประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
สกญ. ตลอดจน สอท./ สกญ. ของไทยในประเทศใกล้เคียง 

3. รวบรวมข้อมูลสถานที่หลบภัยของทางการท้องถิ่นที่ทางการท้องถิ่นก าหนดหากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะ
เป็น จุดแรกท่ีจะช่วยให้การอพยพปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรับทราบ โดย สกญ. ได้
เชื่อมต่อ (link) ข้อมูลดังกล่าวบนบนหน้าเว็บไซต์ สกญ. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับคนไทย 

4. ส ารวจ / จัดท า / ปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
สะดวกใน การขนย้ายในกรณีฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะของ สกญ อะไหล่ส ารอง 
และเชื้อเพลิง ส ารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดย สกญ. ได้ประสานกับบริษัทโทรศัพท์ NTT 
เพ่ือขอรับบริการเปลี่ยน คู่สายโทรศัพท์ที่ สกญ. ให้มี 1 คู่สายที่เป็นแบบ Analogue เพ่ือใช้
ส ารองกรณีเกิดภัยพิบัติและระบบ โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ไม่สามารถใช้การได้ 

5. เตรียมอาหาร น้ า และของจ าเป็นในกรณีฉุกเฉินที่ต้องเปิด สกญ. เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว 
6. ศึกษาการด าเนินการตามแผนอพยพ เส้นทาง และท่าอากาศยานที่สามารถใช้ในการอพยพคน

ไทยทั้ง เส้นทางหลัก และเส้นทางรองในการอพยพคนไทยจากจุดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน / สภาวะวิกฤต
ไปยังสถานที่ พักพิงชั่วคราว เพ่ืออพยพคนไทยออกจากญี่ปุ่นกลบประเทศไทยต่อไป 

7. ประชุมทีมประเทศไทย (สกญ. สคต. ททท. บีโอไอ บ. การบินไทย ธนาคารกรุงเทพ ในนครโอซา
กา) เพ่ือซักซ้อมและท าความเข้าใจแผนอพยพ 

8. ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์สกญ. http://www.thaiconsulate.jp/th/ 
Facebook https://www.facebook.com/rtcgosaka/ 
LINE ID thaiconsulateosaka 

  



49 

 

9. ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในโอกาส/กิจกรรมต่างๆ 
ของ สกญ. อาทิ กงสุลสัญจร งานเทศกาลไทย การเยี่ยมและพบปะกับชุมชนไทยในพ้ืนที่ต่างๆ 

10. แนะน าให้คนไทยดาวน์โหลด Application ต่างๆ อาทิ Yurekuru / Yahoo bousai / Safety 
Tips / Japan Shelter Guide / Portable News 

11. ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
-  เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้หากเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุ และแบตเตอรี่ ไฟ

ฉาย น้ า อาหาร ผ้าห่ม ยาส าหรับปฐมพยาบาล น้ ามันรถ ควรเตรียมอาหาร Long-life Food 
(สามารถสั่งซื้อได้ จาก ASKUL/ Amazon) อย่างน้อย 7 วัน 

-  หาข้อมูล/ที่ตั้งของพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดภัยพิบัติที่ทางการญี่ปุ่นก าหนดไว้ในเขตที่บ้าน
ของตน ตั้งอยู่ (เช่น จังหวัดโอซากาก าหนดให้โรงเรียนประถมประจ าเมืองเป็นที่พักพิงชั่วคราว
ของต่ละพ้ืนที่) 

12. สกญ. แจกเอกสารทจะเป็นประโยชน์กับคนไทยในยามท่ีเกิดภัยพิบัติ ดังนี้ 
- “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” จัดท าโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
- “ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับคนไทยในญี่ปุ่น” จัดท าโดย สกญ. ณ นครโอซากา 
- “ค าแนะน าส าหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น” จัดท าโดย สกญ. ณ นครโอซากา 
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ระดับ 2 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดเล็ก 
  

