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การสื่อสารกับต่างประเทศในภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานการณ์ของประเทศที่ก าลังเผชิญวิกฤตนั้น ๆ ได้ เพราะช่วยให้ต่างประเทศรับรู้สถานการณ์ตาม
ข้อเท็จจริงและเชื่อมั่นในแนวทางแก้ปัญหา 

เมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ไทยให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับต่างประเทศเช่นกันเนื่องจาก
เหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ที่ พ่ึงพิงต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ประการที่สอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศที่พ านักในไทย 
คือ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในประเทศ เพราะหากชาวต่างประเทศในไทยไม่เข้าใจ
มาตรการที่รัฐก าหนด ก็อาจส่งผลให้การควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ไม่บรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้ 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบภารกิจการสื่อสารกับต่างประเทศ คือ กรมสารนิเทศ  

เนื้อหาในการสื่อสารขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่มีได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน แต่ล าดับ
ความส าคัญเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ประเด็น
ในการสื่อสารของไทยเริ่มจากการเน้นย้ าศักยภาพของระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ต่อมาเม่ือต่างประเทศยอมรับ
ระบบสาธารณสุขไทยมากขึ้น กรมสารนิเทศได้เปลี่ยนเป็นการน าเสนอประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือให้
ต่างประเทศรับทราบข้อมูลเชิงบวกจากแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการเยียวยา  
ผู้ได้รับผลกระทบ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และความจ าเป็นในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

ปัจจัยที่ท าให้การสื่อสารของไทยในช่วงวิกฤตโควิด 19 ได้ผลดี คือ (1) การที่รัฐบาลสามารถ
ควบคุมการระบาดได้ ท าให้การสื่อสารมีน้ าหนัก (2) การสื่อสารที่เป็นเอกภาพหลังจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) (3) การสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (inclusive communication) อาทิ การจัดแถลงข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งท าให้
ชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลจากรัฐบาลโดยตรง และการจัดท าอินโฟกราฟิกภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทั้งนี้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ดังนั้น การสื่อสารโดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการวิกฤต เพราะจะไม่ได้รับความสนใจหรือมีผลสะท้อนกลับเชิงลบ เนื่องจากในโลกปัจจุบัน
ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
ส าหรับข้อเสนอแนะที่ท าให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีทิศทางชัดเจนและเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการมากขึ้น และขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และรองศาสตราจารย์  
ดร. อรทัย ก๊กผล ที่กรุณาให้ค าแนะน าและมุมมองที่ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับการศึกษาเรื่องการสื่อสาร 
ในภาวะวิกฤต  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารกรมสารนิเทศที่สนับสนุนให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต (นบท.) ได้แก่ นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ นายณัฐภาณุ นพคุณ 
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว 
การอบรมหลักสูตรนี้ท าให้ได้รับความรู้ใหม่และได้พัฒนาทักษะในการบริหาร รวมทั้งได้ทดสอบ
ความสามารถด้านการบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ ากัดในการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณและขอชื่นชมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ที่จัดเตรียมหลักสูตรและดูแลผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนอย่างอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง ท าให้
ระยะเวลา 2 เดือนครึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่า ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และได้ชิมสารพัดเมนูแสนอร่อย 
ขอขอบคุณเพ่ือน นบท. 12 ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเฉพาะพ่ีกุ้ง เสาวคนธ์ มีแสง ที่ช่วยอ่านร่างรายงานและให้ความเห็น 

ในระหว่างที่ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร นบท. เพ่ือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน 
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าวได้ช่วยกันดูแลและแบ่งเบาภารกิจที่เป็นหน้าที่ประจ าของผู้เขียน  
ซึ่งช่วยให้งานต่าง ๆ ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณโอ๋ ยาใจ พาย อุ้ยอ้าย ปอ กลอย เอิน พิมพ์ ขิม วิน ปัฐ 
เบ๊บ และนาย เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขอบคุณเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในกรมสารนิเทศและสถานเอกอัครราชทูต
หลายแห่งที่หมั่นให้ก าลังใจและให้สัมภาษณ์ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงาน 

แม้โควิด 19 สร้างความเสียหายทั้งต่อสุขภาพ การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนทั่วโลก 
แต่ผู้เขียนก็ขอบคุณโควิด 19 ในแง่มุมที่ท าให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนในชีวิต และความจ าเป็น
ที่จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ การสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงโควิด 19 เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่น่าจะ
ช่วยให้เรารับมือกับวิกฤตใด ๆ ในอนาคตได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบคุณพ่อ แม่ และน้องชาย ที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและเป็นก าลังใจในการท า
รายงานการศึกษานี้ตั้งแต่กระบวนการคิดจนถึงการพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
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กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์ปกติ ภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม
เกียรติภูมิและอ านาจต่อรองของประเทศ รวมทั้งท าให้เกิดความนิยมไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเอ้ือให้ขยาย
ผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561–2580) ก าหนดให้สถานะและเกียรติภูมิเป็น
หนึ่งในห้าประเด็นและเป้าหมายส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย มีความม่ันคง (security) มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน 
(sustainability) มีมาตรฐานสากล (standard) มีสถานะและเกียรติภูมิ  (status) และมีพลั ง 
(synergy)1  

ในภาวะวิกฤต การสื่อสารถึงต่างประเทศจึงส าคัญ เพราะความเชื่อมั่นของต่างประเทศเป็น
ตัวบ่งชี้ประการหนึ่งถึงการรับรู้ความส าเร็จในการบริหารจัดการวิกฤต เพราะหากต่างประเทศยัง
เชื่อมั่น ย่อมไม่ก าหนดมาตรการที่เกินความจ าเป็นจนอาจท าให้ไทยเสียโอกาส เช่น ออกค าเตือนไม่
แนะน าให้คนสัญชาติตนเดินทางมาไทย ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าไทยที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตอย่างไม่มี
จริยธรรม หรือจัดกลุ่มให้ไทยอยู่รวมกับประเทศที่มีสถานการณ์รุนแรงกว่า ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติด้วย
มาตรการที่เข้มงวดกว่าประเทศอ่ืน เป็นต้น 

มุมมองของต่างประเทศครอบคลุมทั้งรัฐบาล สื่อมวลชนและสาธารณชน ซึ่งเชื่อมโยงกัน 
บทบาทของสื่อมวลชนคือการกระจายข่าวสารในระดับสากล จึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และก าหนดท่าที
ของสาธารณชน ในขณะที่ความเห็นของสาธารณชนจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลในประเทศนั้นค านึงถึง
ในการออกมาตรการใด ๆ เช่น หากคนญี่ปุ่นและฮ่องกงรับรู้ว่า ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 
ได้ดี เมื่อทางการญี่ปุ่นและฮ่องกงมีด าริจะจัดท าข้อตกลงในการเดินทางเป็นพิเศษกับไทย ( travel 
bubble) ประชาชนก็จะไม่คัดค้าน ในทางกลับกัน หากคนไทยรับทราบข้อมูลว่า การระบาดในประเทศใด
อยู่ในระดับรุนแรงก็จะต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมการเดินทางจากประเทศนั้น ๆ 
ดังเช่นมีข้อเสนอให้ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศตั้งแต่ในระยะแรกแม้การระบาดยังจ ากัดอยู่เฉพาะใน 
นครอู่ฮ่ัน ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการวิกฤต เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจ  
                                                 
1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/ V1102การต่างประเทศ.pdf. 
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ที่ถูกต้อง ป้องกันการก าหนดมาตรการที่ไม่จ าเป็นและสร้างความตื่นตระหนก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ 
การควบคุมสถานการณ์ให้เป็นปกติโดยเร็ว รวมทั้งช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในด้านต่าง ๆ 

ในสถานการณ์ปกติ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 
ในการท าให้ต่างประเทศ ‘เชื่อ’ และ ‘ชอบ’ ประเทศไทย การท าให้เชื่อหมายถึงมีความเชื่อมั่น
ศักยภาพของไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค การจัดตั้งเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น ส่วนการท า ให้ชอบ 
คือ การส่งเสริมให้ต่างประเทศชื่นชอบและนิยมไทย ซึ่งมักใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหลัก เช่น  
การจัดเทศกาลไทย การส่งเสริมอาหารไทย การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือต่อยอดสู่  
การส่งเสริมสินค้าและบริการไทยในระดับสากล 

เมื่อเกิดภาวะวิกฤต กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงท าความ
เข้าใจกับต่างประเทศ โดยต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องชี้แจง
ด้วยข้อมูลทางเทคนิค เช่น การเกิดอุทกภัย และการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค SARS และ 
โรคไข้หวัดนก ในกรณีของโรคโควิด 19 นอกจากการด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว  
มีหน่วยงานอื่นที ่สื ่อสารถึงชาวต่างประเทศคู ่ขนานกันไปด้วย เช ่น กระทรวงสาธารณสุข  
กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ช่องทางหลักในการสื่อสารท าความเข้าใจกับชาวต่างประเทศจึงย้ายไปอยู่ที่ ศบค. ผ่านการ
แถลงข่าวภาคภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
คู่ขนานกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบการสื่อสารในภาพรวมและ ‘สร้างมูลค่าเพ่ิม’  
ให้ข้อมูลของ ส่วนราชการอ่ืน เพ่ือเน้นประเด็นส าคัญตามแต่ละช่วงเวลา และเพ่ือให้ต่างประเทศ
เข้าใจและยอมรับมาตรการของไทย 

การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกรณีศึกษาของการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤต เพราะเป็นสถานการณ์ระดับโลกที่ประเทศต่าง ๆ ประสบปัญหา
ในระดับที่ต่างกันไป และมีวิธีบริหารจัดการตามบริบทและเงื่อนไขของตน รวมทั้งต้องด าเนินการใน
สภาวะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วและไม่จ ากัดปริมาณผ่านโลกออนไลน์ แต่มีข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มา จึงควรมีการศึกษาเพ่ือหาแนวปฏิบัติส าหรับปรับใช้เมื่อเกิดวิกฤต
ครั้งต่อไป 
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ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจ านวนถึง 14 ล้านคน รักษาหาย 8.3 ล้านคน 
และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 600,000 คน2 นับเป็นปัญหาท้าทายความมั่นคงทางสาธารณสุขครั้งส าคัญ
ของโลก การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มต้นในจีน แล้วขยายตัวสู่ เอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนกระจายตัวอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคอ่ืน เช่น ตะวันออกกลางซึ่งเริ่มจาก
อิหร่าน และยุโรปซึ่งเริ่มที่อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี รวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่เริ่มระบาดจาก 
รัฐนิวยอร์ก การระบาดไปทั่วโลกของโรคโควิด 19 ท าให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องตัดสินใจว่าจะ
บริหารจัดการวิกฤตครั้งนี้ อย่างไรให้สอดคล้องกับบริบทของตน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย  
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการห้ามออกนอกเคหสถาน 

การเลือกใช้นโยบายและมาตรการที่ต่างกันเชื่อมโยงโดยตรงกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
ให้ต่างประเทศเชื่อมั่นว่า นโยบายและมาตรการที่แต่ละประเทศเลือกใช้อยู่นั้นถูกต้องและเหมาะสมแล้ว 
เพราะมีผลต่อเนื่องถึงการท าให้ต่างประเทศมั่นใจว่า ประเทศดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดได้
อย่างมีประสิทธิผล ประเด็นนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมีข้อถกเถียงว่า มาตรการรูปแบบใดเหมาะสมกว่ากัน 
เช่น การสวมหน้ากากและการห้ามออกนอกเคหสถาน ซึ่งหลายประเทศเห็นว่าไม่จ าเป็นและเกิดข้อ
โต้แย้งระหว่างผู้ที่มองจากมุมของการรักษาเสรีภาพกับผู้ที่เห็นว่าเป็นหน้าที่ พลเมืองเพ่ือส่วนรวม 
ส าหรับหน้ากากอนามัย แม้แต่องค์การอนามัยโลกก็เพ่ิงแนะน าให้สวมในบางสถานการณ์เมื่อต้นเดือน
มิถุนายน 25633 ในขณะที่ประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยรณรงค์ให้ประชาชนสวมตั้งแต่ต้น  

ส าหรับไทย ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต่อภาพลักษณ์ของประเทศอาจแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่การระบาดยังจ ากัดอยู่ในจีนและประเทศใกล้เคียง (มกราคม–กุมภาพันธ์ 2563) และ
ระยะที่โรคโควิด 19 ระบาดทั่วโลก (มีนาคม 2563 เป็นต้นมา) ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวมีผลต่อการ
ก าหนดเนื้อหาที่จะสื่อออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจะได้วิเคราะห์ในบทที่ 3 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารถึงชาวต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศ
ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 

1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาในการสื่อสารของกรมสารนิเทศให้เข้าถึง
ชาวต่างประเทศในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19  

                                                 
2 “โควิด: ทั่วโลกป่วยทะลุ 14 ล้าน วันเดียวเพิ่ม 2.4 แสนคน สังเวยเฉียด 6 แสนราย!” ข่าวสด [ออนไลน์], 18 
กรกฎาคม 2563. แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4528374 [18 
กรกฎาคม 2563].  
3 David Shukman, “Coronavirus: WHO advises to wear masks in public area,” BBC [Online], 2020. 
Available from: https://www.bbc.com/news/health-52945210 [19 July 2020]. 
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1.2.3 เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
การสื่อสารถึงต่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อประเทศไทยในภาวะวิกฤต 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารถึง 
ชาวต่างประเทศของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563–31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่พบการระบาดในไทย พบผู้ติดเชื้อในประเทศ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทั่ง
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการส่วนใหญ่ โดยจะใช้การด าเนินการของ
หน่วยงานอ่ืน การด าเนินการของต่างประเทศ และผลตอบรับจากผู้รับสาร เช่น รัฐบาล สื่อมวลชน 
และสาธารณชนต่างประเทศ เป็นข้อมูลเสริมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินการของไทยใน บทที่ 3 และการจัดท าข้อเสนอแนะในบทที่ 4  

วิธีการศึกษาเป็นการค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ และเอกสารทุติยภูมิ 
ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมสารนิเทศจัดท าส าหรับชาวต่างประเทศ อาทิ บทความ อินโฟกราฟิก 
และข่าวสารนิเทศ รวมทั้งวิเคราะห์จากโทรเลขของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รายงาน
การพบหารือระหว่างผู้แทนต่างประเทศกับฝ่ายไทย ข่าวและบทความในสื่อต่างประเทศ  

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

การสื่อสารของไทยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วยสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือข้อจ ากัด และมีแนวทางใดที่ควร
ใช้เป็นแนวปฏิบัติเมื่อเกิดวิกฤตครั้งต่อไป 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

การสื่อสารของไทยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างประเทศในช่วงโควิด 19 ช่วยให้ การ
บริหารจัดการวิกฤตโดยรวมได้ผลดี เพราะปรับเปลี่ยนประเด็นน าเสนอ (narrative) ตามสถานการณ์
และผลประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลา เช่น การปกป้องผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของมาตรฐานระบบสาธารณสุข และการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งท าให้
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รับรู้สถานการณ์ของไทยในเชิงบวก อย่างไรก็ดี อาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในการท า
ให้หน่วยงานต่าง ๆ สื่อสารเป็นเอกภาพและทันสถานการณ์ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกกลางของรัฐบาลเพ่ือ
การประสานงาน และอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
และรวดเร็ว 
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
การศึกษาจะท าให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยความส าเร็จในการสื่อสารกับ

ต่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐในกรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นอีก 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

สาระส าคัญของรายงานนี้คือ การสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่
เชื่อมโยงกัน ได้แก่ การสื่อสาร ภาวะวิกฤต และการสื่อสารในภาวะวิกฤต เนื้อหาส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ 
การวิเคราะห์การสื่อสารของกรมสารนิเทศถึงชาวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาโดยนักวิชาการที่เก็บข้อมูลและ
สรุปผลจากกรณีศึกษาของบริษัทเอกชนที่ประสบวิกฤตความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ของตน หรือเกิด
ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจนส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยทฤษฎีพยายามศึกษา
รูปแบบการตอบสนองของบริษัทหรือองค์กรในสภาพเงื่อนไขท่ีต่างกัน 

แม้ทฤษฎีเหล่านี้มีที่มาจากการศึกษาบริษัทเอกชน แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วย
วิเคราะห์ที่เป็นองค์กรของรัฐ ส่วนราชการ หรือประเทศได้ เช่น เคยมีผู้ใช้ทฤษฎีดังกล่าวประกอบ
การศึกษาการสื่อสารของกรุงเทพมหานครในช่วงที่เกิดอุทกภัยเมื่อปี 25544 นอกจากนี้ ในแวดวง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจหรือการสื่อสารมวลชนก็น ากรณีศึกษาการสื่อสารในภาวะวิกฤตของรัฐมา
ประกอบการเรียนเช่นกัน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต (Situational Crisis 
Communication Theory: SCCT) ของ W. Timothy Coombs เป็นกรอบในการวิเคราะห์ รวมทั้ง
ยังใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤตมาประกอบการศึกษาว่า กรมสารนิเทศมองวิกฤต
โควิด 19 อย่างไร และน าไปสู่การก าหนดรูปแบบการสื่อสารถึงชาวต่า งประเทศอย่างไรเพ่ือช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวมของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1  การสื่อสาร 
การสื่อสารหมายถึงการแบ่งปันข้อมูล ความคิด แนวคิด หรือข้อความจากบุคคล

หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ค าว่า communication ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์ภาษาละตินที่แปลว่าการ
แบ่งปัน การสื่อสารต้องประกอบด้วยผู้ส่งสาร สื่อในการส่งสาร และผู้รับสาร การสื่อสารเป็นการ
                                                 
4 ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์, การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณีอุทกภัยกรุงเทพมหานคร, (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559). 
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ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของ
บุคคล มีลักษณะเป็นวงจรระหว่างสองคน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดข่าวสารและการแปลความหมาย5  

การสื่อสารมีทั้งแบบทางเดียว เช่น รายการโทรทัศน์ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ
แบบสองทางที่ผู้รับสารต้องส่งข้อความกลับไปหาผู้ส่งสาร โดยการสื่อสารแบบนี้ส าคัญอย่างยิ่งใน
ภาวะวิกฤต 

2.1.2  สถานการณ์วิกฤต 
นิยามของวิกฤตมีหลากหลายตามมุมมองของแต่ละสาขาวิชา เช่น เป็นเหตุการณ์ใหญ่ 

ที่อาจส่งผลเชิงลบต่อองค์กร บริษัท อุตสาหกรรม สาธารณะ ผลผลิต บริการ หรือชื่อเสียง รวมทั้งอาจ
รบกวนการด าเนินงานตามปกติ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ส่งผลเสีย จัดการได้ยาก น าไปสู่ความ 
ไม่แน่นอนในระดับสูงทั้งด้านกายภาพ การเงิน และจิตวิทยา ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการบรรลุเป้าหมาย
หรือการด ารงอยู่ขององค์กร6  

จากนิยามข้างต้น องค์ประกอบส าคัญของวิกฤต คือ ความผิดแปลกไปจากปกติ 
และความรุนแรงของผลกระทบ นอกจากนี้  Coombs ผู้ เสนอทฤษฎี SCCT เห็นว่า วิกฤตไม่
จ าเป็นต้องเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อุบัติขึ้นเป็นครั้งคราว แต่อาจเป็นปัญหาที่ก่อตัวทีละน้อย เช่น 
ส าหรับบริษัทรถยนต์ การเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหรือมีคนงานประท้วงหยุดงานถือเป็นวิกฤต แต่ใน
ขณะเดียวกันหากบริษัทวางแผนผิดพลาด เช่น เน้นผลิตรถยนต์รุ่นที่ไม่ประหยัดพลังงานจนอาจท าให้
ตกรุ่นในไม่ช้า กรณีนี้ก็ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิกฤตเช่นกัน 7 ทั้งนี้ วิกฤตไม่จ าเป็นต้องท าให้
เกิดผลลัพธ์เชิงลบเสมอไป เพราะอาจเป็นช่วงเวลาให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนการ
ท างานสู่สิ่งที่ดีข้ึนได ้

Coombs เสนอว่า วิกฤตเป็นผลจากการรับรู้ (perception) ต่อเหตุการณ์ใด ๆ  
ที่คุกคามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และอาจกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น วิกฤต
จึงไม่มีลักษณะตายตัวส าหรับทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคน (Crisis is perceptual)  
ทุกองค์กรจึงพยายามรักษาผลประโยชน์โดยการควบคุมเนื้อหาและก าหนดทิศทางของการถกเถียง

                                                 
5 E.M. Rogers and F.F. Shoemaker, Communication of Innovations: A cross cultural approach (New 
York: Free Press, 1971) และ W. Schramm, Communication and Change in Developing Countries 
(Honolulu: The University Press of Hawaii, 1973) อ้างใน นัทรียา ทวีวงศ์, “บทบาทสื่อในกระบวนการสื่อสาร
จากรัฐบาลสูส่ังคม,” (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตร นบท. รุน่ท่ี 5, 2556), หน้า 4. 
6 W. Timothy Coombs and Sherry J. Holladay, The Handbook of Crisis Communication (West 
Sussex: Blackwell Publishing, 2012), p. 16-20. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16-20. 
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เกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประชาชนผู้รับสารก็อยู่ในสถานะที่สามารถเผยแพร่
ข้อมูลจากมุมมองของตนที่อาจไม่ตรงกับข้อมูลขององค์กรได้เช่นกัน8  

รายงานฉบับนี้เห็นว่า การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวิกฤต เพราะมีองค์ประกอบ
ส าคัญตามนิยามข้างต้น ได้แก่ การเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนทั่วโลก 
ที่รุนแรงในระดับที่เกินความคาดหมายเมื่อเทียบกับโรคระบาดครั้งก่อน ๆ จึงเป็นบททดสอบว่า
ประเทศต่าง ๆ สามารถป้องกัน ตอบสนอง และสรุปบทเรียนได้ดีเพียงใด โดยการสื่อสารในภาวะ
วิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสถานการณ์ทั้งหมด 

2.1.3  ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต (Situational Crisis Communication 
Theory)  

ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต (Situational Crisis Communication 
Theory: SCCT) น าเสนอว่า การตอบสนองในสถานการณ์วิกฤตต้องพิจารณาความเหมาะสมจาก
ระดับภัยคุกคามหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบที่สังคมคาดหวัง 
รวมทั้งต้องดูผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการวิกฤตก่อนหน้านี้ด้วย9  

ทฤษฎี SCCT เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยแบ่งวิกฤตเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ (1) ภาวะที่องค์กรเป็นผู้ถูกกระท าและได้รับความเสียหายด้วย (victim cluster) 
เช่น ภัยธรรมชาติและข่าวลือ (2) ภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการกระท าที่ไม่ตั้งใจขององค์กร 
(accidental cluster) เช่น องค์กรถูกผู้มีส่วนได้เสียกล่าวหาว่าบริหารงานไม่เหมาะสม และความ
ผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร (กรณีที่เป็นโรงงานผลิตสินค้า) และ (3) ภาวะที่เกิดจาก
ความตั้งใจ (intentional cluster) คือ วิกฤตที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดขององค์กรหรือเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย  

เมื่อพิจารณาได้แล้วว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นประเภทใด จึงจะสามารถก าหนด
แนวทางตอบสนองให้เหมาะสม เช่น เมื่อเผชิญวิกฤตประเภท victim cluster อาทิ ภัยธรรมชาติ และ
ข่าวลือ ซึ่งเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยและไม่เคยปรากฏวิกฤตเช่นนั้นมาก่อน การให้ข้อมูล 
( informing) หรือปฏิเสธ (denying) ก็เพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจ แต่ถ้าเป็นวิกฤตประเภท 
accidental cluster ซึ่งสร้างความเสียหายอยู่บ้างและเคยเกิดเหตุเช่นนั้นมาก่อน ก็จ า เป็นต้องเพ่ิม
มาตรการเพ่ือบรรเทาความเสียหาย (diminishing crisis response) ส าหรับกรณีที่รุนแรงที่สุดนั้น 
ต้องยกระดับการตอบสนองเป็นการกอบกู้ชื่อเสียง (rebuilding crisis response)  

