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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ท าให้หลายประเทศรวมทั้ง

มาเลเซียและไทยได้ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประชากรใน
ประเทศและข้ามถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของคนมาเลเซียและคนต่างชาติในประเทศ
มาเลเซีย โดยรวมถึงคนไทยด้วย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จึงมีภารกิจต้องให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในเขตกงสุลเพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้ และอ านวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทยผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก–ลก ซึ่งนับเป็นบริบทใหม่ในภารกิจการคุ้มครองและให้
ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ที่ท้าทายต่อการด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
คนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจในสภาวะที่มีความกดดันจากความรุนแรง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การขาดข้อมูล/มีข้อมูลไม่เพียงพอ ความเร่งด่วน และ 
ความคาดหวังของคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่กลไกและขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ถูกจ ากัดและลดทอนความคล่องตัวด้วย
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

การศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในช่วงวิกฤต Covid 19 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็น “การถอดบทเรียน” ที่จะช่วยให้สถานกงสุล
ใหญ่ฯ สามารถท าความเข้าใจสถานการณ์และปัจจัยส าคัญที่สามารถน ามาพิจารณาประกอบการ
วางแผน/เตรียมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ศึกษา
ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ การส ารวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ และข้อมูลการ
ส ารวจความเห็นคนไทยของคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
เพ่ือร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.) โดยใช้แนวความคิดการจัดการวิกฤต 3 
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 

ผลจากการศึกษา ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้
ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการจัดการวิกฤตในทุกขั้นตอน เพราะท าให้สามารถ 
ท าความเข้าใจและจับสัญญานบอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนเพ่ือหลีกเลี่ยง/
เตรียมการรับมือวิกฤตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งท าให้เข้าใจพัฒนาของวิกฤต ซึ่งจะท าให้สามารถ
ทบทวน/ปรับแผนการรับมือกับวิกฤตได้อย่างเหมาะสมด้วย 



จ 

2. การวางแผน/เตรียมการรับมือกับวิกฤต โดยมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์และ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจ/การซ้อมแผนก่อนการปฏิบัติจริงเพ่ือทบทวนว่า  
แผนดังกล่าวสามารถตอบโต้กับวิกฤตได้อย่างเหมาะสม หรือควรมีการแก้ไข/ปรับปรุงเพิ่มเติม 

3. การให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตที่มักมี 
ความคาดหวังสูงต่อการได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยมีความรู้และข้อมูล 
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประเภทของความช่วยเหลือ และความเร่งด่วน เพ่ือ
สามารถวางแผนและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

4. การสื่อสารในระหว่างวิกฤต เป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในทุกขั้นตอนและระยะของ
การจัดการวิกฤต เพราะการสามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องตรงกัน จะท าให้ไม่เกิดการคาดเดาในทางที่ผิด จะส่งผลให้สามารถจัดการภาวะวิกฤตได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การมีเครือข่ายความร่วมมือที่
กว้างขวางที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศมาเลเซียและในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีช่องทางในการหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการวิกฤต 
รวมทั้งสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วย 

6. เทคโนโลยี เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกัน 
(inter–connectiveness) มากขึ้น การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะในการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถจัดการวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง โกตาบารูในการให้
ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เพราะความกรุณาให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิดจาก ผศ.ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และ รศ.ดร. อรทัย ก๊กผล 
อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
และคณะเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการเข้าร่วมหลักสูตรและการจัดท าเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล และขอขอบคุณกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองโกตาบารู กงสุล เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงอาสาสมัครของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เป็น
แรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลสนับสนุนและความช่วยเหลือจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนเพื่อน นบท. รุ่นที่ 
12 ที่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการศึกษาวิจัย หากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  
มีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับด้วยความเคารพ และจะน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาหรือตกทุกข์จาก
ปัญหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง
ของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และส านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมาภารกิจด้านดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ส่วนใหญ่เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุล1 ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน เช่น เข้าเมืองผิดกฏหมาย 
ท างานโดยผิดกฎหมาย เสพหรือมียาเสพติดในครอบครอง ถูกหลอกลวง โดยเฉพาะแรงงานประมง 
และแรงงานภาคบริการ ปัญหาด้านสุขภาพ (เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ) และประสบภัยธรรมชาติตาม
ฤดูกาล โดยเฉพาะอุทกภัย2 การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมี
รูปแบบไม่ซับซ้อน สามารถด าเนินการได้ทันทีตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องใช้เวลา
เตรียมการ/วางแผนการด าเนินการล่วงหน้านานนัก  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ซึ่งขยายไปยังหลายประเทศในทุกภูมิภาค
ของโลกอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยในประเทศมาเลเซียได้พบคนไข้ติดเชื้อไวรัส Covid 19 กลุ่มแรก
จ านวน 22 ราย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (import 
case) ต่อมา เมื่อเดือนมีนาคม 2563 พบการติดเชื้อภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ( local infected 
case) โดยพบว่ากลุ่มก้อน (cluster) ที่ใหญ่ที่สุดมีต้นตอมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่มัสยิด Sri Petaling ในกรุงกัวลาลัมเปอร์3  
                                                 
1 รัฐกลันตันและรัฐตรังกาน ู
2 เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เปน็ฤดูมรสุม มฝีนตกชุกและหนัก จงึมักเกิดน้ าท่วมตามฤดูกาลในรัฐกลันตันและ 
รัฐตรังกาน ู
3 การชุมนุมผูเ้ผยแพร่ศาสนา Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ-์2 มีนาคม 
2563 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 16,000 คน เป็นชาวมาเลเซยี 14,500 คน และชาวต่างชาต ิ1,500 คน โดยมีคนไทย 
เข้าร่วม 132 คน ผู้เข้าร่วมกจิกรรมติดเช้ือไวรัส Covid 19 เป็นจ านวนมาก ทั้งในและนอกประเทศมาเลเซยี นับเป็น 
cluster ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย รฐับาลมาเลเซียได้ประกาศการสิ้นสุดของการตดิเช้ือจาก cluster ดงักล่าวเมื่อวันท่ี 
8 กรกฎาคม 2563 โดยพบว่ามีผูต้ิดเชื้อจาก cluster ดังกล่าว ในมาเลเซีย จ านวน 3,375 คน จากการตรวจหาเชื้อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคคลใกล้ชิด 42,023 คน 
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ซึ่งท าให้จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในมาเลเซียเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้มี ผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นใน
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมทั้ง
ประเทศไทย เนื่องจากมีคนชาติจากประเทศดังกล่าวจ านวนมากเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว 
หลังจากนั้นเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ ประเทศมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก จนท าให้มีจ านวนผู้ป่วย
รวมสูงที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ป่วยรวมถึง 2,000 ราย 
จากน้อยกว่า 30 รายเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 และพบว่าในวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยในทุกรัฐ
ของประเทศมาเลเซีย  

จ านวนผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมข้ึนและการแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ท าให้เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศมาตรการ Movement Control Order (MCO)4 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 18–31 มีนาคม 
2563 อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเสียชีวิตในประเทศมาเลเซียยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้
มาตรการ MCO ครั้งที่ 1 ต่อไปถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 
รัฐบาลมาเลเซียได้บั งคับใช้มาตรการ Enhanced Movement Control Order (EMCO หรือ 
Enhanced MCO)5 เป็นเวลา 14 วัน ในพ้ืนที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ (large cluster) 
เพ่ือให้สามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ดังกล่าวและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสออกไปนอก
พ้ืนที่  

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้
มาตรการ MCO ครั้งที่ 2 ต่อไปถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 หลังจากนั้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563 
มาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ MCO ครั้งที่ 3 ต่อไปถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มาเลเซียได้ประกาศมาตรการ Conditional Movement 
Control Order (CMCO หรือ Conditional MCO ) ผ่อนคลายมาตรการบางประการตาม MCO ให้กิจการ
บางประเภทสามารถเปิดท าการได้ภายใต้การควบคุมตั้งแต่วันที่  4 พฤษภาคม 2563 เช่น อนุญาตให้
                                                 
4 มาตรการ MCO ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ห้ามการเดินทางและการชุมนุมของคนจ านวนมาก รวมถึงห้ามการชุมนุมเพื่อ
กิจกรรมทางศาสนา กีฬา กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 2) ระงับกิจกรรมทางศาสนาในมสัยิดทุกแห่ง รวมทั้ง
การละหมาดใหญ่วันศุกร ์3) ห้ามคนชาติมาเลเซียออกนอกประเทศ และห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเลเซีย  
4) ให้กิจการทุกประเภทหยุดท าการ เว้นแต่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบรกิารสาธารณะที่จ าเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด 
ร้านช า ร้านสะดวกซื้อ ที่จ าหน่ายสินค้าจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
5 มาตราการ EMCO ประกอบด้วย 1) ห้ามผู้ที่อาศยัหรือนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีดังกล่าวออกจากเคหะสถานในช่วงการ
บังคับใช้ EMCO 2) ไม่อนญุาตใหค้นนอกพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวเข้าไปในพ้ืนท่ี 3) ปิดกิจการทุกประเภท โดย
เจ้าหน้าท่ีจะจดัหาอาหารให้แก่ผู้ทีอ่าศัยในพ้ืนท่ีตลอดระยะเวลาการบังคับใช้ EMCO 4) จัดตั้งศูนยป์ฏบิัติการแพทย์
ในพื้นที่ 5) ปิดถนนทุกสายในพื้นที ่
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กิจการต่างๆ เปิดท าการได้ โดยต้องปฏิบัติตาม Business Standard Operation Procedures6 แต่
ยังคงห้ามการจัดกิจกรรมบางประเภท โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจ านวนมาก และมีการ
สัมผัสร่างกาย (body contact) และยังไม่อนุญาตการเดินทางระหว่างรัฐ รวมถึง “ประเพณี 
การเดินทางกลับบ้าน” ในช่วงเทศกาลฉลองหลังเดือนถือศีลอด (Balik Kampung tradition for Eid 
al–Fitr)  

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศบังคับใช้มาตรการ Recovery 
Movement Control Order (RMCO) แทนมาตรการ CMCO ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน–31 สิงหาคม 
2563 โดยผ่อนคลายเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตตามกิจวัตรประจ าวันได้โดยปฏิบัติ
ตาม Standard Operation Procedures (SOPs) และอนุญาตให้เดินทางข้ามรัฐได้ ยกเว้นในพ้ืนที่ 
ที่มีการบังคับใช้ EMCO แต่ยังคงปิดพรมแดน อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมทางสังคม การศึกษา ศาสนา 
และกิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงกลางคืน สวนสนุก และ  
ไม่อนุญาตขบวนแห่ทางศาสนา และงานเลี้ยง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรี
มาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการ RMCO ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19
และได้บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ รวมถึงมาตรการควบคุมการสัญจร โดยใน
เบื้องต้นส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีเอกสาร
รับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีการติดเชื้อ Covid 19 และหลักฐานการประกันสุขภาพที่คุ้มครอง การ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นที่จะสามารถโดยสาร
เครื่องบินเพ่ือเดินทางเข้าประเทศจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 197 ได้แก่ 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอให้
ผ่อนปรนมาตรการส าหรับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานข้างต้น 
แต่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ ( fit to fly) ต่อมา กพท. ได้ออก
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และพ้ืนที่

                                                 
6 เช่น การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การบันทึกรายละเอียดของลูกคา้ (ช่ือ หมายเลข
โทรศัพท์ และวัน-เวลาที่มาใช้บริการ) 
7 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ประกาศ เรื่องแนวปฏบิัติส าหรับผูด้ าเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการ
ให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณเีชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563  
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มีการระบาดต่อเนื่อง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศ8  

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้การเดินทางกลับจากต่างประเทศของคนไทยต้องเป็นไปตามประกาศ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)9 อย่างไรก็ดี ในวันที่ 
2 เมษายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid 19 (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้พิจารณาและก าหนดมาตรการชะลอการเดินทางกลับ10 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ต่อมา  
ในวันที่ 10 เมษายน 2563 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการเดินทางกลับของคนไทยจากประเทศเพ่ือนบ้านผ่านช่องทางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน  

                                                 
8 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องแนวปฏิบตัิส าหรับผูด้ าเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการ
ให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ก าหนดให้ “ในกรณีที่ผูโ้ดยสารที่จะเดินทางมายังประเทศไทย
เป็นผู้มสีัญชาตไิทย ให้ผูด้ าเนินการเดินอากาศด าเนินการคัดกรองดังต่อไปนี้ ในเวลาทีผู่้โดยสารแสดงตวัเพื่อออก
บัตรโดยสาร (check in) (1) ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ท่ียืนยันว่ามสีุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (fit to fly 
health certificate) (2) ตรวจสอบหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุ
ใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้” โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. (เวลาไทย)  
9 (1) กรณีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศทางอากาศ “ผู้โดยสารหรอืบุคคลจะไดร้ับอนุญาตใหเ้ดินทางเข้าสู่ประเทศ
ไทยทาง ท่าอากาศยานระหว่างประเทศตามความจ าเป็น เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่าน้ัน เป็นผู้มสีัญชาติไทยท่ีมี
หนังสือรับรองจาก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศท่ีพ านักให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
และมีใบรับรองแพทย์ท่ียืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ” (2) กรณีคนไทยเดินทางกลับเข้า
ประเทศทางบก (จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซยี เมยีนมา และลาว) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดแูลคนไทยในตา่งประเทศ ศูนย์บรหิาร
สถานการณ์โควดิ 19 (ศบค.) ได้มมีติให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยผ่าน จดุผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ประชาสมัพันธ์ให้คนไทยในเขตอาณาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย แสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญ่ และใบรับรองแพทย์ท่ียืนยันว่ามีสขุภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง fit to travel ต่อ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผา่นแดนที่จะเข้าประเทศไทย 
10 (1) ให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ชะลอการเดินทางกลบัประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันท่ี 15 เมษายน 2563 (2) คนไทยที่เดินทางกลับมาจากตา่งประเทศจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค 
(quarantine) ในทุกกรณ ี(3) ให้คนไทยเคร่งครัดกับการจัดหาใบรบัรองแพทย์ fit to fly/fit to travel ที่มีอายุ 
ไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทางกลบั ตามข้อก าหนด พ.ร.ก. ฯ 
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ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 256311 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้พัฒนาการลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนทางบก โดยเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์12 ตั้งแต่วันที่ 15 
เมษายน 2563 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่  18 
เมษายน 2563 โดยสามารถลงทะเบียนก าหนดวันเดินทางกลับล่วงหน้าได้ 14 วัน  

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง กอรปกับการบังคับใช้มาตรการต่างๆ  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย  
ได้สร้างความตระหนกและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
สถานประกอบการที่คนไทยท างานอยู่ต้องปิดท าการ จึงไม่สามารถประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ ท าให้
ขาดปัจจัยส าคัญในการยังชีพ จึงมีความเป็นอยู่ล าบาก นอกจากนี้ การประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน 
ห้ามเดินทางข้ามเขต และการประกาศปิดพรมแดน ท าให้คนไทยที่อาศัย/ท างานอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ/ภูมิล าเนาได้ สถานการณ์ดังกล่าว
ท าให้คนไทยมีทางเลือก 2 ทาง คือ (1) อยู่ต่อในประเทศมาเลเซียรอจนภาวะวิกฤติจะยุติลง หรือ  
(2) เดินทางกลับประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของทางการไทย  

สถานการณ์ดังกล่าวเป็นบริบทใหม่ที่ท้าทายต่อการด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองและให้  
ความช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจในสภาวะที่มีความกดดันจาก
ความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การขาดข้อมูล/มีข้อมูลไม่เพียงพอ ความเร่งด่วน 
และความคาดหวังของคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่กลไกและขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ถูกจ ากัดและลดทอนความคล่องตัว  
ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า การศึกษาการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
ในสถานการณ์ดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็น “การถอดบทเรียน” ที่ท าให้สามารถทบทวน 

                                                 
11 (1) ก าหนดวันเริม่อนุญาตใหค้นสญัชาติไทยกลับเข้ามาผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันท่ี 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยต้องเดินทางเข้าตามก าหนดวัน
และช่องทางผ่านแดนท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรอง และต้องเดินทางถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น. (2) ก าหนด
จ านวนผู้เดินทาง 1) วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง 2) เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเบตงจังหวัดยะลา จุด
ผ่านแดนถาวรอ าเภอวังประจัน และจุดผ่านแดนอ าเภอเมืองสตลู (ท่าเรือต ามะลัง) จังหวัดสตูล วันละ 50 คนต่อด่าน 
โดยผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศท่ีออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ใน
มาเลเซีย และใบรับรองแพทย์ fit to travel อายุไม่น้อยกว่า 72 ช่ัวโมงในวันเดินทาง และต้องลงช่ือรับทราบและ
ยินยอมรับการกักกันในสถานท่ีที่รฐัก าหนด (Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
12 เว็บไซตร์ะบบลงทะเบียนออนไลน์คนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ http://dcaregistration.mfa.go.th  
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วิเคราะห์ และปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าแผน/แนวทางให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และมาตรการป้องกันที่ประเทศต่างๆ บังคับใช้
เป็นบริบทใหม่ของภัยคุกคามที่ส่งผลให้ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุลของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความซับซ้อนขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์จะศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะวิกฤตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  
ผู้ศึกษามุ่งศึกษาท าความเข้าใจบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ในการให้ความช่วยเหลือ

คนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ซึ่งได้แก่ รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 โดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการ 
Movement Control Order และรัฐบาลไทยประกาศภาวะฉุกเฉิน 

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ อธิบายและพรรณนา โดยศึกษาอ้างอิงข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ประกาศ/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ รายงานการติดต่อประสานงานระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมาเลเซีย รายงาน/บทความที่จัดท าโดยสมาคม/องค์กร และ
สื่อมวลชน ประสบการณ์ตรงในการปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และการส ารวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1 เหตุใดการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ Covid 19 ของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งพิจารณาตามประเด็นปัญหาของผู้ตกทุกข์แล้วด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และแผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรณีเหตุอุทกภัยประจ าปีในฤดูมรสุม) จึงไม่
สามารถรองรับกับวิกฤต Covid 19 ได้อย่างเหมาะสม 
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1.4.2  สถานกงสุลใหญ่ฯ ด าเนินการอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
ที่เกิดจากความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
รัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นบริบทใหม่และความท้าทายในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 