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดเล็ก กระทบกับพื้นท่ีในวงจ ากัด 
ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลบริหารงานตามปกติ 
เป้าหมาย เตรียมความพร้องของ สกญ. และผู้เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการ 
1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินสถานการณ์ ความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิต 
2. ติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบข่าวสาร และแสวงหาข้อมูลที่อาจป็นประโยชน์ในการ

แนะน า คนไทยในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีที่สถานการณ์
ขยายวงกว้างและ มีความรุนแรงขึ้น 

3. ประสานงานเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เกิดเหตุ เพ่ือรับทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลการติดต่อ 
หากประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานท้องถิ่น 

4. รายงานสถานการณ์เหตุภัยพิบัติทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือให้
สาธารณชน ทั่วไปได้รับทราบสถานการณ์ท่ีถูกต้อง 

5. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
6. ซักซ้อมการด าเนินการตามแผนอพยพกับทีมประเทศไทยและเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่ที่ได้รับ

ผลกระทบ กรณีท่ีสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น 
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ระดับ 3 (สีเหลือง) การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดกลาง 
  

ปัจจัยบ่งช้ี เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดกลาง 
ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ได้ การด าเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง

พ้ืนที่เกิด เหตุและจุดที่เสี่ยงภัย และเตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์เลวร้ายลง 
การด าเนินการ 
1. ติดตามข่าวสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 

ทีมประเทศไทยเพ่ือประเมินสถานการณ์ รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเป็นระยะๆ 
และ เตรียมความพร้อมช่องทางการติดต่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น 

2. ประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน และข้อแนะน าเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติแก่คนไทย
เป็นระยะๆ ผ่านเครือข่ายคนไทยในพื้นท่ี และช่องทางต่างๆ ของ สกญ. 
 

หมายเลขโทรศัพท์ Hotline ฝ่ายกงสุล +81 (0)90-7488-5672 และ +81 (0)90-1895-0987 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดาวเทียม +8816-2248-7643 
Facebook : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
E-mail : thaiconsulate@thaiconsulate.jp 

 
3. แจ้งผ่านกระทรวงฯ เตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
4. แจ้งให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมหลักฐานประจ าตัว และเอกสารเดินทางให้พร้อม กรณีหาก

จ าเป็นต้องย้ายออกจากที่พ านักเพ่ือไปยังศูนย์พักพงิ ชั่วคราว 
5. ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ สกญ. ตลอดจนเตรียมพ้ืนที่กรณีต้องเปิด สกญ. 

เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งศึกษาเส้นทางอพยพกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายลง 
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ระดับ 4 (สีแสด) กรณีภัยพิบัตส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตตามปกติ
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในพ้ืนที ่

  
ปัจจัยบ่งช้ี สถานการณ์เลวร้ายลง และผลกระทบจากภัยพิบัติมีแนวโน้มขยายวงกว้าง 
ปัจจัยควบคุม  การด าเนินชีวิตเป็นไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจ ากัด (สินค้าอุปโภคบริโภคและ 

การโทรคมนาคมถูกจ ากัด) ทางการญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เป้าหมาย คนไทยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและที่จ าเป็นต้องอยู่ในญี่ปุ่น อพยพจากบ้านเรือน

ไปพ านักอยู่ในพ้ืนที่ที่ทางการญี่ปุ่นประกาศว่าปลอดภัย (ที่พักพิงชั่วคราวที่
หน่วยงาน ภาครัฐก าหนด) คนไทยที่ไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ให้ระงับการเดิน ทางเข้าญี่ปุ่น และแนะน าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเดินทางออกนอก
ประเทศในช่วงที่สายการบินพาณิชย์ยังเปิดท าการบิน 

การด าเนินการ 
สกญ. ประสานงานกับทีมประเทศไทยเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสยภัยพิบัติ รวมถึงเรียกประชุมคณะ
อ านวยการ ช่วยเหลือคนไทย และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือติดตามและตรวจสอบสถานการณ์
ที่ สกญ. และด าเนินการ ดังนี้ 
1. เตรียมวางแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ 

-  ฝ่ายอ านวยการกลาง เพ่ือการประสานงานกับทุกหน่วยงาน 
-  ฝ่าย logistics เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับกรณีอพยพทางอากาศ/ทางเรือ 
-  ฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเสบียง 
-  ฝ่ายกงสุลส าหรับการประสานงานกับคนไทยและการออก C.I. รวมทั้งการลงทะเบียนคนไทยที่