                                                 
8 เรื่องเดียวกัน 
9 W. Timothy Coombs, Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and 
Application of Situational Crisis Communication Theory, Springer Link [Online], 2007. Available 
from: https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.crr.1550049 [19 July 2020]. 
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ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประวัติการเกิดวิกฤตและผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการในอดีต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ (prior relational 
reputation) เพราะหากองค์กรมีประวัติที่ไม่ดี ย่อมเพ่ิมระดับความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงจากวิกฤต
ครั้งใหม ่

นอกจากการจัดประเภทแนวทางตอบสนองในภาวะวิกฤตแล้ว Coombs ยังแบ่ง
รูปแบบการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้ในช่วงวิกฤต (crisis 
knowledge management) ซึ่งเน้นการประมวล วิเคราะห์ แบ่งปันข้อมูล และการตัดสินใจ และอีก
รูปแบบหนึ่งคือ การจัดการปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder reaction management) ซึ่ง
ต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อองค์กร 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางตอบสนองในสถานการณ์วิกฤตตามทฤษฎี SCCT 

ลักษณะของวิกฤต แนวทางตอบสนอง 
Victim Cluster การให้ข้อมูล (informing) และการปฏิเสธ (denying) เพ่ือตัดความ

เชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับวิกฤต อาทิ การลดความน่าเชื่อถือของ 
ผู้ปล่อยข่าวลือ การปฏิเสธข่าวลือ และการหา  ต้นตอข่าวลือที่แท้จริง 

Accidental Cluster การบรรเทาความเสียหาย (diminishing) เพ่ือสื่อสารให้สาธารณชน
มั่นใจว่าความเสียหายมิได้เลวร้ายเท่าที่คิด และลดความเชื่อมโยง
ระหว่างเหตุที่เกิดกับองค์กร เช่น การชี้แจงข้อเท็จจริง การเน้นย้ าว่า
เป็นเหตุสุดวิสัย 

Intentional Cluster  การกอบกู้ภาพลักษณ์ (rebuilding) เพ่ือยอมรับความผิดและชดเชย
ความเสียหายหากจ าเป็น  

 
2.1.4  การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวคิดจากหนังสือ Crisis Communication in a 
Digital World โดย Mark Stephan and Deirdre Quinn–Allan เป็นบรรณาธิการ ซึ่งใช้กรณีศึกษา
จากบริษัทเอกชนในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือก าหนดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีที่มาจากกรณี
บริษัท Kentucky Fried Chicken ในมาเลเซียที่ตกเป็นข่าวจากการที่พนักงานโต้เถียงกับลูกค้า 10 
และบริษัทแก้ปัญหาโดยแบ่งกลุ่มผู้รับสารเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ไม่ทราบเหตุการณ์มาก่อน (stranger) 
ซึ่งต้องกันออกไปไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากข่าวสารต่าง ๆ ผู้ที่ทราบเรื่อง (onlooker) ซึ่งต้องท าให้ได้รับ
                                                 
10 ลูกค้าไม่พอใจท่ีพนักงานไม่แจ้งให้ทราบว่าไก่ทอดหมดแล้วท้ังที่ทราบว่าตนต้องการสั่งและยืนรอนานกว่า 45 นาที 
การโตเ้ถียงลุกลามกลายเป็นประเด็นทางเชื้อชาติเพราะพนักงานมีเช้ือสายมาเลย์ แตลู่กค้ามเีชื้อสายจีน 
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ข้อมูลจาก KFC มากขึ้น ผู้ติดตาม (activist) ซึ่งมีอารมณ์ร่วมกับเหตุที่ เกิดขึ้น และผู้ต่อต้าน 
(propagator) ซึ่งส่งต่อข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ และ KFC ต้องพยายามยุติให้ได1้1  

การแบ่งผู้รับสารเป็นกลุ่มต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ประกอบกับทฤษฎี SCCT ที่แบ่ง
วิกฤตเป็น 3 ประเภท คือ victim cluster, accidental cluster และ intentional cluster ซึ่งจะ
ช่วยให้วิเคราะห์ได้ถ่ีถ้วนยิ่งขึ้นว่า กรมสารนิเทศมองวิกฤตอย่างไรและเลือกแนวทางสื่อสารรูปแบบใด  
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นหัวข้อที่เคยมีผู้จัดท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต 7 เรื่อง แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤต หัวข้อส าคัญที่เคยมีการศึกษา ได้แก่ (1) การชี้แจงและส่งเสริมภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ: กรณีศึกษาสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยรัศม์ ชาลีจันทร์ (นบท. 1)  
 ซึ่งเสนอว่า การชี้แจงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต้องใช้วิธีสอดแทรกค่านิยมและบ่มเพาะความชื่นชม 
(soft approach) มากกว่าการน าค าชี้แจงไปใช้โดยตรง (hard approach)12 (2) บทบาทสื่อใน
กระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม โดยนัทรียา ทวีวงศ์ (นบท. 5) ซึ่งเสนอว่า กลไกส าคัญใน
กระบวนการสื่อสารของรัฐบาลสู่สังคม คือ การก าหนดวาระ (agenda setting) โดยทุกภาคส่วนมี
วาระของตนเอง โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เป็นผู้น าเสนอข่าว ท าให้เกิดปัญหาว่าสังคมอาจไม่ได้รับสารที่
รัฐบาลสื่อออกไปในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลมุ่งหวัง13 และ (3) การสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและ
บทบาทท่ีส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศ โดยนิกรเดช พลางกูร (นบท. 7)14  

โดยรวมแล้ว รายงานการศึกษาส่วนบุคคลที่ผ่านมามีสาระส าคัญเกี่ยวกับการชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นส าคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนใหญ่เน้น
กลุ่มเป้าหมายในประเทศ อย่างไรก็ดี รายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์

                                                 
11 หลังจากนั้น KFC ใช้กลยุทธ์ท าให้มีปริมาณข่าวบวกมากกว่าข่าวลบ ประกอบด้วย (1) การระงับเหตุ (contain) 
เช่น การขอโทษอย่างเป็นทางการ และการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่นิ่งดดูาย (2) การ
ร่วมกันสร้าง (co-create) เช่น การส่งเสริมการขายที่เน้นภาพลักษณ์ด้านบวกของ KFC ที่ประชาชนเคยใช้บริการ 
และ (3) การโน้มน้าว (convince) คือ การเชิญนักจัดรายการวิทยมุช่ืีอเสียงไปจัดรายการในร้าน KFC และมสี่วน
ร่วมในการต้อนรับลูกค้าเป็นเวลา 5 สัปดาห์  
12 รัศม์ ชาลีจันทร,์ การชี้แจงและสง่เสริมภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตัริย์ในต่างประเทศ : กรณีศึกษา
สาธารณรัฐโปแลนด์ (หลักสตูรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศ, 2552), หน้า 29. 
13 นัทรียา ทวีวงศ์, บทบาทสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสูส่ังคม (หลักสตูรนักบรหิารการทูต รุ่นที่ 5 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2556), หน้า 16-20. 
14 นิกรเดช พลางกูร, การสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและบทบาทที่ส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศ (หลักสูตรนัก
บริหารการทูต รุ่นที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ, 2558). 
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มีกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศและมีข้อสรุปที่จะน ามาประกอบการวิเคราะห์รายงานการศึกษา 
ส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ คือ ประสิทธิผลของการชี้แจงโดยวิธีสอดแทรกค่านิยมและบ่มเพาะความชื่นชม 
(soft approach)  

ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีผู้ศึกษาการสื่อสารในภาวะวิกฤตอยู่บ้าง ฐานข้อมูลของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เคยมีผู้ท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ 10 
เรื่อง เกือบทั้งหมดใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นบริษัทเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มี 2 เรื่องที่ศึกษา
องค์กรของรัฐแต่เน้นการสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในประเทศ ได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร
ภายในองค์กรในภาวะวิกฤตของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  โดยภวินท์ ศรีเกษมสุข และเรื่อง  
การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณีอุทกภัยกรุงเทพมหานคร โดยชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ 
ดังนั้น จึงยังไม่มีการศึกษาการสื่อสารในภาวะวิกฤตในมิติของการต่างประเทศ  

ส าหรับในต่างประเทศ มีนักวิชาการศึกษาการด าเนินการของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ อาทิ 
หนังสือเรื่อง Case Studies in Crisis Communication International Perspectives on Hits and 
Misses โดย Amiso M. George and Cornelius B. Pratt เป็นบรรณาธิการ ซึ่งการสื่อสารกับต่างประเทศ
เป็นเพียงประเด็นรองของหนังสือ เช่น ในบทที่เกี่ยวกับไทย “Bringing the Government Down: 
Managing Thailand’s Political Crisis” ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า หนึ่งในกลยุทธ์ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใช้สื่อสารกับต่างประเทศในช่วงที่เกิดการชุมนุมประท้วงระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง
และเสื้อแดงคือ การแจ้งข้อมูลให้คณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศรับทราบท่าทีของรัฐโดยตรง
อย่างต่อเนื่อง เชิญคณะทูตไปดูอาวุธที่ถูกยึดจากกลุ่มผู้ประท้วงเพ่ือตอบโต้ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาล
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้สัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศหลายส านัก  

กรณีศึกษาในหนังสือเล่มดังกล่าวที่มีลักษณะคล้ายกับรายงานฉบับนี้มากกว่า คือ กรณีของ
เคนยา “Wooing Tourists Back after a Civil Strife: The Kenyan Example” โดย Bitrus P. Gwamna 
ซึ่งอธิบายว่า เมื่อเคนยาเกิดการประท้วงครั้งใหญ่หลังมีการโกงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 
2550 หลายประเทศได้ประกาศห้ามคนสัญชาติตนเดินทางไปเคนยา ส่งผลให้เคนยาขาดรายได้จาก
การท่องเที่ยว เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เคนยาขอให้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าเคนยาเขียน
จดหมายเปิดผนึกรับรองว่าสถานการณ์เป็นปกติแล้ว และโน้มน้าวให้ฝรั่งเศสยกเลิกประกาศห้ามคน
ฝรั่งเศสเดินทางไปเคนยา มีการพบหารือกับสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน
ต่างประเทศ ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี ข้อเสนอจากนักวิชาการคือ ควรจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้เห็นขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจนในห้วงเวลาที่ทุกฝ่ายอยู่ในความสับสน ซึ่งจะท าให้ฟ้ืนตัวได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ควรตั้งทีม
บริหารจัดการวิกฤต ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหลายหน่วยงาน แนวคิดนี้จะน าไปประกอบการศึกษาใน
บทที่ 4 
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หนังสืออีกเล่มที่ใช้กรณีศึกษาของรัฐ คือ The Handbook of Crisis Communication 
โดย W. Timothy Coombs และ Sherry J. Holladay เป็นบรรณาธิการ ซึ่งศึกษากรณีการก่อการ
ร้ายที่กรุงมาดริดเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็นปีที่สเปนก าลังจะจัดเลือกตั้ง หลังเกิดเหตุไม่นาน รัฐบาลสเปน
กล่าวหาว่า ขบวนการ ETA ซึ่งต้องการแบ่งแยกแคว้นคาตาลันออกจากสเปนเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่
หลักฐานที่พิสูจน์ทราบในเวลาต่อมาบ่งชี้ว่าเป็นฝีมือของ Al Qaeda ท าให้ประชาชนมองว่ารัฐบาล
โกหกเพ่ือแสวงประโยชน์ในการเลือกตั้ง ผู้ เขียนได้เปรียบเทียบกรณีนี้กับการก่อการร้ายใน  
กรุงลอนดอนเมื่อปี 2548 ซึ่งรัฐบาลสามารถท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาล โดยมอง
ผู้ก่อการร้ายเป็นศัตรูร่วมกัน แม้กรณีข้างต้นเน้นศึกษากลุ่มเป้าหมายในประเทศ แต่ก็ให้มุมมองเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อข้อมูลมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ประเด็นหลักของรายงานการศึกษาฉบับนี้ คือ การสื่อสารในภาวะวิกฤต ดังนั้น จึงใช้ทฤษฎี 
SCCT ของ Coombs เป็นกรอบในการอธิบายว่า การด าเนินการของไทยจัดเป็นวิกฤตประเภทใด  
การตอบสนองใช้รูปแบบใด และก าหนดเนื้อหาในการสื่อสารอย่างไร อย่างไรก็ดี ทฤษฎี SCCT ไม่อาจ
วิเคราะห์ผลตอบรับว่า เมื่อสารไปถึงผู้รับแล้วได้ผลอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นเสริมของรายงาน จึงต้อง
น าแนวคิดจากรายงานการศึกษาและหนังสือเล่มอ่ืนมาประกอบ เช่น ความส าคัญของการก าหนด
วาระ (agenda setting) ในกระบวนการสื่อสารของรัฐบาลสู่สังคม ความรับผิดชอบต่อข้อมูลมีผลต่อ
การสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว และจุดแข็งของการชี้แจงโดยวิธีสอดแทรกค่านิยมและบ่มเพาะ
ความชื่นชม (soft approach) 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดการแบ่งกลุ่มลูกค้าของ KFC มาวิเคราะห์ 
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของไทยได้ โดยใช้ประกอบกับทฤษฎี SCCT ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับอนาคตด้วย ส่วนกรณีศึกษาของเคนยาในหนังสือ Crisis 
Communication in a Digital World แม้ไม่เน้นทฤษฎี แต่มีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นแนวทางส าหรับ
การจัดท าข้อเสนอแนะของรายงานฉบับนี้ได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ไทยเป็นประเทศแรกนอกจีนที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 และ
มีจ านวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับสองของโลกอยู่ระยะหนึ่ง ท าให้สื่อต่างประเทศสนใจว่าไทยจะเป็น 
จุดระบาดแห่งใหม่ ในช่วงดังกล่าว หลายประเทศมีประกาศไม่แนะน าให้คนสัญชาติตนเดินทางมาไทย 
และก าหนดให้คนไทยที่เดินทางไปประเทศนั้นต้องถูกตรวจเชื้อ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา 
การระบาดในอิหร่าน สาธารณรัฐเกาหลี อิตาลี และสหรัฐอเมริกา จนกระจายไปทั่วโลก ท าให้ความสนใจ
ต่อสถานการณ์ในไทยลดลงและมีผลต่อการก าหนดประเด็นในการสื่อสารกับต่างประเทศที่อ ยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรมสารนิเทศ  

เนื้อหาในบทนี้เป็นการศึกษาว่า การสื่อสารของไทยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือ
ข้อจ ากัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการพิจารณาว่ามีแนวทางใดที่ควรใช้เป็นแนวปฏิบัติเมื่ อเกิดวิกฤต
ครั้งต่อไป  

ผลการศึกษาเริ่มด้วยการวิเคราะห์ว่าไทยมองการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวิกฤต
อย่างไร และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติด้านใด เพราะเป็นบริบทที่จะท าให้เข้าใจที่มาของ
การก าหนดเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารกับต่างประเทศของกรมสารนิเทศเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
โดยจะวิเคราะห์จุดเด่นและปัญหาของการด าเนินการในส่วนท้าย 

 
3.1  วิกฤตโควิด 19 ในทัศนะของไทย 

โรคโควิด 19 ระบาดในจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 และมีรายงานข่าวเกี่ยวกับ
ผู้ป่วย “โรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ” เป็นครั้งแรกในนครอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ต่อมาเมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2563 จีนรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดในนครอู่ฮ่ันมีสาเหตุจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และสามารถแพร่จากคนสู่คนได้15 กระทรวงสาธารณสุขของไทยเริ่มคัดกรอง
ผู้ป่วยจากนครอู่ฮ่ันในวันเดียวกัน ซึ่งแสดงว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความรุนแรงของ

                                                 
15 ล าดับเหตุการณ์การระบาดของ “โควิด 19” ระยะแรก, ประชาชาติธุรกิจ [ออนไลน์], 11 พฤษภาคม 2563, 
แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/world-news/news-462403 [19 กรกฎาคม 2563]. 
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สถานการณ์ แต่เห็นว่ายังไม่ร้ายแรงมาก เพราะจ ากัดการคัดกรองเฉพาะผู้เดินทางจากนครอู่ฮ่ันและ 
ไม่ห้ามคนจีนเดินทางเข้าประเทศแม้มีเสียงเรียกร้องจากบางส่วนในสังคม 

ในช่วงแรก ไทยเห็นว่าโรคโควิด 19 เป็นปัญหาทางสาธารณสุข แต่เมื่อเวลาผ่านไป จึงมองว่า 
เป็นวิกฤตที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง สื่อเริ่มตั้งข้อสังเกตตั้งแต่
มกราคม 2563 ว่า เงินทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ของไทยประมาณ 1.2 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค และหากสถานการณ์ยืดเยื้อก็จะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้หลักของประเทศจนอาจกดดันให้เงินบาทอ่อนค่า16 แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจัดประชุมครั้งแรกประจ าปี 2563 เพ่ือหารือผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19  

สถานการณ์ข้างต้นเข้าข่ายการเป็น “เหตุการณ์ใหญ่ที่อาจส่งผลเชิงลบต่อองค์กรหรือ
ชื่อเสียง รวมทั้งอาจรบกวนการด าเนินงานตามปกติ และอาจคุกคามการด ารงอยู่ขององค์ กร  
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ส่งผลเสีย และจัดการได้ยาก” ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 2 อย่างไรก็ดี  
ในระยะแรก ไม่มีใครคาดคิดว่า โรคโควิด 19 จะเป็นวิกฤตที่คุกคามวิถีชีวิตปกติในระดับโลก เพราะ
การระบาดของโรค SARS เมื่อปี 2546 และโรค MERS เมื่อปี 2555 เป็นเพียงการระบาดในระดับ
ภูมิภาคและอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้ แต่เมื่อการระบาดของโรคโควิด 19 ในไทยรุนแรงขึ้นใน
เดือนมีนาคมจากการติดเชื้อในสถานบันเทิงย่านทองหล่อและสนามมวยลุมพินี รวมทั้งพบผู้ติดเชื้อที่
กลับจากต่างประเทศ ส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อสะสมที่มีไม่เกิน 100 คน มาประมาณ 2 เดือนกว่า 
เพ่ิมขึ้นเป็นหลักพัน ทุกภาคส่วนของไทย จึงตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤต โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพราะเป็น “สถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเร่งด่วนและเข้มงวดเพ่ือควบคุมมิให้
โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง” 17  

พัฒนาการในเดือนมีนาคมเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ไทยรับรู้ว่า โรคโควิด 19 เป็น 
ภัยคุกคามและเป็นวิกฤตเต็มรูปแบบ แต่ในห้วงเวลาเดียวกันความสนใจของต่างประเทศต่อปัญหาของไทย
กลับลดลง เพราะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่สถานการณ์ในประเทศอ่ืนที่มีแนวโน้มจะรุนแรงกว่า  
เมื่อไทยเริ่มประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 1,045 คน และผู้เสียชีวิต 4 คน ในขณะ
ที่มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกใน 195 ประเทศ จ านวน 478,331 คน มีผู้เสียชีวิต 21,524 คน ประเทศที่มี 
ผู้ติดเชื้ออันดับต้น ได้แก่ จีน 81,769 คน อิตาลี 74,386 คน สหรัฐอเมริกา 68,573 คน สเปน 49,515 คน 

                                                 
16 กูรูชี้เป้าหุ้นส่งออกรับบาทอ่อน จบัตา ‘โคโรนา - ลดดอกเบี้ย’ กดคา่เงิน, ประชาชาติธุรกิจ [ออนไลน]์, 31 
มกราคม 2563, แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864374 [19 กรกฎาคม 2563]. 
17 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน, [ออนไลน]์, 25 มีนาคม 2563, แหล่งที่มา: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF [5 สิงหาคม 2563]. 
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และเยอรมนี 39,355 คน18 ส่งผลให้หลายประเทศใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น เช่น อิตาลีห้ามเดินทาง  
เข้าออกแคว้นลอมบาร์ดี19 สเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและห้ามออกนอกเคหสถาน20 และ
เยอรมนีสั่งปิดโรงเรียนและกิจการบางประเภท 

โดยสรุปแล้ว โรคโควิด 19 เป็นวิกฤตที่มีความรุนแรงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ส าหรับไทย 
โรคโควิด 19 เริ่มจากการเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ก่อนจะถูกมองว่าเป็นวิกฤตเต็มรูปแบบเมื่อผู้ติดเชื้อ
และผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจนถึงระดับที่รัฐบาลต้องบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุด คือ การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน “เพ่ือต่อสู้กับมหันตภัยที่ไม่เห็นตัว…จึงจ าเป็นต้องควบคุมสถานการณ์เพ่ือความอยู่
รอดร่วมกัน”21 อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกันก็อาจเห็นว่า โควิด 19 เป็นวิกฤต
ในระดับที่ต่างกันได้ตามบริบทและเงื่อนไขของตน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Coombs เสนอว่า วิกฤตขึ้นอยู่
กับการรับรู้ของแต่ละคน (Crisis is perceptual) ดังนั้น จึงท าให้ก าหนดรูปแบบและระดับการ
ตอบสนองต่อวิกฤตนั้นต่างกันด้วย 

เมื่อโรคโควิด 19 แพร่ระบาดไปทุกภูมิภาคแล้ว ปัจจัยอีกประการที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดการรับรู้ของประชาชนว่าสถานการณ์ในประเทศตนรุนแรงเพียงใด คือ สถานการณ์ในประเทศอ่ืน
และความส าเร็จในการบริหารจัดการ เพราะหากเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าประเทศอ่ืนรับมือได้ดีกว่าก็
อาจส่งผลทางจิตวิทยาให้รู้สึกว่าวิกฤตของตนรุนแรงกว่าได้ และกลายเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาล 

เมื่อพิจารณาด้วยทฤษฎี SCCT โรคโควิด 19 เป็นวิกฤตประเภทแรก ได้แก่ ภาวะที่องค์กร
เป็นผู้ถูกกระท าและได้รับความเสียหาย (victim cluster) เพราะเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและ
ควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศที่บริหารจัดการไม่ดีจากความผิดพลาดของรัฐบาลเอง เช่น 
เลือกใช้มาตรการที่ผิดพลาดและไม่ยอมปรับเปลี่ยนแม้ถูกท้วงติง ประชาชนอาจมองว่า วิกฤต
กลายเป็นภาวะที่เกิดจากความบกพร่องของรัฐบาลเอง ซึ่งจะต้องตอบสนองด้วยแนวทางที่เข้มข้นมากขึ้น 

 
  

                                                 
18 รายงานสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับท่ี 83 วันท่ี 
26 มีนาคม 2563 
19 Coronavirus: Case jump in Iran and Italy, BBC News [Online], 7 March 2020, Available from: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51783242 [5 August 2020] 
20 Coronavirus: How long has Spain been on lockdown and when will it end, As.com [Online], 13 
April 2020, Available from: https://en.as.com/en/2020/04/09/other_sports/1586460059_015568.html 
[5 August 2020]. 
21 ส านักนายกรัฐมนตร,ี การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/ 
T_0001.PDF [5 สิงหาคม 2563]. 
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3.2  วิกฤตโควิด 19 และผลกระทบต่อผลประโยชน์ของไทย 
การศึกษาว่าวิกฤตโควิด 19 กระทบต่อผลประโยชน์ด้านใดของไทยจะช่วยให้เข้าใจ  

การสื่อสารในภาวะวิกฤตครั้งนี้ เพราะในห้วงเวลาที่สับสนและมีทรัพยากรจ ากัด ทุกภาคส่วนต้อง
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน ดังนั้น หากก าหนดได้ว่าผลประโยชน์ด้านใดที่ถูกคุกคามจาก
วิกฤตโควิด 19 ก็จะท าให้ทราบที่มาของการสื่อสารเพ่ือปกป้องผลประโยชน์เหล่านั้น และเข้าใจ
เหตุผลของการเลือกประเด็นส าหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