1.4.3 การเรียนรู้จากบทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้  
ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือ ปัจจัยส าคัญในการจัดการ
วิกฤต ซึ่งสามารถน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง/จัดท าแผน/แนวทางให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การให้ความช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ส่วนใหญ่มีรูปแบบ  
ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการ/วางแผนการด าเนินการล่วงหน้านาน เพราะด าเนินการตาม
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือคนไทยประสบปัญหาและประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล 
ซึ่งไม่สามารถรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดจากแพร่ระบาดของ Covid 19 และการบังคับใช้มาตรการต่างๆ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ 
จึงต้องให้ความช่วยเหลือคนไทยโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเรียนรู้จากบทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 จะท าให้เข้าใจปัจจัยส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผน/แนวทางให้ความช่วยเหลือคนไทยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

ผู้ศึกษาหวังว่า การศึกษา บทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 จะท าให้เข้าใจบทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
ปัจจัยส าคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียในภาวะวิกฤตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดทั่วไปเรื่องการจัดการวิกฤต (Crisis Management)  
แนวความคิดด้านการจัดการวิกฤตเป็นแนวความคิดด้านการบริหารที่ภาคเอกชนให้

ความส าคัญ เนื่องจากเห็นว่า หากองค์กรไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลต่อ
องค์กรหลายด้าน เช่น การปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า 
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้วิกฤต สามารถน า
แนวความคิดด้านการจัดการวิกฤตมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถวางแผน/แนวทางในการป้องกันและ/
หรือตอบโต้วิกฤตได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

หนังสือ “การจัดการวิกฤต (Crisis Management)”13 โดย Larry Barton ได้เสนอ
แนวความคิดว่า ภาวะวิกฤต (crisis) เป็นการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดอย่างกระทันหันหรือไม่ก็ตาม 
ที่ท าให้เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ภาวะวิกฤตที่รุนแรงจะมีผลกระทบต่อ
ทั้งองค์กรและสามารถน าไปสู่การล่มสลายขององค์กรได้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว
เพ่ือหาสาเหตุ ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด โดยได้เสนอแนะแนวทาง 
ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขวิกฤต ดังนี้  

1) การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk audit) โดยท าความเข้าใจที่มาและประเภท
ของความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงและที่ควรตั้งรับ เช่น อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความล้มเหลวของเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อรู้แหล่งที่มาของความเสี่ยงแล้ว 
องค์กรจะต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบเพ่ือบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงใดจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคต และ
พิจารณาว่าองค์กรมีจุดอ่อนจุดใดบ้าง และมีการป้องกันหรือไม่ จากนั้น จึงบ่งชี้ภาวะวิกฤตที่อาจ
เกิดข้ึนได้ และจัดล าดับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนได้ของปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤต 

2) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หลังจากตรวจสอบและจัดล าดับ
ความเสี่ยงองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น เพ่ือตัดสินว่า
ความเสี่ยงใดควรพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบโดยใช้การบริหารจัดการ ทั้งนี้ วิกฤตบางอย่าง
                                                 
13 Larry Barton, การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management), แปลโดย ดร. ไพโรจน์ บาลัน, (กรุงเทพฯ บริษัท 
เอ็กเปอร์เน็ท จ ากัด, 2019). 
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เกิดจากปัญหาเล็กๆ หากมีการด าเนินการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญานที่ได้รับ องค์กร
อาจสามารถลดผลกระทบได้ 

3) การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤต การเตรียมความพร้อมจะท าให้องค์กรมีเวลา
มากพอที่จะพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยไม่มีความกดดัน ซึ่งจะสามารถท าให้ความเสียหาย 
ลดน้อยลง และฟ้ืนฟูสถานการณ์สู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยอาจใช้ขั้นตอนในการเตรียมรับมือ ดังนี้  
(ก) การจัดตั้งกลุ่มผู้วางแผน (ข) การประเมินขอบเขตของปัญหา (ค) การจัดท าแผน (ง) การทดสอบแผน 
และ (จ) การปรับปรุงแผนให้ทันสมัยรวมทั้งการจัดท าแผนฉุกเฉินส าหรับความเสี่ยงรุนแรง 

4) การรู้ถึงภาวะวิกฤต โดยการจับสัญญานล่วงหน้าของปัญหา/วิกฤตที่ก าลังจะ
เกิดจะท าให้สามารถเตรียมตัวรับวิกฤต รวมทั้งยังเพ่ิมโอกาสในการตอบโต้วิกฤตด้วย 

5) การควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤต (Crisis containment) หมายถึงการตัดสินใจ
และด าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้วิกฤตเลวร้ายลง โดยควรด าเนินการอย่างเด็ดขาดและทันท่วงที
ให้ความส าคัญสูงสุดกับคนเป็นล าดับแรก และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) การแก้ไขภาวะวิกฤต โดยด าเนินการเพ่ือควบคุมวิกฤตอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิผล ซึ่งจะท าให้วิกฤตเล็กลงกว่าเดิมและสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น และโดยที่วิกฤตมั กเป็น
เหตุการณ์ที่มีพลวัตร ข้อเท็จจริงของวิกฤตจึงจะเปลี่ยนแปลงระหว่างการแก้ไข การรวบรวมข้อมูล/
ข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจะท าให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ขณะที่การสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ จะช่วยลดข่าวลือและการคาดเดาเหตุการณ์ 
นอกจากนี้ การบันทึกภาวะวิกฤตและการแก้ไข การใช้เทคนิคการจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึง การก าหนด
วัตถุประสงค์ การวางแผน การจัดการด าเนินการ และการจบโครงการ รวมทั้งภาวะการเป็นผู้น า เป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญท่ีจะช่วยในการแก้ไขวิกฤตด้วย  

7) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการจัดการวิกฤต
และในทุกช่วงของการจัดการวิกฤต โดยองค์กรควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านสื่อต่างๆ โดยต้องส่งสารที่ถูกต้อง สัตย์จริงและให้ข้อเท็จจริง อย่างทันท่วงทีและบ่อยครั้ง ทั้งนี้ 
โดยเลือกใช้ข้อความและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร  

8) การเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือน ามาปรับและพัฒนาการจัดการวิกฤตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสร้างบันทึกและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต 
รวมทั้งการประชุมทบทวนบทเรียนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมขององค์กร 
ในอนาคต 
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2.1.2  แนวความคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ (Integrated Crisis Management 
Approach) 

ชาตรี ปรีดาอนันทสุข อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เขียนบทความ “เปลี่ยนมุมมองของการจัดการวิกฤตด้วยแนวคิด
การจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ” (Change Crisis Management Viewpoints with Integrated 
Crisis Management Approach)14 ได้น าเสนอแนวความคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการที่ให้
ความส าคัญกับความพยายามโดยรวมขององค์กรในการจัดการวิกฤต โดยให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับวิกฤต ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องมีวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือให้ผลจากวิกฤต
กระทบคนเหล่านี้น้อยที่สุด และการสื่อสารในระหว่างวิกฤตเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
จัดการวิกฤต เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจส่งผลให้วิกฤตลุกลามและเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้นได้ 
แนวความคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการจึงรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต การวินิจฉัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการสื่อสารในช่วงวิกฤต และบูรณาการแนวคิดดังกล่าวด้วยกัน เพ่ือช่วยให้
องค์กรเห็นภาพการจัดการวิกฤตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตที่
อาจเกิดข้ึนกับทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1.2.1 แนวคิดการจัดการวิกฤต 
ชาตรีฯ ได้ทบทวนแนวคิดเรื่อง “The three essential types of crisis 

management and their five phases” ของ Pauchant and Mitroff15 ซึ่งมองว่า การจัดการวิกฤต 
มี 3 ขั้นตอน และท้ัง 3 ขั้นตอนประกอบด้วยกระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ ดังนี้  

1) การจัดการวิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) ประกอบด้วย 
กระบวนการจัดการวิกฤต 2 ระยะ คือ (ก) ระยะของการจับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า (Signal 
Detection) และ (ข) ระยะของการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตหรือการสร้างกลไกในการหลีกเลี่ยงวิกฤต 
(Preparation/Prevention) หากองค์กรสามารถจับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าได้ทันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจขององค์การในการเตรียมสร้างกลไกในการหลีกเลี่ยงวิกฤต  

2) การจัดการวิกฤตเชิงรับ (Reactive Crisis Management) ประกอบด้วย 
กระบวนการจัดการวิกฤต 2 ระยะ คือ (ค) ระยะของการควบคุมความเสียหายจากวิกฤต (Damage 
Limitation/Containment) ซึ่งจะเกิดขึ้นหากองค์กรละเลยต่อการป้องกันจนส่งผลให้เหตุการณ์

                                                 
14 ชาตรี ปรีดาอนันทสุข, เปลี่ยนมุมมองของการจัดการวิกฤตด้วยแนวคิดการจดัการวิกฤตเชิงบูรณาการ Change 
Crisis Management viewpoints with Integrated Crisis Management Approach,  
[http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/misjournal/files/13739462734-Chatree.pdf], 2563. 
15 Pauchant, T.C, and Mitroff, l.l., Transforming the Crisis-prone Organization: Preventing Individual, 
Organizational, and Environmental Tragedies, San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 
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ลุกลามกลายเป็นวิกฤต หรือบางเหตุการณ์รุนแรงเกินกว่ากลไกป้องกันที่มีอยู่ขององค์กรจะสามารถ
รับมือได้ องค์กรจ าเป็นต้องควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งพยายามควบคุมให้
สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด และ (ง) ระยะของการฟ้ืนฟูเข้าสู่สภาวะปกติ (Recovery) ซึ่งทั้ง
สองระยะดังกล่าวเป็นระยะของกระบวนการจัดการวิกฤตที่ด าเนินการภายหลังจากวิกฤตได้เกิดขึ้นแล้ว 

3) การจัดการวิกฤตเชิงโต้ตอบ ( Interactive Crisis Management) 
ประกอบด้วย กระบวนการจัดการวิกฤต 1 ระยะ คือ (จ) ระยะของการถอดบทเรียน (Learning) จาก
ประสบการณ์ในการตอบโต้วิกฤตทั้งที่ล้มเหลวและส าเร็จ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถจับสัญญาน  
บอกเหตุล่วงหน้าได้เร็วขึ้นและเตรียมรับมือวิกฤต สร้างกลไกในการหลีกเลี่ยงวิกฤต หรือในกรณีที่ไม่
สามารถเลี่ยงวิกฤต ก็สามารถหาวิธีควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ 
องค์กรยังสามารถเรียนรู้จากระยะของการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตว่ามีความบกพร่องในการ
เตรียมความพร้อมด้านใดเพ่ือหาทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

 
 

ภาพที ่1 การจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ 
ที่มา: Pauchant and Mitroff (1992, p. 135) 

 
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการวิกฤตทั้ง 5 ระยะซึ่งอยู่ใน 3 

ขั้นตอนของการจัดการวิกฤต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามโดยรวมในการจัดการวิกฤตของ
องค์กร (Total Crisis Management Efforts) เพ่ือหลีกเลี่ยง รับมือ และถอดบทเรียนจากวิกฤต 

อย่างไรก็ดี ชาตรีฯ เห็นว่า การจัดการวิกฤตข้างต้นอาจยังไม่สมบูรณ์จึง
น าเสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการดังกล่าวกับปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถท าความเข้าใจ
สถานการณ์/ประเด็นปัญหาแล้วหาทางป้องกันก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นวิกฤตหรือหากไม่สามารถ
ป้องกันได้ ก็สามารถวางแผนตอบโต้วิกฤตได้อย่างเหมาะสม  
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2.1.2.2 การวินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue Diagnosis) 
ชาตรีฯ เห็นว่า แต่ละองค์กรอาจมีวิธีรับมือกับวิกฤตเดียวกันที่ต่างกัน 

เนื่องจากกระบวนการวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตต่างกัน ท าให้เลือกวิธีการในการโต้ตอบวิกฤตที่
ต่างกัน ชาตรีฯ ได้อธิบายการรับมือวิกฤตที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรโดยผ่านแนวความคิดการ
วินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue Diagnosis) ซึ่งอธิบายว่า สถานการณ์/ประเด็นที่เกิด
ขึ้นกับองค์กรในแต่ละช่วงเวลา บางประเด็นอาจขาดความชัดเจนของข้อมูลและมีความไม่แน่นอน  
ซึ่งพัฒนาการของสถานการณ์/ประเด็นเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ขององค์กร จึงเรียกว่า 
“ประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue)” องค์กรจึงต้องวินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์โดยพยายามค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสร้างข้อมูลขึ้นใหม่เพ่ือแปลความหมายและท าความเข้าใจประเด็นเชิงกลยุทธ์
ดังกล่าว เพื่อสร้างทางเลือกในการโต้ตอบกับประเด็นกลยุทธ์ 

การวินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue Diagnosis) จึงหมายถึง 
กระบวนการท าความเข้าใจและพยายามแปลความหมายของประเด็นและริเริ่มสร้างทางเลือกและ
ริเริ่มสร้างทางเลือกในการด าเนินการโต้ตอบ แต่ละองค์กรอาจแปลความหมายของประเด็นต่างกัน  
ซึ่งท าให้ริเริ่มสร้างทางเลือกในการโต้ตอบกับประเด็นเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน ซึ่งชาตรีฯ ได้อ้างตาม 
Mahon and Cochran16 ว่า ประเด็นทั่วไปอาจกลายเป็นวิกฤตได้เนื่องจากปัจจัย 2 ประการ คือ  
(1) ผลกระทบที่ตามมาของปัจจัย และ (2) ทางเลือกขององค์กรในการโต้ตอบประเด็น ดังนั้น  
การวินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคัญ เพราะหากองค์กรตีความหมายของประเด็นเชิงกลยุทธ์
ผิดพลาด อาจส่งผลต่อการเลือกแนวทางในการโต้ตอบประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม และอาจ
น าไปสู่การเกิดวิกฤตได้ 

2.1.2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ชาตรีฯ ได้พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามบริบทของ 

Freeman17 และ Clarkson18 ว่าหมายถึง คนซึ่งครอบครองคุณลักษณะในเรื่องของอ านาจ (Power) 
และสิทธิในความชอบธรรม (Legitimacy) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ส าหรับ
องค์กรหากไม่สนใจต่อความเร่งด่วนในการเรียกร้องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Urgency) ดังนั้น การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะ 3 ประการดังกล่าว

                                                 
16 Mahon, J.F. and Cochran, P.L., Fire alarms and siren songs: The Role of issues Management in 
the Prevention of, and Response to, Organizational Crises, Industrial Crisis Quarterly 5, 2 (1991): 
155-176. 
17 Freeman, R.E., Strategic Management: A stakeholder approach, Boston: Pitman, 1984. 
18 Clarkson, M.B>E., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 
performance, Academy of Management Review 20, 1 (1995): 92-117. 
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ข้างต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร ซึ่งคุณลักษณะเพียงข้อใดข้อหนึ่งจากคุณลักษณะ 3 
ประการ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบครองอาจไม่เพียงพอในการแสดงอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร แต่ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบครองคุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นเป็น 2 ประการ
หรือครบถ้วนทั้ง 3 ประการ จะเพ่ิมอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
ดังนั้น องค์กรควรตระหนักว่า จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมา 

2.1.2.4 การสื่อสารในระหว่างวิกฤต (Crisis Communication)  
เมื่อเกิดวิกฤตจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรระหว่างวิกฤตจึงมีความส าคัญ 
เพราะหากการสื่อสารไม่สัมฤทธิผล อาจท าให้วิกฤตลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวอาจเป็นเหยื่อ/ผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ดังนั้น หาก
องค์กรสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวโดยการสื่อสารระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในระหว่างที่เกิดวิกฤต ก็จะท าให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตให้คลี่คลายสู่
สถานการณ์ปกติได้ง่ายขึ้น 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารระหว่างเกิดวิกฤตก็
มีความส าคัญ เนื่องจากในบางสถานการณ์ช่องทางสื่อสารตามปกติอาจไม่สามารถใช้การได้ ท าให้ผู้รับ
สารไม่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง ข่าวสารจึงขาดความชัดเจนคลุมเครือและถูกบิดเบือนได้ง่าย ซึ่งอาจ
ท าให้เข้าใจผิดและน าไปสู่สถานการณ์ท่ีรุนแรงขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงจะช่วยลดความเสี่ยง
ที่สถานการณ์จะทวีความรุนแรง และช่วยให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังช่วย
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร  

นอกจากสื่อในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional) ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มี
บทบาทเพ่ิมมากขึ้น เพราะสามารถน าเสนอข้อมูล/ข่าวสาร/ข้อเท็จจริงได้รวดเร็ว และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
กับเหตุการณ์ก็สามารถน าเสนอเหตุการณ์จากสถานที่เกิดเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่สื่อมวลชน
จะเข้าถึงเหตุการณ์และน าเสนอข่าวสารหรือก่อนที่องค์กรจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนั้น ตัวแทน
องค์กรผู้ท าหน้าที่สื่อสารจึงควรชี้แจงข้อเท็จจริงไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความสงสัยในแหล่งข้อมูลที่ได้รับซึ่งมีความแตกต่างกัน การน าเสนอข้อมูลควรมีลักษณะเปิดเผย 
จริงใจ ข้อมูลถูกต้องและน าเสนอในจังหวะที่เหมาะสม  

การทบทวนแนวความคิดเบื้องต้น ท าให้เข้าใจว่า เพ่ือให้สามารถจัดการ
วิกฤตได้อย่างสมบูรณ์ องค์กรไม่ควรมองว่าการจัดการวิกฤตเป็นเพียงขั้นตอนของการจัดการเพ่ือ
ควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตให้เหลือน้อยที่สุด แต่ควรมองถึงความพยายามโดยรวมของ
องค์กร ในการจัดการกับวิกฤตที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันหลีกเลี่ยงก่อนจะเกิดวิกฤต การจ ากัด
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ความเสียหายภายหลังวิกฤต และการถอดบทเรียนจากประสบการณ์เชิงโต้ตอบกับวิกฤตเพ่ือให้
สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตได้ หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะสามารถโต้ตอบวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และเรียนรู้ที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถจับสัญญาณบอก
เหตุล่วงหน้าได้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างกลไกหลีกเลี่ยงวิกฤต  