ประสงค์ อพยพกลับประเทศไทย 
2. ติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมประเทศไทย โดยประเมิน

สถานการณ์จาก ศูนย์ Multilingual Support Center /สถานีวิทยุ FM COCOLO (http://radiko.jp) 
และประสานงาน กับหน่วยงานทางการญี่ปุ่นเพ่ือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

3. สกญ. สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดตามสถานที่หลบภัยต่างๆ ได้ โดยติดต่อฝ่าย 
International Affairs ของแต่ละจังหวัด โดยฝ่าย International Affairs จะท าหน้าที่เป็น จุด
ศูนย์กลางของการกระจายข้อมูลไปยังสถานที่หลบภัยต่างๆแจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไป ยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
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4. เผยแพร่ข้อมูลส าคัญให้แก่คนไทยในช่วงระหว่าง/ หลังเกิดภัยพิบัติผ่านรายการวิทยุ โดยติดต่อไป
ที่ Mainichi Broadcasting System, Inc (MBS) โทรศัพท์ 06-6539-1123 ต่อ 3202 โทรสาร 
06-6359-3528 อีเมล์ hou@mbs.1179.com สถานีวิทยุ FM COCOLO1, NHK, FM 802 ซึ่งมี
รายการส าหรับ คนต่างชาติอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคนไทย (Contact 
person) 

5. ประกาศเตือนและประกาศข้อควรปฏิบัติให้คนไทยในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านเครือข่าย
คนไทยและช่องทางกระจายข่าว ของ สกญ. และผ่าน Application “Portable News” ซึ่ง 
สกญ. สามารถส่งข้อความเป็นภาษาไทยในรูปแบบ push notifications  

6.  รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สาธารณชนในประเทศได้
รับทราบ สถานการณ์ที่ถูกต้องเพ่ือร่วมประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

7.  ประสานกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว และ สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ เพ่ือร่วมกันประเมินสถานการณ์ 
และ ขอรับการสนับสนุนตามความจ าเป็น รวมถึงหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสอท./ 
สกญ. มิตร ประเทศ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบ 

8. ด าเนินการตามค าแนะน าของทางการญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
-  คนไทยในพ้ืนที่อันตรายอพยพไปยังสถานที่พักพงิ ชั่วคราวที่ทางการญี่ปุ่นก าหนดไว้ในแต่ละเขต 
-  เปิดให้ สกญ. เป็นศูนย์พักพิงให้ความช่วยเหลือชั่วคราว กรณีที่พักพิงชั่วคราวที่ทางการญี่ปุ่น 

จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ หรือมีข้อจ ากัดในการเดินทางเข้าพ้ืนที่ 
-  จัดเตรียมเส้นทางและวิธีการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ อาทิ เตรียมการออกเอกสาร

เดินทาง C.I. ให้แก่คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหาย กรณีสถานการณ์
เลวร้ายลงและต้องมีการอพยพออกนอกประเทศญี่ปุ่น 
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ระดับ 5 (สีแดง) กรณีภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตจนถึงขั้นอพยพ
คนไทยออกนอกประเทศ 

 
ปัจจัยบ่งช้ี สถานการณ์เลวร้ายลง และผลกระทบจากภัยพิบัติมีแนวโน้มขยายวงกว้าง และยัง

ไม่มีทีท่าจะบรรเทาลง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยควบคุม  ทางการญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจ ากัด / มี

แนวโน้มว่าจะเกิดความวุ่นวายหรือจลาจลในระยะใกล้ / ผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ขยายวงกว้างจนท าให้รัฐบาลเสียการควบคุม สายการบินพาณิชย์ให้บริการใน
วงจ ากัด หรือยกเลิกท าการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลืออยู่ออกนอกพ้ืนที่ อาจถึงข้ันปิดที่ท าการ 
การด าเนินการ 
1. ประเมินสถานการณ์ โดยประสานงานกับทางการญี่ปุ่นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ใน