ผลประโยชน์อันดับแรก ได้แก่ สวัสดิภาพของประชาชนไทยทั้งที่อาศัยในประเทศและ
ต่างประเทศ เห็นได้จากข้อก าหนดออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 5 ซึ่งให้ความส าคัญกับการควบคุมมิให้เชื้อโรคระบาดในวงกว้าง
โดยใช้มาตรการเข้มงวด ซึ่งรัฐบาลย้ าเตือนประเด็นดังกล่าวด้วยข้อความ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 
ทั้งนี้  ความส าเร็จของไทยในการดูแลความมั่นคงทางสาธารณสุขเป็นประเด็นส าคัญในการสร้าง 
ความเชื่อมั่นกับชาวต่างประเทศ เพราะเมื่อสถานการณ์โควิด 19 ยืดเยื้อ จ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 
จะเป็นข้อมูลส าคัญประการแรกที่ใช้ประเมินผลส าเร็จ 

ผลประโยชน์ถัดมา คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็นด้านการท่องเที่ยวและ 
ด้านการผลิต ซึ่งไทยต้องพ่ึงพิงต่างประเทศอย่างมากท้ังสองด้าน ดังนี้ 

3.2.1 ด้านการท่องเที่ยว  
ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยือนไทยประมาณ 39 ล้านคน สร้างรายได้ 

3.06 ล้านล้านบาท ก่อนเกิดวิกฤตโควิด 19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าจ านวนนักท่องเที่ยว
ในปี 2563 ไว้ที่ 40.8 ล้านคน คาดหวังรายได้ 3.18 ล้านล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากปี 
256222 รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ หากอุตสาหกรรมนี้หยุดชะงักย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและพนักงานจ านวนมาก 
อาทิ โรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวปรากฏชัดเจนตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2563  
เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายแรกในประเทศเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน23 แต่ภาคส่วนต่าง ๆ  

                                                 
22 ดันท่องเที่ยวไทยปีใหม่โค้งสุดท้าย คาดรายได้ ’63 ทะลุ 3.18 ล้านล้าน, ประชาชาติ [ออนไลน]์, 17 ธันวาคม 
2562, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/tourism/news-402482 [1 สิงหาคม 2563]. 
23 “คนแรก! นักท่องเที่ยวจีนติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่,” Thai PBS [ออนไลน์], 13 มกราคม 2563, 
แหล่งที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/287938 [1 สงิหาคม 2563].  
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ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคาดหวังว่าเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24–30 มกราคม 2563 จะมี
นักท่องเที่ยวจีนเยือนไทยถึง 2.8 แสนคน โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 1924  

ในช่วงดังกล่าว แม้หลายประเทศเริ่มจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศของ
นักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เช่น ญี่ปุ่นห้ามชาวจีนจากมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจ้อเจียง
เข้าประเทศ25 สหรัฐอเมริกาห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากจีนเข้าประเทศ26 แต่ไทยยังอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาได้ โดยมีมาตรการคัดกรองที่ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลกที่ไม่สนับสนุนให้จ ากัดการเดินทางต่อประเทศที่พบการติดเชื้อ 27 นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การคัดกรองอาการและมาตรการอ่ืน ๆ ที่ใช้ในขณะนั้นเป็นมาตรการที่
เพียงพอกับสถานการณ์ ซึ่งยังไม่พบการติดต่อจากคนสู่คนนอกจีน และองค์การอนามัยโลกยังไม่
ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ต้องด าเนินการอย่างเด็ดขาด 28 อย่างไรก็ดี  
ในที่สุด รัฐบาลจีนได้ห้ามชาวจีนท่องเที่ยวต่างประเทศในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 
ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนในไทยลดลงโดยปริยาย และไทยไม่จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติม29  

การตัดสินใจของไทยในทิศทางข้างต้นเป็นเพราะในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 
2563 โรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดเฉพาะในจีน และองค์การอนามัยโลกไม่ได้ประกาศว่า โรคโควิด 19 
เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ไทยจึงรับรู้ว่าโรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ที่ไม่

                                                 
24 “คาดจีน 2.8 แสนคนทะลักเที่ยวไทยช่วงตรุษจีน,” ฐานเศรษฐกิจ [ออนไลน์], 14 มกราคม 2563, แหล่งที่มา: 
https://www.thansettakij.com/content/business/418826 [1 สิงหาคม 2563]. 
25 “Japan bans entry from 2nd Chinese province, raises travel advisory,” The Asahi Shimbun 
[Online], 12 February 2020, Available from: http://www.asahi.com/ajw/articles/13121171 [5 August 
2020]. 
26 “Coronavirus US visa travel ban on Chinese travelers,” Workpermit.com [Online], 8 February 
2020, Available from: https://workpermit.com/news/coronavirus-us-visa-travel-ban-china-
travellers-20200208 [5 August 2020]. 
27 “Updated WHO recommendations for international traffic in relation to Covid-19 outbreak,” 
World Health Organization [Online], 29 February 2020, Available from: Available from : 
https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-
traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak [5 August 2020]. 
28 “ค าตอบจากกรมควบคมุโรค ท าไมไทยจึงแบนนักท่องเที่ยวจีนไมไ่ด้,” โพสต์ทูเดย์ [ออนไลน์], 27 มกราคม 
2563, แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/612961 [1 สิงหาคม 2563]. 
29 “อนุทินย้ าไม่จ าเป็นต้องห้ามคนจนีเข้าไทย,” ไทยรัฐทีวี [ออนไลน]์, 2 กุมภาพันธ์ 2563, แหล่งที่มา: 
https://www.thairath.co.th/clip/394080 [1 สิงหาคม 2563].  
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ปกติ แต่ยังเชื่อมั่นว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และเมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยว
ในช่วงตรุษจีนแล้ว ยิ่งมีน้ าหนักมากขึ้นที่ในขณะนั้น ไทยเห็นว่าโควิด 19 รุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน แต่เมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศในวันที่ 30 มกราคม 256330 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19  
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

นอกจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนแล้ว ไทยยังค านึงถึงตลาดนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  
โดยพยายามประชาสัมพันธ์ให้เกิดความม่ันใจว่าไทยเป็นสถานที่ปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยว เพราะ
มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และมีมาตรการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างไรก็ดี 
ตั้งแต่มีนาคม 2563 ที่โรคโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลก ประเด็นในการสื่อสารข้างต้นจะปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ที่เกือบทุกประเทศจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศตน ไทยจึงไม่จ าเป็นต้องส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวอีกต่อไป  

3.2.2 ด้านการผลิต  
ไทยเป็นประเทศที่ผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ในปี 2562 การส่งออกของไทยมีมูลค่า

ถึง 7.62 ล้านล้านบาท31 เมื่อการระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงขึ้น และแต่ละประเทศเพ่ิมระดับ
ความเข้มข้นของมาตรการเพ่ือควบคุมการระบาด กระบวนการผลิตและการขนส่งของไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากมาตรการต่าง ๆ เช่น การห้ามออกนอกเคหสถาน การปิดกิจการบางประเภท
ชั่วคราวท าให้อุปทานในตลาดลดลง นอกจากนี้ ห่วงโซ่การผลิตของโลกยังชะลอตัวเนื่องจากข้อจ ากัด
ในการเดินทางระหว่างประเทศและการที่บริษัทขนส่งและสายการบินไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
จนท าให้ระบบโลจิสติกส์ขัดข้อง ในขณะเดียวกัน ความต้องการสินค้าในตลาดโลกลดลงเพราะ
เศรษฐกิจชะงักงัน ในครึ่งแรกของปี 2563 การส่งออกของไทยมีมูลค่าเหลือ 3.5 ล้านล้านบาท  
หรือหดตัวร้อยละ 7 โดยการส่งออกในเดือนมิถุนายนมีมูลค่า 5 แสนล้านบาท หรือต่ าสุดในรอบ 11 ปี32 
เมื่อผลกระทบเกิดเป็นวงจรเช่นนี้ จึงกระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยด้วย 

การสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเป็นประเด็นสื่อสารหลังจากที่ต่างประเทศ
เริ่มเชื่อมั่นความสามารถของไทยในการควบคุมโรค แต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

                                                 
30 “โคโรนา: สธ. พิจารณาประกาศโรคติดเชื้อจากไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดต่ออันตราย,” BBC News 
ภาคภาษาไทย [ออนไลน์], 31 มกราคม 2563, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-
51321481 [1 สิงหาคม 2563]. 
31 กระทรวงพาณิชย์ [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThExportMonthly [1 สิงหาคม 2563]. 
32 “ทิ้งทวนครึ่งแรก-ส่งออก มิ.ย. ฟุบสุด 11 ปี มูลค่าเหลือแค่ 5 แสนล้าน หดตัว 23%  หวัง 6 เดือนหลังฟื้น,”  
ข่าวสด (25 กรกฎาคม 2563): 5. 
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ซึ่งแม้ว่าทุกประเทศประสบภาวะคล้ายกัน แต่การให้ข้อมูลว่าไทยแก้ปัญหาอย่างไรและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจะช่วยให้ต่างประเทศรับรู้ว่าไทยพร้อมที่จะฟ้ืนตัวได้เร็วภายหลังวิกฤตโรคโควิด 19 

 
3.3  การสื่อสารในภาวะวิกฤตของไทย 

เมื่อไทยรับรู้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวิกฤต และกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศอย่างไร การด าเนินการที่เร่งด่วนคือการควบคุมไม่ให้เชื้อโควิด 19 แพร่กระจายในวงกว้าง 
โดยแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนทราบสถานการณ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรี
ให้ความส าคัญ และมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อน33 โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง คนไทยและคนต่างชาติ34 เพ่ือไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ของรัฐบาล  

3.3.1  กระบวนการสื่อสารของกรมสารนิเทศ 
กรมสารนิเทศมีภารกิจหลักในการสื่อสารถึงต่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต กลุ่มเป้าหมายหลักจึงเป็นสาธารณชน
ต่างประเทศ กองที่รับผิดชอบเรื่องการชี้แจงและสร้างความเชื่อมั่น คือ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว 
(News Division) ซึ่งเป็นผู้ติดตามรายงานข่าวในสื่อต่างประเทศที่พาดพิงประเทศไทย และชี้แจงหรือ 
ตอบโต้ตามความเหมาะสม โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวสารนิเทศ ประเด็นสนทนา บทความ 
และอินโฟกราฟิก 

ปัจจัยส าคัญของการสื่อสารให้ได้ผล ได้แก่ การผลิตเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจและ
ทันสถานการณ์ และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กรมสารนิเทศประสบ
ปัญหาท้าทายทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ในด้านการผลิตเนื้อหาที่ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนเป็นหลัก 
โดยเฉพาะประเด็นเฉพาะทางหรือเรื่องทางเทคนิค เช่น โรคโควิด 19 สวัสดิภาพสัตว์ และการประมง
ผิดกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาในการประมวลและเรียบเรียง ท าให้บางครั้งการสื่อสารล่าช้าและไม่ได้รับ
ความสนใจ นอกจากนี้ ในการเผยแพร่ให้เข้าถึงชาวต่างประเทศ กรมสารนิเทศต้องใช้บริการสื่อที่มี
ลูกค้าประจ าอยู่แล้ว เช่น ส านักข่าวต่างประเทศ และ PR Newswire ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ไม่อาจ
เผยแพร่ข่าวหรือบทความได้มากนักต่อปี ส่วนการเผยแพร่ผ่านสื่อของกระทรวงการต่างประเทศเอง 
เช่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

                                                 
33 “แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี วันท่ี 10 เมษายน 2563,” เว็บไซต์รัฐบาลไทย [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/5027. 
34 นายกรัฐมนตรีก าชับให้การแถลงข่าวของ ศบค. มีภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น และเห็นชอบให้ลดความถี่เมื่อ
สถานการณ์คลีค่ลายแล้ว 
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ในกรณีของวิกฤตโควิด 19 กรมสารนิเทศต้องประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ประจ าวัน และติดต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือน าข้อมูลไปแปล  
เรียบเรียง และน าเสนอให้ตรงกับความสนใจของต่างประเทศ โดยใช้ช่องทางสื่อสารเหมือนในภาวะปกติ 
แต่ต้องเพ่ิมความถ่ีและความสม่ าเสมอ รวมทั้งต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกมากขึ้น อาทิ การส่งข้อมูลให้ใช้ประกอบการชี้แจง การส่งค าแปลเอกสาร  
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 และข้อมูลต่าง ๆ ให้เผยแพร่ และการติดตามปฏิกิริยาของประเทศ 
ในความรับผิดชอบ เป็นต้น 

การเลือกประเด็นสื่อสารขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลประโยชน์ในแต่ละช่วง 
รวมทั้งต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยทั่วไปกรมสารนิเทศสามารถก าหนดเนื้อหาและรูปแบบ
การสื่อสารได้ตามความเหมาะสม โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ ชิดเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากในภาวะวิกฤต 

3.3.2  วิธีด าเนินการและลักษณะของเนื้อหา 
การด าเนินการของกรมสารนิเทศ ซึ่งเป็นผู้ส่งสารในช่วงวิกฤตโควิด 19 อาจแบ่งได้

ตามวิธีด าเนินการ ซึ่งมี 4 รูปแบบ หรือแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาที่ส่งออกไป ซึ่งมี 2 ประเภท ดังนี้ 
3.3.2.1 วิธีด าเนินการ 

1) การแจ้งข้อมูลการด าเนินการของฝ่ายไทยตามแถลงข่าวประจ าวัน
ของกระทรวงสาธารณสุขให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
และสื่อต่างประเทศในประเทศไทยทราบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการแถลงข่าวภาษาอังกฤษ
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  

2) การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อินโฟกราฟิก 
และบทความเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศและสื่อออนไลน์ เพ่ือให้สาธารณชนต่างประเทศรับทราบ
มาตรการและการด าเนินการของไทย รวมทั้งเชื่อมั่นระบบท่ีมีประสิทธิภาพของไทย  

3) การจัดท าแนวทางชี้แจงให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ใช้ท าความเข้าใจกับต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สาธารณชน และสื่อมวลชน เพ่ือรักษา
ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย และให้มีการจัดท า
ค าแนะน าการเดินทาง (Travel Advisory) ในการเดินทางมาไทยอย่างสมเหตุผล 

4) การตอบโต้ประเด็นที่สื่อต่างประเทศเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
มาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยการสื่อสารรูปแบบนี้อาจรวมถึงการให้สัมภาษณ์
ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 
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3.3.2.2 ลักษณะของเนื้อหา 
1) สารที่น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง สถิติ และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้ 

ชาวต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์ รับทราบนโยบายและการด าเนินการของทางการ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม เช่น หนังสือทางการทูต อินโฟกราฟิก และการแถลงข่าว ลักษณะส าคัญคือ เผยแพร่
ตามข้อเท็จจริง สารประเภทนี้มักเป็นการด าเนินการตามวิธีที่ 1 (การแจ้งข้อมูลการด าเนินการของ
ไทย) และวิธีที่ 2 บางส่วน (การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์) 

2) สารที่ตั้งใจเรียบเรียงและน าเสนอข้อความเพ่ือโน้มน้าวผู้รับสาร 
ในประเด็นส าคัญ เช่น ประเด็นสนทนา บทความ จดหมายถึงบรรณาธิการส านั กข่าวเพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริง และอินโฟกราฟิก ลักษณะส าคัญคือ อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงแต่ ‘ปรุงแต่ง’ หรือ 
‘สร้างมูลค่าเพ่ิม’ เพ่ือเน้นย้ าบางประเด็น น าเสนอให้แพร่หลาย หรือชี้แจงข้อมูลที่ คลาดเคลื่อน  
สารประเภทนี้มักเป็นการด าเนินการตามวิธีที่ 2 บางส่วน (การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์) วิธีที่ 3 
(การจัดท าแนวทางชี้แจง) และวิธีที่ 4 (การตอบโต้) 

 
ตารางท่ี 2  การสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศถึงชาวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด 19

มกราคม–กรกฎาคม 2563 
ประเภท รายละเอียดและการด าเนินการแบ่งตามประเภทของเนื้อหา 

1. เนื้อหาที่น าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง 

หนังสือทางการทูต แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการส าคัญที่มีผลกระทบต่อชาว
ต่างประเทศและคณะทูตในประเทศไทย 

อินโฟกราฟิก - ส่งอินโฟกราฟิกสถานการณ์ประจ าวันที่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ซึ่ง
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษโดยกระทรวงสาธารณสุขและ ศบค. ให้ผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศประจ าประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอทางไลน์กลุ่ม 

- ผลิตอินโฟกราฟิกเก่ียวกับมาตรการของไทยที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ และ
เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศและไลน์กลุ่ม
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 

การแถลงข่าว สนับสนุนการแถลงข่าว ศบค. ภาคภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวันตั้งแต่
เมษายน 2563 ซึ่งถ่ายทอดทางช่อง NBT World และเฟซบุ๊ก NBT World 

2. เนื้อหาที่เรียบเรียงและน าเสนอข้อความแบบเจาะจงประเด็น 
ประเด็นสนทนา ส่ งประเด็นสนทนาเกี่ ยวกับสถานการณ์ โควิด  19 ในไทยให้สถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และจัดท าประเด็นสนทนาให้
บุคคลส าคัญของไทยเมื่อมีการหารือกับต่างประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประเภท รายละเอียดและการด าเนินการแบ่งตามประเภทของเนื้อหา 
บทความ - มี 6 เรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

1.  “Thailand faces the COVID-19 heads on, Thai Foreign Affairs 
Ministry says” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของไทยที่
ยืนยันการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และมีระบบ
ตรวจสอบเชื้อที่ได้มาตรฐาน เผยแพร่ทาง PR Newswire เมื่อมีนาคม 
2563 

2.  “Thailand vs. COVID-19: Early Detection and Treatment, 
Assertive Approach and National Preparedness” เ น้ น ย้ า
ศักยภาพทางสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะระบบคัดกรอง การ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และการตรวจสอบการติดเชื้อ 

3. “Looking Ahead: Thailand’s Economic Relief and Recovery–
Post COVID-19” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยกล่าวถึง
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและมาตรการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ
เมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ไปแล้ว เผยแพร่ทาง content hub ของ 
Reuters 

4.  “The Economic Front in Fighting COVID-19” เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยปรับเนื้อหาจากบทความที่ 3 และเผยแพร่
ทาง PR Newswire 

5.  “Thailand’s Ungowned and Unsung Heroes” กล่าวถึงบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งแสดงถึงการที่ทุกภาคส่วนมีส่วน
ช่วยควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐเท่านั้น เผยแพร่ทาง PR Newswire 

6.  “Despite the Hardships, Thailand Continues to Give” น าเสนอ
เรื่องราวของการแสดงน้ าใจและความโอบอ้อมอารีในสังคมไทย ซึ่งท าให้
ทุกคนผ่านพ้นความยากล าบากในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ไปได้  

- สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้น าบทความบางเรื่องไป
เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของส านักงานและสื่อท้องถิ่น อาทิ มีสื่อ
ต่างประเทศน าบทความท่ี 3 ไปเผยแพร่ ได้แก่ Borneo Bulletin (บรูไนดา
รุสซาลาม) Yunnan Gateway (จีน) และ Korea Times (สาธารณรัฐ
เกาหลี) ซึ่งท าให้เข้าถึงคนท้องถิ่นมากข้ึน 
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ประเภท รายละเอียดและการด าเนินการแบ่งตามประเภทของเนื้อหา 
จดหมายถึง
บรรณาธิการส านัก
ข่าว หรือการติดต่อ
ส านักข่าว 

- ท าจดหมายถึงบรรณาธิการ 4 ครั้ง ได้แก่  
1. Sky News เพ่ือชี้แจงค าให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข โดย Sky News ได้ปรับปรุงข้อมูลในบทความฉบับเต็ม และ
มีหนังสือตอบกลับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

2. The New York Times เพ่ือชี้แจงว่ามาตรการของไทยมีเป้าหมายเพ่ือ
ป้องกันการระบาดของโรค มิใช่เพื่อจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  

3. The Economist เพ่ือชี้แจงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 และ
ประเด็นพาดพิงการเมืองและเศรษฐกิจไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2563  

4. Al Jazeera เ พ่ือชี้ แจง เกี่ ยวกับนโยบายในการควบคุมการ เดิน
ทางเข้าออกประเทศว่ามิได้เป็นการกีดกัน คนไทย 

- ติดต่อส านักข่าวเพ่ือขอให้แก้ไขข่าว 1 ครั้ง คือ Channel News Asia 
(CNA) กรณีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 รายงานว่าไทยตอบสนองต่อโควิด 
19 ล่าช้า อย่างไรก็ดี CNA มิได้ด าเนินการให้ 

อินโฟกราฟิก ด าเนินการ 10 ครั้ง เช่น อินโฟกราฟิกเพ่ือให้ก าลังใจจีนและ ชาวอู่ฮ่ัน อินโฟ
กราฟิกเพ่ืออธิบายมาตรการคัดกรองของไทย และอินโฟกราฟิกภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน (ตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

 
3.3.3  การก าหนดเนื้อหา 

การก าหนดเนื้อหาในการสื่อสารมีปัจจัยหลายประการ เช่น ความส าคัญและ
เร่งด่วน ในการเผยแพร่ข้อมูลของฝ่ายไทย ความสนใจของสื่อมวลชนต่างประเทศ และผลประโยชน์
ของประเทศ ในระยะยาว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยอาจแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

1) ระยะที่การระบาดยังจ ากัดอยู่ในจีนและประเทศใกล้เคียง (มกราคม–กุมภาพันธ์ 
2563) ซึ่งไทยเป็นจุดสนใจของโลกว่าจะเป็นจุดระบาดแห่งใหม่ ไทยเน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ
ของไทยในการสกัดกั้นเชื้อโควิด 19 บนพ้ืนฐานของระบบสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพที่
เข้มแข็งและมีความพร้อมรองรับโรคระบาดเป็นอันดับ 6 ของโลกตามการจัดอันดับดัชนีความมั่นคง
ทางสาธารณสุขโลก (Global Health Security Index) ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins รวมทั้งมี
มาตรการในการตรวจหาเชื้อและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ในบทความที่กรมสารนิเทศจัดท า
เรื่อง “Thailand vs. COVID-19: Early Detection and Treatment, Assertive Approach and 
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National Preparedness” ซึ่งระบุว่าไทยมีประสบการณ์ในการจัดการกับโรคระบาดหลายครั้งใน
อดีตและมีความร่วมมือใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก จึงท าให้อยู่ในอันดับ 6 ของ Global Health 
Security Index (ดูภาคผนวก ก) 

2) ระยะที่เชื้อไวรัสระบาดทั่วโลก (มีนาคม 2563 เป็นต้นมา) ซึ่งความสนใจต่อไทย
ลดลง ไทยเน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่ครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย รวมทั้งให้ข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อ ซึ่งโดยทั่วไปประสบผลส าเร็จด้วยดี อย่างไรก็ดี 
ยังมีเสียงวิจารณ์ไทยอยู่บ้างในบางประเด็น เช่น (1) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากกรณีก าหนดบาง
มาตรการอย่างกระชั้นชิดและมีข้อผิดพลาดจนต้องแก้ไขในช่วงปลายมีนาคม–เมษายน 2563  
ซึ่งสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง ศบค. ท าให้การสื่อสารเป็นเอกภาพ35 (2) ไทยควบคุมโรคโควิด 19  
ได้ดี แต่อาจประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว (3) รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นข้ออ้างในการ
ควบคุมเสรีภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง อาทิ บทความเรื่อง “Coronavirus has 
started a censorship pandemic” ในเว็บไซต์ Foreign Policy ซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่หลาย
ประเทศพยายามควบคุม ข่าวปลอมโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดจนอาจเข้าข่ายปิดกั้นการแสดง
ความเห็น โดยยกตัวอย่างกรณีชายไทยที่กลับจากต่างประเทศและโพสต์ข้อความว่าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไม่ได้คัดกรองตนและผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน ท าให้ถูกด าเนินคดีเพราะเป็นการวิจารณ์
มาตรการรับมือของรัฐบาล36 และบทความเรื่อง “Thailand’s economy was suffering before 
the virus” ใน The Economist ซึ่งเห็นว่าไทยที่เคยเป็นประเทศชั้นน ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนา
ตามหลังประเทศเพ่ือนบ้าน (A once leading country risks falling behind its neighbours)37  

