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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก แต่
ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งแล้ว ถึงแม้จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคเช่น
ไร ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
ยังคงต้องด าเนินต่อไป เนื่องจากเป็นพันธกิจและนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาลไทย  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ตระหนักดีถึงความคาดหวังของคนไทยในประเทศ
แคนาดาที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องงานกงสุล ดังนั้น แม้ว่าจะ
ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดจากมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น อันเป็นผล
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลคนไทย
ในแคนาดาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ การแสวงหาแนวทางและรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมในสภาวะ
วิกฤตดังกล่าวจึงกลายเป็นโจทย์ในการศึกษาที่ต้องหาค าตอบเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจต่อใน
แนวทางที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์และตอบสนองต่อทั้งนโยบายในการดูแลแลและคุ้มครองคนไทย
ในต่างประเทศและข้อจ ากัดจากมาตรการของทางการท้องถิ่น  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจ ากัดในการให้บริการด้านการกงสุล
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในช่วงที่เผชิญสภาวะวิกฤตอันเกิดจากข้อจ ากัดจาก
มาตรการด้านสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการให้บริการงานด้านกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในภาพรวม โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตเป็นกรอบแนวคิดหลักใน
การศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคจาก
ข้อจ ากัดข้างต้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รู้เท่าทันและคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการรับมือและบริหารจัดการกับภาวะวิกฤต
รูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต  

ผู้เขียนหวังว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติของรายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตให้ทันท่วงที  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง ข้อจ ากัดการให้บริการงานกงสุลส าหรับคนไทยใน
แคนาดาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กรณีศึกษา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะ
ส าเร็จลุล่วงลงไม่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน คือ เอกอัครราชทูต 
อุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. พลอย 
สืบวิเศษ ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และแนวคิดในการก าหนดกรอบการศึกษา ในการจัดท า
รายงานฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับข้อจ ากัดในยุคปรกติใหม่ก็ตาม  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชา นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงออตตาวา ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและแนวคิดในการจัดท ารายงานการศึกษา และสนับสนุนให้ 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 (นบท. 13) นอกจากนั้น ผู้เขียนขอขอบคุณท่าน
อัครราชทูต และเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้น ามาประมวลและน าเสนอไว้ใน
รายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณสมาชิกกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ ที่ช่วยผ่อนภาระ
ความรับผิดชอบงานในความดูแลตลอดระยะเวลาการเข้าอบรม  

 ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการจัดการอบรมหลักสูตร นบท. 13 เพราะแม้จะเป็นการอบรมผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ แต่ความเข้มข้นของหลักสูตรก็มิได้ลดทอนลงแต่อย่างใด ผู้เขียนก็ได้รับประโยชน์ 
สาระข้อมูลและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างครบถ้วน และขอขอบคุณเพ่ือน 
ๆ ชาว นบท. 13 ทุกคนที่เป็นก าลังใจให้กันและกัน สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นตลอด
ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ และขอบคุณน้อง ๆ ที่ช่วยเป็น
ก าลังใจดูแลเรื่องความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

 ผู้เขียนหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดหรือ
ความไม่สมบูรณ์ประการใดในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ และจะ
น าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 
 
เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ 
กันยายน 2564 



ฉ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 4 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 4 

1.4  ค าถามการศึกษา 5 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 5 

1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 5 

1.7 นิยามศัพท์ 5 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 7 

2.1  การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 7 

2.2  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 9 

2.3  สรุปกรอบแนวคิด 10 

บทที่ 3 ผลการศึกษา 11 

3.1  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อการให้บริการงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ  กรุงออตตาวา 11 

3.2  การบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในช่วงเวลา 
ที่มีข้อจ ากัดจากการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุข 14 

3.3  การถอดบทเรียนด้านการบริการกงสุลในช่วงเวลาที่มีข้อจ ากัดจากการบังคับใช้ 
มาตรการด้านสาธารณสุข 16 

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 21 

4.1  สรุปผลการศึกษา 21 

4.2 ข้อเสนอแนะ 22 

บรรณานุกรม 26 

 
 



ช 

ภาคผนวก 31 

ก  แนวปฏิบัติในช่วงการประกาศมาตรการฉุกเฉิน 32 

ข  เวลาท าการในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศต่าง ๆ 39 

ค  การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 43 

ประวัติผู้เขียน 50 

 
 
 



 

 

 
บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แคนาดาเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับสองของโลก มีประชากรเชื้อสายไทยและคนไทย
อาศัยในรัฐ/ดินแดนต่าง ๆ ทั้ง 10 รัฐ 3 ดินแดน1 ประมาณ 17,000 คน (ข้อมูลจากการส ารวจส ามะโน
ประชากรของส านักงานสถิติแคนาดาปี 2559) มีหน่วยราชการของกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 
2 แห่ง คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีคนไทยในความรับผิดชอบหลักใน 8 รัฐ กับอีก 2 ดินแดน2 ซึ่งรัฐ 
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุด 4 อันดับแรก คือ รัฐออนแทรีโอ รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และ
รัฐควิเบก คนไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านซึ่งสมรสกับชาวแคนาดา และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งคน
กลุ่มนี้ คือ กลุ่มหลักที่มาขอรับบริการด้านกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ส่วน
แรงงานในฟาร์มผักและโรงงานอาหารทะเล (แรงงานสัญญาจ้างถูกกฎหมาย) และแรงงานหลบหนี 
และคนไทยในรัฐอ่ืน ๆ ซึ่งห่างไกล ส่วนใหญ่มักจะรอใช้บริการงสุลสัญจร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ 
จัดขึ้นหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเมืองเป็นประจ าทุกปี 

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา แคนาดาก็ไม่แตกต่างไปจากประเทศอ่ืน ๆ ที่ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) จนท าให้
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องประกาศมาตรการต่าง ๆ อาทิ การประกาศปิดพรมแดนทาง
อากาศและทางบก ห้ามการเดินทางที่ไม่จ าเป็นทุกประเภท รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือควบคุมและลดการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  

                                           
1 แคนาดามีพื้นท่ี 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 38 ล้านคน (สถิติปี 2563) ประกอบด้วย 10 รัฐ 
(Provinces) ได้แก่ รัฐออนแทรีโอ รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา รัฐซัสแคสเชวัน รัฐแมนโิทบา รฐัควิเบก  
รัฐนิวบรันสวิก รัฐโนวาสโกเชีย รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์ และรัฐนิวฟันแลนด์และแลบาดอร์ กับอีก 3 ดินแดน 
(Territories) คือ ยูคอน นอร์ทเวสต์เทริทอรี่ส์ และนูวานุต  
2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร์ มีเขตกงสลุในความรบัผิดชอบจ านวน 2 รัฐและ 1 ดินแดน คือ รฐับริติช
โคลัมเบีย รัฐแอลเบอรต์า และดินแดนยูคอน 
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รัฐออนแทรีโอซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงออตตาวา เป็นหนึ่งในรัฐที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ในวงกว้าง จนส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ ต้องประกาศมาตรการฉุกเฉินและปิดเมือง 
(Lockdown) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25633 ห้ามการเดินทางและปิดบริการธุรกิจที่ไม่จ าเป็น
ทุกประเภท ห้ามการรวมตัวเกิน 10 คน เป็นเวลา 30 วัน โดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
ทางสังคมและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (physical 
distancing) เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อ อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ติดเชื้อในรัฐต่าง  ๆ ก็ไม่ได้ลดลง  
จนท าให้รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละรัฐประกาศมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้
ความร่วมมือกับทางการท้องถิ่น โดยงดให้บริการงานกงสุลทุกประเภท ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งจ ากัดการให้บริการแก่คนไทยเท่านั้น  

รัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอได้ปรับและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการทางสังคม
และสาธารณสุขเป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพ้ืนที่ โดยในเดือนเมษายน 
2563 ซึ่งเป็นเดือนที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในระลอกแรก รัฐบาลได้บังคับใช้มาตรการ Stay-at- 
Home Order เพ่ิมเติม งดการเดินทางออกนอกเคหสถานในกรณีที่ไม่จ าเป็น หน่วยงานราชการของ
แคนาดาได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (working 
remotely/working from home) ซึ่งรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาที่แจ้งเวียนมาตรการ
ปิดบริการต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นแก่คณะทูต และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดปฏิบัติงานจากบ้าน 
ยกเว้นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในระยะแรกจากการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด
ของทางการท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทางที่ดี มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 
ท าให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจจนจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาล
ท้องถิ่นได้ประกาศว่ารัฐออนแทรีโอได้เข้าสู่ภาวะการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 แล้ว จึงขอความร่วมมือ
จากประชาชนให้รักษาและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่จ านวนผู้ติดเชื้อก็ยัง
ไม่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ต่อมาในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐบาลรัฐออนแทรีโอได้ประกาศมาตรการให้
ทุกคนสวมหน้ากาก (ทุกประเภท) ปกปิดใบหน้าอย่างเป็นทางการครั้งแรก หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ  

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 รัฐบาลรัฐออนแทรีโอได้ประกาศปรับเปลี่ยนแนวทางและ
มาตรการในการควบคุมแต่ละพ้ืนที่ตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดแทน (5 -tiered, colour-

                                           
3 นับตั้งแต่วันท่ี 25 มกราคม 2563 ซึ่งแคนาดาพบผู้ตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 รายแรกในรัฐออนแทรีโอ ก่อนการ 
ประกาศมาตรการฉุกเฉินของรัฐออนแทรีโอ ในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 แคนาดามีผู้ตดิเช้ือรวม 406 คน เฉพาะรัฐ 
ออนแทรีโอมีผู้ตดิเช้ือรวม 177 คน เดือนเมษายนและเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนท่ีมีจ านวนผู้ตดิเชื้อเพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด หลังจากน้ัน 1 ปี ในวันท่ี 11 มีนาคม 2564 แคนาดามีผู้ตดิเช้ือรวมทั้งสิ้น 899,757 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
3,022 คน  
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coded system) 4 ซึ่งส่งผลให้มีการผ่อนคลายมาตรการในหลายพ้ืนที่จนท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิม
สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษและบราซิล
จนรัฐบาลรัฐออนแทรีโอตัดสินใจใช้มาตรการ Provincewide shutdown ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ก่อนเพ่ิมมาตรการ Stay-at-Home Order พร้อมกับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมเติมในช่วงเดือนมกราคม 2564 อีกครั้งหนึ่งเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด และ
แม้ว่าจะพยายามเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ นับตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมาก็ตาม แต่จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดจ านวนลง จนเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 รัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอจึงตัดสินใจบังคับใช้มาตรการ Stay-at-Home Order 
เพ่ือลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการระบาดสูง และประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ควบคู่ไปกับการบังคับใช้มาตรการทาง
สาธารณสุขที่เคร่งครัดต่อไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดและลดจ านวนผู้ติดเชื้อ ซึ่งท าให้
จ านวนผู้ติดเชื้อค่อย ๆ ลดจ านวนลงในที่สุด5    

แม้จะอยู่ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานเอกอัครรราชทูตฯ ยังให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดกับงานให้บริการด้านการกงสุลตามนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนและการคุ้มครอง
ผลประโยชน์คนไทยในต่างแดน นอกจากการให้บริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการท าหนังสือเดินทาง การท าบัตรประชาชน การรับรองเอกสาร การให้บริการ
งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวแล้ว ภารกิจที่ต่อเนื่องกับสมาชิกของครอบครัว
คนไทย ได้แก่ งานตรวจลงตรา และภารกิจใหม่ที่มีความส าคัญและเร่งด่วน ซึ่งกลายเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ การจัดเที่ยวบินอพยพส าหรับคนไทยที่ตกค้างและคน
ต่างชาติที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศไทย ควบคู่ไปกับการออกเอกสาร Certificate of 
Entry (COE)6 ในขณะที่การเรียกร้องให้จัดหน่วยสัญจรเพ่ือให้บริการด้านการกงสุลแก่กลุ่มคนไทย 
(แรงงานไทย) ในพ้ืนที่ห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทางก็เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะข้อจ ากัดด้านสาธาณสุขข้างต้น 

ในขณะเดียวกันเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นแต่ไม่กระทบต่อภารกิจหลัก
ด้านการกงสุล รวมทั้ง การด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ขอให้สถานเอกอัครราชทูต

                                           
4 แบ่งพื้นที่ตามระดับความรุนแรงของการระบาดเป็น 5 ระดับ โดยระดับที่ต่ าสุดคือ เขียว (prevent) เหลือง 
(protect) ส้ม (restrict) แดง (control) และเทา (lockdown)  
5 สถิติ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 แคนาดามีผูต้ิดเชื้อรวม 1,412,768 ราย เฉพาะในรัฐออนแทรีโอ มีจ านวนรวม
ทัง้สิ้น 543,917 ราย 
6 เป็นผลต่อเนื่องจากประกาศห้ามอากาศยานท าการบินเข้าประเทศไทยของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยเมื่อเดือนเมษายน 2563  
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และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพและสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ปรับแนวทางและ
รูปแบบการให้บริการกงสุลแก่คนไทยเป็นระยะ ๆ ตามสภาวะการณ์ โดยการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้เขียนจึงประสงค์ที่จะ
ศึกษา ทบทวนและประเมินการรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานข้างต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการด้านกงสุลใน
อนาคตหากประสบกับปัญหาและข้อจ ากัดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอีก โดยเป็นแนวทางที่สามารถ
รักษาความสมดุลในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น ความปลอดภัยทาง
กายภาพและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมาตรฐานการให้บริการด้านงานกงสุลตามแนวทาง
และนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนของรัฐบาล  

 
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการด้านการกงสุลแก่คนไทยใน
แคนาดา กรณีที่มีข้อจ ากัดในการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล
แคนาดาและรัฐบาลท้องถิ่นหรือสภาวะวิกฤตอ่ืน ๆ ในอนาคต 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (เมษายน 2563-เมษายน 2564)  
1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

1)  การศึกษาและอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค าสั่ง ประกาศ เว็บไซต์ 
Facebook และรายงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
Government of Canada (Canada.ca), Public Health Agency of Canada, Government of 
Ontario, City of Ottawa และสื่อมวลชนแคนาดา  

2) จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลท้องถิ่น
รัฐออนแทรีโอ  

3)  ใช้แนวคิดการจัดการในภาวะวิกฤตเป็นกรอบในการศึกษา 
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1.4  ค าถามการศึกษา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จะให้บริการกงสุลในส าหรับคนไทยในช่วง

สถานการณ์ฉุกเฉินในแนวทางใด ซึ่งสามารถรักษาสมดุลทั้งการปฏิบัติตามข้อจ ากัดและมาตรการด้าน
สาธารณสุขของทางการท้องถิน่และมาตรฐานการให้บริการกงสุลที่จ าเป็น 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ก าหนดรูปแบบและระดับความเร่งด่วนของการให้  
บริการกงสุลให้สอดคล้องกับระดับความเข้มข้นของมาตรการและข้อจ ากัดด้านสาธารณสุขของรัฐบาล
แคนาดา โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายกงสุล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และตอบสนองต่อนโยบายของทางการท้องถิ่น  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอและกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรื่องรูปแบบและแนวทางการให้บริการ
กงสุลที่เหมาะสมกับยุคปรกติใหม่ (New Normal) ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย
ในต่างประเทศหากประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตในอนาคต โดยเฉพาะที่เกิดจาก
ข้อจ ากัดหรือมาตรการด้านสาธารณสุข  