แนวความคิดเรื่องการจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการวิกฤต 5 
ระยะ (ภาพท่ี 1) ผนวกกับแนวความคิดการวินิจฉัยประเด็นเชิงกลยุทธ์ แนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการสื่อสารในระหว่างวิกฤต จึงกลายเป็น “แนวคิดเรื่องการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ” 

 

 
 

ภาพที ่2 แนวคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ 
ที่มา: ชาตรี ปรีดาอนันทสุข เปลี่ยนมุมมองของการจัดการวิกฤตด้วยแนวคิดการจัดการวิกฤตเชิง  
บูรณาการ Change Crisis Management viewpoints with Integrated Crisis Management Approach. 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “แผนปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครอง 
คนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต่อวิกฤตการณ์” 19 จัดท าโดยร้อยโทพรหมเมศ 
พหลพลพยุหเสนา หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 8 

ร้อยโทพรหมเมศฯ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง
แผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้สามารถรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

                                                 
19 พรหมเมศ พหลพลพยุหเสนา, แผนปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ต่อวิกฤตการณ์, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสตูรนักบริหารการทูตรุ่นท่ี 8. 
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อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กรอบแนวความคิดการบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Management–BCM) และกรอบแนวความคิดของ OECD Risk Management: 
Strategic Crisis Management ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญที่มีต่อภารกิจของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในเบลเยี่ยม รวมทั้งพบปัญหาและ
อุปสรรค และข้อจ ากัดของแผนอพยพของสถานเอกอัคคราชทูตฯ ซึ่งท าให้สามารถเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแผนอพยพของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

2.2.2  “Crisis Theory and SARS, Singapore’s Management of the Epidemic”20 
โดย Tan Ngoh Tiong ประธาน Singapore Association of Social Workers และรองศาสตราจารย์ 
Department of Social Work and Psychology, National University of Singapore  

Tan Ngoh Tiong ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิกฤต (Crisis Theory) เพ่ือจัดการ
กับการแพร่ระบาดของโรค SARS ในสิงคโปร์ โดยมองว่า วิกฤต (crisis) อาจเป็นผลมาจาก
ประสบการณท์ี่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (normal inevitable experience) หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลเสีย
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย (unforeseen and traumatic events) โดยอาจสังเกตระยะเริ่มต้นของ
วิกฤตได้จากความสับสน/ความไร้ระเบียบ (disorganization) และความตึงเครียด (tension)  
ที่เพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของวิกฤต (crisis–provoking event) ขณะที่การตอบโต้
วิกฤต (crisis intervention) หมายถึง กระบวนการในการช่วยให้ระบบปรับตัวหรือตอบโต้วิกฤต  
โดยเกี่ยวข้องกับการควบคุมทรัพยากรต่างๆ ทั้งขององค์กรและระบบสนับสนุนเพ่ือตอบโต้ปัญหา 
สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค SARS โดยพบผู้ติดเชื้อ
รายแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546 และผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายในเดือนเมษายน 2546 ท าให้องค์การ
อนามัยโรคได้ประกาศการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546  

ความรุนแรงของการแพร่ระบาดและการขาดความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท าให้กลไกแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโต้ได้ อัตราการเพ่ิมขึ้นสูงของการติดเชื้อ 
จ านวนผู้เสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้น และปัญหาในการตอบโต้ปัญหาของระบบสาธารณสุข ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบต่อสังคมในหลายด้าน และกลายเป็น “วิกฤตแห่งชาติ” Tan Ngoh Tiong ได้วิเคราะห์ 
การตอบโต้วิกฤตของสิงคโปร์โดยพิจารณาจากแนวทางการตอบโต้ในกรอบทฤษฎีวิกฤต (Crisis 
Theory) ดังนี้ (1) การจัดการกับอารมณ์ของสังคมต่อวิกฤต (2) การประเมินอันตรายและภัยคุกคาม
ภายในระยะเวลาอันสั้น (3) การวางแผนกลยุทธ์และการจัดองค์กรใหม่ (4) การระดมทรัพยากรทุกด้าน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบโต้ภัยคุกคาม (5) การตั้งช่องทางสื่อสารและให้ความรู้ประชาชน และ (6) การฟื้นฟู 
ให้กลับสู่สภาพปกติ 
                                                 
20 Tan Ngoh Tiong, Crisis Theory and SARS, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 
2004 [https://doi.org2/10.1080/21650993.2004.9755939], 2563. 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ผู้ศึกษาพบว่า การตอบโต้วิกฤตตามกรอบแนวความคิดการจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอน และ

กระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ ที่ให้ความส าคัญกับการจับสัญญาณบอกเหตุ การเตรียมการ
รับมือ/การหลีกเลี่ยง การพยายามควบคุมความเสียหาย การฟ้ืนฟูเข้าสู่สภาวะปกติ และการถอด
บทเรียน จะช่วยให้องค์กรเข้าใจสถานการณ์/วิกฤต และสามารถตัดสินใจได้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยง
วิกฤตดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่ได้ ก็จะสามารถวางแผนและก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือจัดการ
วิกฤตได้อย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังเห็นด้วยว่า การให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการสื่อสารในระหว่างวิกฤต เป็นความส าคัญที่จะท าให้สามารถตอบโต้กับวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจส่งผลให้วิกฤตลุกลาม/ขยาย
ขอบเขตได้ องค์กรจึงควรตระหนักว่า จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมอย่างไร เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาตามมา โดยองค์กรอาจใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว เพ่ือให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤต
ให้คลี่คลายสู่สถานการณ์ปกติได้ง่ายขึ้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้ศึกษาท าการศึกษาบทบาท ปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคนไทย ในวิกฤต 
Covid 19 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ 
การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ คนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
และข้อมูลการส ารวจความเห็นคนไทยของคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.) โดยใช้แนวความคิดการจัดการ
วิกฤต 3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ เป็นกรอบ ในการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคนไทย ในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
3.1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และการบริหารจัดการของประเทศ
มาเลเซีย 

3.1.1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ในประเทศมาเลเซีย 
การแพร่ระบาดของ Covid 19 ระลอกแรกในประเทศมาเลเซีย (First wave) 

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยพบผู้ติดเชื้อจ านวน 22 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อจ านวน 12 ราย  
ในจ านวนดังกล่าวมีประวัติเดินทางไปยังประเทศ/พ้ืนที่ที่เป็นเขตแพร่ระบาดของโรค หลังจากนั้น  
พบจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าการติดเชื้อระลอกที่ 2 (Second wave) เริ่มต้นขึ้น
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และยังคงพบการติดเชื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยพบกลุ่มก้อน 
การติดเชื้อ (Cluster) ที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั้งในและ
นอกประเทศมาเลเซีย คือ กิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนมีนาคม 
2563 ที่มัสยิด Sri Petaling ในกรุงกัวลาลัมเปอร์21 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมประมาณ 16,000 คน  
เป็นชาวมาเลเซีย 14,500 คน และชาวต่างชาติ 1,500 คน โดยมีคนไทยเข้าร่วม 132 คน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมติดเชื้อไวรัส Covid 19 จ านวนมาก ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 มีจ านวนผู้ติดเชื้อ

                                                 
21 World Health Organization, Western Pacific, Malaysia, Coronavirus disease (COVID-19) situation 
reports in Malaysia, [https://www.who.int/malaysia/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-in-
malaysia/covid-19-situation-reports-in-malaysia] 2563 
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สะสม 9,317 ราย มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายใน (local transmission) 1 ราย และผู้ติดเชื้อ
จากต่างประเทศ (import case) 10 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 125 ราย22 โดยเมืองและรัฐที่มีผู้ติดเชื้อ
จ านวนมาก ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน และยะโฮร์ โดยยังคงมีกลุ่มก้อนที่ยังมี 
การแพร่ระบาดจ านวน 20 กลุ่มก้อน (Cluster) ทั่วประเทศ ซึ่งในจ านวนดังกล่าวมี 4 กลุ่มก้อนที่เพ่ิง
เกิดการแพร่ระบาดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ในรัฐทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะใน
รัฐเคดาห์23  

3.1.2  การบริหารจัดการของประเทศมาเลเซีย 
เมื่อเริ่มพบผู้ติดเชื้อในประเทศ รัฐบาลมาเลเซียยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดจึงยังไม่ได้ก าหนดห้ามการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศจีน แต่เมื่อปรากฏว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมี
ผู้เสียชีวิตจ านวน 2 ราย ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ท าให้ชาวมาเลเซียเริ่มตื่นตระหนก รัฐบาล
มาเลเซียจึงเริ่มด าเนินการเพ่ือลดความตระหนกในสังคม และป้องกันการแพร่ระบาด โดยได้ก าหนด
มาตรการคัดกรองทางสุขภาพ (Health Screening) ทุกด่านเข้าเมือง เพ่ือคัดกรองนักท่องเที่ยวและ 
ผู้เดินทางกลับจากอู่ฮ่ัน ต่อจากนั้น รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ประกาศมาตรการ Movement Control 
Order (MCO) ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 18–31 มีนาคม 2563 โดยสาระส าคัญ ได้แก่ (1) ห้าม
การเดินทางและการชุมนุมของคนจ านวนมาก รวมถึงห้ามการชุมนุมเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา กีฬา 
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม (2) ระงับกิจกรรมทางศาสนาในมัสยิดทุกแห่ง รวมทั้ง การละหมาดใหญ่
วันศุกร์ (3) ห้ามคนชาติมาเลเซียออกนอกประเทศ และห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเลเซีย (4) ให้
กิจการทุกประเภทหยุดท าการ เว้นแต่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะที่จ าเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ตลาด ร้านช า ร้านสะดวกซื้อ ที่จ าหน่ายสินค้าจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ
และผู้ป่วยเสียชีวิตในประเทศมาเลเซียยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้มาตรการ MCO ครั้งที่ 1 ต่อไปถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563  
เป็นต้นมาได้บังคับใช้มาตรการ Enhanced Movement Control Order (EMCO หรือ Enhanced 
MCO) เป็นเวลา 14 วัน ในพ้ืนที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ (large cluster) โดยห้ามผู้ที่
อาศัยหรือนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าวออกจากเคหะสถานในช่วงการบังคับใช้ EMCO ไม่อนุญาตให้

                                                 
22 Ministry of Health, Crisis Preparedness and Response Center, Covid 19 Current Situation (29 
August 2020) [https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia/] 2563. 
23 World Health Organization, Western Pacific, Malaysia, Coronavirus disease (COVID-19) situation 
reports in Malaysia, [https://www.who.int/malaysia/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-in-
malaysia/covid-19-situation-reports-in-malaysia] 2563. 
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คนนอกพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวเข้าไปในพ้ืนที่ และปิดกิจการทุกประเภท ในพ้ืนที่ตลอดระยะเวลา  
การบังคับใช้ EMCO  

หลังจากนั้น เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2563 รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ MCO ครั้งที่ 2 ต่อไปถึงวันที่ 28 
เมษายน 2563 และในวันที่ 23 เมษายน 2563 มาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ 
MCO ครั้งที่ 3 ต่อไปถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ต่อมา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มาเลเซียได้
ประกาศมาตรการ Conditional Movement Control Order (CMCO หรือ Conditional MCO ) 
ผ่อนคลายมาตรการบางประการตาม MCO ให้กิจการบางประเภทสามารถเปิดท าการได้ภายใต้ 
การควบคุมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้
ประกาศบังคับใช้มาตรการ Recovery Movement Control Order (RMCO) แทนมาตรการ CMCO 
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน–31 สิงหาคม 2563 โดยผ่อนคลายเพ่ิมขึ้น ให้ประชาชนด าเนินชีวิตตาม
กิจวัตรประจ าวันโดยปฏิบัติตาม Standard Operation Procedures (SOPs) และอนุญาตให้เดินทาง
ระหว่างรัฐได้ แต่ยังคงปิดพรมแดน ต่อมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้
ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการ RMCO ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 256324  

 
3.2  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และการบริหารจัดการของ
ประเทศไทย 

3.2.1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ในประเทศไทย 
ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 

ซึ่งนับเป็นการติดเชื้อนอกประเทศจีนรายแรก โดยเป็นการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนปลายเดือนธันวาคม 2562 หลังจากนั้น พบจ านวนผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ โดยในวันที่ 30 มกราคม 2563 พบการติดเชื้อภายในประเทศ (local transmission) 
เป็นครั้งแรกจากกรณีคนขับรถแท๊กซี่ที่ติดเชื้อหลังจากรับผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ต่อมา
พบจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากกรณีผู้เข้าชมการแข่งขันชกมวยที่
สนามมวยลุมพินี และผู้ไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคม 
2563 นับเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด มีอัตราผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนประมาณกว่า 100 รายต่อวัน โดยมี
รายงานผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรายแรกในวันที่ 1 มีนาคม 256325 อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

                                                 
24 Wikipedia the free encyclopedia, 2020 Malaysia movement control order,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Malaysia_movement_control_order] 2563. 
25 Supakit Sirilak, MD, MPHM et al. Thailand’s Experience in the Covid-19 Response, กระทรวง
สาธารณสุข, 2563. 
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ลดลงเป็นล าดับ โดยเป็นผลจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลไทยบังคับใช้ และจนถึงวันที่ 
29 สิงหาคม 256326 มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม 1 ราย (import case) รวมเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,411 ราย 
และมีผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย  

อนึ่ง ตามที่ปรากฏข้อมูลคนไทย 132 คน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิด  
Sri Petaling ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid 19 จ านวนมากจากกิจกรรมดังกล่าว นั้น 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ประกาศเตือนให้คนไทยทั้ง 
132 คน ที่อาจยังอยู่ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจ 
หาเชื้อ27 อย่างไรก็ดี พบว่า คนไทยที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เดินทางกลับ ประเทศไทยแล้ว  
โดยพบว่า เป็นคนไทยจากจังหวัดปัตตานี 30 คน จังหวัดยะลา 9 คน นราธิวาส 30 คน รวมทั้งมีคนไทย
จากจังหวัดและภาคอ่ืนด้วย28 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย29 และส านักงาน
จุฬาราชมนตรี และส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่างๆ ตรวจสอบทุกพ้ืนที่ พบว่ามี  
2 รายป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ และได้น าตัวเข้าสู่การรักษาพยาบาลพร้อมตรวจหาเชื้อแล้ว30  

3.2.2  การบริหารจัดการของประเทศไทย 
นับตั้งแต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย และมีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นตามล าดับรัฐบาลไทย

ได้บังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขหลายประการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยรวมถึงการประกาศ 
ให้โรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อการแพร่ระบาดมีอัตราเพ่ิมมากและเร็วขึ้น รัฐบาล
ไทยได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ให้เป็น
หน่วยงานก ากับดูแลการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้
บังคับใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การห้ามการชุมนุม (public gathering) 

                                                 
26 กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคมุโรค, สรุปสถานการณ์ศูนย์ข้อมลู Covid 19, (29 สิงหาคม 2563)  
[https://www.facebook.com/informationcovid19] 2563. 
27 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพรร่ะบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับท่ี2/2563 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 
28 132 คนไทยจากมาเลยเ์สีย่งโควิด ไม่ได้อยู่แค่สามจังหวัดชายแดนใต้, ส านักข่าวอิศรา (14 มีนาคม 2563) 
[https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/86426-132.html] 2563.  
พบ"กลุ่ม 132 คนไทย"ป่วยที่ปัตตานี-ยะลา, ส านักข่าวอิศรา (15 มนีาคม 2563) 
[https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/86443-ill.html] 2563. 
29 กระทรวงมหาดไทย โทรสารในราชการ ท่ี มท 0211.3/ว 1665 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เรื่องการตดิตามข้อมลู
บุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี 
30 เช็คช่ือ 132 คนไทย สธ.ยันติดเชื้อแล้ว 2-ทัพ 4 ยังไม่ปิดจดุผ่อนปรน, ส านักข่าวอิศรา (16 มีนาคม 2563) 
[https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/86472-check.html] 2563. 
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มาตรการ Work from home รวมทั้งการควบคุมการสัญจร โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศกรณี Covid 19 
อนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีเอกสารรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ติดเชื้อ Covid 19 และหลักฐานการประกัน
สุขภาพที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เท่านั้นที่จะสามารถโดยสารเครื่องบินเพ่ือเดินทางเข้าประเทศจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid 1931 ซึ่งต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอให้ผ่อนปรนมาตรการส าหรับ 
การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานข้างต้น แต่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ 
ที่ระบุว่า ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ (fit to fly) ต่อมา กพท. ได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่อ
อันตราย กรณี Covid 19 และพ้ืนที่มีการระบาดต่อเนื่อง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศ โดยต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ( fit to fly health certificate) และหนังสือ
รับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศออกให้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. (เวลาไทย) 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้การเดินทางกลับจากต่างประเทศของคนไทยต้องเป็นไปตามประกาศ
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ก าหนดให้  

1) กรณีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศทางอากาศ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มี
หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่พ านักให้เดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ  

2) กรณีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศทางบก (จากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่
กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา และลาว) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการ
เดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) 
ได้มีมติให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเพ่ือนบ้านด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ  
การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยผ่าน จุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
โดยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเขตอาณาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย แสดงหลักฐาน
หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพ
เหมาะสมต่อการเดินทาง fit to travel ต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดนที่จะเข้าประเทศไทย 

                                                 
31 ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเขตบริหารพิเศษมาเกา๊ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
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อย่างไรก็ดี ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid 19 
(ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาและก าหนดมาตรการชะลอการเดินทางกลับ โดยให้
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้า
กักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี รวมทั้งให้คนไทยเคร่งครัดกับการจัดหาใบรับรองแพทย์ 
fit to fly/fit to travel ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับ ตามข้อก าหนด พ.ร.ก. ฯ 