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มีผลโดยตรงต่อการก าหนดประเด็นและเนื้อหา  
ในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารกับสังคมไม่ใช่การสื่อสารทางเดียว เนื่องจากสาธารณชนสามารถ
สนทนาหรือน าเสนอข้อห่วงกังวลให้ภาครัฐรับทราบโดยทางอ้อมได้ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบการสื่อสารจึงต้องมีทักษะในการตรวจจับความรู้สึกนึกคิดของ
สังคม เพ่ือประเมินได้ว่าในขณะนั้นสังคมตอบรับสิ่งที่รัฐสื่อสารไปก่อนหน้านั้นอย่างไร และมีข้อห่วง
                                                 
35 เช่น การประกาศเขตโรคติดต่ออนัตรายของกระทรวงสาธารณสุข และการห้ามอากาศยานลงจอดของส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
36 Jacob Mchangama and Sarah Maclaughlin, “Coronavirus has started a censorship pandemic,” 
Foreign Policy [Online], 1 April 2020, Available from: https://foreignpolicy.com/2020/04/01/ 
coronavirus-censorship-pandemic-disinformation-fake-news-speech-freedom/ [18 September 
2020]. 
37 “Thailand’s economy was suffering before the virus,” The Economist [Online], 2 April 2020, 
Available from: https://www.economist.com/asia/2020/04/02/thailands-economy-was-suffering-
before-the-virus [5 August 2020]. 
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กังวลใหม่หรือไม่ การสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีพลวัตและเชื่อมโยงโดยตรงกับพัฒนาการของ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนต่อวิกฤตครั้งนั้น 

การสื่อสารของกรมสารนิเทศใช้แนวทางให้ข้อมูล ( informing) ตามทฤษฎี SCCT 
และเมื่อต่างประเทศสนใจสถานการณ์ในประเด็นที่เจาะจงและเกี่ยวพันถึงภาพลักษณ์ของไทย  
กรมสารนิเทศใช้แนวทางลดความเสียหายด้วย โดยยกระดับความเข้มข้นและพยายามด าเนินการ  
เชิงรุกมากข้ึน รูปแบบของการก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือสื่อสารถึงชาวต่างประเทศมี ดังนี้ 

3.3.3.1 “ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ปลอดภัย (Thailand is a safe destination)” 
ในระยะแรกของวิกฤต ประเด็นส าคัญคือการน าเสนอว่า ประเทศไทย

เป็นเขตปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โดยเฉพาะส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศ กรมสารนิเทศจึงเผยแพร่สถิติ ตัวเลข และข้อเท็จจริงของสถานการณ์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี 
การที่ไทยเป็นประเทศแรกนอกจีนที่พบผู้ติดเชื้อและไทยไม่ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ ส่งผลให้
ไทยอยู่ในความสนใจของต่างประเทศ เพราะเกิดข้อสงสัยว่าไทยคัดกรองผู้ติดเชื้อได้มีประสิทธิภาพ
จริงหรือไม่ ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชื้อ จ านวนผู้เสียชีวิต และวิธีการ
คัดกรอง ที่ท่าอากาศยาน โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดท ารายงานประจ าวันตั้งแต่
วันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีค าแปลภาษาอังกฤษและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี กรม
สารนิเทศได้ท าหนังสือถึงคณะทูตต่างประเทศประจ าไทยด้วย เพ่ือน าส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่าน
ช่องทางการทูต38  

ในขณะเดียวกัน กรมสารนิเทศเริ่มจัดท าข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศใช้ชี้แจงสถานการณ์โควิด 19 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  
เน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรการคัดกรอง การสื่อสาร และการเตรียมพร้อมของไทยเพ่ือไม่ให้
สถานการณ์รุนแรงขึ้น รวมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ห้ามการเดินทางจากประเทศที่มีการติดเชื้อ และเน้นย้ าว่า
ไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ของการระบาด คือ แม้มีการติดเชื้อจากคนสู่คนแต่ยังสอบสวนโรคได้ว่าติดจากใคร
และการระบาดอยู่ในวงจ ากัด นอกจากนี้ ได้อธิบายเหตุผลความจ าเป็นทุกครั้งที่มีมาตรการใหม่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น การประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 

การก าหนดประเด็นข้างต้นมาจากการพิจารณาว่าผลประโยชน์ของ
ประเทศในแต่ละช่วงคืออะไร ซึ่งในช่วงต้นของวิกฤต ผลประโยชน์ส าคัญของไทยคือ การรักษา
ภาพลักษณ์ด้านการจัดการโรคระบาดและด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน ดังนั้น 
เมื่อมีข่าวที่จะท าให้ประชาคมโลกไม่เชื่อว่า “ไทยเป็นจุดหมายที่ปลอดภัย” และสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญที่จะแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาทิ กรณีเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์นาง Siobhan Robbins ผู้สื่อข่าวส านักข่าว Sky 
                                                 
38 ต่อมา ไดโ้อนให้กรมพิธีการทตูด าเนินการ 
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News ซึ่งได้น าบทสัมภาษณ์ไปปรับใช้ในลักษณะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ไทยยอมรับว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ในไทยได้ (Thailand admits it is unable to stop spread of deadly coronavirus) 
และมีส านักข่าวต่างประเทศอ่ืน ๆ น าไปอ้างอิงต่อในวงกว้าง เช่น Daily Mail และ The Sun ในส
หราชอาณาจักร และ Washington Examiner ในสหรัฐอเมริกา39  

แม้ฝ่ายไทยขอให้แก้ไข แต่นาง Robbins ยืนยันว่าตนอ้างตามค าให้
สัมภาษณ์ และขอให้ติดต่อบรรณาธิการข่าวที่ส านักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร 40 กระทรว 
งการต่างประเทศจึงได้รับมอบหมายให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ท าหนังสือถึงบรรณาธิการ Sky News เพ่ือแก้ไขว่า นัยของค า
ให้สัมภาษณ์หมายถึงว่า ประเทศไทยโดยล าพังไม่อาจหยุดการระบาดได้ แต่ทุกประเทศและภาคส่วน
ต้องร่วมมือกัน โดยฝ่ายไทยได้น าคลิปการให้สัมภาษณ์มาเผยแพร่ด้วย 

ข้อความว่า “ไทยยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในไทยได้”  
ในข่าวของ Sky News เป็นเรื่องละเอียดอ่อนส าหรับทางการไทย เพราะหากความเสียหายเกิดจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพของทางการไทย มุมมองของประชาชนต่อวิกฤตนี้อาจเปลี่ยนจากการเห็นว่า
เป็นภาวะที่องค์กรเป็นผู้ถูกกระท าและได้รับความเสียหาย (victim cluster) เพราะเป็นโรคระบาด
ตามธรรมชาติ กลายเป็นภาวะที่รัฐบาลมีส่วนร่วมในความบกพร่อง คล้ายกับความผิดพลาดของ
รัฐบาลสเปนในกรณีการก่อการร้ายที่กรุงมาดริดเมื่อปี 254741  

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ อินโฟกราฟิกให้ก าลังใจชาวจีนและชาวอู่ฮ่ันที่ 
กรมสารนิเทศจัดท าและเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก42 โดยใช้การแสดงความเห็นใจเป็นประเด็นในการสื่อสาร
ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม คือ ชาวจีน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีและได้รับความชื่นชมจากประชาชน
จีน และนายกเทศมนตรีนครอู่ฮ่ันได้มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพ่ือขอบคุณก าลังใจจาก
ประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ43 กรณีนี้อาจเทียบได้กับกลยุทธ์ของ KFC ที่มาเลเซียที่แบ่งกลุ่มผู้รับสาร
เป็นหลายกลุ่ม เพ่ือก าหนดวิธีการสื่อสารที่ต่างกันในการแก้ข่าวลบ แต่ไทยได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกนี้
จากอีกมุมหนึ่ง คือ เพ่ือสื่อสารข้อความเชิงบวก โดยมองว่าชาวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียว เพราะเป็น

                                                 
39 Siobhan Robbins, “Thailand ‘not able to stop the spread’ of new coronavirus,” Sky News 
[Online], 28 January 2020, Available from: https://news.sky.com/story/thailand-not-able-to-stop-
the-spread-of-new-coronavirus-11919860 [5 August 2020]. 
40 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ 0905/54/2563 ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2563  
41 ดูรายละเอียดที่หน้า 10 
42 จัดท าโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ 
43 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ท่ี PEK 251/2563 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 
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ประเทศเดียวที่เผชิญโรคโควิด 19 ในขณะนั้น และเป็นประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับไทยสูง ในขณะ
ที่ประเทศอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ (stranger) หรือเพียงแต่รับทราบว่าเกิดโรค
ระบาดในจีน (onlooker) ดังนั้น ไทยจึงเลือกสื่อสารข้อความเฉพาะตัวถึงชาวจีน และใช้อินโฟกราฟิก 
สร้างความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของไทยเพ่ือสื่อสารถึงชาวต่างประเทศทั่วไป  
(ดูภาคผนวก ข) 

แม้อินโฟกราฟิกนี้ไม่ได้สื่อสารโดยตรงว่า ไทยเป็นจุดหมายที่ปลอดภัย 
แต่ก็แสดงถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกับจีน และเป็นการแสดงท่าทีว่า เมื่อไทยปลอดภัยก็ประสงค์ให้
มิตรประเทศอ่ืน ๆ ปลอดภัยด้วย โดยหวังผลในระยะยาวที่จะรักษาความแนบแน่นในระดับประชาชน
ผ่านการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เมื่อประกอบ
กับการที่ไทยไม่ห้ามคนจีนเข้าประเทศในช่วงต้นของวิกฤตจึงยิ่งท าให้ได้รับผลตอบรับที่ดี ทั้งนี้ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้กลยุทธ์เดียวกันในการท าคลิป Better Together เพ่ือสื่อสารถึง
ต่างประเทศว่า แม้โควิด 19 ท าให้เดินทางไม่ได้ แต่คนไทยพร้อมเป็นก าลังใจให้คนทั้งโลกต่อสู้กับ 
โควิด 19 และผ่านพ้นวิกฤต44  
 

 
  

ภาพที่ 1 อินโฟกราฟิกให้ก าลังใจชาวจีนและชาวอู่ฮ่ัน 
 

                                                 
44 “TAT launches “Better Together” video to cheer up the world,” TAT News [Online], 16 March 
2020, Available from: https://www.tatnews.org/2020/03/tat-launches-better-together-video-to-
cheer-up-the-world/ [5 August 2020]. 
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3.3.3.2 “การแพทย์และสาธารณสุขของไทยไว้ใจได้  (Thailand has reliable 
medical and public health systems)” 

ประเด็นนี้เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากในระยะแรกที่น าเสนอว่าไทย
เป็นจุดหมายที่ปลอดภัย เพราะหลังจากที่ไทยระงับการเดินทางระหว่างประเทศเมื่อปลายเดือน
มีนาคม การปกป้องผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวก็ไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่ในช่วงดังกล่าว จ านวนผู้ติด
เชื้อในไทยสูงขึ้นอย่างมาก ท าให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเด็นส าคัญที่สื่อสาร
ถึงต่างประเทศจึงเป็นการสร้างความม่ันใจว่า แม้สถานการณ์โรคระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แต่ระบบ
สาธารณสุขไทยรองรับได้ บทความแรกที่กรมสารนิเทศเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง 
“Thailand faces the COVID-19 heads on” เป็นการเน้นย้ าประเด็นนี้  โดยใช้วิ ธีน า เสนอ
ความส าเร็จและมาตรฐานของไทยในระดับสากล อาทิ อ้างอิงการจัดอันดับ Global Health Security 
Index ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins กล่าวถึงความสามารถในการยืนยันเชื้อโควิด 19 ครั้งแรก
นอกจีนผ่านการตรวจสอบจีโนม โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และความส าเร็จของทีมแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถีในการผสมตัวยาส าหรับรักษาผู้ติดเชื้อจนทุเลา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคัด
กรองและตรวจสอบโรค โดยทั้งหมดนี้น าไปสู่ประเด็นส าคัญว่า ไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อใน
อันดับต้น ๆ ของโลกอีกต่อไป และรัฐบาลด าเนินการอย่างเต็มที่เพ่ือดูแลรักษาผู้ติดเชื้อทุกกรณีที่อาจ
มีจ านวนเพิ่มขึ้น (ดูภาคผนวก ก)45 

ในระยะต่อมา ความส าเร็จในการควบคุมการระบาดท าให้ความสนใจ
เปลี่ยนจากความไม่มั่นใจเป็นความสงสัยถึงปัจจัยความส าเร็จของไทย มีสื่อต่างประเทศหลายส านัก
เขียนบทความวิเคราะห์ โดยเฉพาะความร่วมมือของประชาชน และบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ไทยอย่างดี และกรมสารนิเทศสามารถขยายผล
โดยน าเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านไปเพ่ิมเนื้อหาเชิงบวกในบทความ 
“Thailand's Ungowned and Unsung Heroes Play Significant Roles in Battling COVID-19” 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งตอบค าถามว่าเหตุใดโรคโควิด 19 จึงไม่กระจายไป 
ทั่วประเทศหลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีประชาชนจ านวนมากเดินทางกลับภูมิล าเนา 
ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของไทยที่อาจเป็นประโยชน์แก่ประเทศอ่ืน ๆ ที่ขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ เพราะเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพของ
ตนเอง (ดูภาคผนวก ก) 

 

                                                 
45 “Such efforts have enabled Thailand to gradually move down the list of countries with the 
highest numbers of infected persons outside China. The country is working relentlessly to ensure 
that all cases can be accounted for, despite the increasing number of infected persons.” 
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3.3.3.3 “เศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวในไม่ช้า (Thailand’s economy is resilient)” 
เมื่อเข้าสู่ระยะที่สองที่โรคโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลก และความสนใจต่อ

ไทยลดลง การสื่อสารเพ่ือเน้นย้ าบางประเด็นได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสื่อต่างประเทศเริ่มประเมิน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการของไทย และมีการวิจารณ์มาตรการของไทยโดยเชื่อมโยงกับประเด็น
ทางเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ิมขึ้น กรมสารนิเทศจึงให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจในระยะยาว เช่น มาตรการช่วยเหลือประชาชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล และ
ความส าเร็จในการปรับตัวของกิจการต่าง ๆ  

ตัวอย่างของการสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยคือ กรณี
บทความเรื่ อง “Thailand’s economy was suffering before the virus: a once leading country 
risks falling behind its neighbours” ของนิตยสาร The Economist เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2563 ซึ่งกล่าวถึงผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และวิจารณ์ความ
สับสนของนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อในระยะแรก โดยเฉพาะเรื่องใบรับรองแพทย์
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งได้เชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจไทยที่มีสภาพย่ าแย่ตั้งแต่ก่อน  
โรคโควิด 19 ระบาด ท าให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในเอเชีย มีโครงสร้ าง
ประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่ดึงดูดนักลงทุน ในขณะที่ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
ลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า และค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  

กรมสารนิเทศได้ส่งหนังสือถึงบรรณาธิการ The Economist เพ่ือย้ า
ศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยโดยอ้างอิงการจัดอันดับ Global Health Index ของมหาวิทยาลัย 
Johns Hopkins ที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก รวมทั้งใช้สถิติยืนยันความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย  
ซึ่งนิตยสาร The Economist ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 

กรมสารนิเทศได้เพ่ิมข้อมูลเชิงบวกโดยเผยแพร่บทความเรื่อง “Looking 
Ahead: Thailand’s Economic Relief and Recovery–Post COVID-19” ในแพลตฟอร์มประเภท 
content hub ของ Reuters เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบและมาตรการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจเมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ไปแล้ว และน า
บทความไปปรับข้อมูลเป็นเรื่อง “The Economic Front in Fighting COVID-19” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป มิให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ โดยเผยแพร่ผ่าน PR 
Newswire และมีส านักข่าวออนไลน์น าไปเผยแพร่ต่อ 111 แห่ง ซึ่งเว็บไซต์แต่ละแห่งมีผู้ติดตามเฉลี่ย
ประมาณ 11 ล้านคน (ดูภาคผนวก ก) 

นอกจากนี้ กรมสารนิเทศได้ประสานกับส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง 
เพ่ือขอรับตัวเลขการจัดสรรงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยเทียบเป็นสัดส่วนของ GDP และส่งให้ 
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สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกใช้ประโยชน์ในการชี้แจงท าความเข้าใจ เพราะเป็นข้อมูลที่ผู้ฟังเห็นภาพ
และเข้าใจง่าย 

3.3.3.4 “การประกาศสถานการณ์ฉุก เฉินไม่มีจุดประสงค์ทางการเมือง 
(Emergency situation has nothing to do with politics)” 

ประเด็นที่สื่อต่างประเทศตั้งค าถามหลังจากเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่อง
การเมือง เพราะก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ไทยถูกจับตาโดยสื่อต่างประเทศอยู่แล้วว่ารัฐจ ากัดเสรีภาพใน
การแสดงออก แต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ความกังขาดังกล่าวยังคงมีอยู่ และสื่อพร้อมจะน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ของตนเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างที่ตนเชื่อ กรณีของไทยคือ  
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ การห้ามออกนอกเคหสถาน ซึ่งหากพิจารณาจากมุมมองของผู้ที่
ปกป้องสิทธิเสรีภาพ ก็อาจเห็นว่าเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิของบุคคล และเม่ือน าไปประกอบกับ
พัฒนาการของการเมืองไทย จึงมีการ ผูกโยงว่ารัฐบาลใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง โดยจ ากัดความเคลื่อนไหวของผู้ที่ ไม่สนับสนุนรัฐบาล 

กรณีตัวอย่างคือ บทความเรื่อง “For Autocrats, and Others, Coronavirus 
Is a Chance to Grab Even More Power” ในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2563 ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลในหลายประเทศใช้วิกฤตโควิด 19 เป็นข้ออ้างในการเพ่ิม
อ านาจของฝ่ายบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโดยตรง หรือมีแนวคิดจะออกมาตรการที่รุกล้ า
สิทธิส่วนบุคคล เช่น ฮังการี อิสราเอล และไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถตรวจสอบการรายงานข่าว
ของสื่อ 

สิ่งที่ชี้แจง คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในช่วงวิกฤตจะท าให้
สังคมสับสนและตื่นตระหนก รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนบนพ้ืนฐานของกฎหมาย โดยยังไม่มี
สื่อมวลชนคนใดถูกด าเนินคดี รวมทั้งได้อ้างอิงข้อสังเกตขององค์การอนามัยโลกด้วยว่า โลกก าลัง
เผชิญกับทั้งโรคระบาด (pandemic) และการระบาดของข้อมูลที่บิดเบือน ( infodemic) ซึ่ง The 
New York Times ได้เผยแพร่ค าชี้แจงของไทยทางเว็บไซต์46  

ในภาพรวม ไทยรับรู้วิกฤตโควิด 19 โดยเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ใน 
แต่ละช่วงเวลา จึงส่งผลให้การก าหนดเนื้อหาเพ่ือสื่อสารเปลี่ยนแปลงได้ ประเด็นพ้ืนฐานที่ต้องสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอคือ สถานการณ์ติดเชื้อ ส่วนประเด็นที่ต้องชี้แจงสลับกันไปเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุ้น 
โดยเฉพาะจากการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศที่พาดพิงประเด็นนั้น ๆ ได้แก่ ศักยภาพของระบบ
สาธารณสุขไทย ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และประโยชน์และความจ าเป็นของการประกาศ

                                                 
46 “The Virus and the Press: Thailand’s View” The New York Times [Online], 20 April 2020, 
Available from: https://www.nytimes.com/2020/04/20/opinion/letters/coronavirus-thailand.html 
[5 August 2020]. 
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สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ในระยะแรก ต่างประเทศสงสัยความน่าเชื่อถือของจ านวนผู้ติดเชื้อในไทยว่า
ต่ ากว่าความเป็นจริงหรือไม่ การสื่อสารจึงได้เน้นอธิบายสถานการณ์ของไทยและมาตรการที่เลือกใช้ 
ต่อมา เมื่อการติดเชื้ออยู่ในระดับที่คุมได้ และต่างประเทศไม่มีข้อกังขาต่อระบบสาธารณสุขไทยแล้ว 
ค าถามได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องอนาคตของเศรษฐกิจไทยแทน จึงเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะน าเสนอ
มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจ  

3.3.4  ผลตอบรับของการสื่อสาร 
การสื่อสารในช่วงโควิด 19 ของไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจ

สถานการณ์ตามความเป็นจริงและพร้อมจะร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อ
ศักยภาพของไทยในการบริหารจัดการ การประเมินผลตอบรับของการสื่อสารอาจมีข้อจ ากัดบาง
ประการ อาทิ ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าทัศนคติของต่างประเทศเป็นผลจากการสื่อสารของไทยหรือ
การรับรู้จากแหล่งอ่ืน หรือไม่อาจคาดเดาความคิดที่แท้จริงของต่างประเทศได้ว่ามองสถานการณ์ในไทย
อย่างไร อย่างไรก็ดี รายงานการศึกษาฉบับนี้จะวิเคราะห์ผลตอบรับจากการรับรู้ (perception) และ
ผลประโยชน์ (interest) เพ่ือดูว่าการสื่อสารในช่วงโควิด 19 ของไทยช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ
ในภาพรวมอย่างไร โดยศึกษาจากบันทึกการหารือระหว่างบุคคลส าคัญของไทยกับต่างประเทศ 
รายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศ และการก าหนดมาตรการของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทย 
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมรายละเอียดทุกด้าน แต่น่าจะช่วยให้เห็นภาพกว้างได้ 

ในภาพรวม รัฐบาลต่างประเทศรับรู้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยและความสามารถ 
ในการบริการจัดการในเชิงบวก ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์จริงอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ประกอบกับมี
การสื่อสารไปสู่ต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยประเมินจากผลตอบรับ ดังนี้ 

3.3.4.1 การพบหารือระหว่างบุคคลส าคัญของไทยกับต่างประเทศ 
ความส าเร็จของไทยในการควบคุมการระบาดได้รับค าชื่นชมจากผู้แทน

ต่างประเทศในหลายโอกาส เช่น เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ชื่นชมไทยผ่านระบบการประชุมทางไกล องค์การอนามัยโลก (WHO) เห็นว่าไทยมีการ
ควบคุมโรคตามมาตรฐาน WHO เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และฟินแลนด์ประจ า
ประเทศไทยชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยระหว่างเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเว็บไซต์
ส านักงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทยระบุว่า ไทยมีความโดดเด่นในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว 
และเป็นตัวอย่างความส าเร็จในการบริหารจัดการ47  
  

                                                 
47 “Thailand’s Covid-19 response an example of resilience and solidarity: a UN Resident 
Coordinator blog,” UN News [Online], 4 August 2020, Available from: 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069191 [5 August 2020]. 
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3.3.4.2 การออกประกาศค าแนะน าในการเดินทาง (travel advisory)48 
ในยุคโควิด 19 ความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคกลายเป็น

ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเปิดประเทศให้เดินทางระหว่างกัน หากต่างประเทศเห็นว่าสถานการณ์  
โควิด 19 ของไทยไม่น่าไว้วางใจ ก็อาจก าหนดมาตรการซึ่งเข้มข้นต่างกันไปตั้งแต่ระงับการตรวจลงตรา 
(ซาอุดีอาระเบีย) ห้ามคนไทยและคนสัญชาติอ่ืน ที่เดินทางจากไทยและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน ๆ ในช่วง 14 วัน
ก่อนหน้า เดินทางเข้าประเทศตน (อิสราเอล บาห์เรน อิรัก กัวเตมาลา และหมู่เกาะโซโลมอน) การกักตัว
ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากไทยและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน ๆ 14 วัน หากมีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ 
(คาซัคสถาน สหราชอาณาจักร คิวบา) บางประเทศห้ามคนประเทศตนเดินทางมาไทย เช่น สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์และอิรัก และมีหลายประเทศแนะน าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาไทย เช่น สาธารณรัฐ
เกาหลี บาห์เรน คูเวต อิสราเอล โปแลนด์ 