 
1.7 นิยามศัพท์  

1.7.1  มาตรการด้านสาธารณสุข7 (Public Health Measures) รัฐบาลแคนาดาโดย 
Public Health Agency of Canada ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลตนเองและชุมชน 
อาทิ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ การลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การอยู่ในบ้านพัก การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษา
และการท าความสะอาด การลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นโดยเฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศ 
ข้อก าหนดในการใช้หรือโดยสารรถสาธารณะ ข้อปฏิบัติในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท างาน ข้อ
ปฏิบัติในที่พักแรมส าหรับกลุ่มคนหรือชุมชน เช่น เรือนจ า หอพักนักศึกษาหรือแรงงาน โรงงาน 
บ้านพักคนชรา หรือบ้านพักฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งมาตรการข้างต้นรัฐบาลท้องถิ่นได้น ามาปรับใช้โดยเพ่ิม
หรือลดระดับการบังคับใช้ให้แปรผันตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

                                           
7 Coronavirus disease (COVID-19): Prevention and risks: https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#p 
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1.7.2  ข้อจ ากัดจากการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น ในการ
บังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การห้ามรวมตัวเกิน 5 คนในอาคาร และการรักษาระยะห่างทางกายภาพ  
(2 เมตร) ท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล โดยอนุญาตให้เข้ามา
ใช้บริการครั้งละ 1 คน โดยไม่มีผู้ติดตาม ยกเว้นกรณีผู้รับบริการเป็นผู้เยาว์หรือผู้สูงอายุ จะอนุญาตให้
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลติดตามเข้ามาได้ 1 คน 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

2.1.1 หนังสือเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤต8 (Crisis Management ของ Larry Barton 
แปลโดย ดร.ไพโรจน์ บาลัน กล่าวโดยสรุปว่า ภาวะวิกฤตส่งผลให้เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งส าหรับธุรกิจ ภาวะวิกฤต คืออะไรก็ตามที่สามารถท าให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รวดเร็ว และรุนแรงต่อพนักงาน ชื่อเสียงและผลประกอบการ ดังนั้ น ผู้บริหารขององค์กรที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตจะต้องด าเนินการอย่างฉับพลันเพ่ือหาสาเหตุ ควบคุมสถานการณ์ และแก้ปัญหาหรือแก้ไข
สถานการณ์ทันท่วงที โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามมีผู้บริหารเพียงน้อยรายที่ได้รับ
การฝึกอบรมเรื่องการจัดการภาวะวิกฤต ซึ่ง Barton ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเพ่ือให้สามารถ
ควบคุม และเอาชนะเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนส าคัญ คือ (1) การเตรียม
รับมือ และหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤต (2) การรับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤต และ (3) การจัดท าแผนรองรับ
วิกฤต ทั้งนี้ เมื่อบริหารจัดการและแก้ไขภาวะวิกฤตจนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องบูรณาการบทเรียน
เหล่านั้นเข้ากับแผนและการด าเนินการของหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการวางแผนภาวะวิกฤต
และการจัดการภาวะวิกฤต และการใช้ประโยชน์จากทีมงานที่มีส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์แก่สมาชิกที่ขาดประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถหลีกเลี่ยง
ภาวะวิกฤตหรือจัดการกับภาวะวิกฤตในคราวต่อไปได้ดียิ่งขึ้น  

2.1.2 บทความเรื่อง การบริหารจัดการภาวะวิกฤต หรือ Crisis Management9 โดยปรีดี 
นุกุลสมปรารถนา อธิบายว่า การบริหารจัดการภาวะวิกฤต หมายถึง สภาวะเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่น
ตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพ่ือรับมือ โดยภาวะวิกฤตนั้นจะส่งให้เกิดผลเสีย
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบต่อคนที่
เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล องค์กร ตั้งแต่จ านวนเล็กน้อยไปจนถึงคนหมู่มาก และอาจส่งผลถึงชื่อเสียงไป

                                           
8 ดร. ไพโรจน์ บาลัน แปลและเรยีบเรียงจากหนังสือเรื่อง Crisis Management ของ Larry Barton จัดพิมพ์โดย 
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั 2549 (หนังสือชุดหัวใจการบริหารธุรกจิของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) 
9 ปรีดี นุกุลสมปรารถนา การบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
https://www.popticles.com/business/crisis-management/  
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จนถึงผลก าไรในการท าธุรกิจ ภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสัญญาแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ฉะนั้นการรู้ถึงความส าคัญและขั้นตอนของการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตนั้น นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ระดับองค์กรที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ และน าไปอยู่ในแผนงานเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นการเตรียมการ
ล่วงหน้าไว้ก่อนย่อมท าให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  

วิกฤตนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความรับผิดชอบขององค์กร คือ  
(1) กลุ่มวิกฤตที่ส่งผลคุกคามต่อองค์กรค่อนข้างน้อย (Victim Cluster) องค์กรต้องรับผิดชอบใน
ระดับต่ า เช่น ภัยธรรมชาติ ข่าวลือ ความรุนแรงในที่ท างาน การถูกใส่ความต่าง  ๆ (2) กลุ่มวิกฤตที่
เป็นเหตุบังเอิญ (Accidental Cluster) หรือการที่องค์กรด าเนินธุรกิจแล้วน าไปสู่ภาวะวิกฤตโดยไม่ได้
เจตนา ความรับผิดชอบอยู่ในระดับกลาง เช่น การปฏิบัติงานในภาวะยากล าบากจนส่งให้เกิดผลเสีย
บางอย่าง ความผิดพลาดทางเทคนิคของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ความผิดพลาดจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
เสียต่อผู้ใช้ และ (3) กลุ่มวิกฤตท่ีสามารถป้องกันได้ (Preventable Cluster) หรือวิกฤตที่เกิดจากการที่
พนักงานท าผิดพลาด ส่งผลให้องค์กรต้องรับผิดชอบในระดับสูง มีภัยคุกคามอย่างร้างแรง เช่น  
ความผิดพลาดของพนักงานที่เกิดจากความประมาทจนน าไปสู่อุบัติเหตุ ความผิดพลาดของฝ่ายบริหาร 
เช่น การทุจริตในหน้าที่ ท าผิดกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสารหรือผลตรวจสอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือ และยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ (1) วิกฤตที่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิด
แต่ไม่รู้ว่าเมื่อใด (Know-Unknowns) การที่องค์กรคาดเดาได้ว่าวิกฤตนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้น แต่ไม่
สามารถเจาะจงแน่ชัดได้ว่าจะเป็นเมื่อใด ซึ่งหากเราคาดการณ์ไว้แล้วว่ามีโอกาสเกิดวิกฤตในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ก็ควรที่จะมีแผนรองรับในอนาคตไว้ และ (2) วิกฤตที่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดและไม่รู้ว่า
เมื่อใด (Unknown-Unknown) การที่องค์กรไม่สามารถคาดเดาหรือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดวิกฤตใด ๆ 
ขึ้นเลย ซึ่งเป็นการยากที่จะวางแผนป้องกัน เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ และการเกิดอาชญากรรม 