ต่อมา ในวันที่ 10 เมษายน 2563 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการเดินทางกลับของคนไทยจากประเทศเพ่ือนบ้านผ่านช่องทางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 32 
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 โดย (1) ก าหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนสัญชาติไทย
กลับเข้ามาผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรในพ้ืนที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง  
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยต้องเดินทางเข้าตามก าหนดวันและช่องทางผ่านแดน
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง และต้องเดินทางถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น. (2) ก าหนดจ านวน
ผู้เดินทาง (ก) วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง (ข) เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรอ าเภอเบตงจังหวัด
ยะลา จุดผ่านแดนถาวรอ าเภอวังประจัน และจุดผ่านแดนอ าเภอเมืองสตูล (ท่าเรือต ามะลัง) จังหวัด
สตูล วันละ 50 คนต่อด่าน โดยผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่ออกโดย
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย และใบรับรองแพทย์ fit to travel อายุไม่น้อยกว่า 
72 ชั่วโมงในวันเดินทาง และต้องลงชื่อรับทราบและยินยอมรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐก าหนด 
(Local quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้พัฒนาการลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์เดินทาง
กลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนทางบก โดยเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 33 ตั้งแต่
วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 
18 เมษายน 2563 โดยสามารถลงทะเบียนก าหนดวันเดินทางกลับล่วงหน้าได้ 14 วัน 

 
3.3  บทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 อย่างรวดเร็วในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม2563 รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจร (Movement 
Control Order–MCO) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยหนึ่งในมาตรการ MCO ที่ส าคัญ คือ การปิด

                                                 
32 กระทรวงมหาดไทย หนังสือราชการ ท่ี มท 0203/ว 2158 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจกัรของคนสัญชาตไิทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
33 เว็บไซตร์ะบบลงทะเบียนออนไลน์คนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ http://dcaregistration.mfa.go.th 
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พรมแดนห้ามคนชาติมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ  
แต่ยังคงอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศได้ จึงท าให้ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คนไทย
ในมาเลเซีย โดยเฉพาะในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู จ านวนมากเดินทางออกจากมาเลเซียกลับเข้า
ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองรันเตาปันยัง (Rantau Panjang) 
และเปิงกาลันกุโบร์ (Pengalan Kubor) ของประเทศมาเลเซีย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก–ลก 
จังหวัดนราธิวาส ประมาณการณ์ว่า มีผู้สัญจรเข้า–ออกผ่านด่านพรมแดนไทย–มาเลเซีย เพ่ิมมากขึ้น
ถึงเท่าตัว โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มคนมาเลเซียที่
เดินทางข้ามไปซื้อสินค้าบริโภคจากฝั่งไทย คาดว่า มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 8,000 คน 
จากปกติมีผู้เดินทางเข้า 4,000 คนต่อวัน34  

เมื่อมาตรการ MCO เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คนไทยจ านวนมากยังคง
ทยอยกลับประเทศไทย แม้จะท าได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมาตรการห้ามการสัญจรทั้งภายในและ
ระหว่างรัฐ รถบัสรับ–ส่งคนไทยไปยังชายแดนหลายคันจึงถูกเจ้าหน้าที่สกัดและไม่อนุญาตให้เดินทาง
ต่อไปจนถึงด่านชายแดน กอปรกับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 
จังหวัด35 ได้ประกาศปิดด่านชายแดนไทย–มาเลเซียทุกด่าน โดยให้ระงับการเดินทางเข้า–ออกประเทศไทย
ของบุคคลทุกสัญชาติ คนไทยที่ยังคงอยู่ในมาเลเซียอีกจ านวนมาก36 ซึ่งต้องด ารงชีวิตในประเทศ
มาเลเซียอย่างยากล าบากเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการ MCO ท าให้กิจการที่คนไทยท างานอยู่ 
โดยเฉพาะร้านอาหารและสถานบริการต้องปิดอย่างไม่มีก าหนด มีร้านเพียงส่วนน้อยซึ่งมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการอย่างถูกกฎหมายที่สามารถเปิดขายแบบ take away และแม้ในช่วงที่รัฐบาลมาเลเซีย
เริ่มผ่อนคลายมาตรการ MCO กิจการหลายประเภทเริ่มกลับมาให้บริการได้ แต่ก็มีข้อจ ากัดหลาย
ประการ โดยเฉพาะการต้องปฏิบัติตาม SOPs สถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้คนไทยไม่มีงาน ไม่มีรายได้ 
เงินหมด และเริ่มขาดแคลนอาหาร บางคนไม่มีที่ พักอาศัย ยิ่งหากนายจ้างไม่ให้การดูแล/ไม่สามารถ
ดูแลได้หรือมีนายจ้างที่ไม่ใช่คนไทย ก็ยิ่งได้รับความล าบาก คนไทยที่ยังคงอยู่ในประเทศมาเลเซียจึงมี
ทางเลือกจ ากัดอยู่ 2 ทาง37 คือ  

                                                 
34 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โทรเลข ที่ KOB 73/2563 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการต่อการ
แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid 19 ของรัฐกลันตันและรัฐตรังกาน ู
35 ได้แก่ สงขลา สตลู ยะลา และนราธิวาส 
36 คณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจนัทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศ
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ได้ประมาณว่า มีแรงงานไทยในมาเลเซยีราว 150,000-200,000 คน ขณะทีส่ถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณการณ์ว่า มีคนไทยในมาเลเซียประมาณ 100,000 คน  
37 รายงานคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยใน
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ฉบับท่ี 1, [https://prachatai.com/journal/2020/04/87030] 2563 
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1) อยู่ต่อในประเทศมาเลเซียรอจนวิกฤติจะยุติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีความล าบาก
และ/หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการไทย โดยเฉพาะการหาใบรับรองแพทย์และ
หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และบางรายเกรงว่า หากกลับประเทศไทย
จะเสียโอกาสในการท างานและ ไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศมาเลเซียได้อีก จึงจ าเป็นต้องอยู่ต่อ
ในประเทศมาเลเซียแม้มีความเป็นอยู่ที่ล าบาก 

2) เดินทางกลับประเทศไทยโดยปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของทางการไทย โดยที่คนไทย 
ส่วนใหญ่ที่ท างานในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตท างาน และมักเดินทางเข้าประเทศ
มาเลเซียด้วย social/visit pass (วีซ่า) ที่อนุญาตให้พ านักอยู่ในมาเลเซียได้ครั้งละ 30 วัน โดยจะเดิน
ทางเข้า–ออกมาเลเซียทุก 30 วัน เพ่ือไม่ให้มีสถานะอยู่เกินก าหนดอนุญาต ทั้งยังมีคนไทยจ านวนมาก
ที่ข้ามแดนจากประเทศไทยมายังประเทศมาเลเซียผ่านทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่มีเอกสารเดินทาง 
จึงมีคนไทยจ านวนมากประสบปัญหาเอกสารเดินทางหมดอายุ มีสถานะอยู่เกินก าหนดอนุญาต 
(overstay) และเกรงว่าจะถูกทางการมาเลเซียจับกุม จึงเลือกเดินทางกลับประเทศไทย แม้ว่าบางส่วน
ประสบปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะไม่มีความรู้/ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีช่องทาง
เข้าถึงระบบการลงทะเบียนออนไลน์ มีผู้ลงทะเบียนจ านวนมากท าให้โควต้าเต็ม ไม่สามารถหา
ใบรับรองแพทย์ ไม่สามารถหายานพาหนะเดินทางมายังด่านชายแดนได้ เนื่องจากมาตรการจ ากัดการ
สัญจรท าให้บริการขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการ และการห้ามเดินทางข้ามรัฐ โดยเฉพาะในช่วงเดือน
รอมฎอนและช่วงใกล้เทศกาล Hari Raya Eid al–Fitr38 ซึ่งเป็นเทศกาลที่คนส่วนใหญ่มักเดินทาง
กลับไปเฉลิมฉลองท่ีบ้านเกิด  

3.3.1  ระยะที่ 1 “ก่อนเกิดวิกฤต” 
สถานการณ์ข้างต้นเป็นบริบทที่ต่างไปจากปัญหาที่คนไทยในเขตกงสุลของ 

สถานกงสุลใหญ่ฯ มักประสบ และได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยโดยรวมทั้งในการด ารงชีพ
การประกอบอาชีพ และการเดินทางกลับภูมิล าเนาในประเทศไทย ในเบื้องต้นสถานกงสุลใหญ่ฯ  
จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) การวางแผนด าเนินการ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนให้ความช่วยเหลือ/อพยพ
กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรณีเหตุอุทกภัยประจ าปีในฤดูมรสุม)39 แต่แผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดเหตุอุทุกภัยประจ าปีในฤดูมรสุม จึงไม่อาจตอบสนองได้ดี

                                                 
38 เทศกาลฉลองหลังสิ้นสดุเดือนรอมฎอน เป็นช่วงวันหยุดราชการประจ าปีในมาเลเซยี โดยในปี 2563 ตรงกับวันท่ี 
24-26 พฤษภาคม 
39 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ข. หน้า.53 
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กับสถานการณ์ข้างต้น ต่อมา สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ร่างแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนไทย ใน
ประเทศมาเลเซียกรณีการระบาดของโรค COVID-1940 ตามข้อสั่งการของกระทรวงการต่างประเทศ  

2) การส ารวจจ านวนคนไทยในพ้ืนที่เขตกงสุล โดยได้รวบรวมรายชื่อคนไทยที่
ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางโทรศัพท์และหน้า Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
และประสานขอความร่วมมืออาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย (อสม.) ในเขตกงสุล ให้ช่วยส ารวจและ
รวบรวมรายชื่อคนไทยในบริเวณพ้ืนที่ที่อาสาสมัครคนไทยฯ พ านักอยู่ รวมทั้งได้รับข้อมูลรายชื่อคนไทย
จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ท าการส ารวจออนไลน์เพ่ือรวบรวมข้อมูลคนไทยในประเทศมาเลเซีย
ที่ประสงค์ได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศ
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ซึ่งได้จัดท าการส ารวจคนไทยในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะแรงงานร้านอาหารไทย 
“ร้านต้มย า” และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสมต่อไป 

3) การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางกลับประเทศไทย41 และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในประเทศมาเลเซียของคนไทย 
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ Facebook เว็บไซต์ เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยฯ 
การตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ และการให้ข้อมูลโดยตรงกับคนไทยที่มาติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ
ผ่านเครือข่ายของหน่วยงานในประเทศไทย เช่น สถานีวิทยุ สวท. สุไหงโก–ลก 

4) ส ารวจและจัดท ารายชื่อคลินิกในเขตกงสุลที่คนไทยสามารถขอรับใบรับรองแพทย์ 
fit to travel รวมทั้งส ารวจหาคลินิกที่ตั้งอยู่ใกล้ด่านชายแดน ส าหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับ แต่ยัง
ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ 

5) การให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือคนไทยในการลงทะเบียนออนไลน์ 
เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย โดยช่วยลงทะเบียนให้ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เองด้วย 

6) การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น (ก) ประสานงานกับ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และกรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ข้อมูลรายชื่อคนไทยที่ได้รับอนุมัติ
ให้เดินทาง การจัดยานพาหนะรับ–ส่งคนไทยมายังด่านชายแดน การอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ
ให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง เช่น สตรีตั้งครรภ์ แม่และเด็กอ่อน คนชรา พระภิกษุ (ข) ประสานกับ

                                                 
40 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ค. หน้า 57 
41 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพรร่ะบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับท่ี 2-26/2563 ลงวันท่ี 13 มีนาคม-10 
มิถุนายน 2563 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซียในเขตกงสุล โดยเฉพาะส านักงานต ารวจรัฐ และด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย รวมทั้งประสานงานกับศูนย์กักกัน  
ผู้พ้นโทษ42 ในเขตกงสุลเพ่ือจัดส่งคนไทยพ้นโทษกลับประเทศไทย (ค) ประสานงานกับส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้องของไทยในอ าเภอสุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาส เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ าเภอสุไหงโก–ลก 
สถานีต ารวจภูธรสุไหงโก–ลก สุไหงโก–ลก สาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก–ลก และจังหวัดนราธิวาส  
เพ่ือเตรียมการอ านวยความสะดวกและรับคนไทยกลับเข้าประเทศ (ง) ประสานความร่วมมือกับ
อาสาสมัครคนไทยฯ ในเขตกงสุล และผู้แทนคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์
และสาธารณสุขเพ่ือร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.) เพ่ือร่วมกันให้ความช่วยเหลือ
คนไทย 

3.3.2  ระยะที่ 2 “ขณะเกิดวิกฤต” 
คณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือร่วม

ช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.)43 ได้ประมาณว่ามีแรงงานไทยในมาเลเซียราว 150,000 คน 
โดยเพียงประมาณ 30,000 คนเท่านั้นที่มีใบอนุญาตท างาน ที่เหลือท างานแบบไม่มีใบอนุญาตและ
อาจไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง โดยร้อยละ 50–60 เป็นแรงงานไทยเชื้อสายมลายูจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.)ที่ท างานในร้านอาหารไทย “ร้านต้มย า” และร้อยละ 30–40 เป็นคนไทยพุทธ
และคนไทยมุสลิมที่เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ และจากภาคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร 
เช่น ลูกเรือประมง ลูกจ้างในอุตสาหกรรมแปรรูปการประมง คนงานสวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด 
และมีจ านวนไม่น้อยที่ท างานในภาคบริการ เช่น ร้านนวด สปา สถานบันเทิง คาราโอเกะ และเป็น
แม่บ้าน  

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณการณ์ว่า มีคนไทยใน
ประเทศมาเลเซียประมาณ 100,000 คน จ าแนก ดังนี้ (1) คนไทยจาก จชต. มาท างานร้านอาหารไทย 
(ร้านต้มย า) (2) หญิงไทยมาท างานเป็นพนักงานนวดและท างานในสถานบันเทิง (3) ลูกเรือประมง โดย
แรงงานเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางเข้า–ออกมาเลเซียทุก 30 วัน เพ่ือไม่ให้ 
มีสถานะอยู่เกินก าหนดอนุญาต และ (4) นักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัท และคนไทยที่สมรสกับ 
คนมาเลเซีย 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ประเมินด้วยว่า ก่อนที่ประเทศ
มาเลเซียและประเทศไทยจะบังคับใช้มาตรการจ ากัดการเข้าออกประเทศ คาดว่ามีคนไทยเดินทาง

                                                 
42 Immigration Detention Centres 
43 รายงานคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยใน
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ฉบับท่ี 2, [https://prachatai.com/journal/2020/04/87219] 2563. 
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กลับประเทศไทยทางบกแล้ว 45,000 คน รวมกับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–2 เมษายน และน่าจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วรวม 
2,687 คน และที่เดินทางกลับทางอากาศขณะที่ยังมีสายการบินให้บริการ จึงน่าจะมีคนไทยเดินทาง
กลับประเทศไทยแล้วประมาณ 50,000 คน ท าให้ประเมินได้ว่ายังคงเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย
อีกราว 50,000 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ฯ  

3.3.2.1 การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์อยู่ต่อในมาเลเซีย 
คนไทยจ านวนมากที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย บางส่วนรอดูและ

คาดหวังว่า สถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วและจะสามารถกลับไปท างานได้ตามปกติ ในจ านวนนี้
หลายคน เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย โดยบางคนเดินทางเข้ามาผ่านช่องทาง
ธรรมชาติ ไม่มีเอกสารเดินทาง และบางคนอยู่เกินก าหนดอนุญาต จึงไม่กล้าเดินทางกลับประเทศไทย 
เนื่องจากหวาดเกรงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่มาเลเซียระหว่างการเดินทางไปยังด่านชายแดน ซึ่งคนไทย
กลุ่มนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติ/ครอบครัวอยู่ในประเทศมาเลเซียและ ผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้าง
มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบากมาก เพราะไม่สามารถท างานได้ จึงไม่มีรายได้ และขาดแคลนอาหาร 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ โดยแจกถุงยังชีพ
ให้แก่คนไทยในพ้ืนที่ต่างๆ ในเขตกงสุล ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประมาณการณ์ว่า มีประมาณ 
12,000 คน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ (1) คนไทยเดินทาง
มารับเอง และ (2) ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจนถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจกถุงยังชีพไปแล้วจ านวน 6,748 ถุง  

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษาและ
รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ Hotline และ Facebook โดยพบว่า ประเด็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่
ประสบ/สอบถาม/ปรึกษา ได้แก่ ปัญหาการด ารงชีพ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเดินทาง สถานะการอยู่
เกินก าหนดอนุญาต ปัญหาเอกสารราชการอ่ืนๆ (การต่ออายุใบขับข่ี บัตรประจ าตัวประชาชน) รวมทั้ง
ปัญหาส่วนตัว (ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว) เป็นต้น  

3.3.2.2 การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย  
แม้ว่าก่อนการบังคับใช้มาตรการ MCO คนไทยจ านวนมากได้ทยอย

เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว แต่ยังคงมีคนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซียอีกจ านวนมาก  
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ประมาณว่า น่าจะมีคนไทยเหลือในประเทศมาเลเซีย
ประมาณ 50,000 คน โดยยังคงมีคนไทยจ านวนมากที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย  
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางบกอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
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1) การด าเนินการร่วมกัน  
(ก) การให้ค าปรึกษา/แนะน าการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือเดินทาง

กลับประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือลงทะเบียนให้ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เองด้วย ซึ่งแต่ละ
ส านักงานได้ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา/ความช่วยเหลือแก่คนไทยในและนอกเขตอาณา/เขตกงสุลของ
ตนเอง โดยมีการประสานงานกันเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนไทยด้วย 

(ข) สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ 
fit to travel โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดท ารายชื่อคลินิกในเขตกงสุล และจัดหา
คลินิกที่ตั้งอยู่ใกล้ด่านชายแดน ส าหรับคนไทยที่เดินทางมาถึงด่านแต่ยังไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ 

(ค) สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการรถบัสรับคนไทยมาส่งที่ด่าน
ชายแดนโดยจัดจุดนัดหมายรับคนไทยจากเมืองต่างๆ ตั้งแต่รัฐยะโฮร์ จนถึงด่านชายแดน44 โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยประสานนัดหมายการใช้บริการรถบัสให้แก่คนไทยในเขตกงสุล 

2) การด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ  
(ก) สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเจ้าหน้าที ่ตรวจเอกสารและอ านวย 