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประมาณ 20 ประเทศท่ีใช้มาตรการ
ที่กระทบต่อไทย โดยหลายประเทศใช้มาตรการเกินกว่าค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะ
การจ ากัดการเดินทางเข้า–ออกประเทศ ส่งผลให้การประชุมนานาชาติต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป 
เช่น คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)  
ได้เลื่อนการประชุม Asia–Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 7 ซึ่งก าหนดจัดที่
กรุงเทพฯ49  

สิ่งที่กรมสารนิเทศด าเนินการในกรณีนี้ คือ การท าความเข้าใจด้วย
ข้อเท็จจริง โดยจัดท าข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่น าไปชี้แจง รวมทั้งส่งข้อมูล
ให้สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยหากมองในมุมกลับกัน หลายประเทศก็เห็นว่าความปลอดภัยทาง
สาธารณสุขเป็นเรื่องส าคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศเช่นกัน อาทิ เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
ประกาศห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยรวมเวียดนามในบัญชีรายชื่อ และมี
หลายหน่วยงานออกประกาศตามมา เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภากาชาดไทย 
เวียดนามได้แสดงความห่วงกังวลเพราะเห็นว่าอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์การเป็นประธานอาเซียน 

ในกรณีของไทย เมื่อสถานการณ์ดีข้ึนหลายประเทศก็ส่งสัญญาณว่าพร้อม
เปิดประเทศกับไทย เช่น นิวซีแลนด์มีด าริจะทาบทามท าข้อตกลงพิเศษในการเดินทาง ( travel 
bubble) กับไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 256350 สหรัฐอเมริกาจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยง

                                                 
48 ในบางประเทศ ค าแนะน าในการเดินทาง (Travel Advisory) ซึ่งมักจัดท าโดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็น
เอกสารอ้างอิงส าหรับบริษัทประกนัภัย ดังนั้น หากทางการระบุว่าประเทศใดไม่ปลอดภยัที่จะเดินทางไป ก็จะมผีล
อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศน้ัน 
49 หนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ กต 1002/318 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
50 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ท่ี WLT 178/2563 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
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ต่ า ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศหรือดินแดนเท่านั้น ได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ฟิจิ และบางเกาะในทะเลแคริ
เบียน51 คาซัคสถานอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางไปจากไทยไม่ต้องถูกกักตัวและไม่ต้องมีผลตรวจโควิด 19 
โดยมีเพียง 5 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไทย และจอร์เจีย ซึ่ง 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์–ซุลตัน มีข้อสังเกตว่า ทั้ง 5 ประเทศควบคุมการระบาดได้ดีและมี
ความสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยวที่ส าคัญต่อคาซัคสถาน52  

กรณีน่าสนใจคือสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อกรกฎาคม 2563 จัดท าข้อเสนอแนะ
แก่ประเทศสมาชิกว่าไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศนอกสหภาพยุโรปที่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจสามารถ
เดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ เพ่ือช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยระบุว่าตัดสินใจจาก
สถานการณ์ความปลอดภัยทางสาธารณสุข ข้อเสนอแนะนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และประเทศ
สมาชิกยังคงมีสิทธิที่จะก าหนดมาตรการตามที่เห็นสมควร 

หลายประเทศด าเนินการตามข้อแนะน าของสหภาพยุโรปและจัดให้ไทย
อยู่ในกลุ่มประเทศสีเขียวเพราะรับรู้ข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการจัดการของไทย เช่น สาธารณรัฐเช็ก 53 
และฟินแลนด์54 ในขณะที่บางประเทศจะพิจารณาผลประโยชน์แห่งชาติประกอบด้วย เช่น เบลเยียม  
ซึ่งยอมรับว่าไทยมีสถานการณ์ที่ดีแต่ก็ไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศเนื่องจากไทยยังไม่เปิดให้ 
คนเบลเยียมเข้าประเทศตามหลักประติบัติต่างตอบแทน55 ฮังการีเป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่รับรู้
สถานการณ์เชิงบวกของไทยและไม่เห็นว่ามีผลประโยชน์เร่งด่วนกับไทย โดยจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศเสี่ยงสูง แต่จัดให้หลายประเทศซึ่งมีสถานการณ์รุนแรงกว่าไทยแต่มีผลประโยชน์กับฮังการี
มากกว่า เช่น สหรัฐอเมริกา อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงปานกลาง จึงเป็นการตัดสินใจจากปัจจัยทาง
การเมืองและผลประโยชน์56  
  

                                                 
51 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ท่ี WAS 741/2563 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 รายงานการประเมิน
โดยศูนยค์วบคุมโรคตดิต่อของสหรัฐอเมริกา 
52 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ด่วนมาก ท่ี TSE 179/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 
53 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ที่ PRG 444/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 รายงานว่า
สาธารณรัฐเช็กประกาศใหไ้ทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีเขียว คนไทยสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐเช็กไดโ้ดยไมต่้องมี
ใบรับรองแพทย์หรือถูกกักกันโรค 
54 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ท่ี HEL 264/2563 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 รายงานว่า
ฟินแลนด์อนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าฟินแลนด์หากมเีหตุจ าเป็นหรอืการท างานตามข้อแนะน าของสหภาพยุโรป
และอนุญาตให้คนฟินแลนด์เดินทางไปไทย กรณีของฟินแลนด์อาจมผีลประโยชน์ของภาคเอกชนฟินแลนด์เป็นปจัจัย
ในการตัดสินใจด้วย เพราะฟินแลนด์จ าเป็นต้องน าเข้าแรงงานเก็บผลเบอรร์ีป่าจากไทย  
55 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ท่ี BRS 626/2563 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563  
56 สัมภาษณ์ กิตติวุฒิ ภญิโญวิทย์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์, 7 สิงหาคม 2563 
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3.3.4.3 การจัดอันดับความส าเร็จในการจัดการสถานการณ์โควิด 19 
การจัดอันดับเกี่ยวกับโควิด 19 เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อไทย

และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในการรับรู้ของสาธารณชน ในห้วงมกราคม–กรกฎาคม 2563  
ไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีโดยหลายองค์กร เช่น Pemandu Associates ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย จัดให้ไทยมีดัชนีเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านการฟ้ืนตัวและมีความรุนแรง
ของการระบาดต่ า (GCI Recovery Index) สตาร์ตอัพ Tourlane จากเยอรมนีจัดให้ไทยเป็นประเทศ
ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกส าหรับการท่องเที่ยวในช่วงโควิด 19 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกเลือกไทย
และนิวซีแลนด์เป็นประเทศตัวอย่างส าหรับถ่ายท าสารคดีความส าเร็จในการรับมือสถานการณ์โควิด 
1957  

3.3.4.4 รายงานของสื่อมวลชนต่างประเทศ 
ในภาพรวมกล่าวถึงความส าเร็จของไทย ในการควบคุมสถานการณ์ สิ่งที่

บ่งชี้ว่าไทยได้รับความเชื่อถือในต่างประเทศ คือ สื่อมวลชนต่างประเทศเสนอให้รัฐบาลของตนใช้ไทย
เป็นต้นแบบในการควบคุมโควิด 19 และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว58 บางประเทศชื่นชมไทยว่า มีมาตรการ
รับมือที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนกว่าทางการท้องถิ่นในประเทศตน59 สื่อต่างประเทศหลายส านักได้
วิเคราะห์ความส าเร็จของไทยในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เช่น ABC, Nikkei Asian 
Review, New York Times และ Asia Times60  

                                                 
57 “Thailand to be star player in Covid success story,” Bangkok Post [Online], 23 July 2020, 
Available from: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1955827/thailand-to-be-star-
player-in-covid-success-story [5 August 2020]. 
58 โทรเลขสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานารโิว ท่ี TNR 99/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 รายงานว่า  
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2563 หนังสือพิมพ์ L’Express de Madagascar ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Pour que la mer 
ne soit plus la limite de notre riziere ซึ่งช่ืนชมความส าเร็จของไทยและเสนอให้รัฐบาลมาดากสัการ์ใช้ไทยเป็น
ประเทศต้นแบบส าหรับสถานการณ์โควิด 19 
59 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ BLN 344/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 รายงานว่า สื่อ
เยอรมนีช่ืนชมไทยว่ามีมาตรการรบัมือท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนกว่ากรุงเบอร์ลิน มีการตรวจวัดอณุหภมูิผู้โดยสารขา
เข้าที่ท่าอากาศยาน ประชาชนส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัย และมเีจลล้างมือให้บริการในสถานท่ีสาธารณะส าคญั 
60 เช่น ข่าว Thailand had the world's first coronavirus case outside China. Here's how it avoided 
disaster (ABC News) เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ข่าว Fast-acting Thailand and South Korea hold key 
to dodging 'second wave' (Nikkei Asian Review) เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2563 และข่าว No one knows 
what Thailand is doing right, but so far, it is working (The New York Times) เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2563 และปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
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ในขณะเดียวกัน สื่อบางส านักได้วิจารณ์ไทยในบางประเด็นที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ อาทิ ตั้งข้อสงสัยว่าไทยตรวจหาเชื้อน้อยจึงพบผู้ติดเชื้อน้อย 61 ตั้งข้อสังเกตว่า
เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค และวิจารณ์ว่ารัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง62 เป็นต้น ซึ่งแม้เป็นประเด็นที่อาจกระทบความเชื่อมั่น
ต่อไทย แต่ก็เป็นโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยกรมสารนิเทศไม่ใช้วิธีตอบโต้ทุกส านักข่าว แต่
ท าหนังสือถึงบรรณาธิการส านักข่าวบางแห่งเท่านั้น และเน้นเผยแพร่บทความที่ให้ข้อเท็จจริงจากอีก
มุมหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่นุ่มนวลกว่า เช่น เผยแพร่บทความ “Thailand vs. COVID-19: Early 
Detection and Treatment, Assertive Approach and National Preparedness” เพ่ือตอบข้อ
สงสัยเกี่ยวกับศักยภาพทางสาธารณสุขของไทยและวิธีการตรวจหาเชื้อ และใช้บทความ “The 
Economic Front in Fighting COVID-19” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย (ดูภาคผนวก ก) 
ในระยะต่อมา ประเด็นเหล่านี้ได้รับความสนใจน้อยลงโดยปริยายเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ อาทิ 
ไทยอธิบายวิธีการตรวจหาผู้ติดเชื้อได้และจ านวนผู้ติดเชื้อไม่ได้เพ่ิมอย่างผิดปกติเป็นเวลาหลายเดือน 
และในการต่ออายุการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาลได้ยกเว้นการใช้มาตรา 9 เรื่องห้ามชุมนุมมั่วสุม โดยให้ใช้
กฎหมายปกติแทน จึงไม่มีเหตุให้ถูกโจมตีอีก 

3.3.4.5 ความเห็นของประชาชน 
ชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทยมีความเห็นในเชิงบวกอย่างยิ่งต่อ

การที่รัฐบาลจัดแถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 เป็นภาษาอังกฤษ เพราะท าให้ได้รับข้อมูลโดยตรง
อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ปกติชาวต่างประเทศในไทยมีทางเลือกไม่มากในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในไทย จึงปรากฏว่าบล็อกเกอร์และผู้มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งข่าว
ของชาวต่างประเทศ ซึ่งอาจจะถ่ายทอดข้อมูลตามความเข้าใจของตน แต่การแถลงข่าวภาษาอังกฤษ
เป็นการสื่อสารโดยตรงจากรัฐ ซึ่งท าให้ชาวต่างประเทศรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย  

ในประเด็นนี้ โฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษเน้นว่า การสื่อสารโดยตรงถึง
กลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องส าคัญ เพราะท าให้เกิดการสื่อสารที่เข้าถึงทุกคน (inclusive communication) 

                                                 
61 เช่น ข่าว Less testing could account for poorer nations’ lower virus cases (VOA News) เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2563 
62 เช่น ข่าว For autocrats, and others, coronavirus is a chance to grab even more power (The New 
York Times) เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นบทความที่กรมสารนิเทศขอให้สถานกงสลุใหญ่ ณ นครนิวยอร์กมี
จดหมายถึงบรรณาธิการเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง   บทความเรื่อง Coronavirus has started a censorship 
pandemic (Foreign Policy) เมือ่วันท่ี 1 เมษายน 2563 และข่าว In global war on coronavirus, some fear 
civil rights are collateral damage (Reuters) เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2563  
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โดยจะให้ความส าคัญกับการเลือกใช้ถ้อยค าที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องที่ก าลังสื่อสาร เช่น  
เมื่อจะกล่าวถึงชาวต่างประเทศในไทย ได้เลือกใช้ค าว่า “those who call Thailand home and 
those interested in Thailand’s developments” แทนการเรียกว่า expatriates in Thailand 
รวมทั้งต้องคัดเลือกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับชาวต่างประเทศอย่างแท้จริง มิใช่แปลทุกเรื่องที่แถลงใน
ภาคภาษาไทย63  

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อความแสดงความเห็นต่อการแถลงข่าวภาษาอังกฤษของ ศบค. 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อความแสดงความเห็นต่อการแถลงข่าวภาษาอังกฤษของ ศบค. 

                                                 
63 การบรรยายเรื่องการบริหารข้อมลูและการสื่อสารในภาวะวิกฤต หลักสูตรนักบรหิารการทูต รุ่นที่ 12 เมื่อวันท่ี 3 
กันยายน 2563 โดยนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนเิทศและโฆษก ศบค. ภาษาอังกฤษ 
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โดยรวมแล้ว ผลตอบรับข้างต้นน่าจะมีส่วนให้การบริหารจัดการวิกฤต 
โควิด 19 ของรัฐบาลสะดวกราบรื่นขึ้น เพราะแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมการระบาด
ของโรค แต่ก็ช่วยให้ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงและไม่ก าหนดมาตรการต่อไทย  
ที่เกินความจ าเป็น และเมื่อวิกฤตเริ่มคลี่คลาย ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยส่งผลให้ต่างประเทศพร้อม  
จะสานต่อร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารในช่วงวิกฤต
โควิด 19 สามารถสร้าง ความเชื่อมั่นต่อไทยได้ คือ สถานการณ์จริงที่ทางการไทยควบคุมการระบาด
ได้ดี ท าให้การสื่อสาร มีน้ าหนักและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้องท าความเข้าใจว่า การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้บนพ้ืนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น แต่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ เพราะจะกลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นการ
สื่อสารที่เป็นเอกภาพ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ64  

3.3.5  จุดเด่นและจุดด้อย 
จุดเด่นของไทย คือ การแถลงข่าวภาษาอังกฤษของ ศบค. ซึ่งกรมสารนิเทศเป็น

เสมือนฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมเจ้าหน้าที่จากกรมต่าง ๆ ในกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
ผลัดเปลี่ยนกันไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ศบค. อาทิ เข้าร่วมการประชุม ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน และ
จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการแถลงข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งท าให้ชุมชนชาวต่างชาติในไทยและสื่อมวลชน
ต่างประเทศได้รับข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาล และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กของ NBT 
World โดยเฟซบุ๊กกลายเป็นช่องทางสื่อสารสองทางระหว่าง ศบค. กับชาวต่างประเทศ ซึ่งจะแจ้งข้อ
ห่วงกังวลและปัญหาที่ประสบให้ทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะคัดเลือกค าถามไปประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเตรียมข้อมูลให้โฆษกภาคภาษาอังกฤษใช้ประกอบการแถลงข่าวในช่วง Q&A 

ชาวต่างประเทศที่พ านักในไทยมีความเห็นตั้งแต่ในช่วงแรกของวิกฤตว่า ทางการไทย
ควรมีโฆษกส าหรับเรื่องโควิด 19 โดยเฉพาะ เพราะสื่อไม่รู้ว่าจะสอบถามข้อมูลจากใคร และกระทรวง
สาธารณสุขก็อาจไม่ได้ช านาญเรื่องการสื่อสาร65 การสื่อสารถึงชาวต่างประเทศยังท าให้การสื่อสาร
ของรัฐเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมมากขึ้น ( inclusive communication) ดังเช่นที่ ศบค.  
จัดแถลงข่าวภาษาอังกฤษและจัดท าอินโฟกราฟิกภาษาลาว กัมพูชา และเมียนมา ส าหรับแรงงานต่างด้าว 

                                                 
64 นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวในงานเสวนาของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ า
ประเทศไทย (Foreign Correspondent Club of Thailand : FCCT) เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 
65 เป็นความเห็นของผู้จดัรายการ Bangkok Podcast ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่พ านักในไทย เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 11 
มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนมี ศบค. ท่ีเพิ่งจัดตั้งหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ผู้จัด
รายการตั้งข้อสังเกตว่า วัฒนธรรมไทยเคยชินกับการให้ผู้ใหญส่ั่งการ แต่เมื่อผู้ใหญ่ไมม่ีข้อมูลที่ครบถ้วนจึงเกิดความ
สับสน นอกจากน้ี คนไทยไม่ชอบแจ้งข่าวร้าย ท าให้ไม่แน่ใจว่าควรด าเนินการอยา่งไร 



38 

 

เพ่ือให้คนทุกกลุ่มในประเทศไทยรู้สึกมีส่วนร่วมและพร้อมให้ความร่วมมือ66 ทั้งนี้ ในสถานการณ์วิกฤต
ครั้งก่อน ๆ เช่น อุทกภัยเมื่อปี 2554 มีการแปลค าแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งแสดงถึง 
การค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนต่างชาติ67 แต่การแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิงมีในวิกฤตโควิด 19 
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้สื่อสารถึงชาวต่างประเทศด้วย68  

 

 
 

ภาพที่ 4  อินโฟกราฟิกภาษาเมียนมาภาพช้างบัวแก้วกุญชรเชิญชวนให้รักษาระยะห่างทางสังคม
ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 
 

 
 

ภาพที่ 5 อินโฟกราฟิกภาษาลาวจัดท าโดย ศบค. ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแปล 

                                                 
66 สัมภาษณ์ ณัฐภาณุ นพคณุ รองอธิบดีกรมสารนเิทศและโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ, 14 สิงหาคม 2563 
67 ในการจัดท าวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตในกรณีอุทกภัยกรุงเทพมหานคร ชลทิพย์ 
พูนศิริวงศ์ไดส้ัมภาษณ์ นายธงทอง จันทรางศุ อดีตโฆษก ศปภ. ในช่วงที่เกิดอุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งกล่าวว่า เมื่อตน
เตรียมประเด็นแถลงข่าวเสร็จแล้ว จะมอบให้เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศแปลภาษาอังกฤษ เพราะในไทยมี
ชาวต่างประเทศอยูด่้วย และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ก็ต้องการทราบข้อมลูเช่นกัน 
68 สัมภาษณ์ ณัฐภาณุ นพคณุ รองอธิบดีกรมสารนเิทศและโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ, 14 สิงหาคม 2563 
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การแถลงข่าวและการสื่อสารสองทางท าให้รัฐบาลกับประชาชนเข้าใจความกังวลใจ
และความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้น และท าให้รัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ทันที เพราะ
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ปัญหาที่เกือบทุกประเทศเผชิญคือ การน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูล
บางส่วนเป็นเรื่องเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นปัญหาในภายหลัง จึงต้องมีการอธิบาย
เพ่ิมเติมเมื่อสังคมสงสัย เช่น วิธีการตรวจหาเชื้อ และการนับจ านวนผู้ติดเชื้อ ซึ่งไทยเคยถูก
ต่างประเทศตั้งค าถาม กรณีเช่นนี้เกิดที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก กล่าวคือเบลเยียมแถลงจ านวนผู้ติดเชื้อ
โดยไม่ได้อธิบายวิธีนับว่ารวมผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลด้วย ท าให้สังคมตื่นตระหนกว่ามีผู้ติดเชื้อ
จ านวนมาก และลักเซมเบิร์กใช้วิธีตรวจหาเชื้อประชากรกลุ่มใหญ่ ท าให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจ านวนมาก 
และสร้างความตื่นตระหนกเช่นกัน ซึ่งทั้งสองประเทศสามารถอธิบายสาเหตุได้ อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า
การชี้แจงหลังเกิดเหตุแล้วมักไม่ได้ผลเท่าการอธิบายตั้งแต่ต้น69  

ไทยยังเน้นการสื่อสารแบบให้ข้อมูลมากกว่าการตอบโต้สื่อ โดยมีการผลิตเนื้อหา
อย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ เช่น การแถลงข่าว และการจัดท าบทความ นอกจากนี้ ความส าเร็จของไทย 
ในการควบคุมการระบาดยังเป็นจุดสนใจให้สื่อต่างประเทศหลายส านักน าไปรายงานและวิเคราะห์  
ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายอย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียน แนวทางของไทย  
จึงด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft approach) ซึ่งน่าจะเหมาะสมแล้ว เพราะการสื่อสารเชิงรุก
มากไปอาจท าให้เกิดความระแวงสงสัยได้ เช่น กรณีของจีน ซึ่งให้ความช่วยเหลืออิตาลีช่วงโควิด 19 
และมุ่งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนภาพลักษณ์จากการเป็น “ประเทศต้นตอของโควิด 19” ให้เป็น “ประเทศ
แรกที่มาช่วยอิตาลี” เพ่ือสร้างกระแสนิยมจีน ซึ่งท าให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่า จีนโฆษณาเกินจริง เพ่ือ
ประโยชน์ทางการเมือง70  

3.3.6  ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร 
การสื่อสารของไทยในช่วงโควิด 19 มีปัญหาและอุปสรรค 2 ส่วน คือ การผลิต

เนื้อหา และการเผยแพร่เนื้อหา โดยเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐบาลและ

                                                 
69 สัมภาษณ์ สุชาดา เมฆธารา, อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 10 สิงหาคม 2563. 
70 Valbona Zeneli and Federica Santoro, “China’s Disinformation Campaign in Italy,” The 
Diplomat [Online], 9 June 2020, Available from: https://thediplomat.com/2020/06/chinas-
disinformation-campaign-in-italy/ [20 August 2020]. 
ผู้เขียนวิเคราะห์วา่ จีนพยายามประชาสัมพันธ์ว่าตนมอบหน้ากากและอุปกรณ์การแพทย์จ านวนมากแก่อิตาลี โดยใช้
ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และชุมชนจีนในอิตาลีในการกระจายข่าว เพื่อให้เกิดภาพเปรียบเทยีบกับสหภาพ
ยุโรปว่าจีนเป็นผู้ช่วยเหลือในยามล าบาก แตส่หภาพยโุรปช่วยเหลือล่าช้า แต่ที่จริงแล้วรัฐบาลอติาลเีป็นผู้จัดซื้อ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ และสหภาพยุโรปก็ให้ความช่วยเหลืออิตาลีเช่นกัน 
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ระบบราชการ ซึ่งรับผิดชอบสถานการณ์โดยรวม และระดับปฏิบัติ ซึ่ งในรายงานฉบับนี้ใช้กรณีศึกษา
ของกรมสารนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.6.1 ปัญหาในการผลิตเนื้อหา 
ปัญหาของรัฐบาล คือ ในระยะแรกที่พบการระบาดของโรคโควิด 19 

รัฐบาลยังเห็นว่าเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานอ่ืนสนับสนุน ลักษณะ  
การท างานจึงเป็นการประสานเท่าที่งานเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียด ซึ่งรวมถึงการสื่อสารต่อ
สาธารณชน ดังนั้น ในภาพรวมส่วนราชการต่าง ๆ จึงขาดเอกภาพในการสื่อสารเพื่อท าให้สังคมเชื่อมั่น
การด าเนินการของประเทศไทย เพราะแต่ละหน่วยงานมุ่งประชาสัมพันธ์เฉพาะสิ่งที่อยู่ในขอบเขต
ภารกิจของตน แต่ไม่ได้ประสานรายละเอียดกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคาบเกี่ยวกัน เพ่ื อให้การ
สื่อสารมีน้ าหนักและตอบข้อสงสัยของประชาชนได้ครบถ้วนมากข้ึน  