ในการจัดการภาวะวิกฤต องค์กรจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารให้ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้น ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในล าดับ
ต่อไป รวมทั้งจะต้องเลือกกลยุทธ์ในการตอบโต้วิกฤตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 
การเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับทั้งคนภายในองค์กร ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ พนักงาน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์วิกฤต คู่ค้า สื่อมวลชน และมีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี และต้องยึดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง โดย
จะต้องแยกกลุ่มเป้าหมายในการรับข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้น
จ าเป็นต้องแยกประเภทเนื้อหาข่าวสารที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละกลุ่ม และเตรียมเนื้อหา
หรือสิ่งที่จะพูดให้พร้อม ที่ต้องมีความกระชับ ชัดเจน ไม่ก ากวม สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาให้
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และหากจ าเป็นก็อาจจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการ
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ต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานต้องมีอ านาจอย่างเต็มท่ีในการ
จัดการกับภาวะวิกฤต เพราะวิกฤตนั้นเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ การให้อ านาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ 
จะท าให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

  
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในการ
ดูแลชุมชนไทยในช่วงสถานการณ์การชุมนุมประท้วงและช่วงโควิด-19 จัดท าโดยนางณัฎฐา สุนทราภา 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 

นางณัฎฐา ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 
ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาการประท้วงและการปิดสนามบินในฮ่องกงและ
ตกค้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
ใช้แนวคิดเรื่อง ภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤติ และภาวะผู้น ามาเป็นกรอบในการศึกษา และ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร จนน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินการ
เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เป็นแนวทางหากเกิดปัญหาในอนาคต  

2.2.2  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 จัดท าโดยนางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 

นางสาวจันทรรัตน์ ศึกษาบทบาท ปัญหา และอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการให้
ความช่วยเหลือแก่คนไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยใช้แนวคิด
การจัดการวิกฤต 3 ขั้นตอน และกระบวนการจัดการวิกฤต 5 ระยะ เป็นกรอบในการศึกษา เพ่ือถอด
บทเรียนที่จะช่วยให้เตรียมการและมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในทันท่วงทีใน
อนาคต  

2.2.3  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ในภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) ของ นายนฤชัย 
นินนาท หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 

นายนฤชัย ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โอซากา 
และการให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้กรอบแนวคิดล าดับภาวะ
วิกฤตเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ SOP ฉบับ
สมบูรณ์ของสถานกงสุลใหญ่  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
แม้กรอบแนวคิดเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นและศึกษาการแก้ไขปัญหา

ในภาคธุรกิจเป็นหลักก็ตาม แต่แนวทางการจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะการป้องกันและประเมินความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการเตรียมการเพ่ือป้องกันภาวะวิกฤต ก็สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือ
ควบคุม ลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน
ส าหรับหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือหรือตอบสนองกับภาวะวิกฤต โดยใช้
บทเรียนเป็นแนวคิดในการเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือรับมือ
กับข้อจ ากัดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการให้ 
บริการกงสุลในยุคปรกติใหม่ของหน่วยราชการไทยในต่างประเทศ 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอแนะแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการ
ด้านการกงสุลแก่คนไทยในแคนาดา กรณีที่มีข้อจ ากัดจากการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขของ
รัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตอ่ืน ๆ ในอนาคต ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงจากการก ากับดูแลและปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ซึ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลแคนาดาและ
รัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ (เมษายน 2563-เมษายน 2564) รวมทั้งการศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยใช้แนวคิดการจัดการในภาวะวิกฤตเป็นกรอบในการศึกษา และคาดหวังว่า 
ผลการศึกษาเรื่องนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะและกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรื่องรูปแบบและแนวทาง 
การให้บริการกงสุลที่เหมาะสมกับยุคปรกติใหม่ (New Normal) ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญ่ไทยในในต่างประเทศหากประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตในอนาคต  
โดยเฉพาะที่เกิดจากข้อจ ากัดหรือมาตรการด้านสาธารณสุข 
 
3.1  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อการให้บริการงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงออตตาวา 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างข้อจ ากัดต่อการให้บริการงานกงสุล 
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ (1) ปัจจัยภายนอกที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ เผชิญอยู่แต่ไม่สามารถควบคุมได้ และ (2) ปัจจัยภายในที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
เผชิญอยู่แต่สามารถแก้ไข บรรเทาหรือควบคุมได้ ได้แก่ 

3.1.1  ปัจจัยภายนอกท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ เผชิญอยู่แต่ไม่สามารถควบคุมได้  
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและสร้างข้อจ ากัดในการให้บริ

การของฝ่ายกงสุลในช่วงสภาวะการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 
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ก.  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งที่ 518/202010 ลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ของ
คณะสภาบริหารรัฐออนแทรีโอ และเป็นการใช้อ านาจตามข้อ 7.0.1 (3) ของกฎหมาย Emergency 
Management and Civil Protection Act (EMCPA) โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ได้รับ
การขยายอายุจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2563  

ข.  การประกาศบังคับใช้กฎหมาย Reopening Ontario (A Flexible Response 
to COVID-19) Act, 2020 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ค.  การประกาศมาตรการควบคุมแบบเข้มงวดในเขตกรุงออตตาวา เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2563  

ง.  การประกาศใช้มาตรการควบคุมตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (five-tiered, colour-coded) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งระดับที่ต่ าสุด
คือ สีเขียว (prevent) สีเหลือง (protect) สีส้ม (restrict) สีแดง (control) และสูงสุดคือ สีเทา 
(lockdown) โดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองจะเป็นหน่วยงานก าหนดมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม 
เพ่ือเสนอให้คณะสภาบริหารของรัฐออนแทรีโอพิจารณาอนุมัติ  

จ.  การประกาศล็อคดาวน์ของรัฐออนแทรีโอ (Provincewide shutdown)  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 

ฉ.  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ ครั้งที่ 2 
(provincial emergency) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  

ช.  การประกาศมาตรการ Emergency break ของรัฐออนแทรีโอ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 

ซ.  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ ครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น ได้ให้อ านาจ
แก่ฝ่ายบริหารในการออกระเบียบ มาตรการด้านบริหาร และค าสั่งที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม นอกเหนือจากการบังคับใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุขที่เข้มงวด อาทิ ค าสั่งให้อยู่ในเคหสถาน (Stay-at- Home Order) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง ค าสั่งปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านอาหาร หรือสถานบันเทิง/สันทนาการต่าง ๆ 
อย่างไรก็ดี ค าสั่ง Stay-at-Home Order นี้ไม่ครอบคลุมถึงการออกไปท างาน การซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค หรือการเดินทางไปพบแพทย์  

                                           
10 ค าสั่งบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินของรัฐออนแทรีโอ https://www.ontario.ca/orders-in-council/oc-5182020 
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ฌ.  การบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดตามข้อก าหนดของ Public 
Health Agency of Canada โดยเฉพาะการก าหนดมาตรการส าหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ท างาน11   

ญ.  การปิดส านักงานหรือลดระดับการให้บริการของหน่วยงานภาคราชการของ
รัฐบาลแคนาดาในกรุงออตตาวา โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา และ เทศบาลกรุง
ออตตาวา ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นผลจากการประกาศมาตรการฉุกเฉินของรัฐบาลรัฐออนแทรีโอเมื่อ
เดือนมีนาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานจากบ้าน สามารถติดต่อประสานงานได้ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน (ภาคผนวก ก)  

3.1.2  ปัจจัยภายในที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เผชิญอยู่แต่สามารถแก้ไข บรรเทาหรือ
ควบคุมได้  