ความสะดวกคนไทยที่จุดผ่านแดน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเดินทาง เช่น ออกเอกสาร
ประจ าตัว Certificate of Identity (CI) ให้ผู้เดินทางที่เอกสารเดินทางหมดอายุ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณชายแดนของมาเลเซียและไทย แนะน า/ช่วยจัดหาใบรับรองแพทย์ให้แก่
คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มคนเปราะบาง เช่น สตรีตั้งครรภ์ใกล้คลอด ผู้สูงอายุ 
แม่และเด็กทารก ผู้ป่วย ผู้ทุพลภาพ พระภิกษุ  

(ข) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางมาถึงด่าน
ก่อนก าหนดวันเดินทางหรือไม่ได้ลงทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น สตรีมีครรภ์ใกล้คลอด 
เด็ก ผู้ป่วย โดยจัดหาที่พัก–อาหารส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอ่ืน ไม่สามารถเดินทางกลับไปรอ
การอนุมัติ และไม่มีที่พักในรัฐกลันตัน 

3.3.3  ระยะที่ 3 “การถอดบทเรียน” 
แม้ว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พยายามให้ความช่วยเหลือคนไทยโดยประสานความร่วมมือ

กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครคนไทยฯ และชุมชนไทยเพ่ือควบคุม
ผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อคนไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดโรค และรัฐบาลของ
ทั้งสองประเทศยังคงบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ จึงท าให้ยังไม่สามารถฟ้ืนฟูความเป็นอยู่
ของคนไทยกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยเมื่อพิจารณาจากการด าเนินการที่ผ่านมา พบปัญหา/
อุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
                                                 
44 ชายแดนรัฐเกดาห์-จังหวัดสงขลา รัฐเปรัค-จังหวัดยะลา รัฐกลันตัน-จังหวัดนราธิวาส 
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3.3.3.1 ปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมการ 
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 

และการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะมาตรการ MCO ของมาเลเซีย และมาตรการต่างๆ 
เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับประเทศของรัฐบาลไทยเป็นบริบทที่เปลี่ยนไปจากประเด็น
ปัญหาที่คนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เคยประสบ โดยเกิดข้ึนรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของคนไทยโดยรวมหลายด้านในวงกว้าง ท าให้กลไกในการจัดการวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ไม่สามารถตอบโต้กับวิกฤตได้อย่างเพียงพอ 

2) กลไกในการจัดการวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่ฯ 45 มุ ่งเน้นให้ 
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยในรูปแบบเดิม หลังจากที่เกิด “เหตุ–วิกฤต” การเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางของวิกฤต Covid 19 ท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตด้วยเช่นกัน ถูกลดทอนขีดความสามารถในการจัดการวิกฤต โดยเฉพาะการจับ
สัญญานบอกเหตุ และการวางแผนตอบโต้ที่เหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงต้องให้ความช่วยเหลือคนไทย
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ  
ความคาดหวัง/ความต้องการของคนไทยได้อย่างเพียงพอ 

(3) พ้ืนที่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้เผชิญภัยคุกคาม/วิกฤต
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา46 การให้ความช่วยเหลือคนไทยของ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาทั่วไปเมื่อได้รับแจ้ง/
การร้องขอจากคนไทย เช่น การช่วยเหลือคนไทยต้องโทษ การให้ความช่วยเหลือคนไทยประสบ
อุบัติเหตุ จึงท าให้แผน/แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนไทยไม่ ได้รับการทบทวน/ปรับให้
ตอบสนองกับวิกฤตรูปแบบใหม่ แม้ว่าในช่วงระหว่างวิกฤต Covid 19 กระทรวงการต่างประเทศจะได้
สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกจัดท าแผนช่วยเหลือคนไทย แต่เนื่องจาก
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงท าให้แผนดังกล่าวไม่สามารถตอบโต้ได้ทัน
กับสถานการณ์/ภัยรูปแบบใหม่ 

4)  การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนไทยในเขตกงสุล แม้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
ได้พยายามสื่อสารกับคนไทยในเขตกงสุล ทั้งผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ผ่าน
เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยฯ ในเขตกงสุล รวมทั้งผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานีวิทยุ 

                                                 
45 หมายรวมถึงแผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ(กรณีเหตุอุทกภัยประจ าปีในฤดูมรสมุ) แผนปฏิบัติ
การให ้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียกรณีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการ
ปฏิบัติจริงในการให ้ความช่วยเหลอืคนไทยในช่วงวิกฤต Covid 19 
46 อุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนท่ีรัฐภาคเหนือของประเทศมาเลเซยี โดยรวมถึงรัฐกลันตันและรัฐตรังกาน ูเป็นผลมาจาก
อิทธิพลลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นในช่วงระหว่างกลางเดือนธันวาคม 2557 ถึงต้นเดือนมกราคม 2558 
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สวท. สุไหงโก–ลก แต่ยังพบว่า คนไทยในเขตกงสุลบางส่วนไม่มีช่องทางเข้าถึง/ได้รับข้อมูลข่าวสาร  
ไม่ทราบถึงช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือบางครั้ งได้รับข้อมูลข่าวสารแต่เข้าใจไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาราชการดีพอ 

3.3.3.2  ปัญหา/อุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์อยู่ต่อใน
ประเทศมาเลเซีย 

1) การขาดฐานข้อมูลรายชื่อ–ที่อยู่ของคนไทยในประเทศมาเลเซีย
เนื่องจากส่วนใหญ่คนไทยที่เดินทางมาท างานในประเทศมาเลเซีย มักเข้าเมืองอย่างไม่ถูกกฎหมาย 
หลายคนด ารงชีวิตอยู่อย่างหลบซ่อน เพราะเกรงถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกุม นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มักไม่มาลงทะเบียนและไม่ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่หากไม่มีความจ าเป็น รวมทั้ง
คนไทยบางส่วนมาท างานในมาเลเซียโดยนายจ้างน าพามา จึงไม่ทราบรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจนของ
ตัวเอง เมื่อติดต่อ/ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จึงไม่
สามารถให้ที่อยู่ที่ชัดเจนได้ จึงท าให้ขาดฐานข้อมูลคนไทยที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง 
โดยเฉพาะจ านวนและที่อยู่ที่ชัดเจนของคนไทย  

2) มาตรการ MCO ลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แม้รัฐบาล
มาเลเซียจะอนุโลมให้นักการทูตต่างชาติในประเทศมาเลเซียเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ
การให้ความช่วยเหลือคนชาติของนักการทูตดังกล่าว แต่มาตรการห้ามการสัญจร การบังคับใช้
มาตรการ EMCO ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดในอัตราสูง การก าหนดเวลาให้บริการของซุปเปอร์มาร์เก็ต
และร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นก็เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ และเครือข่าย
อาสาสมัครคนไทยฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการเดินทางไปแจกถุงยังชีพ 

3.3.3.3  ปัญหา/อุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

1) สถานะการอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียของคนไทย คนไทยส่วนใหญ่
อาศัยและท างานในประเทศมาเลเซียไม่มีใบอนุญาตท างาน โดยอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วย social 
หรือ visit pass (visa) ที่อนุญาตให้พ านักอยู่ได้คราวละ 30 วัน เมื่อครบก าหนดอนุญาตจะเดินทาง
ข้ามกลับไปประเทศไทยแล้วข้ามกลับมาประเทศมาเลเซียใหม่ เพ่ือให้ไม่มีสถานะอยู่เกินก าหนด
อนุญาต (overstay) และมีบางส่วนที่ข้ามแดนจากประเทศไทยเข้ามาประเทศมาเลเซียด้วยช่องทาง
ทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย โดยบางคนไม่มีเอกสารเดินทาง โดยนอกจากแรงงานไทยที่อยู่ใน
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ประเทศมาเลเซียด้วย social หรือ visit pass (visa) ยังมีหญิงไทยที่สมรสกับชายมาเลเซีย และยังไม่มี 
วีซ่าแต่งงาน47  

เมื่อรัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการ MCO คนไทยส่วนใหญ่จึง 
ตื่นตระหนก โดยเฉพาะผู้ที่ระยะเวลาอนุญาตตาม social หรือ visit pass (visa) ใกล้จะหมดอายุ 
เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย และท าให้มีสถานะอยู่เกินก าหนด
อนุญาต จึงต้องการเดินทางกลับ แม้รัฐบาลมาเลเซียจะมีมาตรการอนุโลม48 โดยส านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองมาเลเซียอนุโลมให้ผู้ overstay ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา เดินทางออกจาก
ประเทศมาเลเซียได้ โดยไม่ต้องขอ special pass เป็นรายกรณี จนถึงสิ้นสุดมาตรการ RMCO (31 
สิงหาคม 2563)49 และหลังจากนั้นอีก 14 วันท าการ แต่คนไทยจ านวนมากมีสถานะอยู่เกินก าหนด
อนุญาตเกินกว่าข้อก าหนดในการอนุโลม โดยบางส่วนมีสถานะอยู่เกินก าหนดอนุญาตตั้งแต่ปี 2561 
หรือ 2562 

2) มาตรการของรัฐบาลไทย คนไทยในประเทศมาเลเซียได้เริ่มทยอย
เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการบังคับใช้มาตรการ MCO ของรัฐบาลมาเลเซีย ส่วนใหญ่
เดินทางกลับผ่านจุดผ่านด่านทางบกใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้50 แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสี่จังหวัดดังกล่าวได้มีค าสั่งปิดด่านชายแดนไทย–มาเลเซีย 
และต่อมารัฐบาลได้ออกมาตรการให้คนไทยในประเทศเพ่ือนบ้านที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย
ผ่านจุดผ่านแดนทางบกต้องแสดงหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ fit to travel แต่เมื่ออัตราผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รัฐบาลจึงได้มีค าสั่งให้ชะลอการเดินทาง 
เข้าประเทศไทยของคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3–15 เมษายน 2563 และเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2563 รัฐบาลได้ก าหนดโควต้าอนุญาตให้คนไทยในประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางกลับผ่าน
จุดผ่านแดนถาวรทางบกได้ โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และแสดงหนังสือรับรองที่ออกให้
โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ใบรับรองแพทย์ fit to travel พร้อมลงนามยินยอมรับ 
การกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้เป็นเวลา 14 วัน  

                                                 
47 รายงานคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยใน
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ฉบับท่ี 3, [https://prachatai.com/journal/2020/05/87707] 2563. 
48 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพรร่ะบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับท่ี19/2563 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563 
49 สถานะก่อนการประการศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการ RMCO ต่อไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
50 ได้แก่ สงขลา สตลู ยะลา และนราธิวาส 
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มาตรการข้างต้นสร้างความสับสนและตื่นตระหนกแก่คนไทย 
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีช่องทางรับข่าวสารที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ จึงปรากฏคนไทย
ยังคงเดินทางมาที่ด่านชายแดนในช่วงที่มีการประกาศปิดด่านและชะลอการเดินทางเข้าประเทศ และ
เมื่อพบว่าไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอย่างถูกกฎหมายได้ จึงเลือกใช้ช่องทาง
ธรรมชาติเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านด่านรันเตาปันยัง–สุไหงโก–ลก ซึ่งมี
แม่น้ าโก–ลกเป็นแนวพรมแดนที่มีระยะทางยาว 95 กิโลเมตร โดยมีช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมาย 
(ท่าข้าม) จ านวนมาก  

3) การลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือกลับประเทศไทย เมื่อรัฐบาลได้ก าหนด
มาตรการให้คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบกต้องลงทะเบียน
ออนไลน์ กระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนาระบบเปิดให้คนไทยลงทะเบียนทางผ่านเว็บไซต์  
แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงก าหนดเปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์51 มีผู้เข้าไปลงทะเบียนจ านวนมาก  
ท าให้ระบบใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ คนไทยในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ไม่มีความรู้/ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพียงพอ จึงเห็นว่า ระบบมีความซับซ้อน มีขั้นตอนที่เข้าใจยาก รวมทั้งบางคนยังขาด
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ สัญญานอินเตอร์เน็ตช้า ไม่เข้าใจภาษาราชการ52 หลายคนไม่สามารถและ/
หรือลงทะเบียนออนไลน์ไม่ส าเร็จ ส าหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ส าเร็จ ยังพบด้วยว่า หลายคนไม่
เข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบผลการอนุมัติ ท าให้ไม่ทราบผล ดังนั้น จึงพบว่า หลายคนที่ลงทะเบียน
และได้รับอนุมัติให้เดินทางไม่เดินทางมาตามก าหนด และหลายคนยังไม่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง  
แต่เดินทางมาที่ด่านชายแดนโดยไม่รอผลการอนุมัติ รวมทั้งมีผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่ทราบหรือไม่รอผล 
และเลือกใช้วิธีเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมาย  

4) ปัญหาการขอใบรับรองแพทย์ fit to travel คนไทยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหา53 ในการขอใบรับรองแพทย์ ดังนี้ (ก) มาตราการ MCO54 และ EMCO55 ท าให้ไม่สามารถออกจาก 
ที่พักเพ่ือไปขอใบรับรองแพทย์ได้ (ข) ไม่สามารถหาโรงพยาบาล/คลินิกที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ 
เพราะแพทย์หลายคนปฏิเสธที่จะออกใบรับรอง โดยบางคนให้เหตุผลว่า เกรงถูกฟ้องร้องหากคนไทย

                                                 
51 วันท่ี 15 เมษายน 2563 เวลา 00.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
52 รายงานคณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยใน
มาเลเซีย (คฉ.จม.) ฉบับท่ี 3, [https://prachatai.com/journal/2020/05/87707] 2563. 
53 จากการสอบถามคนไทยที่เดินทางกลับผ่านจดุผ่านแดนถาวรอ าเภอสุไหงโก-ลกและข้อมูลของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.) 
54 ในช่วงแรกจ ากัดการเดินทางภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากท่ีพัก โดยอนุญาตให้เดินทางไดเ้พียง 1 คนใน
ยานพาหนะ 1 คัน 
55 ไม่อนุญาตให้ออกจากท่ีพักเป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ท่ีพบการแพร่ระบาดในอัตราสูง 
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เดินทางกลับประเทศแล้วพบว่า ติดเชื้อในภายหลัง (ค) ไม่มีเงินจ่ายค่าใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ พบว่า
อัตราค่าใบรองแพทย์มีความหลากหลาย โดยอัตราต่ าสุดประมาณ 20 ริงกิต และสูงสุดประมาณ 300 
ริงกิต56 และอัตราเฉลี่ยประมาณ 50 ริงกิต  

5) ปัญหาในการเดินทางมาด่านชายแดน มาตราการห้ามเดินทางข้ามรัฐ
และการหยุดให้บริการของบริการขนส่งมวลชน ท าให้คนไทยที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ประสบ
ปัญหาในการเดินทางมาด่านชายแดน ซึ่งหลายคนได้รวมกันว่าจ้างยานพาหนะมาที่ด่านชายแดนโดย
เสียค่าใช้จ่ายสูง และบางครั้งถูกด่านตรวจของทางการมาเลเซียสะกัดกั้นการเดินทาง นอกจากนี้  
คนไทยบางคนได้เลือกใช้เส้นทางรองเดินทางมาด่านด้วยยานพาหนะส่วนตัว เพ่ือเลี่ยงการตรวจจับ 
ของเจ้าหน้าที่ และเมื่อเดินทางมาถึงด่านชายแดนพบว่า ไม่ได้รับอนุญาตให้น ายานพาหนะส่วนตัว 
ข้ามกลับไปประเทศไทยด้วย จึงต้องฝากยานพาหนะไว้กับสถานที่รับฝากยานพาหนะใกล้ด่านรันเตา
ปันยัง ในอัตราค่าฝากวันละ 7 ริงกิต  

6) ปัญหาคนไทยถูกหลอกลวง การอยู่ในมาเลเซียอย่างไม่ถูกกฎหมาย 
ไม่มีข้อมูล/ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การไม่เข้าใจภาษาราชการ ท าให้
คนไทยหลายคนเลือกไม่ลงทะเบียนออนไลน์ และพยายามหาช่องทางกลับประเทศไทย โดยหลายคน
ถูกแสวงประโยชน์จากผู้ไม่หวังดีที่เสนอว่า สามารถลงทะเบียน จัดหาใบรับรองแพทย์ และจัดหา
ยานพาหนะมาส่งที่ด่านชายแดนโดยเรียกค่าตอบแทนสูง57 นอกจากนี้ คนไทยบางส่วนอยู่เกินก าหนด
อนุญาตก่อนระยะเวลาอนุโลมของทางการมาเลเซีย เป็นเวลานาน เช่น ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 2562 
หรือบางคนไม่มีเอกสารเดินทาง ท าให้ไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากใช้บริการของกลุ่มบุคคลดังกล่าว  
ซึ่งจัดท าเอกสารปลอม และจัดหายานพาหนะรับคนไทยมาส่งที่ด่านชายแดน และน าพาไปใช้ช่องทาง
ผิดกฎหมายในการเข้าประเทศไทย 

 
 
 

                                                 
56 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ริงกิตเท่ากับประมาณ 7.5 บาท 
57 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โทรเลข ที่ KOB 113/2563 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 เรื่องสถานการณ ์
คนไทยกลับจาก มซ. ผา่นจุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก ตั้งแต ่12 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในวิกฤต Covid 19 
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้ศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังไม่สามารถ
เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน ามาทบทวน/แก้ไข  
เพ่ือประกอบการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอนาคตต่อไป 

4.1.1  แนวทางแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
4.1.1.1  แนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมการ 

โดยที่การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และการก าหนดมาตรการ
ป้องกันการระบาดเป็นอุบัติการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและขยายขอบเขตและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล/ความรู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวางแผนให้ 
ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์  สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ด าเนินการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุลโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น และ
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างรอบคอบ โดยมีการหารือและประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสมาคม/ชุมชนไทย  

4.1.1.2  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์อยู่ต่อ
ในประเทศมาเลเซีย 

1) การแก้ปัญหาข้อมูลคนไทยในมาเลเซีย เบื้องต้นสถานกงสุลใหญ่ฯ  
ได้รวบรวมรายชื่อคนไทยที่ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางโทรศัพท์และหน้า 
Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และประสานขอความร่วมมืออาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย (อสม.) 
ในเขตกงสุล ให้ช่วยส ารวจและรวบรวมรายชื่อคนไทยในบริเวณพ้ืนที่ที่อาสาสมัครคนไทยฯ พ านักอยู่ 
รวมทั้งได้รับข้อมูลรายชื่อคนไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ท าการส ารวจออนไลน์เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลคนไทยในประเทศมาเลเซียที่ประสงค์ได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือร่วมช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย (คฉ.จม.) ซึ่งได้จัดท าการส ารวจคนไทย ใน
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ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะแรงงานร้านอาหารไทย “ร้านต้มย า” และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง เพ่ือให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป 