กรณีตัวอย่าง คือ การประกาศรายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตรายโดยกระทรวงสาธารณสุข และการประกาศห้ามเครื่องบินลงจอดในท่าอากาศยานไทยโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อย่างกระชั้นชิด ท าให้การสื่อสารไม่สม่ าเสมอและสร้างความสับสนให้สาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้หลายส านักข่าวน าไปรายงาน เช่น Reuters และ CNBC71 อย่างไรก็ดี ปัญหา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขเมื่อรัฐบาลจัดตั้ง ศบค. เป็นกลไกในการประสานงานและตัดสินใจ ซึ่งท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลชุดเดียวกัน และด าเนินการอย่างบูรณาการมากขึ้น72 

ปัญหาในระดับปฏิบัติของกรมสารนิเทศ คือ (1) ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล 
ที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตสื่อ และต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
(2) กระบวนการผลิตเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไปยังต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือเรียบเรียงและตรวจสอบ
ความถูกต้อง ดังนั้น จึงอาจด าเนินการไม่ทันสถานการณ์ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลที่สับสนในช่วงวิกฤต 
ยังได้สร้างปัญหาอย่างยิ่งแก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการชี้แจง  
ท าความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบในต่างประเทศ แต่ก็ไม่อาจท าได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ได้รับข้อมูล

                                                 
71 ได้แก่ ข่าว Travelers to Thailand are getting mixed messages on restrictions amid coronavirus 
(CNBC) เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 และข่าว Chaos over new Thai entry restrictions on Coronavirus 
(Reuters) เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2563 
72 ปัญหาลักษณะนี้เกดิในต่างประเทศเช่นกัน จึงอาจเป็นจุดอ่อนของการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่พึงตระหนัก เช่น 
กรณีนายกรัฐมนตรีนอรเ์วย์แถลงวา่จะปิดท่าอากาศยานและท่าเรือตัง้แต่วันท่ี 16 มีนาคม 2563 ซึ่งท าให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติตื่นตระหนก แต่ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ช้ีแจงว่า จะไมม่ีการปดิท่าอากาศยาน 
และนักท่องเที่ยวยังเดินทางได้ตามปกติ (โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ท่ี OSL 114/2563 ลงวันท่ี 16 
มีนาคม 2563) 
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ล่วงหน้า เช่น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเบอร์ลินได้รับการสอบถามจากคนไทย คนเยอรมัน และบริษัทน าเที่ยวจ านวนมากเกี่ยวกับ
มาตรการกักกันโรคส าหรับผู้ที่เดินทางไปจากเยอรมนี แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีข้อมูลเพียง
พอที่จะชี้แจงรายละเอียดได้73  

3.3.6.2 ปัญหาในการเผยแพร่เนื้อหา 
การเผยแพร่ เป็นปัญหาในระดับปฏิบัติมากกว่าในระดับนโยบาย  

เพราะในยุคที่ประชาชนมีทางเลือกมากมายในการรับข่าวสาร การสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ชาวต่างประเทศเป็นปัญหาท้าทาย และแต่ละประเทศอาจมีช่องทางที่เหมาะสมแตกต่างกัน เช่น  
บางประเทศยังเชื่อถือ สื่อดั้งเดิม บางประเทศนิยมอ่านข่าวจากเว็บไซต์ และบางประเทศต้องใช้  
สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเข้าถึงคนรุ่นใหม่ แต่ในทางปฏิบัติ กรมสารนิเทศยังไม่สามารถสื่อสารให้มี
รูปแบบเฉพาะ (customized communication) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ด้วยข้อจ ากัด
ทางทรัพยากรและงบประมาณ โดยสื่อสารในภาพรวมเป็นหลัก และบางครั้งก็ไม่สามารถสื่อสารไปทั่วโลก
ในคราวเดียวเพราะต้องเลือกภูมิภาคเป้าหมาย เนื่องจากสื่อต่างประเทศที่กรมสารนิเทศจัดจ้างให้
เผยแพร่ข่าวสารมักคิดอัตราค่าบริการแยกตามภูมิภาค74  

การจัดจ้างสื่อต่างประเทศที่จะเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารต้องท าตาม
ระเบียบราชการ ซึ่งโดยปกติจะด าเนินการล่วงหน้าส าหรับทั้งปี โดยมีแผนงานว่าจะเผยแพร่บทความ
ได้จ านวนกี่เรื่อง เมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 กรมสารนิเทศสามารถเผยแพร่ข่าวสารหรือบทความได้ทันที
เนื่องจากยังมีโควตาเหลืออยู่ แต่ในกรณีอ่ืน ๆ หากวิกฤตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เผยแพร่ข่าวสารไปครบแล้ว 
และจ าเป็นต้องจัดจ้างใหม่ก็อาจจะเกิดปัญหาสื่อสารไม่ทันสถานการณ์ได้ 

สื่อสังคมออนไลน์ท าให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง แต่เป็นดาบสองคมที่ท าให้ข่าวเชิงลบหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนกระจายตัวอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน เช่น กรณีมีข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์จีนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่ไทยขอน าเข้าจากจีน
แต่อาจส่งออกไปสหรัฐฯ ซึ่งในที่สุดไม่จ าเป็นต้องชี้แจง75 แต่หากมีเหตุลักษณะนี้จ านวนมากและ 
กรมสารนิเทศต้องชี้แจงก็จะเป็นปัญหาที่จัดการยาก เพราะกรมสารนิเทศยังไม่สันทัดในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือชี้แจงและตอบโต้ข่าว และการใช้ตัวตนของกรมสารนิเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศ

                                                 
73 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ BLN 168/2563 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 
74 สื่อต่างประเทศหลายแห่งจัดท าข้อเสนอการให้บริการโดยแบ่งอัตราค่าบริการตามภูมิภาคเป้าหมาย เช่น สถานี 
CNN นิตยสาร TIME และ PR Newswire โดยอัตราส าหรับเผยแพรใ่นเอเชียมักถูกกว่าการเผยแพร่ในยุโรปและ
อเมริกา 
75 ดูรายละเอียดที่หน้า 44-45 
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ในการตอบโต้ข่าวสารในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจมีผลกระทบต่อ
สถานะของหน่วยงานเช่นกันหากมีการตอบโต้ไปมาจนบานปลาย 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การสื่อสารถึงต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19 ใช้แนวทางให้ข้อมูล (informing) เป็นหลัก 
เพ่ือให้ต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์จริง และใช้แนวทางบรรเทาความเสียหาย (diminishing) ด้วย 
ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นต้องสื่อสารให้สาธารณชนมั่นใจว่าความเสียหายมิได้เลวร้ายเท่าที่คิด โดยทั้ง
สองแนวทางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  

ไทยให้ความส าคัญกับการสื่อสารถึงชาวต่างประเทศด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ที่พ่ึงพิงต่างประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ประการที่
สองซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศที่พ านักในประเทศไทย คือ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ในประเทศ เพราะหากชาวต่างประเทศในไทยไม่เข้าใจมาตรการที่รัฐก าหนด ก็อาจส่งผลให้การควบคุม
สถานการณ์โควิด 19 ไม่บรรลุเป้าหมายได ้

ผลประโยชน์เป็นตัวก าหนดเนื้อหาในการสื่อสาร ซึ่งผลประโยชน์มีได้หลายเรื่องในเวลา
เดียวกัน แต่ล าดับความส าคัญเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ประเด็นในการสื่อสารของไทยเริ่มจากการเน้นย้ าศักยภาพของ
ระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัย
จากโรคโควิด 19 ต่อมาเมื่อต่างประเทศยอมรับมากขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านการพบหารือระหว่างบุคคล
ส าคัญของต่างประเทศกับไทย และรายงานของสื่อต่างประเทศที่เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ความส าเร็จของไทยในการควบคุมสถานการณ์ กรมสารนิเทศก็ไม่จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ประเด็นนี้อีก 
และเปลี่ยนเป็นการน าเสนอประเด็นใหม่ ๆ เพ่ือให้ต่างประเทศรับทราบข้อมูลเชิงบวกจากแง่มุมที่
หลากหลาย อาทิ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ บทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน และความมีน้ าใจของคนไทยในช่วงวิกฤต นอกจากนี้ เมื่อประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน กรมสารนิเทศต้องชี้แจงด้วยว่า มาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือการสาธารณสุขและ 
ไม่เก่ียวกับการจ ากัดเสรีภาพ 

การสื่อสารในวิกฤตโควิด 19 ช่วยให้ต่างประเทศพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับไทยเพราะรับรู้ว่า
ไทยควบคุมโรคได้ดี อย่างไรก็ดี การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง การสื่อสารจะไม่ได้ผลแต่อย่างใดหากในความเป็นจริ งไทย
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ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ดังนั้น การสื่อสารโดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการวิกฤต เพราะอาจไม่ได้รับความสนใจหรือมีผลสะท้อนกลับเชิงลบ เนื่องจากในปัจจุบันผู้รับสาร
เลือกรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การสื่อสารในภาวะ
วิกฤตจึงควรปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานการณ์โดยรวม 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การสื่อสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการวิกฤต การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดการวิกฤตโดยรวมประสบผลส าเร็จ การสื่อสารในภาวะวิกฤตของไทยมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศ มีหลายหน่วยงานด าเนินการ โดยกรมสารนิเทศ
เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารถึงชาวต่างประเทศ รายงานนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

4.2.1.1 การมีกลไกสื่อสารที่เป็นเอกภาพเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
เมื่อเกิดวิกฤต เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 2 ประการ คือ การเกิดช่องว่างของข้อมูลจนสังคมคาดเดาเองจาก
ข่าวลือหรือข่าวเท็จ และการเกิดภาวะข้อมูลขัดแย้งกันจากการที่หน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลอย่าง
รีบด่วน โดยไม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและไม่ทราบข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ ปัญหาทั้ง 2 
ประการ น าไปสู่ความสับสนและตื่นตระหนกจนอาจกระทบต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ของ
รัฐบาลได้ ดังนั้น เมื่อใดที่มีวิกฤตจึงควรตั้งกลไกที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ด้วยกันใน
ลักษณะเดียวกับ ศบค. โดยให้มีภารกิจด้านการสื่อสารอยู่ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการประสานและ
ตรวจสอบข้อมูล และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

ในภาวะวิกฤต การสื่อสารถึงชาวต่างประเทศจะช่วยให้การจัดการ
สถานการณ์มีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะท าให้ชาวต่างประเทศในไทยรับทราบสถานการณ์และปฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และท าให้ชาวต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
รับทราบข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการวิกฤตของไทย ซึ่งเมื่อด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจะท าให้ข่าวเชิงบวกมีมากกว่าข่าวเชิงลบ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยว่าพร้อมที่จะ
ฟ้ืนตัวจากวิกฤตอย่างรวดเร็วเพ่ือเดินหน้าต่อไป 

4.2.1.2 ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมต่อวิกฤตลักษณะต่าง ๆ  
ในบริบทของไทย รวมทั้งการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันควรพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง เพราะ
การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาของไทยยังไม่เป็นระบบมากนัก และเน้นกลุ่มผู้ฟังที่เป็นชนชั้นกลาง
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ในเมือง จึงท าให้เข้าไม่ถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศ76 ดังนั้น จึงควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้เพ่ือศึกษา
แนวทางเพ่ิมประสิทธิผลของการสื่อสารให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
เมื่อเกิดวิกฤตในอนาคตซึ่งมีมิติเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ควรจัดตั้งคณะท างานที่มีผู้แทนจากทุกกรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประสานงานกับกลไก
ของรัฐบาล และเพ่ือให้ทุกกรมเห็นภาพรวมเดียวกัน ลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างกรม และ
ท าให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว โดยให้เรื่องการสื่อสารถึงชาวต่างประเทศเป็นภารกิจหนึ่งของ
คณะท างาน ซึ่งกรมสารนิเทศอาจเป็นหน่วยงานหลัก แต่ใช้บุคลากรจากทุกกรมเพ่ือรองรับภารกิจ
ในช่วงวิกฤตที่ต้องใช้บุคลากรหมุนเวียนจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง เช่น เพ่ือเข้าร่วมการประชุม เพ่ือ
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และเพ่ือติดต่อประสานงาน 

ในส่วนของการสื่อสารถึงชาวต่างประเทศ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
4.2.2.1 การผลิตเนื้อหา 

ปัญหาที่พบจากสถานการณ์โควิด 19 คือ กรมสารนิเทศไม่ใช่เจ้าของ
ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบส าหรับจัดท าเนื้อหาที่จะเผยแพร่ จึงต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
บางครั้งต้องติดต่อผ่านผู้ประสานงานหลายคนกว่าจะถึงตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ในภาวะ
วิกฤต แต่ละหน่วยงานควรมีผู้แทนในกลไกกลางของรัฐบาล เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถประสาน
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งรวมทั้งส าหรับการสื่ อสารประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
นอกจากนี้ กลไกลักษณะนี้ยังเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสานท่าทีเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ควรสื่อสารท าความเข้าใจกับชาวต่างประเทศ ซึ่งกรมสารนิเทศน าไปขยายผลได้ 

การผลิตเนื้อหามีประเด็นที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ 
1) ควรพิจารณาว่าวิกฤตนั้นกระทบผลประโยชน์แห่งชาติด้านใด 

ต่างประเทศรับรู้สถานการณ์ของไทย (perception) ในวิกฤตนั้นอย่างไร77 โดยเฉพาะในมุมมองของ 
ผู้มีอ านาจก าหนดนโยบาย และประเทศเหล่านั้นมีผลประโยชน์ ( interest) ร่วมกับไทยมากน้อย
เพียงใด ข้อมูลนี้จะช่วยให้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือก าหนดระดับการด าเนินการให้เหมาะสม
กับทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มีอยู่จ ากัด โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารที่เข้มข้นในระดับ
เดียวกัน เพราะมีหลายกรณีที่ไม่ต้องสื่อสารถึงทุกประเทศทั่วโลก แต่สามารถเลือกด าเนินการกับบาง

                                                 
76 ณัฐภาณุ นพคุณ “สื่อสารยามวิกฤติ จากระดับชาติสูร่ะดบัโลก,” วิทยุสราญรมย์ (ปีที่ 23 ฉบับท่ี 85 กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 2563): 18-19. 
77 Coombs เสนอว่า วิกฤตขึ้นอยู่กับการรับรู้ (Crisis is perceptual) ดังนั้น ความรุนแรงของวิกฤตในมุมมองของ
แต่ละบคุคลหรือประเทศจึงต่างกนั รายงานนี้จึงเห็นว่าการรับรู้ (perception) เป็นปัจจัยทีค่วรค านึงถึงในการ
ก าหนดแนวทางสื่อสารถึงบุคคลหรือประเทศต่าง ๆ 
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ประเทศท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ประเทศใดมีผลประโยชน์ร่วมกับไทยน้อย ก็ไม่จ าเป็นต้องสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายในประเทศนั้นเป็นพิเศษ แต่ควรสงวนทรัพยากรเพ่ือด าเนินการต่อประเทศที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับไทยมากกว่าเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การก าหนดประเทศเป้าหมายในการสื่อสารถึงต่างประเทศ 

 มีผลประโยชน์ร่วมกับไทยน้อย มีผลประโยชน์ร่วมกับไทยมาก 
รับรู้วิกฤตของไทย
ในเชิงบวก 

กลุ่มท่ี 1 
รับรู้วิกฤตของไทยในเชิงบวก แต่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับไทยน้อย 
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ภาพรวมต่อไป โดยอาจพิจารณาเป็น
รายกรณีว่าประเทศใดมีศักยภาพจะ
ขยายความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะ
หากมีโอกาสที่เกิดจากวิกฤตครั้งนั้น 
เช่น การท าข้อตกลงการเดินทาง
ระหว่างกันระหว่างไทยกับประเทศ A 
ซึ่งแต่เดิมไม่ใช่ตลาดส าคัญแต่อาจ
ทดแทนตลาด อ่ืน ได้บ้ า ง ในช่ ว งที่
ประเทศอ่ืนยังไม่อนุญาตให้เดินทาง 
ในกรณีเช่นนี้ก็อาจเพ่ิมการสื่อสารเพ่ือ
เน้นย้ าผลประโยชน์ร่วมกัน 

กลุ่มท่ี 2 
รับรู้วิกฤตของไทยในเชิงบวก และมี
ผลประโยชน์ร่วมกับไทยมาก 
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ภาพรวมต่อไป แต่ให้น้ าหนักกับการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย
ในระยะยาวภายหลังวิกฤตผ่านพ้น 
เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนของประเทศ
กลุ่มนี้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่มี
ร่วมกับไทย 

รับรู้วิกฤตของไทย
ในเชิงลบ 

กลุ่มท่ี 3 
รับรู้วิกฤตของไทยในเชิงลบ และมี
ผลประโยชน์ร่วมกับไทยน้อย 
– หากทรัพยากรจ ากัดก็ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเป็นพิเศษกับกลุ่มนี้ แต่ให้
เป็นการสื่อสารในภาพรวม 

กลุ่มท่ี 4 
รับรู้วิกฤตของไทยในเชิงลบ แต่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับไทยมาก 
– อาจเพ่ิมการสื่อสารเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของไทย ตั วอย่ า ง
ความส า เร็จที่ ได้ รับค าชื่นชมจาก
ประเทศที่สาม และตัวอย่างที่แสดงว่า
วิกฤตก าลังจะคลี่คลาย รวมทั้งอาจ
ขยายช่องทางเผยแพร่ 
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2) ควรเข้าใจความละเอียดอ่อนของต่างประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจหรืออย่างน้อยไม่ท าให้เสียหายในวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อมีมาตรการที่
ท าให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับสิทธิน้อยกว่าในสถานการณ์ปกติ ซึ่งจ าเป็นต้องอธิบายให้เข้าใจว่า
ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ เช่น เมื่อไทยยกเลิกการให้สิทธิบุคคลทุกสัญชาติขอรับการตรวจลงตราที่ด่าน 
(Visa on Arrival) หนังสือพิมพ์ Fiji Sun ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “On What Grounds Have 
Visas for Fijians Been Suspended on Arrival in Bangkok?” โดยวิจารณ์ว่าฟิจิไม่ควรถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่ถูกยกเลิกสิทธิดังกล่าวเพราะไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 และว่าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราเป็นผู้เสนอแนะ โดยไม่ได้หารือกับทางการฟิจิ78  

นอกจากนี้ หลายประเทศไม่ต้องการให้ประเทศอ่ืนก าหนดมาตรการ
หรือสื่อสารในลักษณะที่ท าให้ดูเสมือนว่าประเทศตนมีสถานการณ์รุนแรงกว่าปกติ หรือไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เช่น กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีบรรยายสรุปแก่คณะทูต 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ว่า ตนเข้าใจดีถึงความจ าเป็นของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการควบคุม 
การแพร่ระบาด แต่ “ขอให้ใช้มาตรการที่พอเหมาะและสมเหตุสมผล โดยหวังว่าทุกประเทศจะยังคง
เชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพของสาธารณรัฐเกาหลี และจะไม่ออกมาตรการจ ากัดหรือระงับ 
การเดินทางท่ีเกินกว่าเหตุ”79 และกรณีอิสราเอลห้ามคนทุกสัญชาติที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเข้าประเทศ 
ซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าอิสราเอลได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองวันชาติเพ่ือแสดง 
ความไม่พอใจมาตรการของอิสราเอลอย่างเปิดเผยเพราะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท าให้มีชาวญี่ปุ่น
ตกค้างที่ท่าอากาศยาน Ben Gurion เพราะเข้าอิสราเอลไม่ได้80  

แนวทางป้องกันกรณีเช่นนี้ คือ หน่วยงานในไทยต้องประสานข้อมูลกัน
อย่างสม่ าเสมอ และแจ้งกระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือให้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในประเทศนั้นได้ก่อนที่จะเป็นข่าว หรือถูกประเทศเจ้าภาพเชิญไปพบ ดังปรากฏว่าเมื่อส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศให้ผู้เดินทางจากเขตโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งรวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลี
ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ มิเช่นนั้นสายการบินจะปฏิเสธให้ขึ้น
เครื่องบิน อธิบดีกรมอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีได้แจ้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลว่า ฝ่ายเกาหลีไม่เคยได้รับแจ้งมาก่อนและคงจะปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวได้ยาก เพราะไม่มีช่วงผ่อนผัน81  

                                                 
78 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ด่วน ที่ CAN ที่ 146/2563 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ซึ่งสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว 
79 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ท่ี SEL 115/2563 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 
80 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ท่ี TAV 143/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
81 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ด่วนทีสุ่ด ที่ SEL 119/2563 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 
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3) ในบางกรณี การไม่ตอบโต้ใด ๆ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพ่ือไม่ให้
ประเด็นยืดเยื้อจนมีคนทราบเรื่องมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารที่มักย้ าว่า เมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤตควรสื่อสารออกไปให้เร็วที่สุด เพราะการนิ่งเฉยจะท าให้สังคมคาดเดาในทางลบ 
ตัวอย่างของกรณีเช่นนี้ คือ การเผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนในเชิงตั้งข้อสงสัยว่า 
ไทยขอความช่วยเหลือน าเข้าเวชภัณฑ์จากจีน แต่กลับส่งออกหน้ากากไปสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อกรมสารนิเทศ
ได้หารือกับส านักข่าว Guangming Daily แล้ว มีข้อสรุปว่า ไม่จ าเป็นต้องตอบโต้เพราะเป็นเพียง
ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น และไม่มีส านักข่าวหลักน าไปรายงาน อย่างไรก็ดี ส านักข่าว 
Guangming Daily ได้ช่วยจัดท าบทบรรณาธิการเพ่ือให้ข้อมูลแก่สาธารณชนอีกทางหนึ่ง82 ในเวลา
ต่อมา ประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสนใจเพราะมีข่าวอื่น ๆ เป็นจุดสนใจแทน 

4) การตัดสินใจว่าจะตอบโต้หรือนิ่งเฉยในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนได้ และอาจต้องศึกษารายละเอียดแยกต่างหาก แต่ปัจจัยส าคัญ 
ในการพิจารณาคือ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ ถ้าเรื่องที่เป็นปัญหาส่งผลเชิงลบต่อผู้มี  
ส่วนได้เสียโดยตรง การสื่อสารอย่างรวดเร็วจะช่วยลดแรงกดดันและความสับสนได้ แต่หากเป็นเรื่องที่
ไม่มีผู้ใดเสียประโยชน์โดยตรง การนิ่งเฉยอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เช่น กรณีหน้ากากอนามัยในไทย 
ซึ่งเกิดปัญหาขาดแคลนในช่วงต้นของสถานการณ์โควิด 19 รัฐบาลจ าเป็นต้องสื่อสารกับประชาชน
อย่างรวดเร็วเพ่ือผ่อนคลายความกังวลใจ เพราะหากนิ่งเฉยจะยิ่งท าให้สังคมคาดเดากันต่างทิศทาง 
แต่ในกรณีของข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จีน ซึ่งไม่มีผู้เสียประโยชน์โดยตรงและส านักข่าวขนาด
ใหญ่มิได้น าไปรายงานต่อ การนิ่งเฉยเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะท าให้ความสนใจต่อข่าวนั้น 
ไม่กระเพ่ือมข้ึนมาอีก 

5) การใช้บุคคลที่สามสื่อสารแทนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในบางสถานการณ์ 
นอกเหนือจากการตอบโต้เองหรือนิ่งเฉย โดยมีข้อดีคือ ผู้รับสารอาจเชื่อถือมากกว่าเพราะเห็นว่าเป็น
ข้อมูลหรือความเห็นจากผู้ไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือ เนื้อหาที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม
อาจไม่สะท้อนความประสงค์ทั้งหมดที่องค์กร หน่วยงาน หรือประเทศ ต้องการสื่อสารออกไป รวมทั้ง
อาจมีเนื้อหาที่เป็นท่าทีของผู้เขียนหรือส านักข่าวเอง เนื่องจากทุกภาคส่วนต่างต้องการก าหนดวาระ
ของตนเอง (agenda setting) ตัวอย่างของการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ได้แก่ กรณีนาย James Wise 
อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าไทยเขียนบทความเรื่อง “Covid in Thailand: Failed and 
Foolhardy Predictions”83 ว่า ไทยประสบความส าเร็จในการควบคุมโควิด 19 จากปัจจัยหลายประการ 