การเดิน ทางเข้าไปช่วยเหลือคนไทยในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 
2. สกญ. ส ารองเงินสด อาหาร เวชภัณฑ์ สิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ ในกรณีที่คนไทยอาจจ าเป็นต้องมาพ านัก

ชั่วคราวที่ สกญ. 
3. ประกาศให้ชุมชนไทยทราบเกี่ยวกับแผนอพยพผ่านช่องทางต่างๆ ของ สกญ. และรับลงทะเบียน

คนไทยที่ ประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย โดยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยติดต่อกับ สกญ. ได้
ทาง 

Hotline หมายเลข 090-7488-5672 และ 090-1895-0987 หรือโทรศัพท์เคลื่อนระบบดาวเทียม 
หมายเลข +8816-2248-7643 และขอให้ติดตามติดตามข่าวสารที่ สกญ. จะแจ้งให้ทราบทาง 

website ส ก ญ .  ( www.thaiconsulate.jp), Facebook, ส ถ า นี วิ ท ยุ  FM COCOLO 
(http://radiko.jp) Mainichi Broadcasting System, Inc (MBS) และ Application “Portable 
News” 

4. เมื่อเกิดภัยพิบัติและระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ล่ม บนจอภาพโทรศัพท์มือถือจะปรากฏกระทู้
แสดง ข้อความว่า “เริ่มใช้กระดานข่าวฝากข้อความส าหรับภัยพิบัติ ” NTT มีบริการเปิด
ลงทะเบียนฟรีส าหรับ มือถือที่ต้องการเปลี่ยนระบบส าหรับใช้ได้ยามฉุกเฉิน กรณีที่ ระบบสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ล่ม สามารถใช้ บริการฝาก-รับข้อความส าหรับภัยพิบัติผ่านศูนย์ให้บริการฉุกเฉินของ
โทรศัพท์ญี่ปุ่น ดังนี้ 
4.1  กดหมายเลข 171 ต่อเข้าศูนย์บริการ รับฟังข้อความชี้แจงแล้วกด 1 (ฝากข้อความ) หรือ 2 

(รับฟังข้อความ) 
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4.2  กดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่เราต้องการติดต่อ และฝาก/รับฟังข้อความ ฝากข้อความได้ไม่ 
ยาวเกินกว่า 30 วินาที ข้อความเก็บสะสมได้ไม่เกิน 10 ข้อความ ระยะเวลาการเก็บข้อความ
48 ชั่วโมง (เม่ือครบ 48 ชั่วโมง ข้อความจะถูกลบโดยอัตโนมัติ) 

5. แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ
โดยเฉพาะ การรักษาความปลอดภัยของ สกญ. และระหว่างการอพยพคนไทย 

6. ประสานกับหน่วยงานในประเทศไทย รวมทั้ง สอท. ณ กรุงโตเกียว และ สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ 
เพ่ือ ขอรับการสนับสนุนการอพยพคนไทย 

7. ประสานงานกับ สอท. / สกญ. ใกล้เคียง ในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนการอพยพคน
ไทย หากจ าเป็นต้องมีการอพยพคนไทยผ่านพ้ืนที่ในเขตอาณา และประสานงานกับ สกญ. 
ต่างประเทศใน เขตอาณาเก่ียวกับแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

8. การเตรียมการอพยพในส่วนของคนไทย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพคนไทย 
เช่น 

ทางอากาศ ประสานบริษัทการบินไทยในโอซากาในการอ านวยความสะดวกจัดเที่ยวบินเพ่ือ
รับ คนไทยกลับประเทศไทย (กรณีไม่สามารถเดินทางโดยเส้นทางบินตรงได้ อาจเปลี่ยนเครื่องบินที่
ประเทศเพ่ือนบ้าน ใกล้เคียง ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน) ทั้งเที่ยวบินปกติและเที่ ยวบินพิเศษกรณี
เกิดภัยพิบัติขั้นรุนแรงที่สุด และจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ เช่น ผู้ป่วย เด็ก คนชรา สตรี คน
พิการ เป็นต้น โดยใช้สนามบินคันไซในการ อพยพคนไทยกลับ ปทท. เนื่องจากเป็นสนามบินที่ได้รับ
การออกแบบให้เป็น Floating Airport และมีสนามบินอิ ตามิ เป็นสนามบินส ารอง เนื่องจากอยู่ใกล้
ตัวเมืองมากกว่า อย่างไรก็ดี การขอใช้สนามบินจะต้องเป็นการติดต่อใน ระดับรัฐบาล ด าเนินการได้
เมื่อได้รับอนุญาติจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