แม้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสามารถใช้ประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูล
คนไทยดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง แต่พบว่า ความเร่งด่วนของสถานการณ์และข้อจ ากัดในการสัญจรตาม
มาตรการ MCO รวมทั้งความไม่เข้าใจภาษาทางการ การไม่มีช่องทาง/ขาดแคลนอุปกรณ์ในการ
ลงทะเบียนออนไลน์ของคนไทย และการที่คนไทยบางคนเข้ามาประเทศมาเลเซียโดยมีนายจ้างน าพามา  
จึงไม่รู้ที่อยู่ของตนเอง ท าให้ข้อมูลคนไทยบางส่วนไม่สมบูรณ์โดยมีเพียงชื่อ แต่ไม่มีที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีกลุ่มคนไทยตกส ารวจ โดยเฉพาะผู้ที่ท างานในสวนยาง สวนปาล์ม 
และแรงงานประมง เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงล าบาก ไม่มีช่องทางเข้าถึง/ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต 
หรือไม่มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดี สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถต่อยอดโดยการพัฒนา
ฐานข้อมูลคนไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความไว้วางใจกับกลุ่มคนไทย
เพ่ิมข้ึนได้ดว้ย 

2) การแก้ไขปัญหาการเดินทางไปแจกถุงยังชีพ ในช่วงแรกของการ
บังคับใช้มาตรการ MCO สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะอาสาสมัครคนไทยฯ พบอุปสรรคในการ
เดินทางไปแจกถุงยังชีพ เนื่องจากมาตรการห้ามการสัญจรจากที่พักเกินกว่ารัศมี 10 กิโลเมตร  
ในเบื้องต้นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อาศัยห่างจาก
สถานกงสุลใหญ่ฯ ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตรมารับ/ส่งตัวแทนมารับถุงยังชีพที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และ
ให้อาสาสมัครคนไทยฯ เดินทางไปแจกถุงยังชีพในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากบ้านพัก ต่อมา  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย  
เพ่ือขอให้อ านวยความสะดวกให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง และเครือข่าย
อาสาสมัครคนไทยฯ ให้สามารถเดินทางไปแจกถุงยังชีพให้แก่คนไทยที่กระจายตัวอาศัยอยู่ในเมือง
ต่างๆ ได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ให้ความร่วมมือ และได้ให้ก าหนดตารางเวลาแก่
อาสาสมัครคนไทยฯ ในการไปแจกถุงยังชีพ 

4.1.1.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

1)  การแก้ไขปัญหาสถานะการอยู่ในประเทศมาเลเซียของคนไทย  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซีย ต่อมา ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียได้ออกประกาศอนุโลม
ให้คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้รับผลกระทบจาก
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การแพร่ระบาดของ Covid 19 และการบังคับใช้มาตรการ MCO ของมาเลเซีย จนท าให้มีสถานะอยู่
เกินก าหนดที่ได้รับอนุญาต58  

2) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการของทางการไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ 
ได้พยายามสื่อสารให้คนไทยในเขตอาณาทราบรายละเอียดและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามมาตรการ
ของทางการไทย โดยน าประกาศ/การประชาสัมพันธ์ที่จัดท าโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มาเผยแพร่ต่อ
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น FB และผ่านเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยฯ ใน
เขตกงสุล เพ่ือสื่อสารข้อมูลที่เป็นเอกภาพ และไม่ท าให้คนไทยเกิดความสับสน นอกจากนี้   
คณะเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ไปปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนเพ่ือตรวจสอบเอกสารและอ านวย
ความสะดวกแก่คนไทยที่ลงทะเบียนออนไลน์และมีเอกสารครบถ้วน ยังช่วยชี้แจงรายละเอียดและ
วิธีการที่ถูกต้องให้แก่คนไทยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่เดินทางไปที่ด่านชายแดน 

3) การแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้
ค าแนะน าการลงทะเบียนออนไลน์แก่คนไทยทั้งทางโทรศัพท์ ผ่านการส่งข้อความทาง FB (Direct 
Message) และคนไทยที่มาติดต่อสอบถามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยช่วยลงทะเบียนให้แก่คนไทยที่ไม่มี
ทักษะ/ขาดอุปกรณ์/ไม่มีช่องทางในการลงทะเบียนได้เองด้วย  

4) การแก้ไขปัญหาการขอใบรับรองแพทย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส ารวจ
และสอบถามโรงพยาบาลและคลินิกในเขตกงสุล และจัดท ารายชื่อคลินิกที่คนไทยสามารถไปขอรับ
ใบรับรองแพทย์ได้ โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครคนไทยฯ ช่วยหาโรงพยาบาลและคลินิกในพ้ืนที่ด้วย 
รวมทั้งยังได้หาคลินิกที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ด่านรันเตาปันยัง เพ่ือให้คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง  
แต่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ สามารถมาขอใบรับรองแพทย์ที่คลินิกดังกล่าวและเดินทางกลับ
ประเทศไทยได้ตามท่ีลงทะเบียน 

5) การแก้ ไ ขปัญห ากา ร เดินท า งม าด่านช ายแดน  เบื ้ อ ง ต ้น  
สถานเอกอัครราชทูตฯได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยตามมาตรการของรัฐบาลไทย และ
ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซียอนุญาตให้คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
กลับประเทศไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่งพร้อม
ใบรับรองแพทย์ fit to travel เดินทางไปด่านชายแดน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้ประสานเรื่อง
ดังกล่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในรัฐในเขตกงสุลด้วยอีกทางหนึ่ง  

                                                 
58 อนุโลมให้พ านักอยู่ในมาเลเซยีไดจ้นสิ้นสดุระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ MCO แต่ต้องเดินทางออกจากมาเลเซีย
ภายใน 14 วัน หลังการสิ้นสดุของการบังคับใช้มาตรการ MCO และหากประสงค์เดินทางออกจากมาเลเซียกส็ามารถ
ท าได้ โดยส านักงานตรวจคนเขา้เมืองจะไม่ปรับ และไม่บรรจุช่ือบุคคลดังกล่าวในบญัชีรายชื่อบุคคลตอ้งห้าม 
(Blacklist)  
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นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดบริการรถบัสรับคนไทย
มาส่งยังด่านชายแดน โดยมีจุดนัดรับคนไทยหลายจุด ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยอ านวยความสะดวก/
ประสานให้คนไทยในเขตกงสุลที่อยู่ในเส้นทางผ่านของรถบัสดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้บริการรถบัส
มายังด่านชายแดนด้วย 

6)  การแก้ไขปัญหาคนไทยถูกหลอกลวง ปัญหาดังกล่าวเป็นความท้าทาย 
ที่การจะแก้ไขอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานไทยและมาเลเซีย รวมทั้ง 
คนไทยที่เป็นเหยื่อการหลอกลวงดังกล่าวด้วย ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยที่เป็นเหยื่อมักไม่ให้ข้อมูล/
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้/ขบวนการหลอกลวง เพราะเกรงว่าจะมีความไม่ปลอดภัย สถานกงสุลใหญ่ฯ 
จึงได้รับเพียงข้อมูลเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถน าไปเอาผิดกับผู้/ขบวนการหลอกลวงได้ อย่างไรก็ดี 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย  
ซึ่งอาจใช้เป็นเบาะแสในการสืบสวนหาผู้/ขบวนการหลอกลวงต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากตามข้อมูลที่ได้รับ
จากเหยื่อคนไทยผู้/ขบวนการหลอกลวงดังกล่าวเป็นคนไทย 

 
4.2.  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอน 5 ระยะ ผู้ศึกษา
เห็นว่า  

1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 และการบังคับใช้มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นและขยายขอบเขตอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
ขีดความสามารถในการจับสัญญานบอกเหตุและการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
จึงต้องให้ความช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุลโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือให้
ด าเนินการได้ทันต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์ 

2) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พยายามให้ความช่วยเหลือคนไทยโดยประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครคนไทยฯ และชุมชนไทยเพ่ือควบคุม
ผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อคนไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดโรค และรัฐบาลของ
ทั้งสองประเทศยังคงบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ จึงท าให้ยังไม่สามารถฟ้ืนฟูความเป็นอยู่
ของคนไทยกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว 

3) ผู้ศึกษาเห็นว่า การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้จากการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในช่วงวิกฤต Covid 19 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือหาทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษา
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ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะ
วิกฤตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 

(1) ข้อมูล เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการจัดการวิกฤตในทุกขั้นตอน ในเบื้องต้นการมี
ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเพียงพอจะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถท าความเข้าใจและจับสัญญานบอกเหตุ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผน/เตรียมการรับมือกับวิกฤตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ในช่วงที่เกิดวิกฤต การมีข้อมูลยังท าให้เข้าใจพัฒนาของวิกฤต ซึ่งจะท าให้สามารถทบทวน/ปรับ
แผนการรับมือกับวิกฤตได้อย่างเหมาะสมด้วย 

(2) การวางแผน/เตรียมการรับมือกับวิกฤต ผู้ศึกษาเห็นว่า การวางแผน/เตรียมการ
รับมือวิกฤตบนพื้นฐานการมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งสายงาน
การรับผิดชอบ ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียม/หาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจ/การซ้อมแผนก่อนการปฏิบัติจริง เพ่ือ
ทบทวนว่า แผนดังกล่าวสามารถตอบโต้กับวิกฤตได้อย่างเหมาะสม หรือควรมีการแก้ไข/ปรับปรุง
เพ่ิมเติม จะท าให้สามารถให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) การให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตที่มักมี
ความคาดหวังสูงต่อการได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันเวลา หากสถานกงสุลใหญ่ฯ  
ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม อาจเกิดความไม่พอใจและเป็นแรงกดดัน  
การปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจและข้อมูล 
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับคนไทยในเขตกงสุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มของคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ประเภทของความช่วยเหลือ และความเร่งด่วน เพ่ือสามารถวางแผนและให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) การสื่อสารในระหว่างวิกฤต เป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในทุกขั้นตอนและระยะ
ของการจัดการวิกฤต เพราะการสามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มี
อ านาจตัดสินใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งผู้/หน่วยงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
จ าเป็นต้องประสานงาน/ขอความร่วมมือ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จะท าให้ไม่เกิดการคาดเดา
ในทางที่ผิด ซึ่งจะส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถจัดการภาวะวิกฤตได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

(5) การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเห็นว่า มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในทุกขั้นตอนของการจัดการวิกฤต เพราะการมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางที่ครอบคลุม
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศมาเลเซียและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  
มีช่องทางในการหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการวิกฤต ทั้งในการจับสัญญาณบอกเหตุ 
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และการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เครือข่ายความร่วมมือยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสาร 
และให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วย 

(6) เทคโนโลยี เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันมี  
ความเชื่อมโยงกัน ( inter–connectiveness) มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภัยคุกคาม/วิกฤตมีรูปแบบที่
หลากหลาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าเดิม การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะในการ
สื่อสาร การรวบรวมข้อมูล จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถ
จัดการวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
“ผู้ศึกษาเห็นว่า สังคมปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภัยคุกคาม/วิกฤตที่มี

หลากหลายรูปแบบ และส่งผลกระทบรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและความเชื่อมโยงกัน ( inter-connectiveness) ที่เพ่ิมขึ้นของสังคม
โลกปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีศักยภาพในการจัดการวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา 
และยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจับสัญญานบอก
เหตุ เตรียมการรับมือ/หลีกเลี่ยงสถานการณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงอาจด าเนินการ ดังนี้” 

1) ปรับปรุงแผนการให้ความช่วยเหลือคนไทยเพ่ือให้สามารถโต้ตอบกับวิกฤตแต่ละ
รูปแบบได้อย่างเหมาะสม โดยอาจใช้แนวทางการจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการ
วิกฤต 5 ระยะ เป็นกรอบในการจัดท าแผนจัดการวิกฤต โดยน าบทเรียนจากการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในช่วงวิกฤต Covid 19 มาประกอบการจัดท าแผนการจัดการวิกฤตที่อาจเกิดในอนาคต ซึ่งผู้ศึกษายัง
เห็นด้วยว่า ควรมีการทบทวนแผนเป็นระยะ และอาจมีการฝึกซ้อมแผนเป็นครั้งคราว โดยอาจใช้
รูปการซ้อมบนโต๊ะ (tabletop training) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติการโต้ตอบวิกฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) โดยที่ปัจจุบัน ภาคส่วนต่างๆ มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการโต้ตอบกับวิกฤตต่างๆ 
กอปรกับวิกฤตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะข้ามแดน (transboundary) สถานกงสุลใหญ่ฯ 
จึงควรพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ/ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่นในเขตกงสุล 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข ต ารวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง โดยอาจใช้ประโยชน์จากกลไก
ความร่วมมือระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น คณะท างานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติ (Disaster Management 
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Working Group–DMWG)59 กรอบความร่วมมือกับเมืองคู่ขนานนราธิวาส–กลันตัน60 รวมทั้งจัดตั้ง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเอกชน และผู้แทนกลุ่มคนไทยในเขตกงสุล นอกจากนี้ ยังอาจสร้างเสริม
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรด้านการศาสนา เช่น คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ซึ่งมี
บทบาทในการติดตามคนไทย 132 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 61 เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและช่องทางในการหาข้อมูล สื่อสาร และปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) การแลกเปลี่ยนและ/หรือบูรณาการการจัดท าฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย โดยที่ผู้ศึกษาพบว่า ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในช่วงวิกฤต Covid 19 สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสบปัญหาฐานข้อมูลคนไทยที่มีอยู่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างเต็มที่ หากสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถแลกเปลี่ยน/บูรณาการ
ข้อมูลคนไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยและขอรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ข้อมูลคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศ
ทั้งถูกและผิดกฎหมาย) สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูลคนไทยที่กักตัวใน Local quarantine) 
จะสามารถพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไปในอนาคต 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ส าหรับด าเนินการ สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ผู้ศึกษาเห็นว่า

จะส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้อมูล การวางแผน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การสื่อสาร ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และเทคโนโลยี โดยอาจแบ่งการด าเนินการเป็น 3 
ระยะ ดังนี้  

4.2.2.1  ระยะที่ 1 “ก่อนเกิดวิกฤต” 
ผู้ศึกษาเห็นว่า ภัยคุกคาม/วิกฤตในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายที่อาจ

ส่งผลกระทบรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับ
สถานการณ์วิกฤต โดยน าการจัดการวิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) มาปรับใช้ให้

                                                 
59 คณะท างานภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย (Regional Border Committee-RBC)  
60 กรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านสาธารณสุขระหว่างเมืองคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ สงขลา 
-เคดาห์, สตูล-เปอร์ลสิ, ยะลา-เประ และนราธิวาส-กลันตัน ซึ่งปกตมิีการแลกเปลีย่นกันเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 
Border Health Goodwill Meeting เป็นประจ า 
61 ข้อมูลจากส านักข่าวอิศราระบุว่า เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรมควบคมุโรคจึง
ประสานส านักจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่างๆ ช่วยส ารวจข้อมลู 
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เหมาะสม เพ่ือให้สามารถจับสัญญานบอกเหตุล่วงหน้า (Signal Detection) ซึ่งจะท าให้สามารถ
หลีกเลี่ยงและ/หรือเตรียมรับมือกับวิกฤตได้อย่างเหมาะสม (Preparation/Containment)  

1) ผู้ศึกษาเห็นว่า “ข้อมูล” เป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดการวิกฤตในทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะก่อนเกิดวิกฤต หากไม่มีข้อมูลที่เพียงพออาจไม่สามารถจับสัญญาณบอกเหตุได้
อย่างทันการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถวางแผนหรือหากลไก
จัดการวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจด าเนินการ ดังนี้  

(ก) ทบทวนและพิจารณา “ภัยคุกคาม” ที่อาจขยายเป็น “วิกฤต” 
ที่ส่งผลกระทบต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตกงสุล และจัดท าฐานข้อมูลภัย
คุกคามและโอกาสในการเกิดภัยดังกล่าว (Risk audit) โดยอาจจัดตั้งกลไกติดตาม รวบรวมข้อมูล และ
เฝ้าระวังโอกาสในการเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงที่ภัยคุกคามดังกล่าวจะขยายเป็นวิกฤต โดยอาจ
มอบหมายเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดตามและรวบรวมข้อมูล/ข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด ขอความ
ร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเขตกงสุล เฝ้าระวังและแจ้งข่าวหาเกิดภัยคุกคามในพ้ืนที่ 
รวมทั้งอาจด าเนินความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ทบทวนและจัดท าฐานข้อมูลคนไทย โดยพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูล
คนไทยที่ได้จากการรวบรวมในครั้งนี้ และจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในเขตกงสุลที่ทันสมัย เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุลต่อไป  

(ค) จัดท าฐานข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในเขตกงสุลรวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ เช่น ผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการบริการขนส่ง โรงพยาบาล/
คลินิกที่ให้บริการคนต่างชาติ เป็นต้น 

2) นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการสื่อสารในช่วงวิกฤต  
จึงเห็นว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรมีกลไกการสื่อสารที่เหมาะสม โดยอาจด าเนินการ ดังนี้ 

(ก)  จัดตั้งกลไกสื่อสารภายในสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือใช้เป็นช่องทาง
เตือนภัยในกรณีที่เกิดวิกฤต และเป็นช่องทางสื่อสารและสั่งการในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยอาจใช้ช่องทาง 
การสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น Line application และ WhatsApp โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