                                                 
82 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกักิ่ง ที่ 0905/347 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563  
83 James Wise, “Failed and Foolhardy Predictions,” Bangkok Post [Online], 2020, Available from : 
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1918480/failed-and-foolhardy-predictions [5 
August 2020]. 
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แต่ไม่รวมถึงการบริหารจัดการของฝ่ายการเมือง เพราะก าหนดนโยบายที่สับสนและส่งสัญญาณ  
ที่ขัดแย้งกันเอง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเห็นควรจัดท าบทความชี้แจง อย่างไรก็ดี ต่อมาได้ปรากฏ
บทความเรื่อง “How Thailand Contained COVID-19” โดยนาย Walden Bello นักวิชาการชาว
ฟิลิปปินส์84 ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของไทยเช่นกัน แต่กล่าวถึงบทบาทของรัฐบาลในเชิงบวกว่า 
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือจุดประสงค์ทางสาธารณสุข ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ 
จึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องตอบโต้บทความของนาย Wise แล้ว  

ในทางกลับกัน ข้อมูลและมุมมองเชิงลบจากบุคคลหรือประเทศที่
สามก็อาจย้อนกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทางการไทยได้เช่นกัน เช่น เมื่อมีประเทศใดที่ไม่มั่นใจ
ความสามารถในการควบคุมโรคระบาดของไทยและก าหนดมาตรการที่กระทบคนไทย ประเด็นเหล่านี้
อาจถูกสื่อไทยน าเสนอในลักษณะที่เร้าอารมณ์และเพ่ิมแรงกดดันต่อทางการไทยได้85  

รายงานฉบับนี้เห็นว่า ทฤษฎี SCCT เป็นประโยชน์ในการจัดท า 
แนวปฏิบัติในการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤต โดยแบ่งวิกฤตเป็น 3 ประเภท ได้แก่ victim cluster, 
accidental cluster และ intentional cluster ซึ่งมีแนวทางตอบสนองที่ต่างกัน เช่น ในกรณีที่เกิด
ความเสียหายเพียงเล็กน้อยและไม่เคยปรากฏวิกฤตในลักษณะเช่นนั้นมาก่อน การให้ข้อมูล 
(Informing) หรือปฏิเสธ (denying) ก็เพียงพอ ที่จะสร้างความเข้าใจ แต่ถ้าเกิดความเสียหายอยู่บ้าง 
ก็อาจจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการเพ่ือบรรเทา ความเสียหาย (diminishing crisis response) ส าหรับ
กรณีที่รุนแรงที่สุดนั้น ต้องยกระดับการตอบสนองเป็นการกอบกู้ชื่อเสียง ( rebuilding crisis 
response) ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงมีข้อเสนอแนะจัดท าแนวปฏิบัติในการสื่อสารถึงชาว
ต่างประเทศในภาวะวิกฤตตามทฤษฎี SCCT ตามตารางท่ี 4  
 
  

                                                 
84 Walden Bello, “How Thailand Contained Covid-19,” Foreign Policy in Focus [Online], 2020, 
Available from : https://fpif.org/how-thailand-contained-covid-19/ [5 August 2020]. 
85 เช่น ข่าว “อิสราเอลผวา กัก 14 วัน หากมาจากไทย” ในไทยรัฐ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 และข่าว “สั่งเข้มอีก
ประเทศ คาซคัสถานกักตัวคนมาจากไทย 14 วัน สกัดเชื้อโควิด-19” ในไทยรัฐ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 



50 

 

ตารางท่ี 4 แนวปฏิบัติเมื่อต้องสื่อสารถึงชาวต่างประเทศในภาวะวิกฤตตามทฤษฎี SCCT 
ลักษณะของวิกฤต แนวทางการสื่อสาร 

1. วิกฤตที่ไทยไม่ได้เป็น
ผู้กระท า และได้รับ 
ความเสียหายด้วย (Victim 
Cluster) เช่น อุทกภัย  
โรคระบาด การก่อการร้าย 
ข่าวลือ 

แนวทาง การให้ข้อมูล (informing) เพ่ือสร้างความเข้าใจและ/หรือ 
การปฏิเสธ (denying) เพ่ือตัดความเชื่อมโยงว่าไทยเป็นสาเหตุของ
วิกฤต อาทิ การปฏิเสธข่าวลือ การลดความน่าเชื่อถือของผู้ปล่อย 
ข่าวลือ และการหาต้นตอของข่าวลือ 
เนื้อหาของการสื่อสาร ให้ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ ผลกระทบต่อ
ประชาชน (หากมีผลกระทบต่อชาวต่างประเทศในประเด็นเฉพาะ เช่น 
ข้อจ ากัดในการเดินทางเข้าออกประเทศ การขยายเวลาพ านักในไทย 
ฯลฯ ต้องระบุให้ชัดเจน) ค าแนะน าในการปฏิบัติตนของประชาชน สิ่งที่
รัฐบาลจะด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
การด าเนินการ  
1. หากมีการจัดตั้งกลไกระดับชาติเพ่ือบริหารจัดการวิกฤตนั้น ควรใช้

เป็นช่องทางในการประสานข้อมูลและท่าทีให้เป็นเอกภาพก่อน
สื่อสารถึงต่างประเทศ หากไม่มีกลไกระดับชาติ ให้ติดต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ
แต่งตั้งคณะท างานระดับกระทรวงฯ เพ่ือเป็นจุดประสานงานและ
เพ่ือระดมบุคลากรจากทุกกรม 

3. ผู้บริหารหรือโฆษกของหน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ข่าวเบื้องต้น
เกีย่วกับสถานการณ์และสิ่งที่รัฐบาลก าลังด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาใน
โอกาสแรก เพ่ือให้สังคมไม่ตื่นตระหนก แต่หากมีข้อจ ากัด อาจใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลไปก่อน พร้อมทั้งแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ด้วย เพราะอาจถูกสอบถาม 

4. แจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดอย่างเป็นทางการผ่านสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

5. จัดแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารนิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อมูลพัฒนาการ
ล่าสุดทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง86  

                                                 
86 เจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก ส านักงานประเทศไทย ซึ่งเป็นคนไทยกล่าวว่า แม้ธนาคารโลกได้รับข้อมลูโควดิ 19 จาก
กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง แตช่่องทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับข้อมลูทางการอื่น ๆ เกี่ยวกับโควิด 19 จากกระทรวงการ
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ลักษณะของวิกฤต แนวทางการสื่อสาร 
6. ติดตามผลตอบรับ 

2. วิกฤตที่เกิดจาก
อุบัติเหตุหรือ การกระท าที่
ไม่ตั้งใจ (Accidental 
Cluster) เช่น การชุมนุม
ประท้วงรัฐบาล  
ข้อกล่าวหาต่อการบริหาร
จัดการของไทยว่าขาด
ประสิทธภิาพ อาทิ สิทธิสัตว ์
ขยะทะเล การค้ามนุษย์ 
ปัญหาประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing) การได้รับใบเหลือง
จากองค์การการบินพลเรือน 
ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

แนวทาง การบรรเทาความเสียหาย (diminishing) เพ่ือสื่อสารให้
สาธารณชนมั่นใจว่าความเสียหายมิได้เลวร้ายเท่าที่คิด ในบางกรณี อาจ
ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาด แต่ต้องเน้นว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจ หรือ
เป็นเหตุสุดวิสัย และไทยก าลังแก้ไขปัญหา  
เนื้อหาของการสื่อสาร ให้ข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ อาจอธิบาย
ลักษณะปัญหาในบริบทของสังคมไทย ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดและแนวทาง 
แก้ไขต่างจากประเทศอ่ืน รวมทั้งพยายามหาตัวอย่างที่ดีของการบริหาร
จัดการในเรื่องเดียวกัน เพ่ือให้เห็นว่าไม่ได้มีแต่ปัญหา นอกจากนี้  
ควรให้ข้อมูลความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
การด าเนินการ 
1. ด าเนินการตามข้ันตอนส าหรับวิกฤตที่เป็น victim cluster 
2. ในกรณีเป็นวิกฤตที่ยืดเยื้อ ควรเผยแพร่เนื้อหาเชิงบวก ให้เข้าถึง

สาธารณชนในประเทศเป้าหมายให้มากที่สุด เพ่ือสร้างการรับรู้ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศนั้นปรับเปลี่ยนนโยบายในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อไทย โดยให้ค านึงว่าการสื่อสารแบบสอดแทรกเนื้อหาไป
กับเรื่องอ่ืน (soft approach) จะได้ผลกว่าการสื่อสารแบบโจ่งแจ้ง 
(hard approach) 

3. อาจพิจารณาเชิญคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศ ลงพ้ืนที่เพ่ือ
รับทราบข้อเท็จจริงโดยตรง 

4. ในบางกรณี อาจตั้งค าถามกลับไปที่ผู้กล่าวหาไทยว่า มีปัญหาในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือขอรับรายละเอียดและหลักฐานที่ชัดเจนส าหรับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5. ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และหาทางสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
ล่วงหน้า โดยอาจขอความร่วมมือจากสื่อดั้งเดิมและผู้มีอิทธิพลในสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายช่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร เช่น หาก
ทราบว่าสังคมห่วงกังวลการอนุญาตให้คนต่างประเทศเข้าไทยในช่วง

                                                 

ต่างประเทศคือไลน์กลุ่ม ส่วนข้อมลูที่กระทรวงการต่างประเทศส่งเปน็เอกสารทางการจะถูกเสนอให้ Country 
Manager ซึ่งเป็นชาวต่างชาติรับทราบ จึงแสดงว่าสื่อสังคมออนไลนช่์วยให้กระจายข้อมลูได้แพร่หลายกว่า เพราะไม่
มีข้อจ ากัดว่าผูร้ับข้อความจะต้องท างานเกี่ยวข้องกับวิกฤตเท่านั้น 
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ลักษณะของวิกฤต แนวทางการสื่อสาร 
ที่ยังไม่มีวัคซีน ก็ต้องสื่อสารเรื่องมาตรการในการควบคุมดูแล และ
ความจ าเป็นและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการอนุญาตให้คน
ต่างประเทศกลุ่มนี้เข้าไทย เป็นต้น87  

6. ติดตามผลตอบรับ 
3. วิกฤตที่เกิดจากความ
ตั้งใจ เป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาดหรือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย (Intentional 
Cluster) เช่น การปฏิวัติ
รัฐประหาร 

แนวทาง การกอบกู้ภาพลักษณ์ (rebuilding) เพ่ือยอมรับความผิดและ
ชดเชยความเสียหายหากจ าเป็น  
เนื้อหาของการสื่อสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมที่ท าให้
ต้องตัดสินใจเช่นนั้น และกรอบเวลาในการแก้ไขเพ่ือให้กลับสู่สภาพ
ปกติ เช่น กรอบเวลาที่จะจัดเลือกตั้งภายหลังการปฏิวัติ เนื้อหาอาจมี
เป้าหมายเพ่ือเบี่ยงความสนใจไปที่ข้อดีของรัฐบาล (bolstering) 
ชี้ให้เห็นว่ามีผลกระทบเชิงลบอย่างจ ากัด (minimizing offensiveness 
of act) หรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในประเทศอ่ืน 
(differentiation)88  
การด าเนินการ  
1. ด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับวิกฤตที่เป็น victim cluster และ 

accidental cluster 
2. ควรแบ่งกลุ่มประเทศเป้าหมายตามระดับความรุนแรงของปฏิกิริยา

ต่อวิกฤตในไทย เพ่ือใช้ทรัพยากรในการสื่อสารถึงกลุ่มประเทศที่มี
ปฏิกิริยารุนแรงมากกว่าเป็นหลัก 

                                                 
87 สัมภาษณ์ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ, 17 สิงหาคม 2563 
ซึ่งเห็นว่าการประเมินแนวโน้มสถานการณเ์ป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะท าให้เตรียมการประชาสมัพันธ์ล่วงหน้าได้ และ
ช่วยบรรเทาความตื่นตระหนกหรอืความกังวลของสังคม โดยจะต้องขอความร่วมมือจากสื่อต่าง ๆ ในการเป็น
ช่องทางประชาสัมพันธ์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับท่ี Coombs เสนอว่า รูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร คือ การ
จัดการองค์ความรู้ในช่วงวิกฤต (crisis knowledge management) ซึ่งเน้นการประมวล วิเคราะห์ แบ่งปันข้อมูล 
เพื่อใหผู้้มีส่วนไดเ้สียเข้าใจสถานการณ ์
88 แนวทางสื่อสารในภาวะวิกฤตตามทฤษฎี SCCT ของ William Timothy Coombs และทฤษฎี Image Repair 
Theory ของ William Benoit ตวัอย่างของการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น เช่น 
ภายหลังการยึดอ านาจการบริหารโดย คสช. เมื่อปี 2557 ประเทศตะวันตกได้วิจารณ์ไทยและชะลอความสัมพันธ์ 
แต่ก่อนหน้านั้นในช่วงปลายปี 2556 เกิดปฏิวัติในอียิปต์ ท าให้ประธานาธิบดี Mohamed Morsi หมดอ านาจ แต่
หลายฝ่ายมีข้อสังเกตว่าประเทศตะวันตกมิได้มีปฏิกิริยารุนแรงต่อการปฏิวัตดิังกล่าว อย่างไรก็ดี แนวทางนี้ไม่เหมาะ
กับการสื่อสารในที่สาธารณะเพราะเป็นการพาดพิงประเทศท่ีสาม แต่อาจใช้ได้ในการหารือทวิภาคีวงเล็ก 
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ลักษณะของวิกฤต แนวทางการสื่อสาร 
3. รักษาการสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เช่น การหารือระหว่าง

ผู้แทนระดับสูง การให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของ
ไทยพบหารือกับหน่วยงานของประเทศเจ้าภาพ และการแจ้งข้อมูล
ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าไทย เพ่ือลดโอกาสที่
ประเทศเหล่านี้จะก าหนดมาตรการที่กระทบผลประโยชน์ของไทย 

4. ควรระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับวิกฤตประเภทนี้ 
เพราะอาจเปิดโอกาสให้มีการตั้งประเด็นค าถามใหม่ ๆ การวิจารณ์
เชิงลบ หรือถูกตัดต่อข้อความไปแสวงประโยชน์ ในสถานการณ์เช่นนี้ 
สื่อสังคมออนไลน์จึงเหมาะกับการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวดีและ
ไม่มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่า อย่างไรก็ดี การใช้สื่อสังคมออนไลน์
แจ้ง ‘ข่าวร้าย’ ก็ยังด าเนินการได้ โดยถือเป็นโอกาสที่จะสื่อสารสอง
ทางเม่ือมีค าถามกลับมา จึงต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมด้วย 

5. ติดตามผลตอบรับ 
หมายเหตุ วิกฤตแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงประเภทได้ตามสถานการณ์ เช่น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือ
โรคระบาด ซึ่งเป็นประเภท victim cluster และควรสื่อสารด้วยแนวทางให้ข้อมูล แต่หากรัฐบาล
ตัดสินใจผิดพลาดจนสาธารณชนเห็นว่าเป็นความผิดของรัฐบาล การสื่อสารก็ต้องเปลี่ยนเป็นบรรเทา
ความเสียหายหรือกอบกู้ภาพลักษณ์ 

 
4.2.2.2 การเผยแพร่เนื้อหา 

การสื่อสารถึงชาวต่างประเทศในภาวะวิกฤตมีช่องทางที่หลากหลายและ
อาจเลือกใช้โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนของสถานการณ์และความสนใจของสาธารณชน กล่าวคือ 
ยิ่งเร่งด่วนและได้รับความสนใจมากเท่าใด ยิ่งจ าเป็นต้องใช้ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว
และกว้างขวาง ดังนี้ 

1) การแถลงข่าวภาษาอังกฤษและการให้ข้อมูลภาษาอังกฤษเป็น
ช่องทางที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงที่เพ่ิงเกิดวิกฤต เพราะสาธารณชนยังสับสนและต้องการทราบ
ข้อมูล รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศรับทราบพัฒนาการของสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการได้
ถูกต้อง ทั้งนี้ หลายประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางไม่มีแถลงข่าวภาษาอังกฤษและไม่ได้
จัดท าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ฝรั่งเศสไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลโรคโควิด 19 เป็นภาษาอังกฤษ  
แต่เมื่อใดที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงข่าว ช่อง France 24 จะเป็นผู้แปล ส่วนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
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ชาวต่างชาติจะมีภาษาอังกฤษก ากับ89 ในขณะที่ภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่นมีระบบการให้ข้อมูลแก่
ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษและมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานซึ่งสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการประสบภัยพายุไต้ฝุ่นเมื่อปี 2562 ที่ท าให้สะพานเชื่อม
แผ่นดินใหญ่กับท่าอากาศยานคันไซเสียหายจนใช้สัญจรไม่ได้ และมีชาวต่างประเทศได้รับผลกระทบ
จ านวนมาก ทางการท้องถิ่นจึงได้ปรับปรุงระบบการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ90  

2) การท าหนังสือถึงคณะทูตประจ าประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ใน
ระยะแรกของวิกฤตเช่นกัน เพราะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลต่างประเทศเพ่ือแจ้ง
ข้อเท็จจริง แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและสังคมคลายความกังวล หรือความสนใจของประชาชนลดลง 
อาจลดความถี่ ในการท าหนังสือแจ้งข้อมูล โดยเปลี่ยนเป็นเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงการ
ต่างประเทศหรือช่องทางออนไลน์อ่ืนแทน เพ่ือลดภาระทางธุรการในการจัดท าเอกสาร 

3) การใช้สื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์ ทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ยังเป็นช่องทางที่มีประโยชน์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความส าคัญกับสื่อที่
น่าเชื่อถือ แต่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็วเนื่องจากต้องมีการผลิตเนื้ อหา  
การจัดจ้าง และในบางกรณีก็ต้องเผยแพร่ตามวงรอบของสื่อ เช่น นิตยสารที่พิมพ์เป็นรายเดือน หรือ
รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศตามผังรายการ การใช้สื่อดั้งเดิมจึงเหมาะกับการสื่อสารที่ไม่เร่งด่วน 
และต้องการเน้นรายละเอียดบางประการให้สังคมรับรู้ จึงอาจด าเนินการพร้อมกับช่องทางอ่ืน ๆ ใน
เวลาเดียวกันเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านสื่อบางส านักในลักษณะของการซื้อ
พ้ืนที่จะปรากฏค าที่ระบุให้ผู้อ่านทราบว่า สื่อนั้น ๆ ไม่ใช่ผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว เช่น advertorial, 
advertisement, in cooperation with และ ชื่อสื่อ x ชื่อหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้อาจมีผล
ต่อการรับรู้ของผู้อ่านได้หลากหลาย เช่น มองว่าเป็นการโฆษณาของภาครัฐหรือเห็นว่าเป็นการ
สนับสนุนข้อมูลให้สื่อน ามาเผยแพร่ก็ได้ 

4) ควรใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่รับรู้
ข่าวสารจากสื่อประเภทนี้มากกว่าสื่อดั้งเดิม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่มีค่าใช้จ่ายมาก
และสามารถสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชนซึ่งอาจมีประเด็นของตนเอง ในทาง
กลับกัน เมื่อภาครัฐเผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อความนั้นจะเป็นข้อมูลให้สื่อต่าง ๆ 
น าไปใช้อ้างอิงได้ มีงานวิจัยที่เสนอให้องค์กรสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียทางสื่อสังคมออนไลน์ภายใน  
4 ชั่วโมงที่เกิดวิกฤต และสนับสนุนให้มีโฆษกสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Spokesperson)  
ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพราะสื่อมวลชนในปัจจุบันท างานตลอดเวลา
และพ่ึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรด้วย การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ควรใช้ภาษา 
                                                 
89 สัมภาษณ์ มาฆวดี สุมติรเหมาะ, อัครราชทูต ณ กรุงปารีส, 20 มิถนุายน 2563. 
90 สัมภาษณ์ นฤชัย นินนาท, รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, 24 กรกฎาคม 2563. 
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ที่ไม่เป็นทางการจะได้ผลมากกว่า และควรเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย91 ในกรณีของไทยการใช้สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารถึงชาวต่างประเทศจะช่วยให้ข้อมูล
เข้าถึงได้รวดเร็วและแพร่หลาย เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้ว โดยนักวิชาการ
ตะวันตกเห็นว่า ทวิตเตอร์เป็นสื่อที่ใช้ได้ดีในภาวะวิกฤตเพราะการจ ากัดความยาวข้อความท าให้ผู้รับ
สารประมวลผลได้เร็ว92  

สิ่งที่ควรค านึงถึงเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหา คือ ธรรมชาติของวิกฤตคือ 
ความไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ เพราะกรณีเช่นนั้นไม่เคยเกิดมาก่อนหรือเคยเกิดแต่มีผลกระทบ
รุนแรงน้อยกว่า จึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจนเกิดช่องว่างให้ผู้รับสารคาดเดาตามข้อมูลและประสบการณ์
ของแต่ละคน มีการเชื่อมโยงเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งและได้ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตจึงต้องรวดเร็วเพ่ือเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหาย และท าให้สังคมไม่ตื่นตระหนกหรือคาดเดา
บนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึก 

กระบวนการสื่อสารในภาวะปกติกับภาวะวิกฤตไม่แตกต่างกันนัก คือ 
ก าหนดประเด็นและผลิตเนื้อหาตามสถานการณ์ แต่การสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนมากกว่าและข้อมูลต้องน่าเชื่อถือ จึงเป็นเรื่องของการบริหารข้อมูลและเวลาให้เหมาะสม 
เพราะการเผยแพร่เนื้อหาแต่ละประเด็นมีความละเอียดอ่อนและจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่างกัน  
โดยต้องระวังมิให้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งจะท าให้การสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย กรณีตัวอย่างคือ 
เมื่อทางการจีนต้องการตีพิมพ์รายงาน A battle against Epidemic: China Combating COVID-19 
เพ่ือชื่นชมการน าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และความมีประสิทธิภาพของระบบจีน รวมทั้งมีการ
รณรงค์ให้ประชาชนนครอู่ฮ่ันขอบคุณส่วนกลาง ปรากฏว่าชาวจีนได้วิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า 
การตีพิมพ์รายงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดเวลา และไม่กล่าวถึงบทบาทของประชาชน ส่งผลให้ทางการจีน
ระงับการตีพิมพ์และเปลี่ยนแนวทางจากการให้ “ขอบคุณส่วนกลาง” เป็นการให้ส่วนกลาง “ขอบคุณ
ประชาชนทุกคนที่ถือเป็นวีรบุรุษของชาติ”93  

4.2.2.3 การติดตามผลตอบรับ  
ควรประเมินผลตอบรับจากการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยน

เนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น หรือเตรียมชี้แจงประเด็นใหม่ โดยแหล่งข้อมูล
ส าคัญคือ รายงานจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการรายงานข่าวของ

                                                 
91 Lucinda Austin and Yan Jin (Editors). Social Media and Crisis Communication. (New York: 
Routledge, 2018), p.107. 
92 เรืองเดียวกัน, หน้า 176. 
93 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ท่ี PEK 262/2563 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 
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สื่อมวลชนต่างประเทศ ซึ่งควรมีผู้ติดตามและสรุปประเด็นเป็นประจ า เพ่ือให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์
และเตรียมการได้ทัน 
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Thailand faces the COVID-19 heads on, Thai Foreign Affairs Ministry says 

 
Ministry of Foreign Affairs, Thailand  
23 Mar, 2020, 09:39 GMT 

 
BANGKOK, March 23, 2020 /PRNewswire/ –– As the battle against COVID-19 continues 
to expand globally, Thailand is also facing the situation head–on, working continuously 
to slow down the infection rate in the country, the Department of Information, Ministry 
of Foreign Affairs of Thailand, said in a statement. 

 
To ensure all cases of infections can be accounted for, Thailand has put in 

place screening measures at all ports of entry. Despite the daunting challenges, 
Thailand has had experience in handling previous epidemic situations from Avian Flu 
to SARS and MERS–CoV, working closely with WHO and countries in the region. WHO 
has recognized that Thailand's public health system is highly responsive as the Johns 
Hopkins University's 2019 Global Health Security Index places Thailand as the 6th most 
prepared country in the world for an epidemic. 