ก.  ด้านสถานที่ หนึ่งในข้อจ ากัดตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คือ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) อย่างน้อย 
2 เมตร แต่ด้วยขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัดของห้องให้บริการฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยห้องพักรอและยื่นค าร้อง (ประมาณ 8 ตารางเมตร) และห้องรับค าร้องหนังสือเดินทาง
และบัตรประจ าตัวประชาชน (ประมาณ 6 ตารางเมตร) ท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องปรับแนวทาง 
การให้บริการด้วยการจ ากัดจ านวนผู้รับบริการ ครั้งละ 1 คน และให้ผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทาง
กายภาพ และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่รับหรือส่งเอกสาร  

ข.  เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพ่ิมความเร็ว
และขยายช่องสัญญาณของอินเตอร์เน็ต เพ่ือรองรับปริมาณของข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้ติดตั้งโปรแกรมและแอปพลิเคชัน file sharing เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจากบ้านในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเจ้ าหน้าที่ หรืออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองที่ไม่มีข้อมูลที่มีความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานที่บ้าน 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนไทยเป็นการเฉพาะ 

ค.  การตอบสนองต่อปัญหาของบุคลากร ในช่วงต้นของการประกาศมาตรการฉุกเฉิน
ของรัฐบาลท้องถิ่นและการปิดบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณ 
การติดต่อสื่อสารจากกลุ่มคนไทยในแคนาดาที่ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้ง
ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเฟซบุ๊ก มีจ านวนมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถบริหาร

                                           
11 https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/prevention-risks/guidance-workplaces-covid-19.html 
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จัดการได้ ซึ่งสร้างความเครียดและความกดดันต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ก าหนด
แนวปฏิบัติมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนไทย เพ่ือลดแรงกระทบหรือแรงเสียดทานจาก
กลุ่มบุคคลภายนอก โดยใช้หลักการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

  
3.2  การบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในช่วงเวลาที่มีข้อจ ากัดจาก
การบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุข  

แม้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีข้อแนะน าส าหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน12 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ตาม แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 มีปัจจัยและข้อจ ากัดที่ต้องการการบริหารจัดการที่พิเศษแตกต่างออกไป โดยต้อง
ค านึงถึงความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการและข้อจ ากัดด้านสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น
และการคุ้มครองดูแลและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนตามนโยบายของรัฐบาล ผู้เขียน
เห็นว่า การด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตและข้อจ ากัดที่
เผชิญอยู่ ดังต่อไปนี้  

3.2.1  ศึกษาแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืน ๆ  อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตและส านักงานข้าหลวงใหญ่ของประเทศอ่ืนในกรุง
ออตตาวา โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการด าเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยได้ประมวลแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานอ่ืน ๆ (ภาคผนวก ข) ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน เช่น ใช้แนวทางการปรับรูปแบบการให้บริการ ระงับการให้บริการใน
ส านักงาน เปิดให้บริการแบบจ ากัดกลุ่ม บริการผ่านระบบออนไลน์หรือไปรษณีย์ และปรับลดเวลา
การท างานในส านักงาน/ให้บริการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากบ้าน เป็นต้น  

3.2.2  การปรับแนวทางการให้บริการของฝ่ายกงสุลให้แปรผันตามข้อจ ากัดด้าน
สาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นแต่ไม่กระทบต่อภารกิจหลักด้านการกงสุล 
รวมทั้งการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ขอให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพและสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ปรับแนวทางและ
รูปแบบการให้บริการกงสุลแก่คนไทยเป็นระยะ ๆ ตามสภาวะการณ์และปัจจัยภายนอก (ภาคผนวก ค) 
ดังนี้ 

                                           
12 https://ottawa.thaiembassy.org/th/page/ ข้อแนะน าส าหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
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ก.  ปิดการบริการทุกประเภท ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 
เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี (วันอื่นปฏิบัติงานที่บ้าน) 

ข.  เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มคนไทยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีการนัดหมาย
ล่วงหน้าเท่านั้น โดยจัดเวรกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานสัปดาห์ละ 3 วัน 
(จันทร์ พุธ ศุกร์) วันอื่นปฏิบัติงานที่บ้าน  

ค.  เปิดให้บริการกงสุลทุกประเภท โดยกลุ่มคนไทยเฉพาะที่มีการนัดหมาย
ล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนการตรวจลงตราเปิดบริการเฉพาะทางไปรษณีย์  

ง.  เปิดให้บริการกงสุลทุกประเภท เฉพาะที่มีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น  
ส่วนการตรวจลงตราเปิดบริการทางไปรษณีย์และเฉพาะที่มีการนัดหมาย โดยสลับเวรกลุ่มเจ้าหน้าที่
เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานตามตารางเวร (สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 วัน ส่วนวันอื่นปฏิบัติงานที่บ้าน) 

จ.  เปิดให้บริการกงสุลเฉพาะคนไทยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและนัดหมาย
ล่วงหน้าเท่านั้น ปิดการบริการตรวจลงตรา (เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ E-visa) โดยสลับเวรกลุ่มเจ้าหน้าที่
เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานตามตารางเวร (สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 วัน ส่วนวันอื่นปฏิบัติงานที่บ้าน) 

ฉ.  เปิดให้บริการกงสุลทุกประเภท เฉพาะที่มีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น  
โดยสลับเวรกลุ่มเจ้าหน้าที่ เข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานตามตารางเวร (สัปดาห์ละ 2 หรือ 3 วัน  
ส่วนวันอ่ืนปฏิบัติงานที่บ้าน) และเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ) เฉพาะ
กลุ่มแรงงานที่ไม่สามารถลางานได้ และมีการนัดหมายล่วงหน้าในจ านวนที่ไม่เกินข้อก าหนดของ
ทางการท้องถิ่น 

3.2.3  การเพิ่มความปลอดภัยด้านกายภาพแก่บุคลากร เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงการต่างประเทศในการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสุขภาพของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ และข้อจ ากัดตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการท้องถิ่น โดยเฉพาะการรักษา
ระยะห่างทางกายภาพระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการและการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีความปลอดภัยมากข้ึน ด้วยการ
ติดตั้งแผ่นพลาสติกใสที่โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในห้องรับค าร้องหนังสือเดินทางและ 
บัตรประจ าตัวประชาชน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และ 
face shield เพ่ือสวมใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ การวางจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การติดป้ายห้ามนั่ง 
การจ ากัดจ านวนคนที่เข้ามารับบริการภายในอาคารรอบละ 1 คน การขอความร่วมมือจากผู้มาติดต่อ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มาติดต่อหรือใช้บริการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (ภาคผนวก ค) 

3.2.4  การน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
กงสุล ซึ่งกลายเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากการเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
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ปฏิบัติหน้าที่จากบ้านพักสลับกับการเข้าท างานที่ส านักงานแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีกด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยนัดหมาย
กับคนไทยที่มาขอรับบริการ โดยเฉพาะงานหนังสือเดินทางและงานบัตรประจ าตัวประชาชน และการ
ประสานงานและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อ อย่างไรก็ดี คนไทยบางส่วนยังมีความไม่สะดวกใจใน
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ โดยอ้างถึงความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลในการเปิ ดเผย
ข้อมูล หรือคุ้นชินกับการติดต่อสื่อสารผ่านบุคคล  

3.2.5  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับงานกงสุลหรือพัฒนาการของสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือมาตรการของ
ทางการไทยและทางการแคนาดาที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับคนไทยกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น ข้อความสารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์  
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ หรือทักทายคนไทยเป็นการทั่วไป การให้ข้อมูลข่าวสารและการชี้แจงผ่าน
เครือข่ายคนไทยและสื่อของคนไทยท้องถิ่น เช่น Thai Radio Canada และการแชร์ข่าวสารจาก
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานของไทยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น (ภาคผนวก ค) 