(ข)  จัดตั้งกลไกสื่อสารกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยฯ ในเขต
กงสุล เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งอาจพัฒนาช่องทางสื่อสารกับกลุ่มคนไทยต่างๆ 
ในพ้ืนที่เขตกงสุล โดยอาจส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็น focal point เพ่ือเป็น
ช่องทางติดต่อในการแจ้งปัญหา เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันได้ก่อนขยายเป็นวิกฤต (Risk 
avoidance) หรือการส่งความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ  
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(ค)  วางแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้างและสามารถรับข้อมูลหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารด้วย โดยนอกจากช่องทางการสื่อสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ในปัจจุบัน  
อาจพิจารณาช่องทางเพ่ิม เช่น การตั้ง Facebook group ส าหรับกลุ่มแรงงานไทย กลุ่มนักศึกษาไทย 
รวมทั้งอาจสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถส่งสารที่ชัดเจน มีเอกภาพ รวดเร็วและสม่ าเสมอ  

ผู้ศึกษาเห็นด้วยว่า นอกจากใช้ช่องทางดังกล่าวส าหรับสื่อสารในช่วง
วิกฤตยังสามารถใช้ส าหรับสื่อสารอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท างานและอาศัยในประเทศมาเลเซียให้แก่คนไทยในเขตกงสุล เนื่องจาก
ปัญหาการอยู่ในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย เป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่คนไทยประสบ ซึ่งจะ
ช่วยแก้ไขต้นตอของปัญหาของคนไทยในประเทศมาเลเซียได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3) การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยอาจจัดท าบัญชี
รายชื่อและรายละเอียดการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถขอรับความร่วมมือ/
ประสานงาน และอาจจัดตั้งกลไก/ช่องทางสื่อสารกับหน่วยงานที่สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
ต่อไป 

4)  น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือให้สามารถ
ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีข้อจ ากัดในด้านการเดินทาง เช่น การใช้เทคโนโลยีในการส ารวจ 
เก็บ และพัฒนาระบบข้อมูลคนไทย การใช้ระบบเตือนภัยพิบัติ62 การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบใหม่63 การประชุม/หารือออนไลน์กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 

4.2.2.2  ระยะที่ 2 “ขณะเกิดวิกฤต” 
หากสถานการณ์ขยายขอบเขตกลายเป็นวิกฤตจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

สถานกงสุลใหญ่ฯ จ าเป็นต้องจัดการวิกฤตเชิงรับ (Reactive Crisis Management) เพ่ือพยายาม
ควบคุมความเสียหายจากวิกฤต (Damage Limitation/Containment) และฟ้ืนฟูเข้าสู่สภาวะปกติ 
(Recovery)  

1) น าแผนให้ความช่วยเหลือคนไทยให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคาม/วิกฤต
รูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการทบทวน64 มาปฏิบัติ โดยแบ่งสายการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบขอบเขตภารกิจที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติและรายงานผลการ

                                                 
62 เช่น application myCuaca (ระบบแจ้งสภาพอากาศและเตือนภยัพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติของ 
กรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซยี)  
63 Line application และ WhatsApp 
64 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถขอรับค าแนะน า/ความช่วยเหลือ
ตามล าดับสายการปฏิบัติงานหากพบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี กลไกการสื่อสารและการประสานงานที่ได้จัดตั้งก่อนวิกฤตจะท าให้สามารถให้
ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

2) ขั้นตอนการจัดการวิกฤตมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือควบคุมความเสียหาย
และฟ้ืนฟูสู่สภาพปกติ หากไม่มีข้อมูล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง และพัฒนาการของสถานการณ์อาจส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถก าหนดกลุ่มผู้ที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ  
จึงยังจ าเป็นต้องมีระบบการรวบรวม/ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

3) นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งผู้มีอ านาจตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับสถานการณ์และการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือไม่ให้เกิด การคาดเดาและ
คาดหวังที่อาจสร้างความกดดันและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

4.2.2.3  ระยะที่ 3 “การถอดบทเรียน” 
ผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรด าเนินการ

จัดการวิกฤตเชิ ง โต้ตอบ ( Interactive Crisis Management) เ พ่ือถอดบทเรี ยน (Learning)  
จากประสบการณ์การจัดการวิกฤตทั้งที่ส าเร็จและล้มเหลว และน ามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดการวิกฤต  
ในอนาคต โดยน าการด าเนินการที่ประสบผลส าเร็จมาเป็นแนวทางส าหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทย 
ในอนาคต และน าบทเรียนจากการด าเนินการที่ผิดพลาด/ล้มเหลวมาแก้ไข/ปรับปรุง นอกจากถอด
บทเรียนการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว อาจจัดให้มีการถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงาน/
ภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการวิกฤต รวมทั้งควรมีช่องทางสอบถาม/รับฟังข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต/สถานการณ์ 
เพ่ือให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถปรับปรุง/พัฒนาการแนวทางการด าเนินการทุกขั้นตอนเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า ข้อมูล การวางแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การสื่อสาร ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้สถานกงสุล
ใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า นอกจากการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว หากสถานกงสุลใหญ่ฯ วางแผนและพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวมถึงอาสาสมัครคนไทยฯ ผู้แทนชุมชนไทย และนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีขีดความสามารถและทักษะ โดยเฉพาะในการหา/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
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การร่วมวางแผน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งจัดให้มีการหารือ/แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องด้านการจัดการวิกฤตของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย 
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emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 
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เอกสารราชการ 
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) แหล่งที่มา http://www.nsc.go.th/wp-
content/uploads/2020/05/CV19-06.pdf. 

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย โทรสารในราชการ ที่ มท 0211.3/ว 1665 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องการ

ติดตามข้อมูลบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. 
กระทรวงมหาดไทย หนังสือราชการ ที่ มท 0204.3/ว 1698 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องการ

พิจารณาการระงับใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรน
พิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.  

กระทรวงมหาดไทย หนังสือราชการ ที่ มท 0203/ว 2158 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ผ่านช่องทางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน. 

จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ค าสั่งที่ 1166/2563 การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และ

สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว แหล่งที่มา 
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2020-
04_b2579321d000030.pdf. 

จังหวัดนราธิวาส ค าสั่งที่ 1364/2563 อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นสามารถเดินทางเข้า-ออกใน
ราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก แหล่งที่มา 
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2020-
04_e8f230b3019d45c.pdf.  

จังหวัดนราธิวาส ประกาศจังหวัดนราธิวาส ชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและต่างชาติ
แหล่งที่มา http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2020-
04_c5760491ceb566d.pdf.  

จังหวัดนราธิวาส ค าสั่งที่ 1695/2563 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ 
จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แหล่งที่มา 
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2020-
04_9a446cda08e3bce.pdf. 

จังหวัดนราธิวาส ค าสั่งที่ 1698/2563 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ 
จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโกลก-ลก จังหวัดนราธิวาส แหล่งที่มา 
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http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2020-
04_8cc1a5001b30158.pdf. 

กรมการบินพลเรือน 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศ

เกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 แหล่งที่มา 
https://www.caat.or.th/th/archives/48465. 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศ
เกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพ้ืนที่มีการระบาดต่อเนื่อง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
แหล่งที่มา https://www.caat.or.th/th/archives/48678. 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แหล่งที่มา 
https://www.caat.or.th/th/archives/49284. 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 แหล่งที่มา 
https://www.caat.or.th/th/archives/49317. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
2/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563.  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
3/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563.  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
4/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563.  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที ่
5/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563.  
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
6/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563.  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
7/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
8/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
9/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
10/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
11/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
12/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
13/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
15/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
16/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563. 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
17/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
19/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
20/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
22/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
24/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
25/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563. 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 
26/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563. 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โทรเลข ที่ KOB 73/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง

มาตรการต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ของรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู. 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โทรเลข ที่ KOB 113/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง

สถานการณ์คนไทยกลับจาก มซ. ผ่านจุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก ตั้งแต่ 12 เม.ย.-3 พ.ค. 
2563. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
แผนที่ตั้งรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู 

 

 
ที่มา https://erisgoesto.files.wordpress.com/2017/10/10–111_malaysia_thai_border.png 

 

 
ที่มา https://i.pinimg.com/originals/88/a4/1c/88a41c37a8a744897a9f7011461caafe.jpg 
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ภาคผนวก ข. 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(กรณีเหตุอุทกภัยประจ าปีในฤดูมรสุม) 
 

ห้วงเวลา ฤดูมรสุมประจ าปีในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู (พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์) 
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดอุทกภัยรุนแรงและเฉียบพลัน โดยเฉพาะรัฐกลันตัน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
 ล่วงหน้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ให้ความร่วมมือ อาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับ 
 ประเทศไทย 
 
รายการปฏิบัติ 
1. สอท./สกญ.ฯ ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ชั่วโมง) เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้ง

กับคนไทยในพื้นท่ี (กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ ติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซีย  
 (เว็บไซต์ http://www.met.gov.my/ และแอพลิเคชั่น MyCauca) 
–  สกญ.ฯ ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ณ ที่ท าการ สกญ.ฯ หรือที่อ่ืนตามความเหมาะสมและ

สถานการณ ์
–  กรณีที่  สกญ.ฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วย (เช่น ปี  2557) อาจปรับเป็นการ

ประสานงานระหว่างบ้านพักของ ขรก./จนท. หรือรูปแบบอื่นที่สามารถกระท าได้ 
–  สกญ.ฯ เปิดใช้ช่องทางสื่อสารและเลขหมายฉุกเฉินของ สกญ.ฯ 
  โทร. (ฝ่ายกงสุล) +60–974–30640 
  โทร. (Hotline) +6019–667–5266 
  โทร. (จนท. กงสุล / RRC) นายณัฐพล สอนจรูญ +6019–983–5622 
  Facebook: Royal Thai Consulate–General, Kota Bharu 
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2. รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นแก่ 
คนไทย เช่น มีผู้ได้รับผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ โทรเลขและประสานงานเป็นการภายในรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ 

ทั้งนี้ จนท. กงสุล เป็นสมาชิกกลุ่ม LINE ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1)  LINE กลุ่มหลัก 
 “สอท/สกญ/กองคุ้มครองฯ”ส าหรับประสานงานระหว่าง สกญ.ฯ กับกรมการกงสุล 
 “RRC MFA”ส าหรับรายงานสรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2)  LINE กลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 “Consuls in MY”ส าหรับประสานงานระหว่างกงสุล สอท./สกญ. ในมาเลเซีย  
 “รีเฟอร์ไทย–มาเลเซีย”ส าหรับประสานงานกับ รพ. สุไหงโก–ลก ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 “นศ./นร. ไทย@กลันตันและตรังกานู” ส าหรับประสานงานกับ นร./นศ. ไทยในเขตกงสุล 
 “อาสาสมัครไทยในมาเลเซีย”ส าหรับประสานงานกับอาสาสมัครคนไทยและชุมชนไทย 
 “One Home มาเลเซีย”ส าหรับประสานงานกับ พม.  
 “ผู้จัดรายการ สวท สก.”ส าหรับประสานงานกับผู้สื่อข่าว สวท. สุไหงโก–ลก 

 
3. ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

และการมอบสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่
พ านักอยู่อย่างผิดกฎหมาย) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ มีหนังสือถึงส านักงานมุขมนตรีรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู เพ่ือขอข้อมูลแผนการ

บริหารจัดการภัยพิบัติ (อยู่ระหว่างรอรับข้อมูล) 
 
4. หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเก่ียวกับช่วยเหลือคนชาติตน 

การด าเนินการ 
– สกญ.ฯ เป็น สนง. ทางการทูต เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในรัฐกลันตัน 
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5. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ (หากได้รับอนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่น) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ วางแผนการช่วยเหลือ โดยพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น ที่ตั้งชุมชนไทย ที่ตั้งของ  

ศูนย์พักพิงชั่วคราว จ านวนคนไทยที่ได้รับผลกระทบ ขนาดและความรุนแรงของผลกระทบ
ความเร่งด่วน ความห่างไกลของพ้ืนที่ ความสามารถของ สกญ.ฯ และวิธีการเข้าถึง และ
ช่องทางติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี 

–  สกญ.ฯ ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู เพ่ือส่งกงสุลและ จนท. 
ฝ่ายกงสุล เข้าช่วยเหลือคนไทยในพ้ืนที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 
6. สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ แจ้งให้กระทรวงฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน โดยอาจพิจารณาสนับสนุนใน

รูปแบบของเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ อาหารแห้ง ยารักษาโรค 
 
7. หากจ าเป็น อาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาจใช้ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

(ปกติรัฐบาลท้องถ่ินจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและสถานที่พักพิงชั่วคราว ณ ที่ท าการ สกญ.ฯ  
–  สกญ.ฯ ติดต่อโรงเรียนประจ าอ าเภอต่าง ๆ ในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู เพ่ือยืนยันสถานะการ

เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เพ่ือแจ้งคนไทย/หน่วยงานไทยทราบ ค้นหาคนไทยสูญหาย และ
ประสานงานอื่น ๆ 

 
8. กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครคนไทยและชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็น

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและ/หรือประสานรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานในพ้ืนที่ 
การด าเนินการ 
–  ประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย (อสม.) ประจ าอ าเภอต่าง ๆ ในรัฐก

ลันตันและรัฐตรังกานู เพ่ือให้รายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่และประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
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9. จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติที่ประเทศไทย   
(หากทราบ) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ จัดท าทะเบียนข้อมูลติดต่อคนไทยที่ประสบเหตุอุทกภัย 

 
10. กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจ าเป็น) 

การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ ประสานงานกับด่านชายแดนรัฐกลันตันทั้งฝั่งมาเลเซียและไทยเกี่ยวกับการปิด/เปิด

ด่านจากเหตุอุทกภัย และช่องทางสัญจรที่สามารถใช้งานได้ 
1) ด่าน Rantau Panjang–ด่านสุไหงโก–ลก (สะพานข้ามแม่น้ า) 
2) ด่าน Pengkalan Kubor–ด่านตากใบ (แพขนานยนต์ข้ามแม่น้ า) 
3) ด่าน Bukit Bunga–ด่านแว้ง (สะพานข้ามแม่น้ า) 

–  สกญ.ฯ ประสานงานกับ รพ. Raja Perempuan Zainab II เมืองโกตาบารู และ รพ. สุไหง
โก–ลก เกี่ยวกับการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน  

–  สกญ.ฯ แจ้งขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงฯ กรณีประสงค์ขอความช่วยเหลือ 
 
11. หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณี

เกิดภัยสงคราม) 
การด าเนินการ 
–  สกญ.ฯ ประสานงานกับด่านชายแดนรัฐกลันตันทั้งฝั่งมาเลเซียและไทยเกี่ยวกับการปิด/เปิด

ด่านจากเหตุอุทกภัย และช่องทางสัญจรที่สามารถใช้งานได้ 
1) ด่าน Rantau Panjang–ด่านสุไหงโก–ลก (สะพานข้ามแม่น้ า) 
2) ด่าน Pengkalan Kubor–ด่านตากใบ (แพขนานยนต์ข้ามแม่น้ า) 
3) ด่าน Bukit Bunga–ด่านแว้ง (สะพานข้ามแม่น้ า) 

–  สกญ.ฯ หารือกระทรวงฯ กรณีต้องอพยพคนไทยออกจากพ้ืนที่ 
 

****************** 
ฝ่ายกงสุล 

สกญ. ณ เมืองโกตาบารู 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก ค 
แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย 

กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 

 
ระดับที่ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ 
ปัจจัยบ่งช้ี  สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม  สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย  เตรียมความพร้อมของ สกญ.ฯ 
การด าเนินการ 
1.1 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จาก 1) รายงาน สธ. มาเลเซีย 2) 

สนง. สธ. รัฐกลันตัน/ตรังกานู 3) ประกาศ สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 4) รายงานข่าวจากสื่อ
ท้องถิ่น 

1.2  ปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยให้เป็นปัจจุบัน และ ปชส. ให้คนไทยลงทะเบียน Online Registration 
Platformของ สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ https://forms.gle/LcBiGCunDrMDQLYn7 ซึ่งใช้
ร่วมกัน สนง. ทั้ง 3 แห่งในมาเลเซีย 

1.3  ปชส. ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาด ประกาศของ สอท.ฯ / สกญ.ฯ และค าแนะน า กับ
ชุมชนไทยเครือข่ายอาสาสมัครคนไทย (อสม.) และตัวแทน น.ร.–น.ศ. ไทย ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook / LINE / Whatsapp 

1.4  ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและช่องทางสื่อสารทางการและช่องทางประสานงานระหว่าง สกญ.ฯ 
กับกระทรวงฯ / สอท.ฯ และ สกญ. ณ เมืองปีนัง / หน่วยงานของมาเลเซีย / ส่วนราชการใน 
จชต. และความพร้อมของโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline: 019–667–5266) 
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ระดับที่ 2 (สีเหลือง) การเตรียมความพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ 
ปัจจัยบ่งช้ี  มีการยืนยันพบผู้ป่วยในมาเลเซียในภาพรวม (ยังไม่พบผู้ป่วยในรัฐกลันตัน/รัฐตรังกานู)  
ปัจจัยควบคุม  ทางการมาเลเซียออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด (Phase I) 

และ ปชส. ให้ประชาชนทราบ ประชาชนยังได้รับผบกระทบไม่มากนัก การ
ด ารงชีวิตด าเนินตามปกติ 

เป้าหมาย  จนท. สกญ.ฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สามารถ 
ปชส. ข้อมูลที่ถูกต้อง และค าแนะน าที่เหมาะสมให้ชุมชนไทยในเขตกงสุลทราบ  

การด าเนินการ 
2.1  ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจาก สธ. มาเลเซียอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ชุมชนไทยทราบ 

กระตุ้นเตือนให้คนไทยลงทะเบียนเพ่ือการติดตามให้ความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ อสม. 
คนไทยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยดูแลคนไทยในพ้ืนที่ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
(Hotline: 019–667–5266) 

2.2  ติดต่อกับ สธ. รัฐกลันตัน/รัฐตรังกานู เพ่ือขอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและการเตรียมการ
ของรัฐท้องถิ่น ระบุจุดติดต่อ รพ. ท้องถิ่นประจ ารัฐที่ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่กักกันโรค และ
แจ้งให้ชุมชนไทยทราบ 

2.3  ระบุช่องทางติดต่อทั้งทางการและช่องทางประสานงานระดับ จนท. ส่วนราชการ ปทท. ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด่าน ตม. นราธิวาส สนง. สาธารณสุขใน จชต. หรือศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจที่
จัดตั้งขึ้นใน จชต. เพ่ือประสานงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานการณ์ในมาเลเซีย–ปทท. อย่างสม่ าเสมอ 