When China confirmed last December of numerous pneumonia cases of 
unknown causes in Wuhan City, Thailand was already on alert. The Thai Ministry of 
Public Health (MOPH) immediately set up a surveillance protocol early January, and 
activated the Emergency Operations Centre (EOC). Thailand was the first country to 
detect a COVID-19 case outside China, an imported case from Wuhan. 

Consequently, a medical team at the Thai Red Cross Emerging Infectious 
Diseases Health Science Centre, Chulalongkorn University was able to detect and 
initially identify the virus as an unknown coronavirus. They kept it isolated, and as soon 
as China shared the COVID-19 genome, they confirmed a match and disclosed this 
information right away. All of these events happened within the first two weeks of 
2020. 
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Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute (BIDI) of the Department for 
Disease Control, who specializes in epidemiology, was tasked to spearhead patient 
treatment and conduct research on COVID-19. Treatment of patients has been 
effective so far, with a high recovery rate. 

In February, the team of physicians at Rajavithi Hospital took an assertive 
approach in COVID-19 treatment. The combination of anti–influenza (Oseltamivir) and 
anti–HIV medications (Lopinavir and Rotonavir), successfully treated severe COVID-19 
cases within 48 hours. Despite being an on–trial basis, treatment has helped pave the 
way for future research on antiviral medication to treat patients. 

Thailand can complete diagnostic laboratory examinations for suspected 
cases within 24 hours. Testing is now available across the country, and authorities are 
equipping more and more medical facilities with the capacity to conduct diagnostic 
testing as well as patient treatment. 

In terms of raising public awareness and risk communication, MOPH has kept 
the public, WHO, ASEAN and other partner countries informed early on. The public can 
access information on new measures and situation reports through daily press briefings. 
A dedicated MOPH website, Facebook and Twitter accounts disseminate information 
simultaneously. A telephone hotline is also available for inquiries. 

Such efforts have enabled Thailand to gradually move down the list of 
countries with the highest numbers of infected persons outside China. The country is 
working relentlessly to ensure that all cases can be accounted for, despite the 
increasing number of infected persons. 

MOPH has also continued to vigorously conduct a contact tracing system on 
suspected individuals and their close contacts. This has enabled authorities to identify 
COVID-19 carriers before symptoms appear and prevent them from unknowingly 
spreading the virus. 

Screening was later upgraded in popular tourist destinations such as Chiang 
Mai, Chiang Rai, Krabi and Phuket, and on people in close contact with travelers from 
outbreak areas. Following this screening system, Patients under Investigation (PUI) cases 
increased significantly. Thailand is indeed leaving no carpets unturned. 
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Thailand also introduced AI tools via mobile applications to enhance 
efficiency of COVID-19 surveillance and to create a comprehensive database for risk 
assessment. 

As the situation continues, Thais need to be prepared to carry on life in the 
epidemic phase. Thai authority has declared the COVID-19 a dangerous communicable 
disease to enable health officials with legal authority to step up precautionary 
measures and enforce tougher rules where necessary. Thailand will continue to 
maintain open communication with the public in full confidence and transparency. 
Through close cooperation with WHO and partners in the region, vigilance and 
preparedness, we are confident that Thailand and the world will overcome this global 
pandemic together. 

  
…………………………………… 

 
Thailand vs. COVID-19: Early Detection and Treatment, Assertive Approach  

and National Preparedness 
 
As the on–going battle against the Novel Coronavirus 2019 or ‘COVID-19’ 

continues to expand globally, Thailand is standing strong and prepared, in face of this 
new adversary.  

Thailand’s experience in handling epidemic situations ranging from Avian Flu 
to SARS and MERS–CoV has strengthened our ability to manage epidemic situations. 
Thailand’s readiness to work closely with WHO, paired with development of national 
preparedness at all fronts, has placed Thailand as the 6th most prepared country in 
the world for an epidemic or a pandemic in the Johns Hopkins University’s 2019 Global 
Health Security Index. 

Therefore, when the authorities in Wuhan confirmed on 31 December 2019 
that numerous pneumonia cases of an unknown cause had occurred, Thailand was 
already on alert. The Thai Ministry of Public Health (MOPH) immediately set up a 
surveillance protocol since 3 January 2020, and activated the Emergency Operations 
Centre (EOC) on 4 January. This was why, on 8 January, Thailand became the first 
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country to detect a COVID-19 case outside of China, an imported case from Wuhan 
City, even before the virus was made known to the world. 

At that time, a medical team at the Thai Red Cross Emerging Infectious 
Diseases Health Science Centre, Faculty of Medicine at Chulalongkorn University was 
able to detect the virus, and initially identify it as an unknown coronavirus. They kept 
it isolated, and as soon as China shared the genome of COVID-19 on 11 January, they 
were able to confirm a match and disclose this information on 12 January. 

To contain the spread of the virus, Bamrasnaradura Infectious Diseases 
Institute (BIDI), a renowned institute in epidemiology under the supervision of the 
Department for Disease Control, MOPH, was tasked to spearhead patient treatment 
and conduct research on COVID-19. 

In early February, the team of physicians at Rajavithi Hospital, under the 
supervision of the Department of Medical Services, MOPH,took an assertive approach 
in COVID-19 treatment. The combination of an anti–influenza (Oseltamivir) and anti–
HIV medications (Lopinavir and Rotonavir), successfully treated severe COVID-19 cases, 
within 48 hours. Although the treatment was done on a trial–basis, this finding has 
helped pave the way for future research on antiviral medication to treat COVID-19 
patientsand was noted world–wide. 

The capacity to confirm infected cases on a timely basis is also crucial. 
Thailand can have diagnostic laboratory examinations for suspected cases done within 
24 hours. Testing is available at 13 medical science centers across the country, 
including Siriraj Hospital, Ramathibodi Hospital, Chulalongkorn University, Prince of 
Songkhla University, Rajavithi Hospital, Bamrungraj Hospital, and Bamrasnaradura 
Infectious Diseases Institute. Treatment of patients is effective, with a high recovery 
rate. Presently, two thirds of infected patients have fully recovered. One death has 
been recorded. 

MOPH has kept the public, WHO, ASEAN member states and other partner 
countries informed early in the stages of the COVID-19 situation. The public have 
access to information on personal hygiene, preventive measures, as well as situation 
reports and measures through press briefings twice a day. A dedicated MOPH website, 
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Facebook and twitter accounts disseminate the information simultaneously. There is a 
telephone hotline to respond to public queries. 

The abovementioned efforts have enabled Thailand to gradually move down 
the list of countries with highest numbers of infected persons outside China. We are 
working relentlessly to maintain our current status, where all cases of infections can 
be accounted for and traceable to imported cases or tourists. 

 
Effective System 

While screening measures have been put in place at all ports of entry, the 
MOPH has pushed forward with the implementation of a contact tracing system ever 
since the first infection was detected, on suspected individuals and people they have 
come into close contact. This has enabled authorities to identify virus carriers even 
before symptoms appear and prevent them from unknowingly spreading the virus. 

Since the beginning of February, MOPH has stepped up measures to ensure 
that there are no gaps in our surveillance system. On 17 February 2020, the MOPH 
upgraded screening on patients with pneumonia from unknown causes in eight popular 
tourist destinations (Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Bangkok, 
Samut Prakan and Chon Buri), as well as people who had close contact with travelers 
from COVID-19 outbreak areas. Such cases will be automatically referred to as Patients 
under Investigation (PUI). Following the introduction of the elevated screening, PUI 
cases increased significantly, which has raised the level of confidence that Thailand is 
indeed leaving no carpets unturned. 

Thailand’s effective system encompasses early detection, comprehensive 
patient treatment, and assertive action coupled by the transparent nature of our 
approach. All efforts are made to ensure that this effective system continues with no 
obstacles. 

 
Latest measures 

As the COVID-19 situation continues to spread globally, we need to be 
prepared for the likelihood of an epidemic phase in Thailand. On 24 February 2020, 
Thailand’s National Committee on Communicable Diseases declared the COVID-19 a 
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dangerous communicable disease to enable health authorities to respond more 
quickly and effectively, step up precautionary measures, and enforce tougher rules to 
contain the situation when necessary. Thailand will continue to maintain open 
communication with the public in full confidence and transparency. Through close 
cooperation with WHO and partners in the region, through vigilance and preparedness, 
we are confident that we will overcome the disease together. 

 
……………………………………… 

 
Looking Ahead: Thailand’s Economic Relief and Recovery–Post COVID-19 

 
The outbreak of COVID-19 reaffirms the old saying that “good health is 

incomparable wealth.” 
But the economic consequences of the measures to curb its spread have 

taken a heavy toll on the wealth of many and the wage of millions. In the name of 
physical distancing, congested areas like shopping malls and entertainment venues 
were temporarily closed, while airlines cancelled services. When economic activities 
and society cannot function as usual, the obvious result is bankruptcy, unemployment 
and a miserable livelihood, particularly for those already less advantaged. 

Amidst such a crisis, competing views taunt us––how can we achieve balance 
between public health and economic prosperity? When people are concerned with 
the effects of the restrictions on their daily lives and survival, the state needs to step 
in to ensure that the economy, public health and social welfare progress in the same 
direction.  

In the case of Thailand, the government has performed well so far in 
containing the infections of the virus and mitigating its impact. At the same time, it is 
addressing public concern on economic risks by injecting loans and financial assistance 
to the people. Some observers rightly noted that if the economy is an ailing patient in 
dire need of oxygen, the cash flow pumped in by the government is comparable to 
the breath of fresh air in a stale room.  
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To date, Thailand has already approved economic relief measures in three 
phases that caters to entrepreneurs, blue collars and households so that sources of 
revenue whether in the form of income, aid or loan is accessible by every vulnerable 
sector in the society.  

 
Phase 1 

The first phase of the economic relief measures was approved by the cabinet 
on 10 March 2020 and focuses on securing the country’s financial foundation, 
addressing monetary, fiscal and capital market measures. These include low interest 
loans of up to 150 billion baht and debt moratorium for entrepreneurs by the 
Government Savings Bank and Government Housing Bank, relaxing rules for granting 
commercial bank loans, and a credit line with low interest for three years from the 
Social Security Fund. Fiscal measures seek to assist SMEs through many means, 
including tax deduction and redemption for entrepreneurs, while other measures seek 
to reduce costs of businesses by refunding electricity usage deposits and reducing 
rental fees for state properties.  

 
Phase 2 

Phase 2 provides assistance to employers and employees financially affected 
by COVID-19. Almost ten million workers not covered by the Social Security Fund (SSF) 
will receive income compensation of 5,000 baht per month for six months while those 
under the SSF will be entitled to an increased unemployment compensation of up to 
62 percent of their daily wages for no more than 90 days. The government is also 
planning long–term investment in its human resources, by offering training and skills 
enhancement courses for workers affected by the COVID-19 outbreak such as language 
training for local tour guides and business management training for business operators. 

Businesses will also be entitled to loans, extension of corporate income tax 
and the exemption of import duty for products related to the prevention and 
treatment of COVID-19 until 30 September 2020. 
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Phase 3 
On 7 April 2020, the cabinet approved further measures worth 1.9 trillion baht 

or 12 percent of the GDP to reinvigorate domestic economy and stabilise the financial 
system. Out of this amount, 1 trillion baht (approximately USD 31 billion) is allocated 
to healthcare and economic measures. This includes 600 billion baht for health–
related plans and economic relief to farmers in the agricultural sector and business 
operators and 400 billion baht for development of local economies and infrastructure 
that would help improve productivity and strengthen the domestic economy in the 
long term.  

 
Future Direction 

While COVID-19 temporarily stunted the economy, Thailand did not wait for 
the virus to weaken. In the absence of tourists, Thailand took this advantage to improve 
the quality of tourism services by developing advanced technology and expanding e–
commerce applications. Thailand’s nature and preservation parks entered a “spa 
phase” restoring themselves into an even more pristine condition in the absence of 
humans. Don Mueang International Airport in Bangkok was also renovated. Thailand 
developed research and technology for domestic solutions, such as the innovation of 
medical assistant robots to help doctors and nurses take care of patients.  

Thailand has also worked with farmers and entrepreneurs to improve their 
online literacy and skills on digital platforms, as well as enabling the use of e–
commerce and access to a wider market.  

All these measures serve to bolster and strengthen Thailand’s economy in a 
situation similar to the Asian economic crisis in 1997. Back then, the Sufficiency 
Economy Philosophy was introduced by His Majesty King Bhumibol Adulyadej The 
Great to encourage a more balanced approach to development, taking consideration 
of both economic growth and the local environment based on reasonableness and 
moderateness.  

It is time to re–explore this philosophy as an alternative approach to 
development that could help form immunity against any external shocks. Yet self–
sufficiency does not mean that we should always be humble in our economic 



72 

 

objectives if we have the capacity to achieve them. For instance, Thailand is pursuing 
a 4.0 economic model to escape the middle–income trap and to drive forward a high 
technology and innovation–driven economy.  

All these attest to Thailand’s conscientiousness in the present moment and 
its forward–looking vision to strengthen Thailand’s status as a coveted logistics and 
services, tourism, and investment hub. It will be a long road to recovery after COVID-
19 before we resume normalcy and our economy regains momentum. But as long as 
we remain committed to our aspirations, the world will rebound and emerge with a 
stronger sense of resilience and solidarity. 

 
………………………………………….. 

 
Thailand’s Economic Front in Fighting COVID-19 

 
BANGKOK /PRNewswire/ — Thailand has performed well in containing the COVID-19 
outbreak and mitigating its impact. Since 27 April 2020, the number of new COVID-19 
cases has increased only slightly, while some days saw no new cases at all. 
About 96 per cent of those infected have fully recovered, and fatality rate is less than 
2 per cent, Ministry of Foreign Affairs of Thailand states. 

 
Thailand, which has received praise for its performance in containing the 

COVID-19 outbreak, has since 3 May 2020 gradually relaxed restrictions on local travel 
and certain types of business, while implementing strict social distancing rules. In 
tandem with public health measures, the government is addressing economic risks by 
injecting loans and financial assistance to the people. Some observers rightly noted 
that if the economy is an ailing patient in dire need of oxygen, the cash flow pumped 
in by the government is comparable to the breath of fresh air in a stale room. Economic 
relief measures in three phases 

To date, Thailand has approved economic relief measures in three phases 
that cater to entrepreneurs, blue collars and households so that sources of revenue, 
whether in the form of income, aid or loan is accessible by every vulnerable sector of 
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society. The overarching principle is to maintain liquidity and allow cash to remain in 
the hands of the people. These measures could be roughly categorised into three 
objectives, namely, to ease public expense burden, to add revenue and to keep the 
economic engine lubricated and running. 

 
Easing the tax burden 

On easing expense burden, water and electricity bills for all households were 
waived or discounted for three months. Personal and corporate income tax filings and 
payment deadlines have been extended. 

Withholding tax rate has been reduced from 3 to 1.5 percent for six months. 
State properties rental fee that are used for residential and agricultural purposes will 
be exempted for one year. Furthermore, financial institutions are to postpone clients’ 
payment of loans for cars, motorcycles and housing. 
 
Adding revenue 

Adding revenue is more challenging since all the engines of economic growth 
are nearly paralysed. Since the government is the last standing ‘big spender’ in the 
market, it is employing every possible channel and mechanism to ensure that the relief 
is inclusive. 

For instance, laid–off informal workers have been receiving 5,000 baht to 
compensate wages for three months while those registered with the Social Security 
Fund will receive 70 per cent of their wages up to 200 days. A 40–billion baht loan 
programme will enable those eligible to obtain a 10,000 baht emergency loan with a 
monthly interest rate of 0.1 per cent. 

 
Low interest loans 

At the same time, SMEs can apply for a low interest loan from the 
Government Savings Bank and SMEs Bank. The government has also approved a 150 
billion baht budget for the distribution of 15,000 baht to ten million registered farmers. 

Measures to sustain the economic sectors include the initiative for the Bank 
of Thailand to provide 500 billion baht of soft loans to financial institutions so that 
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they can offer loans to certain SMEs. Another one trillion baht has been allocated to 
resuscitate sectors from agriculture to tourism. 

Moreover, Thailand is investing in human resources by providing training in 
necessary skills such as language training for tour guides and business management for 
entrepreneurs. 

Most importantly, the government has gradually relaxed certain restrictions in 
phases since 3 May 2020, to let businesses revive. The decision was made based on 
the satisfying outcome in controlling COVID-19. 

The first group of establishments to be back in service included restaurants, 
food stalls, street vendors, markets, hair salons, healthcare facilities and golf courses. 
Consequently, the government permitted shopping malls and larger businesses to re–
open. This, however, does not mean that our fight against the pandemic is over. 

 
Future Direction 

While the prospect for Thailand in overcoming COVID-19 may appear 
promising, all the roads to economic recovery hint rocky hurdles. Gurus have already 
forecast a bleak annual growth for Thailand and around the world. Nonetheless, all 
sectors are taking advantage from this “time out” to make necessary preparations for 
the post–COVID-19 landscape. 

COVID-19 has become an accidental accelerator for Thailand in redesigning its 
future towards a more innovative and sustainable economy, a plan that Thailand has 
been pursuing for some years. 

In the absence of tourists, Thailand is improving the quality of tourism services 
by developing technology–based solutions and expanding e–commerce applications. 
Thailand’s nature and national parks entered a “spa phase,” and have been restored 
to a pristine condition. 

Don Mueang International Airport in Bangkok is undergoing renovation. With 
social distancing in mind, the Tourism Authority of Thailand is targeting smaller tourist 
groups, focusing on quality over quantity, and enhancing health tourism. 

Economic activities in Thailand need to go more online, just like other 
countries. “Business as usual” is being redefined in the spectrum of “New Normal.” 
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Dealers are hopping on the e–commerce train, wishing that their products will go viral 
to survive this virus outbreak. 

Meetings, business activities and even trade exhibitions are being carried out 
in the virtual world. Even farmers and entrepreneurs are being trained to improve their 
online literacy and skills to access the expanding e–commerce market. 

Furthermore, Thailand is putting more efforts in research and technology, 
particularly in innovative medical treatment and solutions. Thailand now have assistant 
robots and telemedicine to help doctors and nurses take care of patients from a 
distance. 

All these efforts will bolster Thailand’s economy just as when the Asian 
economic crisis hit the country back in 1997. Back then, the Sufficiency Economy 
Philosophy was introduced by His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great to 
encourage a more balanced approach to development based on reasonableness and 
moderateness. It is time to re–explore this philosophy as an immunity against any 
future external shocks. 

It will be a long road to recovery before Thailand resume normalcy and our 
economy regains momentum. But as long as Thailand remain committed to its 
aspirations, the world will rebound and emerge with a stronger sense of resilience and 
solidarity. 

 
……………………………………….. 
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Thailand's Ungowned and Unsung Heroes Play Significant Roles in Battling COVID-19 
 

Ministry of Foreign Affairs, Thailand  
Jun 26, 2020, 08:00 ET 

 
BANGKOK, June 26, 2020 /PRNewswire/ –– Thailand's success in containing the spread 
of COVID-19 has been attributed to many features found in many other countries, such 
as a robust healthcare system and active public cooperation. But one unique feature 
in Thailand, that is equally important, if not more, is the work done behind the scenes 
by the legion of over one million village health volunteers, who have effectively 
expanded public healthcare system to each and every remote village across the 
country, Ministry of Foreign Affairs of Thailand states. 

 
This volunteer network was established in 1977 as part of a primary health 

care system to raise awareness and encourage community participation. Back in the 
1970s, poverty, illiteracy and illness were the main obstacles of Thailand's 
development, particularly in remote localities, the frontline in battling diseases. 
However, Thailand's ratio of physicians per population back then made universal 
access to decent healthcare difficult. This is why the Ministry of Public Health initiated 
the ingenious village health volunteer programme, recruiting people from the local 
communities themselves, to fill in the shortage of medical personnel. 

Primary health care development, including health volunteers, was 
incorporated into the 4th National Economic and Social Development Plan (1977–
1981). Since then, the initiative has continued to flourish. Health volunteers have 
become one of the key components behind the overall picture of Thailand's economic 
and social development in the last four decades. 

The project was built on the spirit of volunteerism and sense of kinship among 
community members. Therefore, trust and cooperation were easily gained. Volunteers 
must be literate, have an occupation, live and work in the village, be respected by 
others, and be willing to help the community. They would be trained and supervised 
by provincial health officials. 
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To date, there are approximately 1,055,000 volunteers throughout the 
country, an extensive and proficient network that has strengthened public health 
capacity during crises. Being one with the communities, the volunteers can detect 
potential problems and alert the government before the problems escalate. They also 
provide vital health information to villagers on a personal basis, a simple yet highly 
effective preventive measure, particularly when access to the internet is limited. The 
volunteers also serve as an excellent intermediary between the authorities and the 
communities who are more likely to listen and trust one of their own. 

Chatchai Phongpornpaisal, head of the health volunteers in Ban Namtuang 
Village in the northern mountains of Nan province, elaborated that when people 
started returning home during the COVID-19 outbreak, the volunteers were tasked to 
collect information from those returnees, especially whether they came from high risk 
areas. Had this task been undertaken by the authorities, it would have been much 
more difficult due to the lack of trust and confidence. 

Another interesting example is Narathiwat province. Volunteers were able to 
persuade Muslim communities to take precautionary health measures against COVID-
19 by informing the villagers that they should cherish their bodies, as given by Allah, 
as much as possible. 

When Thailand applied measures that led to temporary closures of many 
businesses, several thousand people became jobless and moved back home. Such 
exodus from the capital aroused concerns that COVID-19 could spread dispersedly. 
However, this mishap did not happen, partly because of the dedicated and resourceful 
volunteers who screened returnees and set up local quarantine systems in spite of 
the shortage of facilities. 

Some even argued that it was actually beneficial for people to go back to 
their hometowns since local health volunteers could screen and monitor them more 
closely than would have been the case if they had stayed in Bangkok. 

Scholars like Francis Fukuyama mentioned that this pandemic underlines the 
indispensable role of the state in managing crises. Other observers noted that the 
competent civil service plays a great role in the Thai case. However, the success of 
Thailand's village health volunteers reminds us that when a crisis befalls, the more 
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stakeholders, the merrier. Besides being a perfect complement to existing state 
mechanisms, this initiative entails a simple but necessary participatory approach, 
empowering the people to take ownership of their own health status. 

The health volunteer model can certainly be applied anywhere. The value of 
volunteerism and social service is universal and inspirational in this perilous time. Given 
their willingness to risk themselves for the greater good, the volunteers are Thailand's 
unsung heroes who expect nothing in return but the smile and laughter of people who 
appreciate their selfless deeds. 

 
…………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างอินโฟกราฟิก 
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ภาพที่ 6  อินโฟกราฟิกชุด Thailand on Guard ได้รับการเผยแพร่ในระยะแรกของวิกฤตโควิด 19 
เพ่ือสื่อสารว่า “ไทยปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว” เพราะมีมาตรการคัดกรองที่ดี  
(หน้า 79–80) 
 

 
  

ภาพที่ 7 อินโฟกราฟิกเพ่ือให้ข้อมูลว่าสถานที่ใดได้รับการผ่อนคลายให้เปิดบริการได้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายพนม ทองประยูร 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – Master of Arts (Development Studies) International 

Institute of Social Studies, The Hague 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2543–2550 เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 3  
 ที่กองเอเชียตะวันออก 2 (ฝ่ายลาว) กองเอเชียตะวันออก 4  

(ฝ่ายอินโดนีเซีย ติมอร์–เลสเต และสาธารณรัฐเกาหลี)  
และกองเอเชียตะวันออก 1 (ฝ่ายอินโดนีเซียและมาเลเซีย)  
กรมเอเชียตะวันออก โดยได้เลื่อนต าแหน่งตามล าดับจนเป็น
เจ้าหน้าที่การทูต 6 

พ.ศ. 2551–2554 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
พ.ศ. 2555–2556 นักการทูตช านาญการ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2557–2560 เลขานุการเอก และเลื่อนต าแหน่งเป็นที่ปรึกษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 
พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) และเลื่อนต าแหน่งเป็นนักการทูต 
 ช านาญการพิเศษ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ 

 
 
 