3.2.6  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สร้างข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร บางรายประสบ
ปัญหาในการปรับตัว หรือขาดแคลนอุปกรณ์ในการท างานที่เพียงพอ ปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาในการ
ท างาน ความเครียดจากการท างาน การขาดทักษะในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและความกดดัน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ให้ความส าคัญอย่างสูงกับการสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต เนื่องจาก บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริการงานกงสุล โดยฝ่าย
บริหารได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ เช่น การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน การพูดคุยและติดตามปัญหาการท างานของบุคลากร การให้ค าปรึกษาในการรับมือ
หรือแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะความกดดันหรือความเครียดที่เกิดจากกลุ่มผู้มารับบริการ   
 
3.3  การถอดบทเรียนด้านการบริการกงสุลในช่วงเวลาที่มีข้อจ ากัดจากการบังคับใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุข  

จากการศึกษาพบว่า แม้จะมีข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการงานกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ก็ตาม แต่ก็มีปัจจัยบวก ซึ่งท าให้ภารกิจการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ด าเนินไปได้ด้วยดี ดังนี้  
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3.3.1  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี

การสื่อสารสมัยใหม่ท าให้ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนไทยใน
แคนาดาซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ ท าได้โดยสะดวกและทันท่วงที แม้
บางครั้งข่าวสารจะล่าช้ากว่าข่าวที่สื่อมวลชนน ามาเผยแพร่อยู่บ้าง แต่จะเป็นข่าวสารข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้ว มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เผยแพร่และอ้างอิงได้ ซึ่งช่วยลด
แรงกระทบต่อบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ถือเป็นด่านหน้าในการติดต่อกับบุคลภายนอกได้
เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ชัดเจน ว่ า 
“สาร” ที่จัดเตรียมขึ้นต้องการสื่อไปยังกลุ่มใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ซึ่งเป้าหมายหลักคือ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสภาวะการณ์และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้บริการแก่คนไทยในแคนาดา 

แพลตฟอร์มหลักที่ใช้ส่งสารไปยังกลุ่มคนไทยหรือกลุ่มคนที่มาขอรับบริการ คือ 
เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (https://ottawa.thaiembassy.org/) และเฟซบุ๊กของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ (https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa/) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ 
จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ควรรู้หรือจ าเป็นทุกครั้งที่มีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง และตอบ
ค าถามของกลุ่มคนไทยที่ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือหน้าเพจอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งช่วยลดแรง
กระเพ่ือมหรือแรงกดดันจากกลุ่มคนไทยได้ค่อนข้างมาก โดยสารที่ส่งออกไปยังกลุ่มคนไทยใน
แคนาดาประกอบด้วย สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ทั้งที่เป็นข้อความสารและวิดีโอคลิป 
ประกาศช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือสอบถามข้อมูลหรือการขอรับ
ความช่วยเหลือ ข้อความสารของนายกรัฐมนตรี ประกาศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
บทความของหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดา ข้อมูลข่าวสารเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การให้
ค าปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ และประกาศการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการของฝ่าย
กงสุล เป็นต้น  

นอกจากจะเป็นการสื่อสารโดยตรงแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังใช้การสื่อสาร
ผ่านสถานีวิทยุไทยในแคนาดา (Thai Radio Canada) และเฟซบุ๊กเพจ “ขบวนการจับฉ่าย by Thai 
Radio Canada” ซึ่งครอบคลุมและมีผู้ติดตามจ านวนมาก โดยน าเสนอข่าวสารและการสัมภาษณ์
เอกอัครราชทูตหรือผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือคนไทย
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่องทางการสื่อสารนี้ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นรายการสด สามารถตอบข้อสงสัยหรือปัญหาได้ทันท่วงที หรือสามารถ
รวบรวมและจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อกลุ่ม
คนไทยได้รับ “สาร” โดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็มักจะไม่มีปัญหาหรือค าถามเพ่ิมเติม เนื่องจากการ
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สื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ว่าจะผ่านสื่อใดจะยึดหลักการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความ
เป็นวิชาการน้อยที่สุด และเป็นประโยคที่ไม่สลับซับซ้อน  

3.3.2  การยอมรับและเข้าใจปัญหาเนื่องจากสภาวะการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตการณ์หรือ
ข้อจ ากัดที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ และแก้ไขภาวะวิกฤตด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักและรับรู้ว่า ปัญหาและสภาวะการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินและการบังคับใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุขที่เข้มงวดที่เกิดขึ้นถือเป็นวิกฤตการณ์ที่มีสาเหตุทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
รูปแบบหรือความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กรได้  

ในระยะแรกเมื่อเผชิญกับสภาวะวิกฤต สถานเอกอัครราชทูตฯ รับมือและแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การล็อคดาวน์พ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงออตตาวาและรัฐออนแทรีโอ และการระงับการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมของหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นทั้งหมดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหัน 
แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า รัฐบาลท้องถิ่นรัฐออนแทรีโอน่าจะมีการ
ประกาศมาตรการที่เข้มงวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริง คือ  
ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดได้ และระดับการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขจะเข้มงวดมาก
เพียงใด ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเป็นการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์นั่นคือ การประกาศ
ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลง  

ในช่วงต่อมา เมื่อมีเวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
รวบรวม ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม และแนวทางที่เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการกงสุลแก่คนไทยในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและล็อคดาวน์
ต่อไปได้ โดยหลักการส าคัญคือ แนวทางดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข  
เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตอบสนองนโยบายการทูตเพ่ือ
ประชาชนของรัฐบาลไทยในการคุ้มครอง ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศด้วย 

การเรียนรู้และศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานอ่ืน ๆ อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตและส านักงานข้าหลวงใหญ่ของประเทศอ่ืนใน  
กรุงออตตาวา จึงถูกน ามาปรับใช้กับองค์กร ไม่ เพียงเพ่ือแค่แก้ไขปัญหาและสภาวะการณ์ที่เชิญอยู่  
แต่เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียนรู้ที่จะปรับรูปแบบและ
แนวทางการให้บริการให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เผชิญอยู่ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอกท่ีก าหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น  

การปรับตัวที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนเอ้ืออย่างยิ่ง คือ การใช้ทักษะและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถในการสนับสนุนภารกิจที่เป็นเป้าหมาย
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ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากเป็นสภาวะการณ์พิเศษ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า และมีความยืดหยุ่นพร้อมจะปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
ปัญหาในอนาคต ซึ่งบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ แม้จะมีจ านวนไม่มากแต่ก็พร้อมและเต็มใจที่
จะทุ่มเทเพ่ือรับมือกับสภาวะการณ์ที่ เกิดขึ้น ซึ่งการด าเนินการเพียงล าพังของบุคลากรของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการกงสุลจะไม่สามารถส าเร็จหรือลุล่วงไปได้ หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือหรือการก ากับเชิงนโยบายจากผู้บริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
ก าหนดแนวทางหรือแผนงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือสภาวะวิกฤตที่เผชิญอยู่ โดยการให้  
ไฟเขียวหรืออนุมัติการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เช่น การก าหนดเวรในการปฏิบัติหน้าที่ 
การปรับเวลาให้บริการ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

3.3.3  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้น าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและฝ่ายอ่ืน ๆ ในสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจาก
ภารกิจการให้บริการกงสุลแก่คนไทยในสถาวะการณ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกจ ากัดว่าเป็นงานของฝ่ายกงสุล
เพียงฝ่ายเดียว แต่คือภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการให้บริการเพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี  