• กรณีไม่สามารถใช้สนามบินพาณิชย์ได้ จะประสานผ่าน สอท. ณ กรุงโตเกียวและ สนง. 
ผชท ฝ่ายทหาร เพ่ือขออนุญาตรัฐบาลกลางใช้สนามบินทหาร 

• กรณีไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ใช้การอพยพทางเรือพาณิชย์ ที่ท่าเรือโกเบ จังหวัด
เฮียวโกะ และท่าเรือโอซากา โดยจัดหายานพาหนะไปส่ง ณ ท่าเรือ 

ทางเรือ ในกรณีที่การอพยพทางอากาศไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ปลอดภัย 
หรือไม่ เพียงพอ ประสานขอความร่วมมือกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือในการจัดหาเรือมา
อพยพคนไทย หรือการ อพยพโดยเรือพาณิชย์ และ/หรือ จัดหายานพาหนะอพยพคนไทยไปส่งที่เรือ 
เพ่ือกลับประเทศไทยหรือไปยังพ้ืนที่ ปลอดภัยเพื่อต่อเครื่องบินกลับประเทศไทย 

• กรณีท่ีไม่สามารถใช้เรือพาณิชย์ได้ จะประสาน สอท. ณ กรุงโตเกียว และ สนง. ผชท. ฝ่าย 
ทหารเรือ ในการจัดหาเรือ/ยานพาหนะมาอพยพ 
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- คนไทยท่ีสามารถเดินทางเองได้ เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นในทันที 
-  คนไทยประสงค์ที่จะอพยพให้ติดต่อกับ สกญ. หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งความประสงค์จะ 

อพยพกลับประเทศไทย และรับทราบจุดรวมพล โดยติดต่อกับ สกญ. ผ่านทาง 
หมายเลขโทรศัพท์ Hotline ฝ่ายกงสุล +81 (0)90-7488-5672 และ 
 +81 (0)90-1895-0987  
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดาวเทียม 8816-2248-7643 
Facebook : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
E-mail : thaiconsulate@thaiconsulate.jp 

-  สกญ. จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการออกเอกสารเดินทาง C.I. และจัดการคมนาคมจาก จุดรวมพล
ไปยังสนามบินหรือท่าเรือที่ใกล้ที่สุด 

-  แนะน าให้คนไทยเตรียมส ารองอาหารและน้ าสะอาด และของใช้ฉุกเฉินของตนเองในเบื้องต้นเพ่ือการยัง
ชีพอย่างน้อย 7 วัน 

-  สกญ. จัดส่งสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตลงพ้ืนที่ส าหรับการพ านักชั่วคราวเพ่ือรอขั้นตอน  
การอพยพรวมท้ังเพ่ือช่วยเหลือคนไทยท่ีไม่ประสงค์จะอพยพ 

 

9. ย้ายที่ท าการ สกญ. กรณีพ้ืนที่ สกญ. ไม่ปลอดภัย / ปิดที่ท าการ 
- ภายในนครโอซากา : ประสานขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานราชการญี่ปุ่น หรือเช่าพ้ืนที่เอกชนใน 

พ้ืนที่ปลอดภัย 
- ภายนอกนครโอซากา : สอท. ณ กรุงโตเกียว สกญ. ณ นครโอซากา หรือที่อ่ืนที่เหมาะสม 

10. การประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการอพยพคนไทยในเขตอาณา กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ภัยพิบัติ จากสงครามในประเทศเพ่ือนบ้านและภัยโรคระบาดรุนแรง ประมาณ 2,000 คนต่อครั้ง 
(อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท) 
หมายเหตุ คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการให้ความช่วยเหลือคนไทยขึ้นอยู่กับจ านวนคนไทยที่
ได้รับผลกระทบและความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนั้น 