2.4  ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทยตามค าสั่งแต่งตั้งของ สอท. ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ และเข้าร่วมการประชุมเพ่ือก าหนดมาตรการของ สอท.ฯ / สกญ.ฯ ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เช่น การท างานจากบ้านพัก (work from home) และเพ่ือการสื่อสารต่อ
ประชาชนและสื่อมวลชนจาก ปทท. รูปแบบเดียวกัน 

2.5  ประชุม จนท. สกญ.ฯ เพื่อก าหนดมาตรการรักษาสุขอนามัยในส านักงานและสุขอนามัยบุคคล 
2.6  จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ถุงมือยาง ส าหรับ จนท. สกญ.ฯ ท าความสะอาดพ้ืนที่ สกญ.ฯ 
โดยเฉพาะฝ่ายกงสุลที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 

2.7  จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้จัดสรรให้แก่คนไทย
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
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ระดับที่ 3 (สีส้ม) เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคในมาเลเซีย รวมรัฐกลันตัน/รัฐตรังกานู 
ปัจจัยบ่งช้ี  มีการยืนยันพบผู้ป่วยในมาเลเซียและพบผู้ป่วยในรัฐกลันตัน/รัฐตรังกานู  
ปัจจัยควบคุม  ทางการมาเลเซียออกประกาศให้มาเลเซียเป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและให้

ประชาชนหลีกเลี่ ยงการเดินทาง (Phase II) ออกมาตรการขั้น เด็ดขาด 
(Lockdown) และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรักษาสุขอนามัย  

เป้าหมาย  1.  บุคคลที่พ านักอยู่ในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ระยะสั้น (นักท่องเที่ยว ผู้เดินทาง
มาศึกษาดูงาน) เตรียมการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและช่องทางติดต่อ
บุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน แนะน าให้เดินทาง 

2.  บุคคลที่พ านักระยะยาว (ชุมชนไทย อสม. คนไทย น.ร.–น.ศ. ไทย แรงงาน
ไทย) ให้ข้อมูลสถานการณ์การติดต่อของโรคแก่ชุมชนไทยอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน ชี้แจง
ไม่ให้คนไทยตื่นตระหนก และให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค และมาตรการที่ทางการ
มาเลเซียประกาศใช้ 

3.  กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อคนไทย สามารถประสานงานขอข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยผู้
ติดเชื้อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งมาเลเซีย–ปทท. ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดตาม
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด 
การด าเนินการ 
3.1  ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจาก สธ. มาเลเซียอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ชุมชนไทยทราบ 

กระตุ้นเตือนให้คนไทยลงทะเบียนเพ่ือการติดตามให้ความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ อสม. 
คนไทยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยดูแลคนไทยในพ้ืนที่ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
(Hotline: 019–667–5266) 

3.2  ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทย เพ่ือก าหนด
มาตรการของ สอท.ฯ / สกญ.ฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.3  ออกประกาศ สกญ.ฯ แจ้งข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศมาเลเซีย 
โดยเฉพาะในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู และข้อมูลการปฏิบัติงานของ สกญ.ฯ เช่น การ
ปรับเปลี่ยนวัน–เวลาท าการของ สกญ.ฯ 

3.4  เตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายคนไทยหรือขอให้คนไทยเดินทางกลับไทย 
1)  ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการการช่วยเหลือคนไทย 
2)  รวบรวมรายชื่อคนไทยที่ขอความช่วยเหลือจาก สกญ.ฯ เพื่อเดินทางกลับไทย 
3)  ระบุจุดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ได้แก่ (1) สนง. ตรวจคนเข้า

เมืองประจ ารัฐ ด่าน ตม. มาเลเซีย (รันเตาปันยัง / บูกิตบูงา / เปิงกลันกุโบร์) (2) สนง. 
สาธารณสุขประจ ารัฐ (3) สนง. ต ารวจประจ ารัฐ เพ่ือขออนุญาตเคลื่อนย้ายคนไทยกลับ
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ไทย และมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่หน่วยงานท้องถิ่นก าหนดไว้ เช่น มาตรการคัดกรอง
ผู้ป่วย มาตรการ Exit Screening 

4)  จัดหารถโดยสารรับจ้างและก าหนดจุดขึ้นรถและเส้นทางการเคลื่อนย้ายคนไทย ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานชายแดนไทยเรื่องจุดลงรถ ส่งต่อคนไทย 
– ด่านรันเตาปันยัง–สุไหงโก–ลก (ทางรถยนต์) 
– ด่านเปิงกลันกุโบร์–ตากใบ (แพขนานยนต์) 
– ด่านบูกิตบุหงา–บูเก๊ะตา (ทางรถยนต์) 

5)  กรณีเคลื่อนย้ายคนไทยผ่านจุดผ่านแดนทางบกไม่ได้ ให้พิจารณาเคลื่อนย้ายทางอากาศ
แบบเครื่องบินเช่าเหมาล า (Charter Flight) และขออนุญาตการบินเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
เส้นทางเมืองโกตาบารู–จ. นราธิวาส 

6)  กรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการเดินทางเข้า–ออกทุกช่องทาง แจ้งชุมชนไทย อสม. 
คนไทย น.ร./น.ศ. ไทย ทราบทันที และให้ปฏิบัติตามค าสั่งของทางการมาเลเซียอย่าง
เคร่งครัด  

หมายเหตุ 
คนไทยที่พ านักในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาใน จชต. ซึ่งมีความคุ้นเคยในการ
เดินทางข้ามชายแดนไป–มาระหว่างสองประเทศ จึงน่าจะเดินทางกลับเอง ซึ่ง สกญ.ฯ ได้สอบถาม
ชุมชนไทยและพบว่า บางส่วนได้เดินทางกลับไทยแล้ว 
การด าเนินการกรณีพบคนไทยติดเชื้อไวรัส COVID-19 
3.5  กรณีพบคนไทยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู (ทางการมาเลเซียไม่คิดค่า

รักษากรณีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยกเว้นกรณีเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศ ซึ่ง สอท.ฯ/สกญ.ฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
1)  ประสานงานกับ สนง. สธ. รัฐกลันตัน / รัฐตรังกานู และ รพ. ที่เก่ียวข้องที่กักตัวคนไทยติด

เชื้อไวรัส รวบรวมข้อมูลส าคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อญาติ/ครอบครัว เลขที่หนังสือเดินทาง/
หนังสือผ่านแดน ที่อยู่ในมาเลเซียและ ปทท. และประวัติการพ านัก–การเดินทาง 

2)  รายงานกระทรวงฯ และ สอท.ฯ ทราบในโอกาสแรก โดยอาจสอบถามความประสงค์คน
ไทยดังกล่าวว่า ต้องการให้แจ้งครอบครัวหรือไม่ 

3)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ปทท. เช่น สธ. นราธิวาส ทราบ หากได้รับการร้องขอ 
หรือหากพบว่าคนไทยผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวมีประวัติการเดินทางกลับ ปทท. ในห้วง 14 วัน 
เพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิล าเนาและขยายผล 

4)  ติดตามการรักษา/อ านวยความสะดวกการเดินทางกลับ ปทท. หลังได้รับการรักษา/
ประสานงานกับกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการรับตัวที่ด่านชายแดน 
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ระดับที่ 4 (สีแดง) เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงในประเทศมาเลเซีย 
ปัจจัยบ่งช้ี  จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (สถานะ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีจ านวน

ผู้ติดเชื้อ 673 ราย) พบผู้ป่วยในรัฐกลันตัน/รัฐตรังกานู ทางการมาเลเซียประกาศ
ให้มาเลเซียเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (Phase III) และมีการออกมาตรการขั้น
เด็ดขาด (Lockdown)  

ปัจจัยควบคุม  ทางการมาเลเซียออกมาตรการขั้นเด็ดขาด เช่น งดการจัดกิจกรรมในที่สาธารณะ 
งดการเดินทางเข้า–ออกประเทศ ปิดหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน ท าให้คนไทยได้รับ
ผลกระทบ การด ารงชีวิตมีความยากล าบาก มีความวิตกกังวล 

เป้าหมาย  1.  บุคคลที่พ านักอยู่ในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ระยะสั้น (นักท่องเที่ยว ผู้เดินทาง
มาศึกษาดูงาน) ให้ข้อมูลมาตรการของทางการมาเลเซีย และค าแนะน าเพ่ือการเดินทางออกจาก
มาเลเซียโดยเร็วที่สุด 

2.  บุคคลที่พ านักระยะยาว (ชุมชนไทย อสม. คนไทย น.ร.–น.ศ. ไทย แรงงานไทย) 
ให้ข้อมูลมาตรการของทางการมาเลเซียและค าแนะน าการพ านักในประเทศ (กรณีไม่ประสงค์
เดินทางกลับ) ให้ความช่วยเหลือคนไทยกรณีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือเดินทางกลับประเทศไทย 

3.  กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อคนไทย สามารถประสานงานขอข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยผู้
ติดเชื้อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งมาเลเซีย–ปทท. ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดตาม
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด 
การด าเนินการ 
4.1  ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจาก สธ. มาเลเซียอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ชุมชนไทยทราบ 

กระตุ้นเตือนให้คนไทยลงทะเบียนเพ่ือการติดตามให้ความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ อสม. 
คนไทยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยดูแลคนไทยในพ้ืนที่ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
(Hotline: 019–667–5266)  

4.2  ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการช่วยเหลือคนไทย เพ่ือก าหนด
มาตรการของ สอท.ฯ / สกญ.ฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

4.3  ออกประกาศ สกญ.ฯ แจ้งข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศมาเลเซีย 
โดยเฉพาะในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู และข้อมูลการปฏิบัติงานของ สกญ.ฯ เช่น วัน–เวลา
ท าการของ สกญ.ฯ ตามมาตรการข้ันเด็ดขาดของทางการมาเลเซีย (Lockdown) 

4.4  รายงานกระทรวงฯ ทราบและประสานงานกับหน่วยงานใน จชต. ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นใน จชต. เพ่ือแจ้งข้อมูลสถานการณ์ในมาเลเซียและเตรียม
ความพร้อม กรณีคนไทยจ านวนมากตื่นตระหนกและเดินทางข้ามชายแดนในคราวเดียว 

4.5  หากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศ ให้ประสานงานกับหน่วยงานในมาเลเซีย (ข้อ 
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4.4) โดยระบุวันเดินทาง เส้นทาง จุดรับ–ส่ง และเริ่มด าเนินการเคลื่อนย้าย 
4.6  ปฏิบัติตามมาตรการของทางการมาเลเซียอย่างเคร่งครัด โดย จนท. ปฏิบัติงานจากบ้านพัก  

(work from home) ปิดฝ่ายกงสุลชั่วคราว โดย ปชส. ช่องทางติดต่อของประชาชนที่ต้องการ
ติดต่อฝ่ายกงสุล แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline: 019–667–5266) 

4.7  ใช้ระบบการสื่อสารกับกระทรวงฯ ตามท่ีได้เตรียมส ารองไว้ 
 

แนวทางการติดต่อ สกญ. ณ เมืองโกตาบารู 
หมายเลขติดต่อ
ข้าราชการ 

1. นายมงคล สินสมบูรณ์  กงสุลใหญ่ +6019–980–5266 
2. น.ส. จันทรรัตน์ งามชนะ รองกงสุลใหญ่ +6019–936–5266 
3. น.ส. สลักจิต นาคด้วง  กงสุล +6019–227–5266 
4. น.ส. สุภาวดี ยกถาวร  กงสุล  +6019–981–5266 
5. นายณัฐพล สอนจรูญ  กงสุล +6019–983–5266 
6. นายสุเทพ สถิตบูรณา กงสุลฝ่ายกิจการพิเศษ +6019–927–7151 

โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
สกญ.ฯ (24 ชม.) 

+6019–667–5266 

Facebook 
สกญ.ฯ 

https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralKotaBharu/ 
?ref=bookmarks 

เว็บไซต์ สกญ.ฯ http://www.thaiembassy.org/kotabharu/ 
อีเมล สกญ.ฯ Thaiconsulate.KOB@mfa.mail.go.th 

Rtcg.kotabharu@gmail.com 
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนไทยในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู 
 

1.1  คนไทยอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ข้อมูลประมาณการ 12,000 
คน ประกอบด้วย 

1)  คนไทยที่พ านักอย่างถูกกฎหมาย สมรสกับชาวมาเลเซีย/ท างานอยู่ในรัฐกลันตัน
และรัฐตรังกานู 

2)  คนไทยที่พ านักอย่างผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เข้าเมืองโดยได้รับการตรวจลงตราเพ่ือ
การท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตท างาน (เดินทางเข้า–ออกทุก 30 วัน) และบางส่วนลักลอบเข้าเมือง/
พ านักอยู่ในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานูเกินก าหนดที่ได้รับอนุญาต (overstay) 

3)  นักเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ข้อมูลประมาณการ 300–400 คน 
ประกอบด้วย น.ร. ใน ร.ร. สายสามัญ และ ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ร.ร. ปอเนาะ) ซึ่งกระจาย
อยู่ในรัฐกลันตัน  

4)  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประมาณ 27 คน ดังนี้ 
–  น.ศ. มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) รัฐตรังกานู 

จ านวน 6 คน 
–  น.ศ. มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Terengganu (UMT) รัฐตรังกานู  

จ านวน 1 คน 
–  น.ศ. มหาวิทยาลัย Universiti College Bestari (UCB) รัฐตรังกานู จ านวน 20 คน 

1.2  โดยที่คนไทยที่พ านักในรัฐกลันตัน–รัฐตรังกานู ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน จชต. และมี
ความคุ้นเคย มีวิถีชีวิตในการเดินทางข้ามชายแดนไป–มา ระหว่างสองประเทศ จึงคาดว่า ในกรณีที่
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับ ปทท. เอง ขณะที่บางส่วนจะพ านักอยู่ในมาเลเซียต่อ 
เช่น คนไทยที่สมรสกับชาวมาเลเซียและมีบ้านพักในมาเลเซีย  
 
 

****************** 
 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
17 มีนาคม 2563 
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ภาคผนวก ง 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
 
1. ระยะที่ 1 (ก่อนเกิดเหตุ) 

1.1  ปรับปรุงแผนการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยน าแผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ (กรณีเหตุอุทกภัยประจ าปีในฤดูมรสุม) และแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนไทยใน
มาเลเซียกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโก
ตาบารู มาทบทวนและปรับปรุงให้สามารถโต้ตอบกับวิกฤตแต่ละรูปแบบได้อย่างเหมาะสม โดยจัดให้
มีการทบทวนและการฝึกซ้อม (tabletop exercise) เป็นระยะ 

1.2 จัดท าฐานข้อมูล–ภัยคุกคามต่างๆ ฐานข้อมูลคนไทย วัสดุ–อุปกรณ์ที่จ าเป็น รายชื่อ
ผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการบริการขนส่ง โรงพยาบาล/คลินิกที่ให้บริการ
คนต่างชาติ ศูนย์พักพิง/สถานที่หลบภัย 

1.3 จัดตั้งกลไก/เครือข่ายการสื่อสาร–ภายในสถานกงสุลใหญ่ฯ กับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยฯ/
กลุ่มคนไทยในพื้นท่ีเขตกงสุล หน่วยงาน สมาคมเอกชน ในเขตกงสุลและ จชต. 

1.4 วางแผนการสื่อสาร–เลือกช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้างและสามารถรับข้อมูล
หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารด้วย เพ่ือให้สามารถส่งสารที่ชัดเจน มีเอกภาพ รวดเร็วและสม่ าเสมอ  
โดยควรให้ความรู้เกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียแก่คนไทยในเขตกงสุลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์/ภัยคุกคามต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด 
เป็นต้น 

1.5 ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ–จัดท าบัญชีรายชื่อและรายละเอียดการติดต่อ
หน่วยงานต่างๆ จัดตั้งกลไก/ช่องทางสื่อสาร และ focal point  

1.6 น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่น การส ารวจข้อมูล/ความเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้กลไกออนไลน์ การสื่อสาร/ประชุม/หารือผ่านระบบออนไลน์ การจัดท า
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
2. ระยะที่ 2 (เมื่อเกิดเหตุ)  

2.1 จัดตั้งคณะท างาน/ก าหนด/มอบหมายเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบหน้าที่
ตามแผนการให้ความช่วยเหลือฯ  

2.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน/อาสาสมัครคนไทยฯ ผู้แทนชุมชนไทย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการ/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
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2.3 ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้คนไทยในเขตกงสุลได้รับทราบข่าวสาร
พัฒนาการของสถานการณ์แนวทาง/การด าเนินการให้ความช่วยเหลือของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่องทาง
ติดต่อ/สื่อสารกับสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งรับฟังข้อมูลจากคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทของ
ความช่วยเหลือที่ต้องการ ความเร่งด่วน เป็นต้น 

2.4 ตรวจสอบความของพร้อมวัสดุ–อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และจัดหาเพิ่มเติม 
2.5 ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามแผนฯ 
2.6 รวบรวม/ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และการด าเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
 
3. ระยะที่ 3 (การถอดบทเรียน) 

ทบทวนแผน/แนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยอาจรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือปรับแผน/แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ 
ให้ตอบสนองกับสถานการณ์ได้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น รวมทั้ง เพ่ือพัฒนาการให้  
ความช่วยเหลือคนไทยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – ปริญญาโท International Studies, Diplomatic School  

กรุงมาดริด ประเทศสเปน 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2534 เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองหนังสือเดินทาง ส านักงานปลัดกระทรวง 
พ.ศ. 2537 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
พ.ศ. 2542  เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว  
 กรมการกงสุล 
พ.ศ. 2544 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 
พ.ศ. 2549 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2551 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
พ.ศ. 2555 นักการทูตช านาญการ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ 
พ.ศ. 2559 นักการทูตช านาญการพิเศษ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว  

กรมสารนิเทศ 
การฝึกอบรม 

มิ.ย.–ก.ค. 2535  Training Course for ASEAN Junior Diplomats,  
National Institute of Public Administration, Malaysia 

ก.ค.–ส.ค. 2543 Intensive Course on International Studies for Foreign 
Diplomats, Diplomatic School, Madrid, Spain 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
 
 