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในขั้นต้นเป็นการใช้เพ่ือสนับสนุนงานทั่วไปและเป็น
ช่องทางในการการติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องการ
ระงับการให้บริการของฝ่ายกงสุล และการปฏิบัติราชการจากบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ท าให้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการติดต่อเพียงช่องทางเดียวที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยมีที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อหลักจ านวน 3 ที่อยู่ โดยแบ่งเป็น (1) การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั่วไป (2) การติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องการกงสุลของคนไทย และ (3) การติดต่อสอบถามข้อมูล
ส าหรับคนต่างชาติ ซึ่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 ที่อยู่ เจ้าหน้าที่จะทยอยตอบตามล าดับการติดต่อ 
แต่เนื่องจากมีข้อความจ านวนมากท าให้เกิดความขลุกขลักบ้างในช่วงแรก ทั้งยังมีอีเมลตกค้างเป็น
จ านวนมากหรือไปอยู่ในกล่องอีเมลขยะ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการตอบค าถาม
ต่าง ๆ ที่สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ความไม่พึงพอใจของผู้ติดต่อคลี่คลายไป 

ในระยะที่สอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้การส่งสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และ
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการแก่คนไทย และท้ายที่สุด สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
ปรับระบบการนัดหมายการขอรับบริการงานกงสุล (หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจ าตัวประชาชน) 
โดยให้ด าเนินการผ่านอีเมล และเจ้าหน้าที่จะตอบกลับโดยใช้ค าตอบซึ่งจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ท าให้  
ทุ่นเวลาของเจ้าหน้าที่ในการตอบปัญหาและสามารถจัดล าดับในการให้บริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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โดยเฉพาะกรณีผู้ขอรับบริการจัดส่งเอกสารครบถ้วน ส่วนการบริการกงสุลในเรื่องอ่ืน ๆ ใช้การติดต่อ
ประสานงานผ่านอีเมล แต่จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ ซึ่งช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการ
ตอบค าถามแก่ผู้ขอรับบริการผ่านเคาน์เตอร์ได้มากกว่าร้อยละ 70  

เป้าหมายสุดท้ายของสถานเอกอัคราชทูตฯ คือการปรับปรุงระบบการนัดหมายงาน
กงสุลทุกประเภทให้มีความทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะน าแพลตฟอร์มออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ E-Visa และระบบงานกงสุลอ่ืน ๆ ที่จะน ามาใช้ในอนาคต  
แต่ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงแนวทางในการติดต่อแบบเดิมไว้ เนื่องจากผู้ขอรับบริการ
บางส่วนไม่คุ้นเคยและกลัวที่จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่  

  
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การด าเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเวลาการ
เผชิญกับสภาวะวิกฤตและข้อจ ากัดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่
เข้มงวดของทางการท้องถิ่น อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้พยายามด าเนินการอย่างเต็มที่ แม้ว่าใน
ช่วงแรกจะขาดการวางแผนงานที่ครอบคลุมและเป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แบบเฉพาะหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกถือว่าเป็นโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่โรคอ่ืน  ๆ และเป็น
สถานการณ์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยเผชิญมาก่อน จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาและหาแนวทาง
ในการรับมือหรือเตรียมพร้อมหากเกิดสภาวะการณ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันขึ้นอีกใน
อนาคต  

จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์โดย
การติดตามข่าวสาร ศึกษามาตรการในการรับมือของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานของ
ประเทศเจ้าบ้าน และส านักงานผู้แทนทางการทูตของประเทศอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงออตตาวา  
หรือเมืองใกล้เคียง เพ่ือน ามาปรับใช้และประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะงานขององค์กร เนื่องจากในเบื้องต้น 
ยังไม่มีรูปแบบหรือแนวทางที่ถูกต้อง เป็นการทดลองผิดทดลองถูก และการประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือให้ได้แนวทางที่เหมาะสมมากที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด เนื่องจากเป้าหมายหลัก คือ  
การรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศเจ้าบ้าน และปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินการของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สม่ าเสมอ การยอมรับและรับรู้สภาวะการณ์และข้อจ ากัด และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
รวมทั้งการน าเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกงสุลอย่าง
ต่อเนื่อง  
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4.2.  ข้อเสนอแนะ  
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1.1  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 

ก.  การพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์เพื่อรองรับการบริการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศควรออกแบบระบบการจองคิวออนไลน์

ส าหรับการขอรับบริการกงสุลของคนไทยทุกประเภท โดยระบบดังกล่าวจะต้องง่ายแก่การใช้งานและ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้คนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านการกงสุลจาก  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกสามารถด าเนินการได้ในทันที ทั้งนี้ อาจจะพิจารณา
เพ่ิมเป็นแถบค าสั่งในแอปพลิเคชั่น Thai Consular ของกรมการกงสุล และเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง 
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป้าหมาย หรือพัฒนาเป็นระบบแยกบนเว็บไซต์ของ  
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่งก็ได้ตามความเหมาะสม เป้าหมายของการพัฒนา
ระบบจองคิวออนไลน์ คือ การลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อหรือตอบค าถามของผู้ติดต่อขอรับ
บริการ  

นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ที่มีความเร็วและเสถียรเหมาะสมแก่การใช้งานด้วย เนื่องจากแนวโน้มการให้บริการกงสุลในอนาคตจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น  

ข.  การน า AI Chatbot13 มาสนับสนุนการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาจัดท าซอฟท์แวร์หุ่นยนต์ตอบ

ค าถาม Chatbot ต้นแบบ เพ่ือใช้ในการตอบค าถามและข้อมูลทั่วไปที่มีการสอบถามบ่อยครั้ง (FAQ) 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก โดยเป็น
ชุดค าตอบที่สามารถพัฒนาให้ช่วยตอบค าถามที่มีการสอบถามบ่อยของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่งเป็นการเฉพาะได้ด้วย และสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรม AI Chatbot 
ดังกล่าวในแอปพลิเคชันการสื่อสารยอดนิยมหรือกล่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสะดวก ซึ่งจะ

                                           
13 Chatbot คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสยีงแบบอัตโนมัติและ
รวดเร็วซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน แอป LINE / แอป Facebook / แอป Instagram รวมทั้งบนเว็บไซต์ด้วย ซึ่ง
หลักการท างาน Chatbot ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ค าถามของผู้ใช้งาน โดยจะตรวจสอบหาค าหรือข้อความที่
เหมือนหรือคล้ายกับคยี์เวิรด์ที่ก าหนดไว้ตอนพัฒนา และ 2) ตอบกลับผู้ใช้งาน เมื่อหาค าท่ีคล้ายกับคยี์เวิร์ดได้แล้ว
จะตอบกลับผู้ใช้งานในค าตอบท่ีเหมาะสมและรวดเร็วทีสุ่ด (https://tips.thaiware.com/1323.html)  
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ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลที่จะต้องใช้เวลาในการตอบค าถามซ้ า  ๆ เหล่านั้น และใช้เวลา
ดังกล่าวไปในการปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ในส านักงานแทน 

ค.  การใช้ AI และฐานข้อมูล Big Data มาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การบริการกงสุล 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาและปรับรูปแบบบริการภาครัฐให้
เป็นดิจิทัล ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ การบูรณาการข้อมูลในเรื่องฐานข้อมูลคนไทยใน
ต่างประเทศโดยอ้างอิงจากการจดทะเบียนเกิดทะเบียนตาย การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ 
และจ านวนผู้ยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในแต่ละประเทศ จ านวนผู้ขอรับบริการในกิจกรรม
กงสุลสัญจร เพ่ือใช้วางแผนระบบงานการให้บริการของฝ่ายกงสุลในแต่ละประเทศ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ประมาณการได้ว่า ในแต่ละปี จ านวนผู้ขอรับบริการกงสุลของ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะมีจ านวนประมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยท าให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถก าหนดแผนงานที่ชัดเจนและงบประมาณที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้แม่นย ามากข้ึน และจะ
ช่วยลดภาระด้านการบริหารและงบประมาณไม่เพียงพอของแต่ละหน่วยงานได้อีกทางหนึ่งด้วย  