รายการ ค่าใช้จ่าย (เยน) 
ค่าเดินทางในญี่ปุ่น 
(ขนส่งสาธารณะที่ยังเปิดให้บริการอยู่ หรือถัวเฉลี่ยเช่าเหมารถตู้/รถบัส) 

20,000,000.- 

ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย 
(เส้นทางจากโอซากา หรือ เมืองใกล้เคียง-กรุงเทพฯ) 

60,000,000.- 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งของจ าเป็น 
(เครื่องนอน, เวชภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ส่วนตัว เป็นต้น) 

70,000,000.- 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อ่ืนๆ 
(เช่น ค่าท่ีพักชั่วคราว กรณีจ าเป็นต้องเช่าโรงแรม เป็นต้น) 

60,000,000.- 

รวม 210,000,000.- 
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ภาคผนวก ข 
ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ 

 
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา / สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว / สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ในภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น 
 
การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โตเกียว /  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 
1.  ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1.1  แผนให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤตในภาพรวม 
1.2  การเตรียมการด้านอื่น ๆ 
1.3  การแบ่งงาน / มอบหมายภารกิจ อย่างไรในการเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤต 
1.4  การประสานงานกับหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น 
1.5  เมื่อมีข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนและประเทศอ่ืน ๆ เริ่ม

เตรียมการอย่างไรบ้างทั้งในช่วงก่อนพบผู้ป่วยโดวิด-19 ในญี่ปุ่น และช่วงแรกของการ
แพร่ระบาดในญี่ปุ่น 

 
2.  ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

2.1  ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้งคนไทยในญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย 
คนไทยใน ญี่ปุ่นที่ยังไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย และคนไทยในประเทศไทยที่
ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่น 

2.2  มีการปรับภารกิจในภาพรวม / มอบหมายงานอย่างไรบ้าง 
2.3  การสื่อสารข่าวสารข้อมูลให้คนไทย 
2.4  การสื่อสารกับ กต. และหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น 
2.5  อุปสรรคในด้านงบประมาณ 
2.6  กฎระเบียบทั้งของฝ่ายไทยและของญี่ปุ่นที่เอ้ือประโยชน์ และที่เป็นอุปสรรคในการ

ปฏิบัติภารกิจ 
2.7  สถานะ / สถิติ การให้ความช่วยเหลือคนไทยตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดฯ จนถึง 30 

มิถุนายน 2563 
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3.  หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
3.1  ความส าเร็จ / การด าเนินการที่คิดว่ามีประสิทธิภาพในสถานการณ์นี้ 
3.2  การด าเนินการที่คิดว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
3.3  หลังจากที่สถานการณ์คงที่แล้ว (การแพร่ระบาดลดน้อยลง) จะด าเนินการอย่างไรใน

การเตรียมรับมือกับวิกฤติการณเ์ ช่นนี้ต่อไป 
 
 

********* 
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ภาคผนวก ค 
สรุปอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน 3 ข้นตอนของวิกฤต 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายนฤชัย นินนาท 
 

ประวัติการศึกษา – บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
 – Master of Business Administration (MBA) in International 

Business, University of Toledo รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2538 บริษัท Foresight Research, SPA Advertising (ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2539 บริษัท PepsiCo International (ประเทศไทย) / 
 บริษัท Price Waterhouse (ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2542 บริษัท HCR ManorCare, Ohio (สหรัฐอเมริกา)  
พ.ศ. 2543 เข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก 
 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2546 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)  
พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส านักนโยบายและแผน ส านัดงานปลัดกระทรวง  
พ.ศ. 2552 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (สวีเดน)  
พ.ศ. 2556 - 2558 นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) 
 ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
 ส านักงานรัฐมนตรี 
 กองยุโรป 1 กรมยุโรป 
 กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2559 นักการทูตช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง 
พ.ศ. 2560–2563 รองกงสุลใหญ่ (อัครราชทูตที่ปรึกษา) / Head of Chancery 
 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ กรมการกงสุล 