4.2.1.2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร14 และการสร้างภาวะผู้น าแก่เจ้าหน้าที่
กงสุล ซึ่งประกอบด้วย 

ก.  การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภาวะวิฤต  
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

ควรให้ความส าคัญกับการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับชั้นในการรับมือและ
แก้ไขภาวะวิกฤต เนื่องจากความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
และการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตเป็นองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยเวลาและการสั่งสม ดังนั้น  
การฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องการเตรียมการรับมือ การรับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤต และการวางแผน
เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก สามารถควบคุมและเอาชนะภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยที่สุด โดยอาจบรรจุเป็นหลักสูตรบังคับในการอบรมข้าราชการทุก
ระดับและจัดท าหลักสูตรออนไลน์ส าหรับบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ และ
ควรจะมีการทบทวนหรือปรับปรุงข้อมูลหรือเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือให้บุคลากรทบทวน
ความรู้เป็นประจ าทุกปี  

 
 

                                           
14 เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านกงสลุ 
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ข.  การเสริมสร้างภาวะผู้น าแก่เจ้าหน้าที่กงสุล 
นอกเหนือจากการบริหารจัดการภาวะวิกฤตแล้ว การสร้างภาวะผู้น า

แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่กงสุลก็เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น หากองค์กรขาดผู้น าที่มีความสามารถ
และเข้าใจปัญหา ไม่ทราบบทบาทของตนเอง ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือกล้าตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหาและภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือเผชิญอยู่อาจจะล้มเหลวหรือใช้เวลามากกว่าที่คาดคิดได้ ดังนั้น
การเสริมสร้างภาวะผู้น าจึงควรเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับส าหรับข้าราชการที่จะออกประจ าการ
ทุกคน และควรใช้กรณีศึกษาการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทั่วโลกเป็นต้นแบบ เพ่ือให้บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศมีความคุ้นเคยและสามารถน า
บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะน่าจะมีส่วนช่วยให้มองเห็นรูปแบบหรือวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาหรือสภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  การปรับปรุงแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรด าเนินการปรับปรุงแผนอพยพคนไทยฯ ให้มี
ความทันสมัยและสามารถน ามาใช้ได้จริง โดยจะต้องมีรายละเอียดและแผนงานส าหรับเตรียมการหรือ
รับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งอาจจะน ามาซึ่ง
การล็อคดาวน์ ควรจัดเตรียมและส ารองสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์
ป้องกันตนเอง และเครื่องใช้จ าเป็นตามแนวปฏิบัติของทางการท้องถิ่น15 รวมทั้ง ควรส ารวจความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของส านักงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น 

4.2.2.2  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีการก าหนดแผนงานและซักซ้อมแผนงาน

การรับมือกับสภาวะการณ์วิกฤตอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้บทเรียนจากการบริหารจัดการภาวะวิกฤตการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแผนงานตามข้อ 4.2.2.1 เป็นแนวทาง นอกจากนั้น ควรจะต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้และความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปรับองค์กร
ให้เป็นดิจิทัลด้วย  
  

                                           
15 รายการจดัเตรียมสิ่งของและอาหารยังชีพในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ Your Emergency 
Preparedness Guide https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx 
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4.2.2.3  การปรับระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรน าเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มา

สนับสนุนงานบริการของฝ่ายกงสุลให้มากท่ีสุด เช่น การให้บริการนิติกรณ์ การรับรองเอกสาร การคัด
ส าเนาเอกสาร และการขอหนังสือรับรอง ส่วนการบริการที่มีข้อจ ากัดและต้องการการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ควรสร้างระบบการส ารองและ
นัดหมายผ่านระบบออนไลน์ โดยก าหนดจ านวนผู้รับบริการต่อวัน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะงานล้นมือ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกตามที่ก าหนดไว้ได้ และอาจพิจารณา
ให้บริการในวันหยุดราชการเดือนละ 1-2 ครั้งตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่กลุ่มคนไทยที่
ติดภารกิจ โดยให้ล าดับความส าคัญแก่กลุ่มแรงงาน หรือผู้ที่อาศัยในเมืองที่ห่างไกล  

4.2.2.4  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรให้ความส าคัญกับการรักษาความถี่ในการ

สื่อสารข้อมูลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นเพียงข้อมูลทั่วไป การตอบ
ค าถามหรือข้อกังวลที่มีการสอบถามบ่อยครั้ง สารจากเอกอัครราชทูต ฯ ข่าวสารจากประเทศไทยหรือ
ประเทศเจ้าบ้านที่คนไทยควรทราบ โดยข่าวสารเหล่านี้จะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน  
การสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกันและการมีส่วนร่วมในงานและกิจกรรมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งยังจะเป็นการ
สร้างเครือข่ายในการกระจายข่าวสารข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนไทย
ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะข้างต้นเป็นเพียงแนวทาง ซึ่งในข้อเท็จจริงอาจจ าเป็นต้องปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาวะการณ์จริงในพื้นที่ในขณะนั้น เพราะอาจจะมีปัจจัยแปรผันที่ท าให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่อย่างน้อยที่สุดอาจพิจารณาใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจด าเนินการ 
เนื่องจากงานบริการกงสุลมีความละเอียดอ่อนมีปัจจัยและองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงหลายประการ 
แม้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและลดภาระได้ แต่ปัจจัยส าคัญ
ที่สุดที่มิอาจละเลยได้นั่นคือ งานกงสุลเป็นงานบริการที่ต้องท าด้วยใจ เป็นการติดต่อปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล (human touch) ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใด ๆ ก็ไม่สามารถทดแทนได้  
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ภาคผนวก ก 
แนวปฏิบัติในช่วงการประกาศมาตรการฉุกเฉิน 

 
ค าสั่งสภาบริหารรัฐออนแทรีโอที่ 518/2020 ลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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ข่าวสารนิเทศ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ของรัฐออนแทรีโอ 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2020 
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ข่าวสารนิเทศ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ของรัฐออนแทรีโอ 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2020 
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แผ่นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรคโควิด-19 และการป้องกันตนเอง 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Canada.ca 
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แผ่นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรคโควิด-19 และการป้องกันตนเอง 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Canada.ca 
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แผ่นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรคโควิด-19 และการป้องกันตนเอง 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Canada.ca 
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ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา 
ลงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2021 แจ้งแนวปฏิบัติในช่วงการประกาศมาตรการฉุกเฉิน 
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ภาคผนวก ข 
เวลาท าการในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศต่าง ๆ 

 
หนังสือส านักงานข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจ าแคนาดา 
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หนังสือสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจ าแคนาดา 
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หนังสือสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจ าแคนาดา 
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หนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกันประจ าแคนาดา 
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ภาคผนวก ค 
การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 

 
ข้อแนะน าส าหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
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การให้บริการกงสุลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา  
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การให้บริการกงสุลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
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สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
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สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ฉบับที่ 2 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
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สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
ข้อมูลจากเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

 
  

บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ไทย 2564 แบบออนไลน์ 
เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
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เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Thai Radio Canada เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 
ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ขบวนการจับฉ่าย Thai Radio Canada 
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